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Mai
18.  VEIEN BGP (HØNEFOSS)
 Info: Anja Oslund, anjaoslund@gmail.com

19.  SORTE HEST BGP 2019 (ÅLESUND)
 Info: Willy Haram, willy.wilson.haram@alesund.kommune.no

19.  HIPP BGP BÆRUM 
 Info: Gisle Bjugn, gb@tazz.no

24-  REGIONSAMLING USF - LOKALE ARRANGØRER
26. Info: Mer informasjon på sjakk.no 

25.  KRISTIANSAND BGP MAI 2019   
 Info: Nina Nes, nina_nes@hotmail.com

25.  JÆREN BGP MAISJAKK
 Info: John Breiland, sjakkmatt@rocketmail.com

Juni
2.  GJØVIK BARNAS GRAND PRIX
 Info: Bjarne Gjørvad, bjargjo@online.no

15.  KORSVOLLSJAKKEN BGP-I 2019 
 Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
16.  DRAGULF BGP “INDIA”
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

28.  DRAGULF BGP “UKRAINA” JUNI 2019 
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

Juli
5-  LANDSTURNERINGEN 2019, LARVIK
13. Info: En ukes sjakkfestival med sjakk-NM,  
 NM i lynsjakk m.m.

27.  BERGEN SPILLFESTIVAL - BGP
 Info: Ole Johan Valaker, ole.valaker@gmail.com

28.  BERGEN SPILLFESTIVAL - BGP
 Info: Ole Johan Valaker, ole.valaker@gmail.com
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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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Skolesjakk-
bonanza!

Skolesjakk i Kirkenes, Finnmark. Foto: Leif Arne Kristoffersen

Skolesjakk i Melhus, Trøndelag
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Skolesjakk-
bonanza!Skolesjakk i Melhus, Trøndelag

Skolesjakk i Ålesund, Møre og Romsdal

Skolesjakk i Røyken, Buskerud. Foto: Erik Grindbakken
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2172 femteklassinger brukte før 
påske en skoledag på sjakkturnering!

Alle femteklasser i Finnmark, Buskerud, 
Trøndelag og Møre og Romsdal, fikk dette 
skoleåret tilbud om å delta i prosjektet 
Sjakk5ern.

Noen hundre klasser slo til på dette, og 
gjennomførte Sjakk5erns opplæring, 
med videoer og spilleøvelser. Nesten 
150 klasser deltok i distriktsmesterskap. 
Her er hver klasse/basisgruppe ett lag 
og konkurrerer mot de andre lagene i 
distriket. 

De til sammen 2172 spillerne utførte 
hundretusenvis av veloverveide, dristige 
og lure sjakktrekk!

I tillegg til sjakkspillingen, var det god 
innsats også i løsning av sjakkoppgaver 
mellom rundene. Noen av de som 
tok oppgaveutfordringen, ble trukket 
ut og fikk ekstrapremier, i tillegg til 
deltagerpremie og lagpokal, som alle fikk 
med seg. 

To av de heldige (og dyktige!) ekstra-
vinnerne var Marius Berget og Nora 
Rugland, som begge går i klasse 
5A på Mære skole i Steinkjer. De var 
begge strålende fornøyde med å få 
bruke en skoledag på sjakkturnering, 
i tillegg til skoletiden som var brukt til 
sjakkopplæring og -trening i ukene før 
turneringen. 

– Læreren vår sier at sjakk er bra for 

Sjakkens «Tine-stafett» har i 2019 
vært  i Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Finnmark og Buskerud!

SkoleSjakken inviterte alle 5. klass-
inger til å bli med på en helt spesiell 
sjakkturnering som heter Sjakk5ern. 
Hele klassen spiller på lag, og alle 
elevene bidrar med poeng til klassen. 
Uansett om de taper eller vinner.

Først spilles sjakk på skolen, så i 
et distriktsmesterskap med flere 
skoler og kommuner, og til slutt i et 
fylkesmesterskap. 

Over 2000 elever har vært med på 
Sjakk5ern!

Sjakk5ern gjør skolesjakk til 
en  supersuksess!

Marius og Nora fra Steinkjer
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Maskotene til Sjakk5ern er tegnet av Flu 
Hartberg. Han tegner også forsidene og 

oppgavene i Førsteraden.  
Er de ikke stilige?

problemløsning, smiler Marius og 
Nora. De er enige om at sjakk er både 
morsomt og utfordrende. Og de liker at 
deltagelsen i Sjakk5ern er noe de gjør 
sammen som klasse. 

I Sjakk5ern er det nettopp klassesamhold 
og deltagelse som er viktig. Det er rett 
og slett sånn, at jo flere i klassen som 
deltar, jo bedre! 

I begynnelsen av mai arrangeres 
Sjakk5erns fylkesmesterskap, som 
er åpent for alle årets Sjakk5ern-
deltagere. Her blir det igjen spenning, 
konsentrasjon, nye gode sjakktrekk og 
mer moro. 

Fra neste skoleår skal Sjakk5ern 
etter planen bli et tilbud til 
femteklassinger i hele landet, med 
en avsluttende landsfinale. Det 
kommer til å bli kjempespennende!

Marius og Nora fra Steinkjer
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Gla’sidene
Hvis du klarer kryssordet på Gla’sidene kan du 
sende løsningsordet på e-post til forsteraden@
gmail.com innen 1. juni Da kan du vinne flotte 
premier! PS! Husk å sende med postadressen din i 
tilfelle du vinner ;)

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

Løsning nr 1, 2019

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 rebus? 

Svaret på rebusen var uansett:

FESTNINGER ER LURT

Vi har trukket ut Susanne Wiggen 
Larsson (12 år) fra Alta SKU som 
vinner. Du får en bok i posten, 
gratulerer!

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!
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nynorsk

bokmål

l

Hvis du klarer løsningsordet, 
vet du også hva det neste 
nummeret av Førsteraden skal 
handle om! 

Sende løsningsordet på e-post 
til forsteraden@gmail.com 
innen 15. juni Da kan du vinne 
flotte premier! 



qp

BARNESKOLER: 
1. Jong skole 13 
William Aleksander Olsen, Saad Abobaker Elmi,  
Hy Chang Vo. Torjus Bommen 

2. Haukaas 11 
Joakim Aasen, Fredrik Aasen,  
Alexander Aasen, Martin Seilen Nilsen 

3. Vindern 10 
Isak Vinh Brattgjerd, Håvard Haug,  
Love Maxim E. Sharma, August M. Brattgjerd

Barneskoleklassen spilte 7 runder  
(maks 14 lagpoeng) 

NM for skolelag er en av de morsomste 
turneringene i året!

Hvor ofte får du spilt sjakk med dine venner fra skolen 
og kjempet sammen, feiret sammen, grått sammen? 

I år ble NM spilt i Drammen 26. til 28. april og hele 
28 skolelag deltok. Med Sjakk5ern i storform blir det 
kanskje enda flere lag neste år? 

Pallen
Det er ikke ofte et lag klarer å forsvare førsteplassen 
fra året før, men Jong skole fra Bærum klarte dette 
i Barneskoleklassen. De vant 2 lagpoeng foran 
Haukaas fra Bergen og Vindern i Oslo. 

I ungdomsskoleklassen var det Nordberg, som fikk 
sølv i fjor, som klatret én plass opp på pallen og kunne 
feire gullet. De vant foran Grevlingen ungdomskole 
i Vestby. Viderengående-klassen ble vunnet av 
Elverum. 

NM for skolelag

UNGDOMSSKOLER: 
1. Nordberg 12 
Gaute Bergan, Mikkel Li Johansen, Emilie Lazareva,  
Emil Nickelsen, Fredrik Berg Buxrud 

2. Grevlingen 5 
Marcus Walter Åsen. Tobias Grant Halvorsen,  
Stian Valen, Henrik Hansen, Erlend Yttergård

VIDEREGÅENDE SKOLER: 
1. Elverum 6 
Kelong Xue, Benjamin Andreas Lien,  
Jakob Harstad, Edvard Dyre Hansen

Ungdomsskole- og videregåendeskoler spilte 6 
runder (maks 12 lagpoeng)

La oss se på noen partier!

De tre lagene som ble 
norgesmestre. Øverst 
til nederst: Jong skole, 
Nordberg ungdomskole 
og Elverum
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NM for skolelag I dette partiet i klassen for videregående- 
og ungdomsskole fant Emil Nickelsen fra 
vinnerlaget, Nordberg Ungdomsskole et 
fint trekk, som var med på å avgjøre partiet:

K  Emil Nickelsen, Nordberg
k  Henrik Hansen, Grevlingen
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20.Sg4! Springeren på f6 er også truet 
av løperen på g5, men siden dronningen 
står i samme diagonal, er springeren på 
f6 bundet. Det betyr at den ikke kan flytte 
på seg uten at man mister dronningen. 
Hvis svart tar springeren på g4 med 
20…Lxg4 kommer 21.Lxc6 med 
dobbeltangrep på tårnene på e8 og a6. 
Ble du svimmel av alle pilene?

K  Torjus Bommen, Jong skole
k  Martin Alden, Lura skole
 
Torjus Bommen spilte på fjerdebord 
for vinnerlaget fra Jong skole i 
Bærum. I 5.runde fant han denne fine 
kombinasjonen:
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23.Tf2! Dette lager en binding på den 
svarte springeren siden tårnet på a2 står 
bak. 23…Sb4 dekker tårnet på a2, men 
feltet er dekket av den hvite springeren 
på d5. Det ser ut som at svart kan dekke 
springeren med 23…Tc8, men da fant 
hvit trekket 24.Se7+! med gaffel på 
kongen og tårnet! Hvit satte sjakk matt 
etter 43 trekk. 1-0

K  Fredrik Aasen, Haukås
k  Kai Hall, Prinsdal skole
 
I 2.runde fikk Fredrik Aasen fra Haukaas 
inn et noe uventet dobbeltangrep, som 
var med på å avgjøre partiet:
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10.d4! Bønder kan også være farlige! Nå 
må løperen på c5 redde seg. 10…Lb6 
11.d5! 
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Bonden går enda et skritt videre, og nå truer 
den både springeren på c6 og løperen på 
e6. Hvit vinner da en lett offiser uansett, og 
etter 27 trekk ble svart satt sjakk matt. 1-0

La oss se på noen partier!
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Et norgesmesterskap i lagsjakk som 
ikke er for skolelag, sier du? 

– Ja, det finnes det også. Det her NM 
for ungdomslag og ble spilt i Drammen 
i mars med hele 187 deltakere og 40 
lag!

I lagsjakk spiller man hver for seg, men 
etter hver lagkamp legger man sammen 
poengene hvert lag har tatt. Det laget som 
har tatt flest poeng vinner lagkampen. I hver 
lagkamp er det fire spillere som spiller på 
hvert lag, men det er vanlig å ha reserver. 
Da får man byttet litt på hvem som spiller.

I NM for ungdomslag spiller man på lag 
med venner fra klubben man er medlem i. 
Sjakk er vanligvis individuelt, men i lagsjakk 
får man dele erfaringene sine sammen 
med resten av laget. I denne turneringen 
kommer det sjakkspillere fra hele landet. 
Da har man i tillegg en fin mulighet til å få 
sjakkvenner fra overalt i Norge. 

Lagene deles opp i to grupper, en gruppe 
for spillere over 13 år, og en gruppe for 
spillere under 13 år. Det betyr at alle på 
laget må være under 13 år for å spille i 
den yngste klassen. Man kjemper om 
Norgesmestertittelen for juniorlag i den 
eldste klassen, og for barnelag i den 
yngste klassen. 

Klassen for barnelag ble vunnet av 
Smeaheia Barn 1. På vinnerlaget var Shazil 
Khan Shehzad, Sergey Eliseev, Sverre Lye 
og Andreas Anfindsen. Sølvvinnerne ble 
Bærum SSU sitt lag, og på bronse kom 
Norstrand SKU 1. 

Klassen for juniorlag ble vunnet av 1911U 
1 fra Oslo. På vinnerlaget FM Eivind Olav 
Risting, FM Lucas Baumann Ranaldi, FM 
Isak Storme, Aleksander Lindbøl og Max 

Dahl. Sølvet ble vunnet av Oslo SSU, og 
bronsen gikk til Alta junior.

I kampen mellom Smeaheia og Bærum 
fant Sverre Lye denne fine kombinasjonen, 
som avgjorde partiet:

K  Saad Abobaker Elmi, Bærum SSU 
k  Sverre Lye, Smeaheia Barn 1
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28…Lc6! Etter dette trekket mister hvit 
dekningen på løperen som står på c7. 
Løperen må før eller siden flytte på seg, 
men hvit prøver å true det svarte tårnet 
først med 29.g3. Svart må nå flytte tårnet 
sitt, men truer fortsatt den hvite løperen 
etterpå. 29…Th5 30.Le5
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30…Td8! Svart truer den hvite dronningen, 
som må flytte seg. Men bak står springeren 
som da står i slag for både den svarte 
dronningen og tårnet. Siden svart vinner 
springeren i neste trekk uansett hva hvit 
gjør valgte hvit å gi opp partiet. 0-1

NM for Ungdomslag



I klassen for juniorlag er det veldig mange gode 
spillere. Flere av spillerne går på videregående skoler 
med egne sjakklinjer. Der trener de mye på sjakk, og 
ser også på mange åpninger. Da blir det av og til duket 
for en skikkelig teoriduell:

K  FM André Nielsen, Alta
k  FM Lucas Ranaldi, 1911U

1.e4 c6 denne åpningen heter Caro-Kann, svart 
planlegger å spille bonden fra d7 til d5 i neste trekk. 
2.d4 hvit har muligheten til å ta sentrum, og gjør det! 
2…d5 3.Sc3 Hvit måtte gjøre noe med trusselen på 
e4-bonden. Man kunne også spilt 3.exd5 eller 3.e5, 
som begge er gode alternativer. 3…dxe4 4.Sxe4
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Dette er en veldig solid åpning, hvor begge spillere 
kan fortsette å utvikle brikkene sine mot sentrum, og 
forberede å ta rokade. 

I dette partiet fulgte spillerne det vi kaller for 
åpningsteori et godt stykke ut i partiet, og etter 42 
trekk endte partiet remis. ½-½ 
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NM for  
ungdomslag 2019:

BARNELAG (F. 2006+): 
1. Smeaheia Barn 1 10 
Shazil K. Shehzad, Sergey Eliseev,  
Sverre Lye, Andreas Anfindsen 

2. Bærum Elite 10 
Gunnar B. Dale, William A. Olsen, Saad A. Elmi,  
Amadeus H. Evenshaug, Erlend Sommerhein 

3. Nordstrand SKU 1 8 
Eivind G. Kreken, Timian M. M. Solaas,  
Amelia Nordquelle, Livia Lindstad, Viktor N. Løvåsen

JUNIORLAG (F. 1999+): 
1. 1911U-1 12 
Eivind Olav Risting, Lucas B. Ranaldi, Isak Storme, 

Aleksander Lindbøl, Max Dahl 
2. OSSU 1 10 
Elham Abdrlauf, Sondre Lillestøl Melaa,  
Axel Tunsjø, Linnea Larre 

3. Alta junior 9 
André Z. Nielsen, Ingrid Greibrokk,  
Gustav A Gleine, Maria Greibrokk

U26 (F. 1993+): 
1. Bærum u26 8 
Elias Hestvik, Vebjørn M. Leonhardsen,  
Mattis Mikelsen, Submaranian Ramasubramanian 

2. Konnerud u26 7 
Anders N. Aure, Emma V. L Marthinussen,  
Villum B. Kierulf, Tias S. L. Marthinussen
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Det er nok første gang Norge har 
tatt fire medajler av samme valør 
(samme type), enn det er klasser i et 
mesterskap!

Dette mesterskapet ble spilt i Køge, en 
dansk by ikke så langt unna hovedstaden 
København, 26. til 28. april i år. I den 
eldste klassen for spillere inntil 20 år, 
fikk Thyra Kvendseth (Nordstrand SKU) 
sølvmedaljen bak danske Ellen Nilssen. 

I den nest eldste klassen, var det Ingrid 
Skaslien (Vålerenga USK) som fikk en sterk 
sølvmedalje, mens i den yngste klassen 
delte to norske spillere andreplassen: 
Amelia Nordquelle (Nordstrand SKU) og 
Linnea Larre (OSSU) fikk begge 4 poeng 
og sølv. Fantastisk - vi gratulerer!

Nå skal vi se på noen fine partier:

I partiet fra tredje runde viste 
Amelia Nordquelle frem sine gode 
regneferdigheter:

K  Elin Wu (Danmark) 
k  Amelia Nordquelle (Norge)
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Det ser ut som at hvit truer å spille løperen 
til b6 med trussel på dronningen og tårnet 
bak, men Amelia har et ess i ermet! 29…

Lc4! Tillater løperen å komme til b6, men 
dette er ikke så farlig. 30.Lb6 Lxd3+ med 
sjakk! 30…Txd3 var også bra. 31.Txd3
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Hvit tuer fortsatt den svarte dronningen, 
og tårnet bak er truet hvis dronningen 
flytter seg. 31…Dc4! Hvis hvit nå spiller 
32.Lxd8 kan dronningen slå på d3, med 
matt på den hvite kongen! Med det hvite 
tårnet er bundet opp med kongen bak på 
f1. Svart vant med dette tårnet, og vant 
partiet etter 40 trekk. 0-1

Fire sølvmedaljer i tre klasser i  
Nordisk mesterskap for jenter!

Nordisk mesterskap for jenter

Klasse A (under 20 år): 
1. Ellen F. Nilssen 5 
2. Thyra Kvendseth  3,5 
3. Kajsa Nilsson 3,0 
6. Ulrikke Langvik 0,5

Klasse B (under 16 år): 
1. Sarabella Norlamo 4,0 
2. Ingrid Skaslien 3,5 
3. Margarita Zaritovskaja 3,5 
6. Embla Ekeland Grønn 2,5

Klasse C (under 13 år): 
1. Sara-Olivia Sippola 4,5 
2. Amelia Nordquelle 4 
2. Linnea Larre 4 
2. Alva Ling Tran 4 
7. Lykke-Merlot Helliesen 3



rrr

I første runde i klassen under 16 år fikk 
Embla Ekeland Grønn utnyttet det at en 
springer ikke kunne flytte på seg:

K  Embla Ekeland Grønn (Norge) 
k  Sigrid E. Jørgensen (Danmark)
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Det svarte tårnet står bak den svarte 
springeren. Det betyr at hvis den svarte 
springeren skal flytte på seg må den 
flytte til et sted hvor den dekker tårnet. 
Ellers mister svart hele tårnet sitt. Hvis 
springeren går til c7 dekker den tårnet på 
a8, men feltet c7 er dekket av den hvite 
løperen, som også tilfeldigvis dekker 
tårnet på a5 fra c7. 

Dette gjør at hvit kan legge en plan, og 
tenke seg at springeren ikke kan flytte. 
32.b4! Embla ser at hvis bonden truer 
springeren til svart er det ikke noe svart 
kan gjøre for å redde seg. 32…e5 33.b5! 
Ke6 34.Txa6
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Svart kan vinne tilbake offiseren sin med 
34…Txa6 35.bxa6 Kxd6. Men ser du hva 
som skjer da? Den  svarte kongen  er for 
sent ute til å stoppe bonden på a6, som 
går rett inn i mål, og blir ny dronning! 

Etter å ha vunnet den svarte springeren 
vant hvit komfortabelt etter 42 trekk. 1-0

Alle deltakerne i Nordisk mesterskap for jenter 2019 i danske Køge. Foto: Alina l’Ami



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! 

Taktikk

Strategi

Åpning

Midtspill

Sluttspill

Sjakknøtter

Den nye 

serien med 

arbeidsbøker for 

barn med mer enn 

350 oppgaver for 

nybegynnere og 

viderekomne

ROKADE
ARBEIDSBOK I SJAKK FOR BARN, UNGE OG LEKNE VOKSNE 

Nr. 1 / Riddersjakk
Ny bok med mange 
hundre oppgaver  
– perfekt for en  
lang sommerferie!
Kommer 1. juni
Forhåndsbestill på  
www.sjakkhuset.no

Besøk oss hos The Good Knight i Badstugata 1,  
midt i Oslo sentrum eller på nett: www.sjakkhuset.no 
post@sjakkhuset.no

Bli med på sjakkskole i Oslo i sommerferien! 
Vi har morsomme sjakkskoler i sommer-ferien, som fylles  
opp med spennede aktiviteter, og masse, masse sjakk!

24.-28. juni: sjakkleir for alle som kan sjakkreglene. 

29.-31. juli: sjakkleir med toppgruppe for de som skal  
spille EM og VM for ungdom, og andre på høyt nivå

12.-16. august: sjakkleir for alle som kan sjakkreglene. 

Finn info på sjakkhuset.no!

Du får blant annet bli med på
• arkadespill
• minigolf
• shuffleboard
• bordtennis
• flipperspill
• hageleker
• og ikke minst, masse sjakk,  

sjåk, rakettsjakk, og mye,  
mye mer!


