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Bli med på turnering!

NOVEMBER
13. Kristiansand BGP/UGP 
Info: Harald R. Hansen, haraldrh@gmail.com / 905 42 903
14. Kursavslutnings-BGP/UGP, Bergen
Info: Arnold Iversen, arnold.iversen@gmail.com
19.-21. NM for barn og ungdom, Fagernes
Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no / 911 89 190
28. Tromsøsjakken BGP/UGP
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no / 915 56 342

DESEMBER
4. Kragerø BGP/UGP juleturnering
Info: Truls R. Jørgensen, trj@fibranet.no / 917 14 450
11. Barnas sjakkdag, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11
11. Fana jule-BGP/UGP
Info: Stig K. Martinsen, Stig.Martinsen@student.uib.no / 928 85 748
11. Julesjakken BGP/UGP, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no / 915 56 342
12. Tyristrand BGP/UGP
Info: Roger Østebø, roger@leiv-vidar.no

Å være med på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en 
fin premie. Her får du oversikt over alle arrangementer i Norge for barn og unge 
framover. Turneringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, 
og er turneringer som passer for både nybegynnere og erfarne spillere. 

Turneringskalenderen finner du også på www.sjakk.no.
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Har du hørt om et offer før? 
For å forstå hva det er, må 
vi reise langt tilbake i tid. 

Før i tiden trodde men-
neskene på mange typer 
guder. En av disse gu-
dene var den veldig viktige 
regnguden. Mange steder 
var det knusktørt, og bøn-
dene trengte vann for å 
få planter til å gro. Da var 
det viktig å få regnguden 
i godt humør, slik at det 
skulle regne masse. 

For å blidgjøre regnguden 
ofret menneskene derfor 
saker og ting til guden, for 
eksempel dyr. Huff, dette 
høres fælt ut, men nå vet 
du hva et offer er. Å ofre 
noe betyr altså å gi bort 
noe med vilje.  

Man ofrer i sjakk også, 
men når man gjør det, er 
det ikke for å gjøre en gud 
blid. Grunnen til at man 
ofrer noe er for å få noe 
veldig bra tilbake. Akkurat 
som at bøndene håpet 
på at de skulle få det til å 
regne når de ofret noe. 

Hva er det beste du kan 
få til når du spiller sjakk? 
Jo, sjakk matt selvfølgelig! 
Derfor skal vi øve oss på 
å ofre noe for å til sjakk 
matt. 

Hva skal vi ofre? Vi ofrer 
hesten!

Den første oppgaven løser 
vi sammen. Svart setter 
matt i to trekk!

Sammen skal vi ofre hes-
ten for å sette sjakk matt. 
Men da må vi først se en 
matt vi skal prøve på. Etter 
å ha sett ganske lenge på 
denne oppgaven fant jeg 
ut at hvis det ikke var for 
den hvite bonden på h2 
og den svarte bonden på 
h6, ville hvit ha vært sjakk 
matt. Hvordan skal vi få 
bort disse bøndene? 

Jo, med 1…Sg3+! Hesten 
settes rett i slag, men til-
gjengjeld forsvinner den 
hvite bonden fra h2. 

Etter 2.hxg3 spiller svart 
2…hxg5 sjakk matt!

Hvit er sjakk matt siden 
tårnet truer kongen, og 
stakkaren har ingen steder 
å gjemme seg.

Nå skal du få prøve deg på 
egen hånd. Hvit trekker og 
setter matt i to trekk i alle 
oppgavene på den neste 
siden. Og husk at det er 
hesten som skal ofres. 

Hint: Ofte er det lurt å sette 
hesten et sted hvor den 
truer kongen, for da har 
ikke svart så mye valg.

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zppzp-+-+-'

6-+-+-+pzp&

5+-vlpzp-sN-%

4-+-+-+P+$

3+-+P+-+-#

2PzPPwQn+PzP"

1tR-vL-+R+K!

xabcdefghy  

Skumle ofre

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zppzp-+-+-'

6-+-+-+p+&

5+-vlpzp-zp-%

4-+-+-+P+$

3+-+P+-zP-#

2PzPPwQ-+P+"

1tR-vL-+R+K!

xabcdefghy

Av Torbjørn R. Hansen
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XABCDEFGHY
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xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7tR-+-+-zp-'

6-zp-+-+-zp&

5+-+-+-+-%
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3+-+-+PzPl#
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1+-+-tR-mK-!
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XABCDEFGHY

8-+-tR-+-+(

7+-+-+pzpk'

6rzpq+r+nzp&

5+-zp-+-+-%

4P+-+-+-+$

3+-+-zPN+-#

2-+-+-zPPzP"

1tR-+Q+-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+k+-+-+(

7zP-+n+p+-'

6-+p+p+-+&

5vL-+-+-+-%

4-+N+-+-+$

3+-+-zP-+-#

2-+-+-zP-wq"

1tR-+-mKL+-!

xabcdefghy

Matt i to trekk!
1. 2.

3. 4.

Løsninger

Oppgave 1. 1.Sxc7+ Txc7 2.Td8 sjakk matt!

Oppgave 2. 1.Sd6+ Dxd6 2.La6 sjakk matt!

Oppgave 3. 1.Sf6+ og i neste trekk spiller hvit 2.Te8 matt uansett hva svart gjør. 

Oppgave 4. 1.Sg5+ hxg5 2.Dh5 sjakk matt!

(Alle oppgavene er hentet fra The Manual of Chess Combinations – Chess Scool 1A)
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Best i Norge!

Norgesmesterne fra OSSU. Fra venstre: Martin Østby, Eskil E. Grønn, Shaun Ondo, Ulrik Olsen, Armin Gho-
lami, Erik Grammeltvedt, Samuel Riiser og Jathavan Suntharalingam. Bak er de stolte laglederne Atle Grønn 
og Sverre Johnsen. (Begge foto: Øystein Brekke)

De to store klubbene Oslo Schakselskaps Ungdom (OSSU) og 
Stavanger dominerte under årets norgesmesterskap for lokallag 
i Hokksund i september. OSSU stakk av med gull i både miniputt- 
og kadettklassen, og tok i tillegg sølvmedaljene i klasse junior. 
Stavanger sikret seg gull, sølv og bronse i de tre klassene.

I miniputtklassen var OSSU helt suverene, og vant alle partiene 
unntatt to! I kadettklassen var det derimot veldig jevnt, og Erik 
Grammeltvedt sikret seieren for oslogjengen i siste spilletime.

Omtrent 160 spillere deltok i årets NM. De fikk med seg mange 
morsomme partier, og det ble tid til fotball, boksen går og spill 
på hyttene sammen med gode lagkamerater.
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NM FOR LOKALLAG 2010. 10.-12. SEPTEMBER I HOKKSUND

MINIPUTT (11 år og yngre)
1. Oslo SSU (Ulrik Olsen, Eskil E. Grønn, Martin B. Østby, Shaun Ondo)
2. Nordstrand (Cornelius Kvendseth, Didrik Braathen, Andreas G. Tryggestad, Axel Sit)
3. Stavanger 1 (Martin Saltvedt, Andreas Fossan, Benjamin Fossan, Aleksander Fossan)
4. Modum 1, 5. Tigerklubben, 6. Stavanger 2, 7. 1911 U, 8. Tromsø 1, 9. Tromsø 2, 
10. Stavanger 3, 11. Lindern, 12. Kragerø, 13. Klyve, 14. Modum 2, 15. Modum 3.

KADETT (16 år og yngre)
1. Oslo SSU 1 (Jathavan Suntharalingam, Armin Gholami, Samuel Riiser, 
Erik Grammeltvedt, Ludvig Anderson)
2. Stavanger 1 (Stian Johansen, Fredrik B. Jacobsen, Martin Nilsen, Caroline B. Jacobsen)
3. Bergens 1 (Jørgen Hoel, Mathias Sætre, Håkon N. Nordstrøm, Jonas H. Rasmussen)
4. Hamar 1, 4. Nordstrand, 6. Strømmen, 7. Tromsø 8. Bergens 2, 9. Caissa 10. Modum 1, 11. 
Oslo SSU 2, 12. Stavanger 2, 13. Hamar 2, 14. Kragerø, 15. Drammen 16. Modum 2.

JUNIOR (20 år og yngre)
1. Stavanger 1 (Lasse Ø. Løvik, Sondre W. Tofte, Jon Kristian Haarr, Kristoffer Madland)
2. Oslo SSU (Jon L. Hammer, Aryan Tari, Jo Kr. Løberg, Lars O. Hauge, Sebastian Mihajlov)
3. Bergens (Øystein Aa. Skage, Pål A. Hansen, Ole E. Frisvold, Jonatan M. Andersen)
4. Stavanger 2.

Med alle spillerne over 2000 i 
rating, klarte Stavangerguttene 
å ta gull i juniorklassen med 
minst mulig margin foran OSSU. 
Oslo-laget var anført av Norges 
nest beste sjakkspiller, stormes-
ter Jon Ludvig Hammer, og det 
ble en spennende finish der 
ingenting var avgjort før siste 
parti var slutt. 

På bildet ser du Stavangers gull-
gutter: Bak fra venstre Kristoffer 
Madland, Sondre W. Tofte og 
Jon Kr. Haarr, og sittende foran 
Lasse Ø. Løvik.
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GLA'SIDENE

Oppgave 3: 

Hvilket land har dette flagget?

SVAR: _______________________

Oppgave 1: 
 

Når du angriper to brikker samtidig i sjakk, hva heter det da?

 

 Kniv    Gaffel    Skje

Oppgave 2: 

Bland bokstavene  
og få en by! 

S  O  O  L
SVAR: 

 
_________________________

Hvis du klarer de tre oppgavene kan du sende løsningene på e-post 
til forsteraden@gmail.com eller i posten til USF, Sandakerveien 24D, 
0473 Oslo innen 10. november. Da har du sjansen til å vinne flotte 
premier! 

Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. Kanskje får du en 
premie!
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Klarte du oppgavene i det forrige bladet?

Løsningene på Gla'sidene i forrige nummer av Førsteraden var:

Oppgave 1: Det kan være 18 dronninger på brettet samtidig! Hvit og svart kan ha 
ni dronninger hver, hvis de klarer å få alle bøndene over til den andre siden. Men 
det er ikke særlig sannsynlig!
 
Oppgave 2: Magnus Carlsen kommer fra Norge.

Oppgave 3: Sjakkira gjemte seg på side sju.

Den første oppgaven var veldig vanskelig denne gangen, og bare noen få hadde 
helt riktig svar. En av disse var Eirik Furnes (10 år) fra Kristiansund. Han får en spen-
nende bok og en overraskelse hjem i posten.

Denne flotte tegningen 
av Remi og Sjakkira 
har vi fått fra Ingrid 
Waage, 9 år, fra Oslo. 
Hun får en overras-
kelse i posten!
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Gull og sølv i nordisk!
Jarani Suntharalingam (til høyre) 
gikk helt til topps i 13-årsklassen 
under årets nordiske mesterskap 
for jenter på Island i august. Line 
Jin Jørgensen (til venstre) tok 
Norges andre medalje, med sølv 
i 20-årsklassen. 

NORDISK FOR JENTER 2010

KLASSE A (1990-1993)
1. Inna Agrest, Sverige
2. Line Jin Jørgensen, Sevland 
10. Lisbeth Haugsvær, Masfjorden

KLASSE B (1994-1996)
1. Jessica Bengtsson, Sverige
4. Ingrid Øen Carlsen, NTG
7. Elise Forså, Tromsø

KLASSE C (1997 og yngre)
1. Jarani Suntharalingam, Oslo
4. Maud Rødsmoen, Oslo

De norske jentene fikk 
oppleve mye spennende 
på Island, blant annet 
bading i den varme kilden 
Den blå lagune, og besøk 
på ambassaden! Samti-
dig fikk de nye venninner 
fra hele Norden.

Den norske troppen: Fra venstre Elise Forså, Jarani  
Suntharalingam, Lisbeth Haugsvær, Maud Rødsmoen,  
Line Jin Jørgensen og Ingrid Øen Carlsen. (Begge foto: 
Beate Forså)
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Bronse til Kjelsås...

...og gull til Nordberg!

Kjelsås skole tok en flott bron-
semedalje under årets nordiske 
mesterskap for barneskolelag. 
På bronselaget spilte Sander 
Lange Berge, Andreas Hernæs, 
Håkon Groven, Erlend B. Saur og 
Ludvik Slipersæter. 

Mesterskapet fant sted i Oslo i 
september. Rimaskoli fra Island 
tok gullet, mens Norges andrelag 
Skøyen skole ble nummer fem.

I nordisk for ungdomskolelag i Danmark i september gikk det enda bedre for Norge. 
Her tok Nordberg skole fra Oslo et av tidenes mest suverene gull. Guttene fra Nord-
berg tok 19 av 20 mulige poeng! Kun to spillere unnslapp med remis mot Nordberg 
gjennom hele turneringen.

På Nordbergs vinnerlag spilte (fra venstre) Tor Botheim, Torgeir Kjøita, Henning Kjøita, 
Odd Martin Guttulsrud og Johannes Høva Bøhler. Både Nordberg og Kjelsås' gutter 
kommer fra Schakklubben av 1911 U i Oslo.
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9. plass i EM!
Hvert år møtes unge sjakkspil-
lere fra hele Europa for å finne 
ut hvem som er best i sjakk. I 
år ble det nesten medalje til en 
norsk gutt!

Sju norske spillere deltok i EM i 
Georgia og viste frem flott sjakk. 
Aller best gikk det for Gregor 
Taube fra Oslo (bildet), som del-
tok i klasse 14 år og yngre. Gregor 
imponerte alle, med seks seire 
i de første sju partiene, og selv 
om det ble tap i de to siste, tok 
han en flott niendeplass. I eldste 
klasse (18 år og yngre) ble det 
en fin 14. plass til Elias Demac 
fra Bergen.

Seks norske EM-deltakere, fra venstre Monika Machlik, Hanna B. Kyrkjebø, Gregor 
Taube, Odd Martin Guttulsrud, Sebastian Mihajlov (foran), Johannes Kvisla (trener) og 
Ingrid Øen Carlsen. (Begge foto: Svetoslav Mihajlov)
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Du har vel hørt om patt? Hvis du ikke 
har lov til å gjøre noen ting, og du ikke 
står i sjakk, er det blitt patt. Da ender 
partiet uavgjort, eller remis som man 
også sier.

Ofte blir det patt i veldig lange partier, 
og gjerne når den ene spilleren leder 
med masse. Plutselig er det ingen ste-
der å flytte, fordi den som leder har så 
mange brikker som truer alle feltene 
rundt kongen.

Men hvis begge spiller veldig merkelig,  
kan det faktisk bli patt i bare ti trekk. Den 
som fant ut dette var amerikaneren Sam 
Loyd. Se her:

1.e3 a5 2.Dh5 Ta6 3.Dxa5 h5 4.Dxc7 
Tah6 5.h4 f6 6.Dxd7+ Kf7 7.Dxb7 Dd3 
8.Dxb8 Dh7 9.Dxc8 Kg6 10.De6 

Det er svart sin tur, men svart kan ikke 
flytte noen brikker. Det er patt og uav-
gjort!


















































Hjertelig velkommen til årets store sjakkfest for barn og ungdom,  
med flotte spilleforhold og plass til alle  

på den nye sjakkarenaen Quality Hotel & Resort Fagernes,  
fredag 19. - søndag 21. november. 

XABCDEFGHY

8-+-+-vlntr(

7+-+-zp-zpq'

6-+-+Qzpktr&

5+-+-+-+p%

4-+-+-+-zP$

3+-+-zP-+-#

2PzPPzP-zPP+"

1tRNvL-mKLsNR!

xabcdefghy

PATT!
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Alle bondebarna var på sjakkskolen

Unntatt bonden Merlin 

Han var i Berlin

Innsendt av Mashal Saadat (11 år) fra Kviteseid

Tidenes første jentesjakkskole!

25 jenter fra 5 til 13 år 
deltok på tidenes første 
jentesjakkskole i Oslo 
i august. Jentene lær-
te mye sjakk og spilte 
mange partier, og det 
ble også tid til minigolf, 
fotball, film og kanon-
ball!

Her ser du hele begyn-
nerklassen under oslo-
mesterskapet, som var 
avslutningsturneringen 
på fredagen. 

Selma, Simona og Linnea har 
fått til sekkematten!
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Bestilling og mer informasjon: 

www.sjakkhuset.no
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

NY NORSK SJAKKBOK!

I Min første sjakkbok lærer du 
sjakk på en gøyal måte. Mens du 
tegner, fargelegger og hjelper 
dyrene rundt på sjakkbrettene, 
lærer du sjakkreglene, hvordan 
du setter sjakk matt, rokade og 
skolematten. Kjempegøy også 
for deg som kan litt sjakk fra før.

Boka er skrevet av de kjente 
sjakktrenerne og landslags-
spillerne Ellisiv Reppen og 
Silje Bjerke.

Pris: 149,- 

Ta kontakt for svært gode 
rabatter på gruppesett!

Sjakkhuset
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24D, 0473 Oslo

Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D (bygg F3) 0473 Oslo
tlf. 22 15 12 41 
e-post sjakkfor@online.no
USF på Internett www.sjakk.no

Kontoret har åpent mandag-fredag kl. 10-15.

Leder: Håvard Løvik
E-post haavard.lovik@lyse.net
tlf. 51 58 44 41p, 475 00 893m

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret, Frennings vei 3, 0588 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

Sammen med Bompi og vennene hans kan du bli bedre i 
sjakk på en gøyal måte – først lærer du triks og planer, og 
etterpå kan du prøve deg på oppgaver. Når du er ferdig 
med et hefte får du en wuppie. Wuppiene er Bompis beste 
venner! Hele serien inkluderer 10 hefter og 10 wuppier.

til halv pris!

1 sett: Kr. 100,–
                       (Før kr. 200,–)

Ved kjøp av 20 eller flere 
sett: Kr. 75,– pr. stk.


