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Mai
26.  FOLLOSJAKKEN BGP 9
 Info: Torbjørn Brenden, skisjakk@gmail.com

Juni
2.  FIRST SATURDAY BGP JUNI
 Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
3.  KRISTIANSAND SOMMER BGP
 Info: Trond Waage, trond.waage@gmail.com
9.  MASFJORDEN BGP/UGP 1
 Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
10.  NORWAY CHESS BGP
 Info: Per-Arvid Jakobsen, per.a.jakobsen@lyse.net 
15.-  NM FOR UNGDOMSLAG 2018
17. Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
25.-  SJAKKLEIR I OSLO 
28. Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
29.  DRAGULF EYE Q BGP JUNI
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

Juli
2-6  SJAKKLEIR I BERGEN 
 Info: Ole Valaker, ole.valaker@gmail.com
6.  SOMMERLEIR BGP
 Info: Ole Valaker, ole.valaker@gmail.com
6.-  LANDSTURNERINGEN 2018
14. Info: www.sjakknm2018.no
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Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer 
passer for både nybegynnere og drevne spillere. Her er 
oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge 
framover. Turneringene som heter BGP er en del av 
Barnas Grand Prix-serien, som du kan lese mer om på 
bgp.barnesjakk.no. 

Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

Bli med på turnering!
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Verdensmesterskapet i sjakk er det 
aller største innen sjakken. Det har 
bare vært 16 verdensmestre i sjakk 
siden den første verdensmesteren ble 
kåret. Det høres kanskje ikke ut som så 
lite? Men den første verdensmesteren 
kom i 1886 og het Wilhelm Steinitz.

Har du hørt om Bobby Fischer? Han 
regnes av veldig mange sjakkspillere 
som tidenes beste sjakkspiller. Han var 
fra USA, og den siste amerikaneren 
som spilte en VM-finale i sjakk. 

I USA var det sjakkfeber mens Bobby 
Fischer var på sitt beste. Ganske likt 
hvordan det er i Norge nå! Men når 
Bobby forsvant, var det ingen andre 
kjempegode spillere igjen. Nå har det 
endelig kommet en ny amerikansk 
superspiller. Fabiano Caruana heter 
han. 

Fabiano er bare 25 år gammel, og i 
november skal han altså kjempe i 
VM-kampen mot vår favoritt: Magnus 
Carlsen. 

Neste gang Magnus Carlsen kjemper om verdensmester-
tittelen er det en amerikansk superstormester som sitter på 
andre siden av bordet: Fabiano Caruana. 

      Verdensmesterne i sjakk

Wilhelm Steinitz (1886-1894) 

Emmanuel Lasker (1894-1921) 

Raúl Capablanca (1921-1927) 

Alexander Alekhine (1927-1935,1937-1946) 
Max Euwe (1935-1937) 
Mikhail Botvinnik (1948-1957, 1958-1960, 1961-1963) 
Vasily Smyslov (1957-1958) 

Mikahil Tal (1960-1961) 
Tigran Petrosian (1963-1969) 

Boris Spassky (1969-1972) 
Robert (Bobby) Fischer (1972-1975) 
Anatoly Karpov (1975-1985) 

Garry Kasparov (1985-2000)  

Vladimir Kramnik (2000-2007)    

Viswanathan Anand (2007-2013) 

Magnus Carlsen (2013-)
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Det er kjempevanskelig å komme 
til VM-kampen. Man må gjennom 
mange turneringer og ha høy rating. Til 
slutt er det én turnering 
som heter «Kandidat-
turneringen» hvor det 
bare er 8 spillere igjen. 

Denne turneringen 
vant Fabiano. Han vant 
et helt poeng foran 
nestemann! Dermed er 
det klart at VM-kampen 
blir Carlsen - Caruana!

Men neste gang 
Magnus Carlsen møter 
Fabiano Caruana skal 
de ikke spille om VM-
tittelen. De møtes allerede i Norway 
Chess  som spilles i Stavanger. Dette 

partiet blir ekstra spennende. Da kan 
vi få et lite vink om hvordan VM-finalen 
kommer til å gå. Magnus har vunnet 

litt mer enn han har tapt mot 
Fabiano, men det blir likevel 
en kjempespennende finale! 

VM-finalen spilles i år 
i London fra 9. til 28. 
november. Kanskje du skal 
reise dit? 

Hvis ikke kan du nok følge 
alt på norsk tv også. NRK 
skal sende alt sammen! 

På de neste sidene skal 
vi se hvorfor VM-finalen 
kan bli veldig spennende: 

Fabiano Caruana er nemlig en tøff 
regnemaskin!

r

Du jobber 
m a s s e 

m e d  s j a k k  i 
l a n g  t i d ,  m e n 
resultatene viser 
seg aldri.  Men 
plutselig faller 
bare alle brikkene 
på plass, og du 
starter å spille 
bedre. Da får du 
også mer selvtillit.
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CARUANA 
 – en tøff regnemaskin

Fabiano Caruana bruker ofte mye tid 
i partiene og rett som det er havner 
han i tidsnød. Grunnen til dette er at 
han regner utrolig mange varianter når 
han sitter og tenker. Magnus Carlsen 
kan også regne langt hvis han vil, 
men han ønsker ofte å få litt enklere 
stillinger der forståelsen av stillingen 
er enda viktigere.  

I turneringer der de aller beste spillerne 
i verden er samlet er det ofte mange 
remiser. Akkurat som Magnus, er 
Caruana ikke noe spesielt glad å dele 
poengene. Han vil gjerne stikke av 
med seieren, og for å få til dette er han 
villig til å ta en del sjanser. Dette gjør 
at det blir veldig mange morsomme 
partier som kan se ut til å gå begge 
veier.

Nå skal vi se på en typisk avslutning 
av Caruana. Han har de hvite brikkene 
mot Ruslan Ponomariov.

K  Fabiano Caruana 
k  Ruslan Ponomariov 
 Tyskland 2014
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De to spillerne har akkurat de samme 
brikkene, men om du sammenligner 
tårnene, løperne og dronningene 
med hverandre, er det lett å se at alle 
de hvite brikkene står best. Caruana 
hadde nå regner alt til siste slutt. 
39.Te7!!
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Hvit truer sterke saker, men vent et 
øyeblikk… kan ikke svart slå tårnet? 
39…Dxe7
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Det ser ut som om hvit har tabbet 
seg ut, men Caruana har full kontroll. 
Han fulgte opp med et vakkert trekk. 
40.Ba6!! 
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Hvit truer matt i ett trekk, og svart har 
ikke noe godt forsvar. Han valgte å slå 
løperen, noe som gir oss en veldig fin 
matt. 40…Kxa6
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Hvit kan sette matt i ett trekk! Ser du 
hvordan? 

Jo, 41.Da8+ matt!
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Gullregn i nordisk  
mesterskap for jenter!

De norske jentene, foran fra venstre: Amelia Nordquelle, Linnea G. Tryggestad, Ulrikke Langvik.  
Bak fra venstre: Hanna B. Kyrkjebø, Marte B. Kyrkjebø, Ingrid Greibrokk og Ingrid Skaslien foto: tatiana Martynova

Nordisk mesterskap for jenter ble spilt 
på Island fra 27. til 29. april, og for et flott 
mesterskap det ble for de norske jentene! 

For å få spille på Island hadde de kvalifisert seg 
ved å bli nr 1 eller nr 2 i NM for jenter som ble spilt 
i Drammen i februar. 
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Gullregn i nordisk  
mesterskap for jenter!

Nordisk mester, nr 1
I den yngste klassen fikk vi en 
nordisk mester! Amelia Nordquelle 
(Nordstrand SKU) er bare ti år, men 
klatret likevel helt til topps. Det ble 
kjempespennende, fordi Amelia tapte 
i runde 2. Hun ga seg aldri og vant 
alle andre partiene. Da fikk hun like 
mange poeng som Batel Goitom 
Haile fra Island. 

Fordi Amelia hadde møtt bedre 
motstandere enn Batel, vant hun på 
kvalitet (det som avgjør hvis man får 
like mange poeng). Dessverre for 
Norge så fikk Linnea Tryggestad (også 
Nordstrand SKU) dårligere kvalitet 
enn sin navnesøster fra Sverige, og 
endte på 4. plass. 

En 1. plass og en 4. plass er uansett 
kjempebra!

Nordisk mester, nr 2
I eldste klasse var det egentlig ikke så 
veldig jevnt. Ikke i kampen om seieren 
i hvert fall. For norske Hanna B. 
Kyrkjebø (Stavanger SKU) føk ut fra 
startblokka! Hun vant sitt første parti 
(se hvordan på neste side!) Så spilte  
hun remis mot sin tvillingsøster Marte, 
og så vant hun alt før hun spilte remis 
med Ingrid! 

Hanna vant et helt poeng foran 
neste spiller, og spilte bare remis mot 
de andre norske jentene i gruppa. 
Dermed ble Hanna vår andre nordiske 
mester i dette mesterskapet! 

Nordisk mesterskap for jenter

Klasse A (under 20 år): 
1. Hanna B. Kyrkjebø 4 
2. Brandy Paltzer  3 
3. Veronika S. Magnusdottir 2,5 
4. Marte B. Kyrkjebø 2,5 
6. Ingrid Greibrokk 2,5

Klasse B (under 16 år): 
1. Nansy Davidsdottir 3,5 
2. Sarabella Norlamo 3,5 
3. Nienke van den Brink 3,5 
5. Ingrid Skaslien 3,5 
7. Ulrikke Langvik 2

Klasse C (under 13 år): 
1. Amelia Nordquelle 4 
2. Batel Goitom Haile 4 
3. Linnea J. Ohman 3,5 
4. Linnea G. Tryggestad 3,5

I kampen om bronsemedajlen var det 
stang ut for de norske jentene. Både 
Marte B. Kyrkjebø (Stavanger SKU) 
og Ingrid Greibrokk (Alta SKU) fikk 
like mange poeng som tredjeplassen. 
Men kvaliteten var ikke på de norske 
jentenes side, og dermed fikk de 4. 
og 6. plass. 

Stang, stang, stang ut
I klasse B, for spillere under 16 år var 
det utrolig hvor uflaks det er mulig å 
ha! 

Ingrid Skaslien (Vålerenga USK) fikk 
like mange poeng som vinneren, 
men på grunn av kvaliteten så endte 
hun på 5. plass. Det føles urettferdig! 
Ulrikke langvik fra Trondheim SFU fikk 
en 7. plass med 2 poeng. 
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Hanna B. Kyrkjebø er nordisk mester!  
foto: skak.is

K  Mikaela Ebeling (Finland) 
k  Hanna B. Kyrkjebø (Norge) 
 Nordisk mesterskap for 
 jenter 2018, Island (1. runde)

I første runde er man ofte litt nervøs, men 
Hanna viste ikke nerver. Her har de spilte 
17 trekk og det er Hanna sin tur. Hva ville 
du gjort her? 
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Hanna spilte 17...Sgf4. En springer på f4 
er kjempefarlig. Tidligere verdensmester 
Garry Kasparov sa at han omtrent bare 
trengte en springer her, så vant han 
partiet!

18.Dd2 Df6 19.Kh2 Oi, nå har Mikaela 
gjort en tabbe. Ser du hvordan Hanna 
utnyttet dette?
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19...Sxh3! Mikaela kan ikke ta springeren 
på h3 med kongen. 

20.Sg1 Sxf2 21.Lg5 Sg4+ 22.Kh3 Sf4+ 
23.Kh4 Dg6 24.Lxf4 exf4 25.Dxf4 
Lf2+ 26.g3 Sf6 27.Se2 Nå fant Hanna 
det riktige trekket, vant partiet og startet 
turneringen med et brak! Ser du hvordan 
Hanna avsluttet partiet med sjakk matt 
her? (se svaret ved å snu bladet på hodet!)
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Svar: 27...Dh5#
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Amelia Nordquelle er også nordisk mester! 
foto: skak.is

K  Amelia Nordquelle (Norge) 
k  Elisabet Hollmerus (Finland) 
 Nordisk mesterskap for 
 jenter 2018, Island (1. runde)

Amelia og Elisabet har nå spilt 30 trekk. 
Amelia har en fin bondekjede, men 
sort har én offiser mer og sperrer alle 
muligheter for å gå framover. 
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30.f3 Nå prøver Amelia å åpne litt opp! 
30...Kh8 31.Tf1 Kg8 32.Le1 Da6 
33.Tg1 Tc8 34.h3 Ld6 35.Lh4 exf3  
Dette skulle ikke Elisabet gjort. Nå slår 
Amelia til! 
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36.Lxf6! gxf6 37.gxf3+ Kh8 38.Dg2 Tb7 
Ser du hva Amelia kan gjøre nå? 
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39.b5! Amelia utnytter at tårnet på b7 
dekker g7-feltet. Derfor kan ikke svart 
slå hvits bonde, og vi kan si at tårnet er 
overbelastet. Da5 40.cxd6 Dc3 41.b6 
Dc6 42.Dg3 Dc3 43.Tbg2 h6 44.Dg6 
Dxe3 45.Dxf6+ Kh7 46.Tg7+ Kh8 Her 
ser det ut som Elisabets konge er helt 
trygg, men er den egentlig det?
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Se svaret ved å snu bladet på hodet!

Svar: 47 Tf7 og sjakk matt med avdekker (også Te7, 
Td7, Tc7 og Txb7 er matt!!
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Hvert år spilles NM for skolelag. 
Lagsjakk er gøy uansett, men spesielt 
NM for skolelag er kjempegøy! Da 
spiller du nemlig på lag med venner fra 
din skole! 

I år ble det spilt på samme hotell som 
Landsturneringen spilles på i juli, altså 
i Sarpsborg, ved siden av Superland, 
badeland og mye moro! 

Det konkurreres i lag for barneskoler og lag 
for ungdomsskoler (i år prøvde man også 
lag for videregående skoler, men det ble 
ikke noen deltakere). 

Vinneren av begge klasser er kvalifisert til 
nordisk mesterskap for skolelag som spilles 
i Finland.

I barneskoleklassen ble det veldig 
spennende og Jong skole fra Bærum vant, 
men lagene på 2. til 4. plass kom på helt lik 
poengsum! 

I ungdomsskoleklassen var det en suveren 
vinner: Gosen skole fra Stavanger vant alle 
lagkampene sine. Vi ønsker Jong og Gosen 
lykke til i nordisk mesterskap i høst!  

NM for skolelag!
RESULTATER:

Ungdomsskole (12 lag) 
1. Gosen (Rogaland) 
På laget: Aleksander Fossan, Aleksander 
Flæsen, Ulrik Auklend, Daniel Fossan, 
Teodor Kristoffersen

2. Nordberg (Oslo) 
På laget: Gaute Bergan, Mikkel Li 
Johansen, Emil Nickelsen, Inga Hem

3. Nittedal (Akershus) 
På laget: Anders Ivan Stein, Magnus 
Sæthre, Gard A. B. Syrgen, Sindre H. 
Brattlien

Barneskole (19 lag) 
1. Jong (Akershus) 
På laget: William A. Olsen, Hy Chang Vo, 
Saad Elmi, Tien Quoc Tran, Leon Cincovic

2. Munkerud (Oslo) 
På laget: Andreas R. Beitnes, Adam Wasa-
Schrader, Qasim M. Sultan, Anton Soug, 
Timur Gusarov

3. Korsvoll (Oslo) 
På laget: Max Dahl, Fredrik B. Buxrud, 
Mikkel M. Ulleberg, Eilif I. Hynnekleiv, 
Mattis L. Astad

Pallen i ungdomsskoleklassen foto: Bjørn Berg johansen
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Vil du spille sjakk på skolen?

Da kan du «ta initiativ», altså sørge 
for at det skjer! Du er kanskje en 
av de beste spillerne på skolen? 
Kanskje du rett og slett skal starte 
en liten sjakklubb? 

Dere kan spille i friminuttene eller 
på SFO/AKS. 

Spør om dere har sjakkutstyr, eller 
om kanskje biblioteket kan kjøpe 
inn noen brett og brikker?

Få hjelp med å lage og henge opp 
plakater som forteller om når og 
hvor dere spiller

Og: spill sjakk - så enkelt er det!

Øverst til venstre spiller Gosen 
Øverst til høyre spiller Jong  

Nederst er hele laget til Jong 
alle foto: Bjørn Berg johansen

Pallen i ungdomsskoleklassen foto: Bjørn Berg johansen
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Og Ekne skole i Levanger stakk 
av med seieren og 15.000 kr til 
klassekassa!

Femteklassingene Dina Strøm 
Hugues og Henrik Winje fra Ekne 
jublet sammen med resten av klassen 
da seieren var i boks. Begge er 
enige om at det blir mer sjakkspilling 
fremover.

– Alt er artig med sjakk, smiler Dina 
som har spilt litt sjakk fra før.

–  Det var utrolig artig å vinne, men 
det aller beste med sjakken er at det 
er noe vi gjør sammen,  istemmer 
Henrik.

To tusen deltakere
Sjakk5ern var en konkurranse for 
femteklassinger i hele Trøndelag, 
arrangert av Norges Sjakkforbund.

–  Vi gratulerer Ekne skole med 
seieren. Det er utrolig morsomt at 
nesten 2000 trøndere har vært med 
på denne konkurransen, stråler 
generalsekretær Geir Nesheim i 
Ungdommens Sjakkforbund.

To tusen barn  
var med på testen av  
                    i Trøndelag!

Maskotene til Sjakk5ern er tegnet av Flu 
Hartberg. Han tegner også forsidene og 
oppgavene i Førsteraden.  
Er de ikke stilige?

Resultater

1 Ekne skole, Levanger 
2 Hovin skole, Melhus 
3 Høylandet skole, Høylandet

4-7 i alfabetisk rekkefølge: 
Lånke skole, Stjørdal 
Røra skole, Innerøy 
Sveberg skole. Malvik 
Åset skole, Åfjord
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Fra desember til februar fikk alle 
femteklassene i Trøndelag tilbud om 
sjakkutstyr og opplæring. Så møttes 
klassene til distriktsfinaler, før alt 
kulminerte i en fylkesfinale lørdag 14. 
april.

– Ekne skole gjorde en sterk innsats 
i konkurransen og har vært ivrige 
hele veien. Kanskje den neste 
Magnus Carlsen kommer nettopp 
fra Levanger, smiler visepresident i 
Norges Sjakkforbund, Vibeke Ekeland 
Grønn.

Det morsomme med sjakk, fremhever 
visepresidenten, er at alle kan delta:

– Alder, kjønn, religion, funksjons-
hemming eller språk spiller ingen rolle. 
Kun gode trekk, avslutter hun.

Henrik Winje og Dina Strøm Hugues fra Ekne



Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Bli med på NM for skolelag 2018!  
Fredag 27. - søndag 29. april i Quality Hotel & Resort Sarpsborg  
 
NYTT I ÅR er åpen deltagelse for alle skoler i Norge. Hver skole kan stille med flere lag som 
består av fire spillere og inntil to innbyttere. Alle deltagerne må være eller bli medlemmer i 
USF. Fin trening får dere i KM for skolelag som mange kretser holder 18. eller 19. mars. 

 

NM i sjakk for barneskolelag, for ungdomsskolelag og for videregående skoler* 
 

*NM for videregående skoler er denne gang uoffisielt mesterskap, men på årsmøtet til USF under mesterskapet blir det 
foreslått gjeninnført som offisielt NM. Det er stor interesse for sjakkspilling også på videregående skoler rundt i landet! 

 
 Program og tenketider: 

Turneringen spilles over 7 runder etter 
Norges Sjakkforbunds Monradsystem. 
Første runde spilles med 61 minutters  
tenketid per spiller på hele partiet. De  
seks andre rundene spilles med 60 mi-
nutters tenketid per spiller på hele partiet, 
pluss 30 sekunders tillegg per trekk.  

 

NM-hotellet ligger like ved E6 nord for Sarpsborg og 
er samme sted der Landsturneringen 2018 arrangeres 
i juli. Kalles «Norges morsomste hotell». I tillegg til 
fine rom, god mat og gode spilleforhold har det blant 
annet eget Badeland som hotellgjestene får fri adgang 
til. Superland er et aktivitetssenter, og hotellet har 
også treningssenter og spaavdeling.  

All informasjon og påmelding på turneringens hjemmeside: 
 

www.sjakk.net/NM-skolelag-2018/ 

Frammøte før start fredag 27/4 innen  
kl 1530. Buss går fra Oslo Bussterminal  
kl 1305 eller 1405. 
Startkontingenten er kr 1000 per lag.  
 
Overnatting på NM-hotellet for eksempel i  
4-sengsrom kr 400 per døgn med frokost 
eller kr 650 med helpensjon (frokost, lunsj- 
og middagsbuffé) 
 
Husk: LAGSJAKK ER EKSTRA GØY! 

Hjelp den sultne springeren!
Den må hoppe som vanlig for å komme fram til fôret!

Premieoppgave
p Hva heter de fire sentrumsfeltene?

pp Hvilket land er VM-utfordreren fra? 

ppp Hva het den første verdensmesteren i sjakk?

Hvis du klarer de tre oppgavene over kan du sende 
løsningene på e-post til forsteraden@gmail.com 
innen 15. juni. 

Da kan du vinne flotte premier!

Løsning nr 1, 2018

Klarte du oppgavene i forrige 
nummer? Svarene var:

Oppgave 1: 
T+p-l =  3 poeng

Oppgave 2: 
GAFFEL

Den dyktige vinneren ble 
Herman Vassbotn (10 
år) fra Molde som får en 
sjakkbok i posten.  
Gratulerer!


