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Bli med på turnering!
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. Turnerings-
kalenderen finner du også på www.sjakk.no.

MAI
4. Vårsjakken BGP/UGP 1, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no
7. Hell Gambit BGP/UGP, Stjørdal
Info: Torbjørn Dahl, torbjorn.dahl@ktv.no
7. Rælingen BGP/UGP
Info: Oddvar Solum, bgp@plakaten.no
8. Eidsiva Energi Cup BGP/UGP, Hamar
Info: Geir Brobakken, gebrobak@bbnett.no
10. Vårsjakken BGP/UGP 2, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no
14. Sparebank1 BGP/UGP 1, Alta
Info: Jørund Greibrokk, Joerund.Greibrokk@hifm.no
15. Sparebank1 BGP/UGP 2, Alta
Info: Jørund Greibrokk, Joerund.Greibrokk@hifm.no
21. Korsvollsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Johs R. Kjeken, jrkjeken@online.no
28. Drammen Torgsjakk BGP/UGP
Info: Håvard Aure, havard.aure@ebnett.no
29. Holmenkollen BGP/UGP 
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
29. Sjakk3ern - finale, Holmenkollen
Info: www.sjakk3ern.no

JUNI
27.-1.7. Sommersjakkskolen, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no (se annonse side 11)



3



4

Jentetreff i Tromsø
Under NM for jenter møtes venninner fra hele landet for å kjempe om å bli 
norgesmestere. I år var det 25. gang NM ble arrangert, og det ble et flott mes-
terskap i Tromsø med spennende sjakkpartier, mye lek og nye vennskap.

Ungdom (26 år og yngre) 
1. Erle A. M. Hansen, Kristiansand    5,5 
2. Valeriya Ivina, Russland       4  
3. Anna Kuzmina, Russland        4 
4. Diana Fayzutdinova, Russland    3,5 
5. Irina Bedritskaja, Russland    2,5
6. Elise Forså, Tromsø     2,5
7. Irina Klyushova, Russland     1,5
8. Tatjana Zakrytaja, Russland    0,5

Alle deltagerne i NM samlet under premieutdelingen.

I klasse ungdom var det invitert seks sterke spillere fra Russland, som skulle 
gi de norske juniorene litt ekstra motstand. Den beste var allikevel norsk: Erle 
Hansen fra Kristiansand tok 5,5 poeng og var suveren. Erle er bare 14 år, men 
nærmer seg det norske landslaget for voksne med stormskritt. Nest best av de 
norske ble Elise Forså på 6. plass. På bildet ser du Erle (nr to fra venstre) og Elise 
(nr 4 fra venstre) sammen med venninner som spilte i kadett og lilleputt.
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Lilleputt (13 år og yngre) 
1. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger    5,5 
2. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger     4,5 
3. Christiane Moen, Oslo SSU       4 
4. Kimiya Sajjadi, Oslo SSU       4 
5. Ingvild B. Fløtten, Modum        3
6. Margrete Buran, Oslo SSU       3
7. Marlene S. Østebø, Stavanger        3
8. Anne Margrete Myraunet, Frosta    2
9. Emilie Tårnes, Tromsø        1
10. Angie S. Nybakken, Tromsø       0

Kadett (16 år og yngre) 
1. Maud Rødsmoen, Oslo SSU       5 
2. Alise Haukenes, Ridabu       5 
3. Monika Machlik, Tromsø       4 
4. Edit Machlik, Tromsø     3,5 
5. Jarani Suntharalingam, Oslo SSU 3,5
6. Edel J. Myraunet, Frosta       2
7. Anita Gholami, Oslo SSU       1
8. Elise Mohr-Skogan, Tigerklubben    0

13 år gamle Maud Rødsmoen fra Oslo tok 
seieren i den sterke kadettklassen. Maud 
har mange gode plasseringer fra tidligere 
NM, men dette er første gang hun går 
helt til topps. Maud får med seg Alise 
Haukenes fra Hamar til nordisk mester-
skap senere i vår. Alise tapte bare mot 
Maud og tok en fortjent andreplass.

Alle kadettene med de tre beste bak: Fra venstre Monika Machlik, Maud 
Rødsmoen og Alise Haukenes.

To tvillingjenter fra Stavanger var best i lilleputt og får reise til nordisk sammen. 
Hanna B. Kyrkjebø spilte remis mot sin søster og vant ellers alle sine partier, 
mens Marte B. Kyrkjebø sikret andreplass med 4,5 poeng. På bildet ser du 
Hanna (i midten) og Marte, sammen med Christiane Moen som tok en flott 
tredjeplass.



6

Mikroputt (9 år og yngre) 
1. Ingrid Skaslien, Tigerklubben         5 
1. Amalie Merkesvik, Bergens        5 
3. Ingrid J. Kvamme, Bergens       5 
4. Embla E. Grønn, Oslo SSU                3 
5. Polina Bronder, Tigerklubben       2
6. Maria Greibrokk, Alta        2
7. Hannah S. Stangeland, Sandved     2
8. Mira Pullar, Tromsø         0

Miniputt (11 år og yngre) 
1. Elise S. Jacobsen, Tromsø     5,5 
2. Eline H. Sørbye, Tromsø        5 
3. Megan A. Garcia, Tigerklubben       4 
4. Helene Lorem, Tromsø     3,5 
5. Regine Forså, Tromsø     3,5
6. Maria Skaslien, Tigerklubben        3
7. Ingrid A. Greibrokk, Alta    2,5
8. Dorthea M. Selnes, Tromsø    2,5
9. Frigg Sommervoll, SK av 1911 U    2,5
10. Amalie O. Larsen, SK av 1911 U       2

Øvrige deltagere
Eline A. Valen, Tromsø; Ida S. Andreas-
sen, Tromsø.

I klasse miniputt var det stor dominans fra hjemmeklubben Tromsø, som har 
et godt jentemiljø og veldig mange talenter. Vinner Elise S. Jacobsen (i midten) 
spiller mange turneringer og har hatt flott fremgang det siste året. På de neste 
plassene fulgte fjorårsvinner Eline H. Sørbye (til høyre på bildet) og Megan A. 
Garcia (til venstre) fra Tigerklubben i Oslo.

For første gang var det også en mi-
kroputtklasse i jente-NM. Her ble det 
veldig jevnt mellom de tre øverste, 
og til slutt måtte Ingrid Skaslien fra 
Tigerklubben og Amalie S. Merkesvik 
fra Bergen dele norgesmestertittelen. 
På bildet ser du de tre medaljevin-
nerne bakerst, fra venstre Ingrid J. 
Kvamme, Ingrid Skaslien og Amalie 
S. Merkesvik.
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Jentene erobrer Malmø!

Vi hadde en reiseleder Ellisiv som 
hadde ansvaret for alle sammen, hun 
klarte romfordelingen nesten perfekt. 
Hun fikk litt hjelp av oss på slutten 
slik at alle ble helt fornøyde. Vi har 
mye å takke henne for.

Vi tok bussen til Malmø, bussturen 
var kjedelig for noen, men gøy for 
de fleste. Vi snakket sammen, spilte 
DS, og noen var på pcen, siden det 
var trådløst nett i bussen. Bussturen 
varte i åtte timer!

I Malmø var det mye snø, og ganske 
fint. Det var en hel masse butikker 
rundt det hotellet vi bodde i, så etter 
vi var ferdig med partiene våre dro 
vi på juleshopping alle sammen. Det 

var kjempekoselig!

Alle sammen gjorde det veldig bra i 
turneringen, og noen fikk til og med 
pengepremie.

De fleste, kanskje alle, syntes det 
beste med Malmø-turen er at man kan 
være sammen med vennene sine, og 
at man kan gå rundt i byen med dem, 
og shoppe.

Bussturen tilbake føltes som den 
gikk ganske fort, for meg i alle fall. 
Klokken var ca 23.00 og alle sov. 

PS! Vil du være med på jentetur i 
år? Send mail til Ellisiv Reppen på 
ellisiv.reppen@gmail.com.

Hver jul arrangerer Jenteutvalget i Ungdommens Sjakkforbund 
tur for alle jenter til en sjakkturnering i Malmø. Her forteller 
12-årige Kimiya Sajjadi om turen i desember:
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GLA'SIDENE
Oppgave 1:  
 
Hva heter de fire feltene i sentrum? 

 
A) e4, e5, d4 og d5

 
B) a1, b1, c1 og d1

 
C) e8, d8, e1 og d1

Oppgave 2: 
 
Hvilket land har dette flagget?

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 1. juni. Da har du sjansen til å vinne flotte  
premier! 

Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. Kanskje får du en 
premie!

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzppzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzPPzPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy
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Oppgave 3: 

Hva skjer når det blir patt?

A) Den som har slått ut  
flest brikker vinner.

 
B) Det blir uavgjort.

 
C) Hvit vinner.

Klarte du oppgavene i 
det forrige bladet?

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

Oppgave 1: Remi var på side 5. 
Oppgave 2: Dyret var elefant!
Oppgave 3: 0-0 betyr kort rokade på 
sjakkspråket.

Mange klarte oppgavene denne 
gangen, og den heldige vinneren ble 
Amina Kaze (10 år) fra Ræge. Hun får 
en spennende bok og en overraskelse 
hjem i posten.

En mann sitter i en park og spiller sjakk med 
hunden sin. 

Alle som går forbi blir veldig imponerte. 

- For en utrolig flink hund!

- Å nei, du! sier mannen. - Jeg leder 3-1!
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Når du spiller sjakk, er det veldig morsomt 
å få til en gaffel. I sjakk betyr gaffel at du 
truer to brikker på en gang, og at du vin-
ner en av dem uansett hva motstanderen 
gjør. Man kan derfor si at du gafler i deg 
brikkene, akkurat som når du spiser 
noe skikkelig godt til middag, som for 
eksempel fisk!  

Alle brikkene kan gafle. Trikset er å true 
to brikker på en gang. 

Ser du hvordan hvit kan true to brikker på 
en gang? Jo, ved å spille 1.d2-d4 truer hvit 
begge springerne til svart.  

Klarer du neste også? Hvordan kan hvit 
sette en gaffel?

Helt riktig. Med 1.Sc7+ truer hvit både 
tårnet og kongen. Jeg er sikker på at det 

er på c7-feltet det blir satt flest gafler. Det 
kan være lurt å prøve å få hesten dit!

Det er ikke sånn at gafler bare skjer i 
barneturneringer. Faktisk hender det at 
de aller beste går på en gaffel. I den 
norske eliteserien i sjakk møtes mange 
av de aller beste sjakkspillerne i Norge, 
og i stillingen nedenfor ser vi 17-årige Odd 
Martin Guttulsrud i aksjon. 

Odd M. Guttulsrud - Sigfred Haubro
Eliteserien 2011

Svart har akkurat spilt tårnet opp til h4. 
Det var en skikkelig tabbe, for Odd Martin 
truet nå to sterke brikker på en gang med 
1.Lg5. Ser du at han truer både tårnet på 
h4 og d8? Normalt er ikke løperen så flink 
til å gafle, så dette var ganske stilig.

XABCDEFGHY

8-+-mk-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-sn-sn-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-zP-+-+"

1+-+RmK-+-!

xabcdefghy

GAFFEL!

XABCDEFGHY

8r+-+k+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+N+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-mKL+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+ktr-vl-+(

7zppwqn+pzp-'

6-+-+p+p+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-tr$

3+-+-+L+-#

2PzPPvLQzPPzP"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy
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Svartspilleren i det forrige partiet var skik-
kelig god, men nå skal du få se noe helt 
sprøtt. Han som spiller svart i stillingen 
nedenfor var verdensmester. Ja, du leser 
riktig. Han var verdens beste sjakkspiller, 
og så gikk han på en skikkelig gaffel. 
Hold deg godt fast så du ikke detter av 
stolen! 

Larry Christiansen - Anatolij Karpov 
Nederland 1993

Verdensmester Karpov har vært uforsiktig 
og har en hest på h5 som ikke er forsvart. 
Og når vi ser litt nærmere på stillingen 
står det en udekket løper på d6. Hm…
går det an å true begge disse mon tro? 
Tenke, tenke, tenke. 

Jo, med 1.Dd1. Tøft! Vi gafla verdens-
mesteren! 

XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zp-+p+pzpp'

6-zplvlp+-+&

5+-+-+-+n%

4-+P+P+-+$

3zP-sN-vL-+-#

2-zPQ+-zPPzP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Kontakt: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

SJAKK OG LEK PÅ 

SOMMERSJAKKSKOLEN!

www.sjakkhuset.no/sjakkskole

På Sommersjakkskolen på Bygdøy i Oslo får barna en uke 
med sjakktrening, spilling, fotball, film og mange andre 
populære aktiviteter. 

Sjakkskolen foregår fra 27. juni til 1. juli, og passer for både 
nybegynnere og drevne spillere, fra 6-15 år.

Mer enn 100 barn deltok på Bygdøy i fjor, men vi har plass 
til enda flere!  
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Best i Norden

Norge fikk to gull og ett sølv under nordisk mesterskap for barn og 
unge i Oslo i februar. 

I yngste klasse ble det gull til Johannes Haug (11) fra Nordstrand. 
Johannes er en dreven spiller som har blitt norgesmester flere ganger.

Hvor lenge har du spilt sjakk, Johannes?
Jeg begynte i september 2005, så da har jeg spilt i 5,5 år.

Hva er det morsomste med å spille sjakk?               
Alt!

Hvor ofte trener du sjakk og hvordan trener du?     
Jeg trener minst 14 timer i uken, det vil si to timer hver dag. Det blir mye foran dataen 
der jeg ser på partier som blir sendt live på internett. Jeg bruker også sjakkprogram-
mene Rybka og Chessbase 11.

Har du noen tips til andre barn som vil bli flinke til å spille sjakk? 
For å bli raskere i hodet kan du trene på internett på www.chesstempo.com og løse 
mange sjakkoppgaver.

Hvordan var det å bli nordisk mester?          
Det var veldig bra!
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NORDISK MESTERSKAP

GRUPPE A (18-20 år)
1. Hjorvar S. Gretarsson, Island
5. Jon Kristian Haarr, Sandnes
9. Kristoffer Madland, Sandnes

GRUPPE B (16-17 år)
1. Jonathan Westerberg, Sverige
5. Anders Hobber, Brattås
10. Erlend Kyrkjebø, Stavanger

GRUPPE C (14-15 år)
1. Daniel Ebeling, Finland
4. Peter Flermoen, Harstad
11. Eivind Aartun, Stavanger

GRUPPE D (12-13 år)
1. Aryan Tari, Oslo
2. Lars Oskar Hauge, Oslo

GRUPPE E (11 år og yngre)
1. Johannes Haug, Nordstrand
11. Endre Machlik, Tromsø

I 12-13-årsklassen ble det 
dobbeltseier til Norge! Aryan 
Tari (bildet) vant klassen foran 
klubbkamerat Lars Oskar 
Hauge.

Min første BGP-seier
Sju år gamle Sigrid Kjøita fra SK 
1911s Ungdom i Oslo er allerede 
en ivrig sjakkspiller. I mars vant 
hun sin første Barnas Grand 
Prix-turnering i begynnerklassen 
i Sjakkhuset BGP! 

Her viser Sigrid stolt frem hvor-
dan hun satte sjakk matt i siste 
parti. 

Kjenner du igjen denne skumle 
matten? 

 (Foto: Leif Kjøita)
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Spennende kretskamp

Buskerud vant over Telemark med til-
sammen 76,5 mot 51,5 poeng i junior-
kretskampen de utkjempet på Hønefoss 
lørdag 29. januar. Men framfor alt var 
det en morsom og lærerik sjakkdag for 
alle de unge deltagerne! Barna spilte i 
kjøpesenteret Kuben på Hønefoss.

Hvert lag stilte med 32 deltagere som 
spilte fire partier hver. Hjemmelaget 
Buskerud hadde i tillegg seks spillere 
som alle utkjempet fire interne kamper. 
Etter selve kampen var det pølsefest for 
alle med premieutdeling!

De to ungdomskretsene har innledet 
en fin ny tradisjon etter at den første 
kampen ble spilt i Porsgrunn for et drøyt 
år siden.

Av Øystein Brekke / red.

Telemarks unge lag på premieutdelingen etter kretskampen på Hønefoss. I forgrunnen ser vi flere 
spillere med de flotte sjakkgenserne til Klyve Sjaklubb i Skien.

Det var mange Modum-spillere på Buskeruds lag. Her ser 
vi fra høyre Einar Moe Tandberg, Jens Fjellheim, Øyvind 
Brekke Fløtten, Even Koi Kopland, Jørgen Thingstad og 
Gjermund Tandberg. (Begge foto: Øystein Brekke)
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I Rogaland er det stort sjakkliv 
for tiden, med mange flinke 
barn og aktive klubber. 

En av de morsomme turne-
ringene barna kan delta i, er 
den svært populære Rotary 
skolelagturnering for barne-
skoler. Hvert skolelag består 
av fire spillere. Arrangementet 
foregår i skoletiden, og det er 
stor stas for de sjakkinteres-
serte barna å få fri fra ordinær 
undervisning for å delta!

19. januar var det klart for fina-
le i Rotaryturneringen, etter at 
160 barn hadde deltatt i kvali-
fisering! Finalen ble vunnet av 
Lassa skole foran Sunde og 
Vaulen. På Lassas lag spilte 
Andreas Fossan, Benjamin 
Fossan, Aleksander Fossan 
og Sverre Skjølingstad.

Årets andre store turnering 
ble arrangert av Stavanger 
sjakklubbs ungdomsavdeling. 
Dette var en BGP-turnering 
som ble arrangert en onsdag 
ettermiddag i februar. Hele 90 
sjakkivrige barn og ungdom-
mer stilte opp!

Mer om sjakk i Rogaland kan 
du lese på 
www.rogaland-sjakk.org og 
www.sjakkped.com.

Av Petter Fossan / red.

Masse sjakk i Rogaland!

Flinke miniputter i Barnas Grand Prix i Stavanger

Ungdommene i Stavanger er både vanskelige konkurrenter 
og gode venner på turnering!

Martin Saltvedt klarte å slå de proffe tvillingene Kyrkjebø 
denne gangen. (Alle foto: Petter Fossan)
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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: Espen Andersen
E-post kiresp@online.no
tlf. 69 25 89 75

Moro med skolelag!
Hvert år er det kretsmesterskap for skolelag. Da spiller fire barn fra  
samme skole på lag, og konkurrerer mot andre skoler. 

 
I Buskerudmesterskapet gikk Enger skole til topps. På laget spilte Arnt 
Fjellheim, Ingvild B. Fløtten, Øyvind B. Fløtten og Målfrid B. Fløtten. 

 
I Rogaland var Lassa skole best. På skolelaget spilte Aleksander Fossan, 
Benjamin Fossan, Andreas Fossan og Sverre Skjølingstad. 

 
I Oslo var det Bjølsen skole som vant den største pokalen. Bjølsen stilte 
med to lag i Oslomesterskapet, og andrelaget kom på femteplass. På 
bildet ser du den glade Bjølsengjengen.

Foto: Helge 
Lundvold


