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Mars
5. BARNAS GRAND PRIX SUPERTIRSDAG, SØRÅSHØGDA
 Info: Ole Valaker, ole.valaker@gmail.com

9.  BGP ALTA BIBLIOTEK  
 Info: Sindre Kristoffer Ratama, sindreratama@yahoo.no
9.  RØDTVETSJAKKEN 2019
 Info: Bogi Palsson, rodtvet.sjakk@gmail.com

16.  HAUGALAND BGP VÅR 

16.  DRAGULF BGP “USA” MARS 2019
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

16.  GRENLAND BGP  
 Info: Tove Gundersen, tovegunde@gmail.com
17.  STAVANGER VÅR BGP 2019
 Info: Erlend Bakken Kyrkjebø, e.kyrkjeboe@gmail.com

23-  KM SKOLELAG 2019, LOKALE ARRANGØRER
24. Info: Spør din lokallagsleder om info!

24.  BERGEN KURSAVSLUTNINGS-BGP/UGP 
 Info: Eirik T. Gullaksen, eirikgu@online.no
30.  FOLLOSJAKKEN BGP 12
 Info: Torbjørn Brenden, skisjakk@gmail.com

30.  KRAGERØ MARATHON LYN BGP 2019
 Info: Truls R. Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no

April
5.-  REGIONSAMLING USF
7. Info: Spør din lokallagsleder om info!

13. DRAGULF BGP “FRANKRIKE” 
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
26.-  NM FOR SKOLELAG, I DRAMMEN
28. Info: https://nmsl.konnerudsjakk.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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Opp gjennom historien har det vært 
mange kriger, og for å sikre byen var 
det vanlig å lage enorme festninger. 

De er som en borger med store murer 
rundt, slik at man skulle være trygge mot 
angrepslystne motstandere. Et svakt 
punkt i festningen kunne være nok til at 
det gikk galt.

I Oslo har man en slik festning, og i flere 
andre norske byer også. I hovedstaden 
heter den Akershus festning, og om du 
noen gang er i Oslo bør du ta en titt.  
Med en solid festning hadde man et trygt 
forsvar, og man håpte på at det skulle 
være umulig for motstanderen å bryte 
igjennom.

np

FESTNINGER!

Lykke til med å bryte deg gjennom denne festningen!
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Det finnes også festninger når man 
spiller sjakk, og de oppstår som regel i 
sluttspillet. Det som gjør det litt vanskelig 
er at ikke er så lett å skjønne at man har 
en festning foran seg – derfor har de 
beste spillerne satt seg ned for å lære de 
aller vanligste. 

Hovedtreneren til Magnus Carlsen, 
danske Peter Heine Nielsen, sa en gang 
at en stormester kunne hundrevis av slike 
festninger. Det hjelper dem å vite hvilke 
stillinger som er remis og ikke.

Stå stille!

I åpningen og midtspillet er det nesten 
alltid lurt å spille så aktivt og aggressivt 
som mulig, slik at man setter press på 
motstanderen. I sluttspillet dukker det 
opp muligheter til å forsvare seg ved 
og kun stå stille. Det er dette som er en 
festning. Ved å forsvare deg passivt, det 
vil si at man ikke finner på noen aktive 
trekk, klarer man av og til remis. 

Nå skal du få se en av de aller vanligste  
festningene.

Randbonden og  
løperen på feil farge
I sluttspillet prøver man som regel på å få 
ny dronning. I denne stillingen er det ikke 
mulig å klare.
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Svart leder med en løper og en bonde, 
men stillingen er likevel remis. Er ikke det 
urettferdig? 

Problemet til svart er at hvit kan enkelt 
og greit gå mellom g1- og h1-feltene. Det 
finnes ikke noen måte å komme videre 
på uten å sette patt. For eksempel vil det 
å flytte bonden ett skritt fremover føre til 
patt siden hvit ikke har noen lovlige trekk, 
men samtidig ikke er i sjakk. 

Problemet til svart er at løperen ikke får 
dekket feltet i hjørnet. 

Man får heller ikke jaget kongen ut med 
løperen for det også fører til en lignende 
patt.
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Svart har på en måte et stort overtak, 
men stillingen er likevel kliss remis.

Om vi endrer litt på stillingen og flytter 
løperen over til et hvitt felt er det vunnet, 
og det er faktisk ikke spesielt vanskelig.

Løper på riktig farge
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Alt man trenger å gjøre er å ta kontroll 
over feltet i hjørnet. 1…Lc6+
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Hvits konge må nå ut av hjørnet. 2.Kg1
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Svart kan nå gå inn med bonden og få ny 
dronning. Det er ingenting man kan gjøre.

nl

Magnus sa en gang at han ikke trodde på festninger. 
Det var en spøk!
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Hva skal man se etter?
Denne stillingen er fra den forrige VM-
matchen mellom Magnus Carlsen og 
Fabiano Caruana. Magnus ledet med en 
løper, men amerikaneren holdt likevel lett 
remis. Faktisk ble de enige om remis i 
denne stillingen, for dette har de øvd på 
så mange ganger. 

I stillingen nedenfor leder svart leder med 
en løper, men som du kan se har svart 
kun én kantbonde igjen. Vi har sett at 
dette kan være remis likevel. Så hvordan 
skal man tenke? 
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Man må se etter om løperen kan 
kontrollere inngangsfeltet til bonden. I 
denne stillingen kan de ikke det. Løperen 
er på motsatt farge.
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Om man er den som ligger under, må 
man forsøke å få kongen inn til hjørnet. 

Om Magnus og Caruana hadde fortsatt 
partiet ville de raskt fått denne stillingen.
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Selv ikke Magnus Carlsen ville slått 
deg fra denne stillingen! Det er en 
ugjennomtrengelig festning!



rl

Gla’sidene
Hvis du klarer rebusen på Gla’sidene kan du sende løsningene på e-post til 
forsteraden@gmail.com innen 1. april. Da kan du vinne flotte premier!

Send gjerne inn tegninger, dikt, vitser eller egne oppgaver også - alle bidrag 
premieres!

Premieoppgaven (rebus):

— L:

+
HA HA HA

HA HA HA

+T+ L +
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Oppgave: Hvit trekker og holder remis!
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Hvit står to bønder under. Likevel er det 
mulig å forsvare stillingen! 

Løsningen finner du hvis du tenker lenge 
- eller snur bladet på hodet!

Løsning: 1.La6! 
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Rett i slag, men likevel kjempelurt! Hvis svart tar 
løperen har svart bare bønder i a-linjen igjen, og 
en løper som ikke dekker hjørnet foran. Og hvis 
svart ikke tar hvit sin løper kan hvit spille Lxb7 i sitt 
neste trekk. Da har svart nok en gang uansett kun 
a-bonden og løperen på feil farge nok en gang. Alt 
hvit trenger å gjøre er å plassere kongen i hjørnet.

Er du klar for en oppgave?

Løsning nr 5, 2018

Klarte du premieoppgaven i forrige 
nummer? Det var veldig mange 
som svarte på oppgaven. Var den 
kanskje for lett - eller var det bare 
morsomt å løse kryssord? 

Svaret på kryssordet var uansett:

VERDENSMESTER

Vi har trukket ut Leo Alexander 
Myrnes (8 år) fra Stavanger SKU 
som vinner. Du får en bok i posten, 
gratulerer!
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Premieoppgave:
Løs kryssordet og finn løsningordet: 

hint: fornavn

hi
nt

: f
or

na
vn

Hvis du klarer kryssordet kan du sende løsningen på 
e-post til forsteraden@gmail.com innen 15. januar og bli 
med i trekningen av en flott sjakkbok!

H  V   I   T
F  Ø  R  S  T  E  R  A  D  E  N

D  R  O  N  N  I  N  G

K  O  N G  E 
B  O  N  D  E 

F  A  B   I   A  N  O
S  P  R   I  N  G  E  R
M  A  G  N U  S

L  Ø  P  E  R
S  V  A  R  T  
T  Å  R  N
E  4
R  O  K  A  D  E

T
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NM for jenter
Norgesmesterskapet for jenter er en helt spesiell turnering som 
arrangeres, så jenter som spiller sjakk rundt omkring i Norge 
skal kunne møtes på en helg og gjøre noe av det de liker best 
sammen! 

Her får alle spilt masse sjakk, og 
utenom partiene er det sosialt og 
man har det kjempegøy.

Turneringen ble spilt den andre helgen 
i februar. Det spilles i fem klasser: 
mikroputt, miniputt, lilleputt, kadett og 
ungdom. I år hadde arrangøren åpnet 
opp slik at voksne kvinner også kunne få 
prøve seg. 

I tillegg til å kunne bli Norgesmester, 
konkurrerer man også om muligheten 
til å spille nordisk mesterskap for jenter. 
De to beste i klasse lilleputt, kadett og 
ungdom får da reise til Danmark for 
å møte de beste jentene fra de andre 
nordiske landene.

Mesterskapet ble spilt på Nidaros 
Idrettsungdomsskole i Trondheim, og ble 
arrangert av Hell SKU, og det var hele 54 
deltakere i turneringen!

Glade mikroputter fikk premie i NM for jenter.  
Alle foto: Torbjørn Dahl
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Klasse Ungdom
Den øverste klassen ble slått sammen 
av fem ungdommer og fire voksne. 
Klassen ble vunnet av Thyra Kvendseth 
fra Nordstrand SKU.

På plassen bak kom Maud Rødsmoen. I 
nordisk for jenter må man være under 20 
år for å delta, og siden Maud er over 20 
år gammel, så får Thyra følge av Ulrikke 
Langvik, som kom på tredjeplass, til 
Danmark!

Her kan vi se hvordan Maud Rødsmoen 
avsluttet et parti på elegant vis:

K  Ulrikke Langvik, Trondheim SFU 
k  Maud Rødsmoen, OSSU 
 NM for jenter, runde 4 
 10. februar 2019
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Svart er i trekket og hvit truer en offiser. 
Men her ignorerte svart trusselen på 
springeren, og fant et avgjørende 
mattangrep! 35…Txg2! Svart ofrer et 
helt tårn, men etter at hvit tar tårnet kan 
man ikke unngå matt. 36. Kxg2 Ta2+! 
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Det er ingen av brikkene til hvit som 
kan gå i veien for sjakken uten at de blir 
slått av tårnet! 37. Kh1 hvit kunne utsatt 
matten lenger, men her så nok begge at 
det ble sjakk matt på kort tid uansett. 
37…Dxf3+ 38. Kg1 Dg2# 0-1

Klasse Ungdom:
1  Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 4,5

2 Maud Rødsmoen, OSSU 4,0

3 Ulrikke Langvik, Trondheim SFU  3,0

4 Malgorzata Kopaczek-Styczen, Frøya SKU 2,5

5 Edel J. Myraunet, Frosta SKU 2,0

Glade mikroputter fikk premie i NM for jenter.  
Alle foto: Torbjørn Dahl

Klasse Kadett:
1  Embla Grønn, OSSU 4,0

2 Ingrid Skaslien, Vålerenga USK 4,0

3 Emilie Lazareva, 1911U  3,0

4 Ariza Hina, Søråshøgda SSL 3,0

5 Emma V.  L. Marthinussen, Konnerud SKU 3,0

Pallen i kadett-klassen
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Klasse Kadett
I klasse kadett fikk to av spillerne like 
mange poeng. Av disse hadde Embla 
Ekeland Grønn best kvalitetspoeng og 
ble Norgesmester. På andreplass med 
like mange poeng kom Ingrid Skaslien 
fra Vålerenga SKU. Begge disse får 
da muligheten til å dra til nordisk! På 
tredjeplass kom Emilie Lazareva fra 1911 
U i Oslo. 

Her kan vi se hvordan den nybakte 
Norgesmesteren fullførte et instruktivt 
sluttspill.

Sluttspill med ulikefargede løpere sies ofte 
å ende i remis. Hvorfor er det slik? Ofte 
kan motstanderen, selv med materiell 
under, få til en blokade ved hjelp av løper 
og/eller konge. 

I dette tilfellet har hvit to bønder mer. 
To bønder høres i overkant mye ut, 
men det finnes utallige eksempler på at 
ulikefargede løpere øker sjansene for 
remis i slike sluttspill. I dette sluttspillet blir 
det én bonde for mye for svart å hanskes 
med.

K  Embla Grønn, OSSU 
k  Amanda M. I. Eiding, Fredriksstad SS 
 NM for jenter, runde 3 
 9. februar 2019
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Hvits bønder ser egentlig ikke særlig 
sterke ut, gjør de? De er tross alt langt 

fra hverandre og kan ikke beskytte 
hverandre. Men det er nettop dette 
som gjør det vanskelig for svart: begge 
bøndene må tross alt stoppes. La oss se 
på hvordan Embla spilte videre fra denne 
stillingen:

1.Lc4+! Dette hindrer den svarte kongen 
i å gå inn i hjørnet foran bonden som 
har et forvandlingsfelt med ulik farge fra 
hva løperen kan gå på. Kf8 2.Kg6 Lc3 
3.h6 Ke7 4.h7 Ke8 svart har ikke funnet 
noe mer nevenyttig å holde på med enn 
å blokkere bøndene med løperen - og 
foreløpig ser det vanskelig ut for hvit å 
vinne. Ingen av bøndene kan gå videre 
uten å bli slått ut av løperen. Hvordan kan 
hvit ta i bruk sin materielle overvekt for å 
vinne partiet? 
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5.a5! Stjernetrekket. Et grunnleggende 
prinsipp i slike sluttspill, og i andre 
sluttspill for den saks skyld, er at det som 
regel holder å få én bonde over til til den 
andre siden - det holder gjerne med én 
dronning ekstra. 

Dette er et godt eksempel på dette. 
Hvit hadde to bønder mer, men kan ofre 
én av disse for å tvinge løperen bort 
fra den andre bonden - dette kalles et 
avledningsoffer, og kan være lurt å gjøre 
seg kjent med. Hvis svart spiller 5…
Lxa5 og plukker opp en bonde, kommer 
7.h8=D+. 5…Kd7 6.a6 Kc7 7.Kf7 
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Hvit vinner svart sin løper ved å gå med 
kongen til g8, og så gå inn med bonden. 
Deretter er sluttspillet vunnet fordi man 
har en løper som dekker forvandlingsfeltet 
foran bonden. Kanskje har du nettopp 
lest om et sånt sluttspill i artikkelen om 
festninger? 1-0

Klasse Lilleputt
Også i denne klassen ble det veldig 
jevnt med to spillere som fikk like mange 
poeng til slutt. Begge disse får dra til 
nordisk for jenter. På førsteplass av disse 
kom Lykke-Merlot Helliesen fra Caissa 
SKU i Sandefjord, mens på andreplass 
kom Linnea Larre fra Oslo SKU. På de to 
neste fulgte Amelia Nordquelle og Livia 
Lindstad, begge fra Nordstrand SKU.

De yngste klassene
I miniputt-klassen kom Anna Ovidia 
Young fra Sotra SKU på førsteplass ved 
å vinne alle partiene sine! På andreplass 
kom Oline Sundby Waage fra samme 
klubb, mens på de to neste kom Ida 
Mathilde Stokke fra Steinskjer Usk og 
Emilie Esther Vitenberg fra 1911 U i Oslo. 
I mikroputt vant Bella Marie Young fra 
Sotra SKU.

Klassen mikroputt, for spillere opptil 9 
år,  ble vunnet av Annas lillesøster, Bella 
Marie Young, som tok 4,5 poeng i den 
yngste klassen. Aleksandra Hovde tok 
2. plassen på kvalitet foran Tida Flaaten 
Brekke, fra Sebrasjakk. Også Tida er 
lillesøster til en spiller i Miniputt-klassen.  
 

Det var veldig mange gode prestasjoner i 
årets NM for jenter, og det ble spilt virkelig 
god sjakk. Vi håper alle som var med 
hadde det morsomt, og håper at enda 
flere har lyst til å spille denne turneringen 
neste år!

Klasse Lilleputt:
1  Lykke-Merlot Helliesen, Caissa SKU 4,0

2 Linnea Larre, OSSU 4,0

3 Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU  3,5

4 Livia Lindstad, Nordstrand SKU 3,5

5 Elma Selvik, 1911U 3,0

Klasse Miniputt:
1  Anna Ovidia Young, Sotra SKU 5,0

2 Oline Sundby Waage, Sotra SKU 4,0

3 Ida Mathilde Stokke, Steinkjer USL3,0

4 Emilie Esther Vitenberg, 1911U 3,0

5 Eira Flaaten Brekke, SebraSjakk 2,0

Klasse Mikroputt:
1  Bella Marie Young, Sotra SKU 4,5

2 Aleksandra Hovde, Bergens SKU 4,0

3 Tida Flaaten Brekke, SebraSjakk 4,0

4 Ingrid Anfindsen, Smeaheia SS 3,5

5 Amalie Knutsen, SebraSjakk 3,0
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Klasse Mikroputt
Plass Navn  Klubb Sum Antall 
1 Emil Støen Moell Horten 100 14 
1 Nicolai Østensen Klyve 100 9 
3 Lars Ystad-Deglum Greveløkka 97  12 
3 Leo Alexander Myrnes Stavanger 97 9 
5 Eirik Eikeland Furulund Nordstrand 96 16 
6 Magnus Lid Hagen Sotra 94 7 
6 Alfred Keilen Thomsen Volda Ørsta 94 5 
8 Oline Sundby Waage Sotra 93 9 
9 Rafe Rehman Vålerenga 91 13 
9 Sharam Sheresad Alta 91  5

Klasse Miniputt
Plass Navn  Klubb Sum 
Antall 
1 Peder Marcus Aamodt Ski 100 8 
2 Arne Eikre OSSU 98 17 
3 Marton Moi Stavanger 97 6 
4 Yngve Mæhle Rekdal Nordstrand 92 8 
5 Vetle Bjørge Strand Fredrikstad FSU 90 8 
6 Magne Aarflot Volda Ørsta 89 6 
6 Kristjan Rafael Vinogradov Bergens 89 6 
8 Aksel Hellerud 1911U 87 6 
9 Lars B Due Dragulf Oslo 86 6 
10 Jonas Kleppe Borlaug Sotra 85 5

Barnas Grand Prix 2018
Barnas Grand Prix (BGP) er 
turneringsserien til Ungdommens 
Sjakkforbund. 

Hver BGP-turnering man deltar i, samler 
man poeng basert på plassen man 
fikk i turneringen. Vinner man klassen i 
turneringen, får man 20 poeng. 

Vinnere av BGP for den enkelte klassen, 
blir den som får flest BGP-poeng.  De fem 
beste turneringene man har deltatt i teller, 

så maksimal poengsum er 100 poeng,. 
Om flere får 100 poeng, deler de seieren.

For å få premie må en ha spilt minst 3 
turneringer. For å være sikret premie må 
en spille i 5 turneringer.

På disse sidene ser du de ti øverste i de 
fire yngste klassene, samt de tre øverste 
i ungdomsklassen. 

Vi gratulerer alle med flott BGP-sesong i 
fjor, og gleder oss til årets sesong!
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Barnas Grand Prix 2018
Klasse Lilleputt
Plass Navn  Klubb Sum Antall 
1 Brynjar Bakke Nordstrand 100 14 
1 Olav August D. Tønnessen Volda Ørsta 100 8 
1 Sofie Kristine Ratama Alta 100 6 
4 Lars Håvard Skuggerud Dahl Hamar 99 9 
5 Eirik Pedersen Ødegaard Alta 94 9 
5 Sigurd Rommetveit Stavanger 94 8 
5 Tor Magnus Hansen Kristiansand 94 7 
5 Emre Amundsen Borgaas Moss 94 7 
5 Alexander Skrede Smeaheia 94 6 
10 Johannes Tylden Kristiansund 88 5

Klasse Kadett
Plass Navn  Klubb Sum Antall 
1 Ingvar Leknes Alta 100 8 
1 Elias Horsfjord Glomnes Dragulf Oslo 100 8 
1 Peder Andreas Bakke Sandane 100 5 
4 Shjalg Næss Masfjorden 96 6 
5 Ingvar Torjesen Kveim Kragerø 87 6 
6 Fredrik Østlie Pettersen Hamar 84 6 
7 Ivar G. Hatterud Gjøvik 82 8 
7 Guttorm Rosendahl Kristiansand 82 5 
9 Stian Røst Ski 80 4 
10 Sander Glesnes Sotra 71 5

Klasse Ungdom
Plass Navn  Klubb Sum Antall 
1 Roy André Bogevåg Masfjorden 94 8 
2 Simon T Johannessen Kragerø 67 4 
3 Markus Flermoen Hamar 60 3



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! 
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Klarer du å holde festningen?
Sett ring rundt de stillingene hvor du klarer remis med festning,  

og kryss ut de stillingene hvor du ikke klarer det. Du er hvit.

Løsninger:
1) Ja, her kan du få remis!
2) Ja, her kan du også få remis!
3) Uff, denne taper du nok
4) Denne taper du også


