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Bli med på turnering!
Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar 
en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge 
framover. Turneringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-
serien, og passer for både nybegynnere og erfarne spillere. Kalenderen 
oppdateres på www.sjakk.no.

NOVEMBER
5. Klyve BGP/UGP, Skien
Info: Jarle Oterholt, jarle.oterholt@sf-nett.no
7. Høstsjakken BGP/UGP III, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no
19. Kaptein Roosen BGP/UGP, Trondheim
Info: Bent Hestad, tsfu@tsf.no
19. NTG BGP/UGP, Bærum
Info: Ellisiv Reppen, ellisiv.reppen@ntg.no
25.-27. NM for barn og ungdom, Oslo
Info: Torstein Bae, torstein@sjakkhuset.no

DESEMBER
3. Juleturneringen BGP/UGP, Kragerø
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
4. Barnas sjakkdag, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
6. Høstsjakken BGP/UGP IV, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no
18. Sjakkhuset BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
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Sjakk og moro i 
NM for lokallag!

178 barn deltok i norgesmesterskapet for lokallag i Stavanger i september. 
De fleste bodde på flotte Scandic hotell, der det ble spilt sjakk, lekt gjemsel, 
og spist pølser og pizza. Det er gøy å dra på klubbtur!

I miniputtklassen 
(11 år og yngre) 
var gutta fra Nord-
strand i Oslo su-
verene. 

På bildet ser du 
vinnerne Daniel, 
Andreas, Prad-
heeban, Johan-
nes, Eivind og lag-
leder, pappa og 
stormester Rune 
Djurhuus. 

Nordstrand vant 
alle sine kamper.

På andreplass kom hjemmelaget Stavanger Tigers, med Benjamin, Henrik, 
Kristoffer og Aleksander. Jentelaget fra Tigerklubben i Oslo sikret seg tredje-
plassen. På bildet ser du Ingrid, Polina, Maria og Megan.
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I klasse Ungdom (15 
år og yngre) var det de 
unge ˝OSSU-gutta˝ som 
gikk til topps. På Oslo-la-
get spilte Armin, Samuel, 
Ulrik og Eskil. 

Andre- og tredjeplassen 
gikk til to bergenslag, 
mens ˝OSSU-jentene˝ 
fulgte opp guttas suk-
sess med en fin fjerde-
plass.

Stavanger vant klasse 
Junior (20 år og yngre) 
og feiret dette med å 
løfte klubbleder Carsten 
Beer Jacobsen i været 
med den store pokalen! 

Vinnerne er fra venstre 
Kristoffer, Jon Kristian, 
Lasse og Erlend.
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JUNIOR (U20) 
1. Stavanger Bears (Lasse Løvik, Jon Kristian Haarr, Erlend Kyrkjebø, Kristoffer Madland) 
2. Bergens (Aryan Tari, Elias DeMac, Pål Andreas Hansen, Ole Emil Frisvold, Jørgen Hoel) 
3. Stavanger Pitbulls (Line Jin Jørgensen, Fredrik Beer Jacobsen, Echo Li, Shervin Malou) 
4. Sandnes 

UNGDOM (U15) 
1. OSSU Gutta (Armin Gholami, Samuel Riiser, Ulrik Olsen, Eskil E. Grønn) 
2. Bergens 2 (Johan-Sebastian Christiansen, Kjetil Andås, Sondre Merkesvik, Mathias Sætre) 
3. Bergens 3 (Jonas Rasmussen, Håkon Nordstrøm, Sigve Hølleland, Andreas Jansen) 
4. OSSU Girls 5. Tromsø 6. Nordstrand 7. Sandved Kadett 8. Strømmen 9. Stavanger Lions 
10. Stavanger Panthers 11. Bergens 4 12. Kristiansand 13. Stavanger Patriots 14. Sevland Mix 
15. Kragerø Mix 16. Rogaland Bulls 17. Hå 

BARN (U11) 
1. Nordstrand (Johannes Haug, Eivind X. Djurhuus, Andreas G. Tryggestad, Daniel Nordquelle,  
    Pradheeban Sivaranjan) 
2. Stavanger Tigers (Benjamin Fossan, Henrik Tallaksen, Aleksander Fossan, Kristoffer Bråtveit) 
3. Tigerklubben 2 (Megan Garcia, Maria Skaslien, Ingrid Skaslien, Polina Bronder) 
4. Tigerklubben 1 5. Bergens 6. Stavanger Vikings 7. Alta 8. Stavanger Storm 9. Stavanger 
Knights 10. Tromsø 2 11. Smeaheia 1 12. Kragerø 13. Stavanger Fighters 14. Tromsø 4  
15. OSSU Miniputt 16. Tromsø 3 17. Moss 18. Hå 19. Engelsvoll 20. Stavanger Kings  
21. Sandved Miniputt 22. Smeaheia 2. 

s
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Rokade er et av de beste sjakktrekkene 
du kan gjøre! Det er den eneste gangen 
du kan flytte to brikker på en gang. Det 
er veldig fint å få gjemt bort kongen til 
en av sidene, og samtidig får du tårnet 
med i spill. 

I rokade flytter du kongen to skritt til 
siden, og tårnet hopper over til den 
andre siden av kongen. 

Her har begge tatt kort rokade:

Når du rokerer, skal du alltid flytte 
kongen først. 

Også når du tar lang rokade, flytter du 
kongen to skritt til siden. Slik ser det 
ut når hvit har rokert langt, mens svart 
har rokert kort.

Det er noen regler for når du har lov til 
å rokere:

Kongen kan ikke ha flyttet tidligere • 
i partiet.

Tårnet du rokerer med kan ikke ha   • 
flyttet tidligere i partiet.

Det kan ikke stå noen brikker • 
mellom kongen og tårnet du skal 
rokere med.

Kongen kan ikke stå i sjakk.• 

Kongen kan ikke hoppe over et felt   • 
som er dekket av motstanderens   
brikker.

Kongen kan ikke ende opp i • 
sjakk.

Rokade rocker!
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En av Norges beste spillere prøvde 
nylig å rokere når det ikke var lov: 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 
Ld7 5.Sf3 Lc6 6.Seg5 Sd7 7.Sxf7 Kxf7 
8.Sg5+ Ke8 9.Lc4 De7 10.0–0 

Her prøvde svart å rokere, men hvis 
du ser på svarts 7. og 8. trekk ser du 
at svart har flyttet kongen. Siden svart 
rørte kongen da han prøvde å rokere, 
måtte han spille 10…Kd8, og det var 
ikke særlig bra. 

Noen ganger blir selv de beste litt usi-
kre når det kommer til rokadereglene. 
I 1974 spilte to av verdens beste mot 
hverandre i kamp om å bli verdensmes-
ter. De grublet og grublet, men plutselig 
ble hvitspilleren veldig usikker. 

Viktor Kortsjnoj - Anatolij Karpov 

Hvit fikk lyst til å rokere kort, men han 
ble veldig i tvil om det var lov når mot-
standeren truet tårnet. Han gikk derfor 
og spurte turneringslederen om det var 
lov. Det var det!  

Nå skal du få en morsom oppgave. 

Hvit setter matt i ett trekk! 

Vanskelig? Løsningen står i 
overskriften til denne artikkelen. 
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Nå skal du få se på et av mine favo-
rittpartier. Det ble spilt for nesten 100 
år siden. Hvitspilleren heter Lasker, og 
det er faktisk samme navn som han 
som var verdensmester i sjakk på den 
tiden. Tenk så herlig å ha samme navn 
som verdensmesteren! I dag heter 
verdensmesteren Viswanathan Anand 
og er fra India.

I partiet vi skal se på, får hvit lokket 
svarts konge ut på glattisen. Den svarte 
kongen sklir og sklir lengre ut på brettet, 
og etter hvert befinner han seg helt på 
den andre siden av brettet. Og da får 
hvit et veldig behagelig valg. 

Finn fram brett og brikker og spill gjen-
nom dette forrykende partiet! 

Edward Lasker - George Thomas 
London 1912

1.d4 e6 2.Sf3 f5 Dette er et risikabelt 
trekk. Hvilken åpningsregel er det 

svart synder mot? Svar: Han utvikler 
ikke en ny offiser! Bondetrekk er ikke 
utviklingstrekk.

3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.Lxf6 Grunnen 
til at hvit gjorde dette trekket, var at han 
hadde veldig lyst til å spille e2-e4, men 
da måtte en forsvarer av dette feltet 
først slås bort. 

5...Lxf6 6.e4 fxe4 7.Sxe4 Hvits sprin-
gere står nå veldig godt i sentrum. 

7...b6 8.Se5 

Noe av det som var dumt med svarts 
trekk nummer to i partiet (f7-f5), var at 
han kan bli utsatt for en sjakk med dron-
ningen på h5-feltet. Det er derfor viktig 
å få rokert så fort som mulig.  

8...0–0 9.Ld3 Hvit sikter seg inn mot 
bonden på h7. Lurer på om det kom-
mer til å skje noen fæle saker på det 
feltet? 

Kongen på bærtur
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9...Lb7 10.Dh5 Igjen sikter hvit seg inn 
mot bonden på h7. Hadde det ikke vært 
for hesten som står i veien på e4 kunne 
hvit nå ha slått bonden på h7 og det 
hadde blitt sjakk matt i få trekk. 

10...De7 Svart er en sleip spiller, ingen 
tvil om det! Planen hans er at hvis hvit 
spiller 11.Sxf6+ så slår han igjen med 
11...gxf6. Dette er veldig lurt, for da 
forsvarer han plutselig h7-bonden med 
dronningen på e7.

 
Men akkurat som B-gjengen klarer å 
lure seg inn i Onkels Skrues penge-
binge, finnes det en mulighet for hvit å 
banke seg gjennom svarts kongestil-
ling. Ser du hva hvit gjør?  

11.Dxh7+!! Du store alpakka, et dron-
ningoffer! Hadde dronningen vært for-
svart så hadde det vært sjakk matt! 

11...Kxh7 12.Sxf6+ Dobbeltsjakk! Da 
må alltid kongen flytte. Og hvis kongen 

går ett skritt tilbake setter hvit matt med 
13.Sg6 matt! 

12...Kh6 13.Seg4+ Kg5 Gulp! 

14.h4+ Kf4 15.g3+ Kf3 Som du helt 
sikkert vet lønner det seg ikke å angripe 
med kongen først. 

16.Le2+ Kg2 17.Th2+ Kg1

Svart fortjener skryt for å ha klart å 
komme seg helt over til den andre siden 
med kongen, men det blir ikke mange 
poeng av slikt spill. Nå kan hvit sette 
matt på to måter. 

18.Kd2 Sjakk matt! Hvit kunne også 
tatt lang rokade og satt sjakk matt. Det 
hadde jeg gjort. Hvilken matt synes du 
er finest?
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GLA'SIDENE
  Oppgave 1: 

I hvilket lurt sjakktrekk får du lov til å flytte 

to brikker på en gang?

 Svar:   R __ __ A __ E

  Oppgave 2: 
 
  Hva er dette? 

 
SVAR: _________________________________________________

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

Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. Kanskje får du en 
premie!
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Oppgave 3: 

Bland bokstavene og få noe du 
kan spise: 

N   A   B   A   N

Klarte du oppgavene i 
det forrige bladet?

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

Oppgave 1: Hovedstaden i England 
heter London.
 
Oppgave 2: Verdens beste sjakk-
spiller heter Magnus Carlsen.

Oppgave 3: Dyret er en kamel!

Den heldige vinneren ble Einar Olaf 
B. Aarnæs (7 år) fra Oslo. Han får en 
spennende bok og en overraskelse 
hjem i posten.

SVAR: _________________________

Maud Rødsmoen (14) fra Oslo har sendt 
oss denne flotte tegningen av Remi og 
Sjakkira som spiller sjakk. Maud får en 
overraskelse hjem i posten!
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I dette partiet har spillerne gjort flere ting som ikke er lov! 

Kan du finne ut hvilke fem ting som ikke går an med riktig spill?
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1. Hvit har tre hester!________________________

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

Finn fem feil!

Løsning nederst på neste side!
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SVAR PÅ "FINN FEM FEIL":

- Svart har ni bønder!

- Begge kongene står i sjakk!

- Begge løperne til svart står på hvite felter! (Den ene løperen skal stå på et   
  svart felt og den andre på et hvitt felt.)

- Den hvite løperen på c4 kan ikke ha kommet ut fra sin startplass på lovlig  
  måte! (Det står fortsatt bønder på e2 og g2.)

Mye moro i EM!
Den norske troppen til EM for 
barn og ungdom hadde en super 
tur til Bulgaria i september, med 
masse sol og sjakk! 

På bildet ser du de norske delta-
gerne Anders, Sara, Frode, Se-
bastian, Alise, Elise, Lars Oskar 
og Monika, sammen med trener 
Nicolai. 

Best plassering av de norske fikk 
Frode Urkedal, med 12. plass i 
18-årsklassen. 

Elise og Monika fra Tromsø nyter sola i Bulgaria, mens Sebastian tester det lokale  
eselet. (Alle foto: Svetoslav Mihajlov)
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Nordiske mestere igjen!
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Nordberg skole fra Oslo gikk til topps i nordisk mesterskap for ungdomsskolelag 
for andre året på rad! På bildet ser du de flinke sjakkspillerne Johannes H. Bøhler, 
Torgeir Kjøita, Henning Kjøita, Tor Botheim og Markus Teigset.

...og bronse til Bjølsen!

Sjakklaget til Bjølsen 
skole fikk en fin tur til Is-
land der de representerte 
Norge i nordisk mester-
skap for barneskolelag i 
september. 

Ludvig, Shaun, Eskil og 
Margrete tok en flott tred-
jeplass. Det var den is-
landske skolen Rimaskoli 
som gikk til topps. 

(Foto: Atle Grønn)
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NM FOR BARN OG UNGDOM

Bli med på årets største 
sjakkturnering for barn!

Sted:  Mastemyr hotell på Kolbotn   
  rett utenfor Oslo 

Tid:     25. - 27. november 2011 

Klasser:  Fra G (9 år og yngre)  
  til A (17-26 år) 

Kontakt:  Torstein Bae, 21 01 98 11 /   
  torstein@sjakkhuset.no

www.sjakkhuset.no/nmu

Sjakk på kjøpesenter!

I Stavanger stilte barna i sjakklubben opp på Madla Amfi kjøpesenter en lørdag i september. 

Barna solgte lodd til den store gullmedaljen. Etter seks timer var det ikke flere lodd igjen å selge 
og 10 000 kroner var opptjent til sjakklubben!

Forbipasserende ble utfordret til sjakkamp med 20 kroner i innsats og medalje til dem som klarte 
å slå de “proffe” barna fra sjakklubben. Innimellom slagene spilte barna sjakkpartier seg imellom 
og viste fram sjakksporten på en flott måte!

(Tekst og foto: Petter Fossan)
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 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 espen.andersen@seiersborg.vgs.no
tlf. 69 25 89 75
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PATT!
I NM for lag i september spilte Jens Christian fra Bergen og Embla fra Oslo et flott 
parti som endte med en veldig fin avslutning. 

Som du ser har Jens Christian, som er hvit, fått overtaket og leder med et tårn 
og tre bønder. Men Embla har akkurat funnet et utrolig smart trekk. Hun har spilt 
tårnet sitt til c3 med sjakk! 

 
Dette ser ut som en kjempetabbe, for Jens Christian kan slå tårnet. Men da er det 
patt og uavgjort! Og hvis Jens Christian prøver å forsvare kongen med bonde  
g2-g3, spiller Embla Txg3+ og det blir patt likevel! Dermed ble partiet patt og 
remis!


