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1. Skakcomputeren – ”stand alone” løsninger fra DGT 

Er du ny skakspiller, eller mangler du en at spille imod, så kan en skakcomputer være den optimale 
sparringspartner. 

Skakcomputeren, der ellers hørte 1980 og 90´erne til, er ved at få en sand genfødsel. Nu med 
naturlig tilpasning til spillestyrke og høj brugervenlighed. 
 
Vi vil specielt anbefale DGT´s økonomiske 2019 nyhed Centaur, der giver en ultimativ spiloplevelse og til en 
fornuftig pris. Vi har efterhånden solgt mange, og aldrig hørt fra en utilfreds kunde (hvilket også fremgår af en 
hurtig søgning på nettet).  
 
Den er nem at bruge. Bære tænd den, og spil. Skal ikke kobles sammen med e-board, pc og lign.  
 
Begrænsning er at Centaur er en såkaldt ”stand alone” maskine. Kan ikke kobles sammen med en online portal, 
hvor man spiller imod andre.  Designet er også meget moderne (i forhold til et klassisk trælook) 

 
Pris: 2.889 kr 
 

 

DGT´s tilbyder også  en luksus skakcomputer med stærke skakprogrammer indbygget, nu op til 3000 i r
ating! 

Revelation AE er nyeste skridt for DGT´s Revelation II (AE står for Anniversary Edition og blev frigivet i 
forbindelse med 5 års jubilæum for Revelation II og 25 års jubilæum for DGT). 

Revelation skakcomputeren er designet til at være den ultimative kombination af et luksus skakbræt me
d integrerede skakcomputere.  
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Selve spillefladen er et DGT sensor board med genkendelse af brikkerne.. Med LED lights til at vise ska
ktræk. Med grønt OLED display, med klassisk skakcomputer menu. Har indbygget engelsk, fransk, tysk
, hollandsk og spansk sprog. 

Revelation giver dig mulighed for at spille imod de stærkeste skakprogrammer, eller analysere dine part
ier imod denne.  
Du kan også spille imod modstandere på internettet, og du kan broadcaste dine partier live. 

Indeholder som standard en række skakprogrammer som Stockfish, Hiarcs, Shredder, Fruit, Toga, Ruffi
an og Rybka. Alle disse programmer pånær Rybka kan bruge deres egne åbningsbøger, men derudove
r er der tilføjet åbningsbøger i tre typer (standard, verdensmestre og stormeste 2600+). 

 

Revelation er en såkaldt "stand alone" skakcomputer, men du kan også bruge de indbyggere skakprogr
ammer på din PC via den trådløse Bluetooth UCI Server.  

Pris uden DGT´s elektroniske brikker: 22.767,00 kr 

 

 

Vi forhandler pt med 2 andre producenter af skakcomputere. Men det kan godt tage ½ års tid før 
de dukker op i shoppen.  
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2. Det nyeste: et board udviklet til online skak 
 
DGT frigav i december 2021 deres Pegasus. Der er kendetegnet af at den forbindes via Bluetoth 
med din mobil. Prisen er inkl. DGT elektroniske brikker og hjemmelevering med UPS.  
 
Online skak er steget voldsomt her under Covid nedlukningen. Her er DGT´s bud på et elektronisk s
kakbræt, der er udviklet til netop denne form for skak. Så nu slipper du for at spille via computeren 
eller mobilens skærm, men kan spille som et normalt skakparti 
 
Du henter og bruger den gratis "DGT Chess app" til at forbinde din mobil med Pegasus. Du henter 
app´en via "Google Play Store" eller "App Store".  
App linker dig nu op imod de store online platforme som Chess.com og Lichess, hvor du finder en 
modstander.  
 
Efter at du er forbundet med en modstander, kan du lægge mobilen væk og koncentrere dig om spil
let. Din modstanders træk bliver vist med en rund cirkel med LED lys. Spillefladen har tryksensorer, 
der registrerer dine træk. 
 

Efter partier er der mulighed for at generere en PGN fil til analyse eller deling af partiet.  

 
 
Pris: 2.099 kr 
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3. Træn via skærmen på din computer med Chessbase 
produkter 
 
 

Her er vi forhandler af det suverænt største mærke på verdensplan: Chessbase. 

 
Hidtil har webshops typisk kun fået lov til at forhandle fysiske Chessbase produkter (til dvd drevet).  
Men fra efteråret 2021 har vi som en af de få webshops i verden fået lov til også at forhandle downloads.  
Hvis du vælger downloads, så - når vi får din ordre - sender vi et link til din mail. Når du klikker på dette link, 
så kommer du ind på et hjørne af Chessbases´s server i Hamburg, som Skakbloggen råder over. Her ser du 
produktet klar til download og din "activation key". 
 
Chessbase udgiver tre typer af produkter (der kan bruges sammen). 
 
DVD´er med åbninger, træning, slutspil, de gamle mestre osv.  
Vi taler om langt over 1000 dvd´er, og flere kommer til hver uge. Disse dvd´er er plug & play på de fleste 
computere, og kræver således ikke et program til afvikling. Typisk er der en stærk spiller (IM eller GM), der 
fortæller i 2-5 timer.   
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Disse dvd´er er gode til f.eks. at lære en ny åbning, eller som social aften i klubben/med vennerne.  

 

Pris:  229 kr.  
 
Begrænsningen er at du ikke kan spille imod en dvd. Det er en-vejs kommunikation som i det gammeldags 
klasselokale  De senere år har disse dvd´er også fået indlagt løbende test af din indlæring  
 
 

Skakprogrammer (der ofte kaldes ”engines”) 
Her finder du Chessbase´s kendte programmer Fritz og Komodo, plus det nye med Fat Fritz. 

I december 2017 blev skakverdenen forbløffet over DeepMinds "Alpha Zero", der satte nye standarder for 
brugen af kunstig intelligens indenfor skakcomputere. Chessbase var ikke sene til at følge op med deres 
udgave: Fat Fritz (der bygger på Alpha Zero algoritmer, men på en japansk AI teknologi).  
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Pris: Fat Fritz 2,0     749,00 kr 
Pris: Komodo Dragon 2    749,00 kr 

Med et skakprogram får du en stærk træningspartner, til at spille imod eller til at analysere sammen med 
efter partiet. Men du skal have en stærk psyke: den regner dybt, og ser alt det, som både din modstander 
og dig ikke så under partiet:-)  

 
Er du turneringsspiller, så er Chessbase den mest brugte database på verdensplan. 
I princippet er Chessbase et skakprogram (engines), som der er bygget databaser omkring (kaldet 
”package”).  
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Pris: Chessbase 16 Starter   1.489,00 kr 

Pris: Opening Encyclopaedia 2021 (med mange artikler)    749,00 kr      
 
Chessbase bruges til forberedelse imod en konkret modstander, til analyse af spillede partier, til åbnings og 
slutspils studier. Mange bruger ofte Chessbase´s muligheder for at opbygge et åbningsrepertoire. 
Chessbase kan også bruges til at analysere partier, der så bringes i klubblad mm (som print eller 
elektronisk).   

Chessbase kan købe i flere versioner. Jo flere databaser, som du ønsker at købe med fra start, jo dyrere er 
versionen. Men det er også disse databaser, der giver dig funktionalitet og adgang til et hav af partier og 
stillinger.  
 
Får du købt en for sparet version, så fortvivl ikke. Så kan der tilkøbes ”Upgrades” til højere versioner. Der er 
også tilknyttet løbende opdatering af de tilkøbte databaser for at sikre aktualitet.   

 

’ 
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4. DGT PI skakcomputer kombineret med et e-board 
 
Dette kan beskrives som et DGT 3000 ur, hvor der er indbygget en DGT skakcomputer.  

Der er indbygget 7 forskellige "engines" (Stockfish, Texel, Arasan, Rodent II, Zurichess, Floyd, Cinnam
on og Claudia), i forskellig styrke og spillestil.  

Sammen med et e-board får du en stærk træningspartner! Computerens svar på dine træk vises på sk
ærmen.  
 

 
 
Du skal købe e-board dog brikker ved siden af. 
 
Pris: 2.240,00 kr 
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5. Spil på DGT e-board koblet sammen med din pc, laptop, 
tablet eller smartphone. Mulighed for online skak.  
 
Den medfølgende DVD indeholder drivers og DGT LiveChess Software. Plus Fritz 
14 og 1oo dages gratis medlemsskab af Playchess.com 
 
Mulighed for at vælge imellem modeller med Bluetoth eller USB kabel (hvor USB 
er de mest økonomiske).  
 
Du kan vælge imellem de dyrere modeller i ædeltræ, eller det mere økonomiske i 
plastkabinet (kaldet Smart Board´s).  
 

 
 
E-boards kan kobles sammen med DGT 3000 uret 
 
Priseksempel (uden brikker) for DGT USB Board Walnut:   3,164,00 kr  


