
Trappematten 
 

Trappematten er veldig lurt å kunne. Den handler om å presse kongen mot en av kantene på brettet 

og sette kongen sjakk matt der. Vanligvis er det to tårn som samarbeider om å sette trappematt, 

men det går også an med tårn og dronning. 

 

I eksemplet under skal de to hvite tårnene samarbeide om å presse sorts konge oppover til 8.raden. 

Ser du hvordan det kan gjøres? 

 

 

Man starter med å sette tårnet som står i a-linja ned til a6. Da tvinges kongen tilbake til 7.raden. 

Eneste lovlige trekk for sort i dette eksemplet er for sort å flytte til e7 

 



 

Tårnet på a6 lager nå en sperrelinje som gjør at kongen ikke kommer seg tilbake på 6.raden. Hva blir 

neste trekk? 

 

 

Neste trekk blir å flytte det andre tårnet til 7.raden. På denne måten fortsetter vi å presse kongen 

oppover, trappetrinn for trappetrinn. Kongen må opp på 8.raden og da kommer nådestøtet. 

 

 

Sjakk matt! 



Av og til når man skal forsøke å sette trappematten kommer kongen så nære tårnene at den klarer å 

forstyrre tårnene. I eksemplet under kan ikke hvit sette tårnet på b7 fordi da vil kongen bare slå ut 

tårnet. Hva må hvit gjøre da? 

 

 

 

Hvit må utnytte at det kan bevege seg mye raskere enn kongen og flytte tårnet over på motsatt side! 

Hvis kongen nå går til b7 og truer det andre tårnet så gjør man det samme med dette tårnet. Pass på 

at du ikke setter tårnene i samme linje slik at de går i veien for hverandre. 

 

 

Nå som tårnene er langt unna kongen kan man fortsette planen med Trappematten! 

 

 



Det er ikke så lett å lage taktikkoppgaver på Trappematten, men her er i alle fall noen oppgaver hvor 

tårnene må samarbeide for å sette sjakk matt. I alle oppgavene skal dere finne beste trekk for hvit. 

Fasit finnes nederst. 

 

1) Trappematt er faktisk et stikkord i denne oppgaven 

 

 

2) En slags trappematt, men denne gangen skal vi ikke presse mot en vegg … 

 



3) Sort sin konge er fanget i hjørnet, men hvordan skal vi sette den sjakk matt? 

 

 

4) Her ser det ut som om sort har en tryggere kongstilling, men for en ekspert på Trappematten så 

ser man raskt at forsvaret kan brytes ned … 

 



5) Midt på brettet må gjerne tårnene ha litt hjelp fra andre brikker for å sette sjakk matt … 

 

 

6) Hadde det ikke vært for tårnet på b6 så kunne vi ha satt sjakk matt i ett trekk! (Nå må vi bruke to)  

 

 



 

 

 

1)Tårn til b7. Sort kan nå gå imellom med løper til b6, men dette bare utsetter 

problemet siden den kan bli slått ut. Sort sin konge må til a4 for å utsette 

matten, men etter løper til d7 tvinges kongen til a3. Da flytter hvit tårnet til a5 

og sier sjakk matt! 

2)Tårnet flytter til e8 og sier sjakk. Kongen på flytte til 7 raden, men da kommer 

det andre tårnet til e7 og sier sjakk matt! 

3)Tårn til a7. Kongen må til b8. Hvit følger etter med det andre tårnet til b7. 

Kongen må videre til c8 og da kan hvit sette sjakk matt ved å flytte tårnet til a8 

4)Dronning slår a7!!! Kongen må slå dronningen, men da flytter hvit tårnet til a2. 

Sort kan sette dronningen imellom, men denne blir bare slått ut med sjakk 

matt! 

5)Løper til e3! Eneste lovlige trekk for sort er å flytte kongen til c4. Da kommer 

tårn c6 og det er sjakk matt! 

6)Springer flytter til b7 og sier sjakk. Eneste lovlige trekk for sort er å slå hesten 

med tårnet. Da flytter vi tårnet fra c1 til c6 og sier sjakk matt!    


