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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.

OKTOBER
19.-20.10. KM Møre og Romsdal, Kristiansund
Info: Tore Kristiansen, tore@ksk.no

NOVEMBER
15.-17.11. NM for barn og ungdom, Hamar
Info: www.nmforungdom2013.no. Se baksiden!
30.11. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com
30.11. Bergen kursavslutnings-BGP/UGP
Info: Roger Sætre, rogersaetre@hotmail.com

DESEMBER
15.12. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com

- Er det slitsomt  
å spille sjakk? 

- Ja, du blir  
helt matt! 
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Løse offiserer
Løperene, hestene, tårnene og 
dronningen kalles for offiserer.

Det er viktig å passe godt på offiserene, 
for det er de beste brikkene.

En løs offiser er en offiser som ikke 
er beskyttet, og som står litt utsatt til. 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zp-zp-+pzpp'

6-zp-zp-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-vl-+P+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzP-zPLzPPzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

I denne stillingen har svart en løs offi-
ser. Det er løperen som står på b4. Den 
er ikke beskyttet. Ser du hvordan hvit 
kan få tak i den løse offiseren?

1.Da4+! 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zp-zp-+pzpp'

6-zp-zp-+-+&

5+-+-zp-+-%

4Qvl-+P+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzP-zPLzPPzP"

1tR-vL-mK-+R!

xabcdefghy

Hvit sjakker med dronningen. Dron-
ningen truer samtidig den løse løperen. 
Svart må redde kongen, og mister 
løperen!

Kan du se hvilken av de svarte 
offiserene som er løs her?
XABCDEFGHY

8-+-+q+k+(

7zp-+-+-vl-'

6-zp-+-+-zp&

5+-zp-+-zp-%

4-+-+-+-+$

3+-+P+LsNP#

2n+P+-zPP+"

1+-+-+QmK-!

xabcdefghy

Ja helt riktig, hesten på a2 har forvillet 
seg ut på tur alene og er løs. Da er det 
lurt for hvit å tenke: Hvordan kan jeg få 
tak i den løse offiseren?

1.Ld5+!
XABCDEFGHY

8-+-+q+k+(

7zp-+-+-vl-'

6-zp-+-+-zp&

5+-zpL+-zp-%

4-+-+-+-+$

3+-+P+-sNP#

2n+P+-zPP+"

1+-+-+QmK-!

xabcdefghy

Løperen angriper både hesten og 
kongen, og dermed går hesten tapt!
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Selv de flinkeste spillerne i verden må 
tenke på løse offiserer. Her er en stilling 
fra et parti mellom Larry Christiansen og 
Anatolij Karpov. Karpov var verdensmes-
ter, men likevel mistet han en løs offiser: 
XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zp-+p+pzpp'

6-zplvlp+-+&

5+-+-+-+n%

4-+P+P+-+$

3zP-sN-vL-+-#

2-zPQ+-zPPzP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Karpov er svart. Han har skaffet seg hele 
to løse offiserer! Ser du hvilke to det er?

Hesten på h5 og løperen på d6 er løse. 
Motstanderen, som også var stormester, 
tenkte: Kan jeg klare å angripe begge de 
løse offiserene på en gang?

Det er veldig vanskelig å oppdage det 
riktige trekket, men prøv om du kan 
se en måte å angripe både løperen og 
hesten på.

Svaret er å gå tilbake med dronningen: 
Dd1! 
XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zp-+p+pzpp'

6-zplvlp+-+&

5+-+-+-+n%

4-+P+P+-+$

3zP-sN-vL-+-#

2-zP-+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

Dronningen angriper begge de løse  
offiserene, og verdensmesteren kunne 
ikke redde begge to.

Trekk som flytter en brikke på skrå bak-
over er ofte vanskelige å oppdage, så 
kanskje det var derfor verdensmesteren 
ikke så dette.

Av og til må man tenke flere trekk fram-
over for å vinne en løs offiser.
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpp+-zpp'

6-+-+-zp-+&

5sn-+-zp-+-%

4-+L+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Svart har en løs offiser: Hesten på a5. 
Men hesten truer også å slå hvits løper 
på c4. Hvis hvit for eksempel spiller 
1.Dd5 for å angripe hesten og samtidig 
true sjakk matt, redder svart seg med å 
slå løperen: 1...Sxc4. Så hva skal hvit 
gjøre? 

Vi må prøve å gi svart en løs offiser til! 
Det smarte trekket er å slå den andre 
hesten til svart med 1.Lxg8! Tårnet slår 
tilbake: 1...Txg8. 
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlrt+(

7zppzpp+-zpp'

6-+-+-zp-+&

5sn-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Nå har svart to løse offiserer, både tårnet 
og hesten. Hvit utnytter dette med 2.Dd5! 
En herlig gaffel!
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Løse offiserer

Oppgaver:

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+pzp-'

6-+-+-+rzp&

5+r+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-wQ-zP-#

2-+-+-zPKzP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+lwqk+ntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+-vl-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+-+-vL-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRN+QmKL+R!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-sn-zpp'

6-+-zp-zp-+&

5+-+-+-+-%

4-sn-+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzP-+LzPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+lmk-vl-tr(

7zp-sn-+pzpp'

6-+p+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+PvL-+$

3+-sN-+-+-#

2Ptr-+-zPPzP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Hvordan kan hvit vinne svarts løse offiser?

Løsninger:
Oppgave 1. 1.De8+! vinner det løse svarte tårnet på b5.
Oppgave 2. 1.Db3+! vinner den løse springeren på b4.
Oppgave 3. Løperen på c5 er løs. 1.Sxc6! åpner opp for et angrep mot løperen. 
1...bxc6 2.Lxc5 og hvit vant løperen.
Oppgave 4. Tårnet på b2 er løst. Hvit tar lang rokade med sjakk! 1.0-0-0+! og 
kongen slår tårnet i neste trekket.

4.3.

2.1.



7

VERDENSMESTER 
FRA NORGE?
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Fra 6. til 26. november kan du 
følge med på kampen om å bli 
verdensmester i sjakk! Duellen 
står mellom han som er ver-
densmester nå, nemlig Vishy 
Anand fra India, og Norges egen 
Magnus Carlsen.

Magnus og Anand skal spille 
best av 12 partier, det vil si at 
hvis Magnus for eksempel vin-
ner sju partier og Anand vinner 
fem partier, så blir Magnus ver-
densmester. 

Sammen med foreldrene dine 
kan du følge med på partiene på 
internett mens de spilles, og se 
hvem du synes ligger best an un-
derveis. En god internettside er 
www.bergensjakk.no. Der får 
du alle sjaknyheter fra både 
Norge og resten av verden, og 
du kan klikke deg videre til alle 
partiene, bildene og mye mer.

Vishy Anand er 43 år og har vært 
verdensmester i seks år. Mag-
nus Carlsen er bare 22 år, men 
mange regner alikevel Magnus 
som favoritt til  å vinne. I så fall 
blir det første gangen Norge får 
en verdensmester i sjakk!
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GLA'SIDENE
Oppgave 1: 
 
Hvilket stort og skummelt  
dyr er dette?   
  
Svar: __  __  __  __

Hvis du klarer de tre oppgavene på Gla'sidene bør du  
sende løsningene på e-post til forsteraden@gmail.com  
eller i posten til Ungdommens Sjakkforbund, Sandaker-
veien 24 D, 0473 Oslo, innen 4. oktober. Da kan du vinne 
flotte premier! 

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

Oppgave 2: 
 

Hvilket naboland til Norge har dette flagget?

___  ___  ___  ___   ___   ___   ___  
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Oppgave 3:  
 

Bland bokstavene og få noe du 
kan spise til middag! 

 

G  E  S  P  H  A  T  T  I  

Svar: 

________________________________

Klarte du 
oppgavene i det 
forrige bladet?

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

Oppgave 1: 
Det er to åpne linjer på brettet.
 
Oppgave 2: Landet med mange 
stormestere er Russland.

Oppgave 3: Jeg er en bonde!

Den dyktige vinneren ble Elias  
Fosshagen (9 år) fra Bergen. Han 
får en premie hjem i posten!

Rebus: 

Hvilket morsomt spill er dette?

Løsning: Lynsjakk.

__    __    __    __    __    __    __    __
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Årets største sjakktreff
Landsturneringen 2013 ble 
avholdt på Lillehammer fra 29. 
juni til 6. juli. 

Under Landsturneringen kåres 
norgesmestere i alle alders-
klasser, og du kan være med 
på fotballturnering, lagsjakk, 
lynsjakk og mye mer! 

Og ikke nok med det, under 
årets NM kunne du være så 
heldig å få treffe Magnus Carl-
sen! Magnus spilte fire kamper 
mot stormesteren Borki Predo-
jevic, og etterpå så han på alle 
de flinke barna som spilte i NM. 

På bildet under gjennomgår 
Tobias fra Moss partiet sitt med 
Magnus Carlsen og får mange 
gode tips!

Mer om Landsturneringen kan 
du lese på NMs hjemmeside 
nm2013.sjakkweb.no. 

Bli med neste år, da skal Lands-
turneringen være i Trondheim!
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KLASSE MINIPUTT (U11)
1. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø              7,5
2. André Nielsen, Alta               7
3. Isak Sjøberg, Nordstrand           6,5
4. Thyra Kvendseth, Nordstrand          6,5
5. Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø      6,5 
6. Benjamin Halvorsen, Tromsø          6,5
7. Bjørn Robertsen, Caissa             6 
8. Mads Wollan Myhre, Kristiansund      6
9. William Sandberg Olsen, Moss          6
10. Sondre Piiksi, Moss               6
11. Jens Christian L. Opdahl, Bergens   6  
12. Ingrid Skaslien, Tigerklubben            6
13. Maria Greibrokk, Alta              6
14. Maria Næss, Tigerklubben          5,5
15. Tobias Lang Nilsen, Moss          5,5
16. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand  5,5
17. Amalie Isabel Merkesvik, Bergens  5,5
18. Embla Ekeland Grønn, OSS                5
19. Ulrikke Langvik, Trondheim              5
20. Elias Haukenes, Hamar                       5

Øvrige deltakere:
Mats Nærheim, Smeaheia Sandved; 
David L. Vangen, SK av 1911 U; David 
Nesse, Smeaheia Sandved; Polina 
Bronder, Tiger; August K. Kløfsrud, Moss; 
Andreas Salvesen, Dragulf; Maximilian L. 
Lystad, Tiger; Alland A. Kawany, Sjakk-
Matt United; Harald Christian Vestjord, 
Tromsø; Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda; 
Einar Lorem, Tromsø; Gard A. B. Syreng, 
Nittedal; Sheroni Amarapala, Strømmen; 
Jonathan K. Ski, Dragulf; Arne K. Huse, 
Nordstrand; Håkon Kristoffersen, Alta; 
David Runde, Nordstrand; Eskil Bruaset, 
Trondheim; Harald S. Dyrhaug, Stavan-
ger; Alexander K. Ski, Dragulf; Henrik 
Iversen, Søråshøgda; Sigrid J. Kjøita, SK 
av 1911 U; Jakob Horstad, Søråshøgda; 
Simon Sand, SK av 1911 U; Ian Dahl, 
Hell; Fredrik L. Jacobsen, Stavanger; 
Charlotte Tallaksen, Stavanger; Anders 
I. Stein, Nittedal; Eva Skaslien, Tiger; 
Marcus M. Means, NTG Bærum; Mina J. 
Heier, OSSU; Inga D. Skjølås, Stavanger; 
Harald K. L. Jacobsen, Stavanger; Maren 
Nærheim, Smeaheia Sandved.

- Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne 
NM! sier årets norgesmester i miniputt-
klassen Tor Fredrik Kaasen (i midten) 
fra Tromsø. Han imponerte med godt 
spill og tok seieren foran tidligere nor-
gesmester André Nielsen (til venstre) og 
Isak Sjøberg.

- Det hadde gått dårlig med sjakkre-
sultatene før NM, så jeg kom med null 
selvtillit, forteller Tor Fredrik. - Jeg hadde 
et mål om å komme på topp 10, men da 
sa mamma til meg: "Sikter du ikke litt 
høyt nå?" Så det var ganske utrolig at 
jeg vant! sier tiåringen.

- Jeg lærte sjakk da jeg var fem år 
gammel og spilte hjemme med pappa. 
Så begynte jeg i sjakklubben i Tromsø 
i 2. klasse. Jeg var ikke så interessert i 
sjakk da, og gikk heller på fotballtrening, 
så jeg vurderte å slutte med sjakk. Men 
treneren min sa at jeg hadde talent for 
sjakk, og så vant jeg nordnorsk mester-
skap, som var den første turneringa jeg 
spilte. Nå har jeg blitt inspirert til å spille 
mer! sier Tor Fredrik. 

- Før NM trente jeg omtrent to timer 
sjakk hver dag. Blant annet løste jeg 
sjakkoppgaver på www.chess.com. 
Målet mitt i sjakk er å få 2200 i rating! 
sier årets norgesmester.
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KLASSE LILLEPUTT (U13)
1. Martin Bergsjø Østby, OSSU            8,5
2. Eivind Olav Risting, 1911 U                7
3. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 6,5
4. Trygve Dahl, Elefantene              6
5. August Berntsen-Øybø, 1911 U           6
6. Sigve Sundsbø, Elefantene               6
7. Endre Machlik, Tromsø            5,5
8. Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand   5,5
9. Daniel Nordquelle, Nordstrand        5,5
10. Odin Nikolai Heier, OSSU               5,5
11. Eivind Bruaset, Trondheim              5,5
12. Ingrid Andrea Greibrokk, Alta             5
13. Sara Næss, Tigerklubben                             5
14. Kristoffer Bråtveit, Stavanger            5
15. Elise Sjøttem Jacobsen, Tromsø     5
16. Eirik S. Enersen, Bærum              5
17. Torgeir H. Bø, Tigerklubben         4,5
18. Eivind Svanes, Stavanger           4,5
19. Regine Forså, Tromsø              4,5
20. Maria Skaslien, Tigerklubben           4,5

Øvrige deltakere:
Rafail Voldemars, Stavanger; Edvin 
Jarve, Stavanger; Megan A. Garcia, 
Tiger; Sverre Skjølingstad, Stavanger; 
Henrik Øieroset, Fredriksstad; Helene 
Lorem, Tromsø; Tobias F. Ruud, Hamar; 
Jinwar A. Kawany, SjakkMatt United; 
Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand; 
Aron Alex, SjakkMatt United; Sigve S. 
Zandi, Tromsø; Jonas Haukenes, Hamar; 
Jerlow L. Jacobsen, Stavanger; Vladimir 
Merzliakov, Alta; Henrik Kristoffersen, 
Alta; Martin Lyngås, Drammens; Stina B. 
Henriksen, Tromsø.

Tre Oslo-gutter var best i klasse lilleputt:  
Martin Østby (i midten) ble norgesmester, mens  
Eivind Risting (til venstre) tok sølv og Andreas 
G.Tryggestad sikret seg bronsen.

- Jeg begynte med sjakk på SFO i 1. klasse 
på Slemdal skole, forteller norgesmester 
Martin (12). I 2009 ble han med i Norges 
største sjakklubb, Oslo Schakselskap på 
Majorstua. - Jeg fikk et lite gjennombrudd i 
NM for klubblag for voksne i fjor, da jeg vant 
mot flere bedre spillere. Da tror jeg at jeg 
tok spillet mitt til et nytt nivå, forteller Martin.

- Det varierer veldig hvor mye jeg trener sjakk, 
sier Martin, som også er en dyktig fotballspil-
ler. - Når jeg er på sjakkturnering driver jeg 
med sjakk hele tiden. Ellers trener jeg med 
treneren min Ørnulf Stubberud omtrent an-
nenhver uke, og opp til to timer selv hver dag.

- Forbildet mitt er Leif Erlend Johannessen. 
Jeg liker at selv om han er stormester har han 
mye annet i livet sitt også, ikke bare sjakk. 
Og så er han jo fra klubben min, da!

Leif Erlend ble selv norgesmester for lilleput-
ter for omtrent 20 år siden. 

- Jeg ble motivert av å spille i NM, og kommer 
nok til å spille enda mer sjakk framover! Jeg 
vet ikke hvor høyt jeg kan nå, men jeg tenker 
å bli stormester, sier årets norgesmester.
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Et nydelig parti
Under Landsturneringen kåres det flotteste par-
tiet i lilleputtklassen. Årets beste parti ble spilt 
mellom Ingrid Greibrokk fra Alta og Trygve Dahl 
fra Trondheim.

En jury bestående av dyktige sjakkspillere  
bestemte hvem som skulle vinne. Her var juryens 
begrunnelse for hvorfor Ingrid og Trygves parti 
var det beste:

"Etter bra åpningsspill av begge parter, gjør sort 
en liten unøyaktighet i trekk 15, og åpner opp for 
løperen på b2. Hvit utnytter dette med et tematisk 
kvalitetsoffer på f6 og fullfører angrepet på en 
sikker måte."

Spill gjennom det lærerike partiet:

Ingrid Greibrokk - Trygve Dahl

1.e4 c5 Dette kalles siciliansk åpning. 
Svart tar kontroll over et viktig felt i sen-
trum. 

2.Sf3 e6 3.d4 Hvit åpner opp for offise-
rene sine. 

3...cxd4 4.Sxd4 a6 Svarts spill ser kanskje 
litt rart ut, men det kan være viktig å passe 
på feltet b5, slik at ikke en plagsom sprin-
ger kommer dit. Samtidig har svart mulig-
heten til å spille sin bonde til b5 etterpå, og 
dermed gi plass for løperen på b7. 

5.g3 Hvit har lyst til å sette løperen på g2, 
der den peker nedover hele brettet. Dette 
kalles å fianchettere løperen! 

5...Dc7 Dronningen står godt på c7, der 
den både passer på sentrumsfeltet e5, 
og angriper nedover den halvåpne c-linja. 

6.Lg2 b6 Svart sikter seg inn på en litt for-
siktig oppstilling og går ett skritt istedenfor 
to med bonden. 

7.0–0 Lb7 8.b3 Hvit har lyst til å fianchet-
tere den andre løperen også. 

8...d6 9.Lb2 Sd7 10.c4 Sgf6 11.Sd2 Le7 
XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7+lwqnvlpzpp'

6pzp-zppsn-+&

5+-+-+-+-%

4-+PsNP+-+$

3+P+-+-zP-#

2PvL-sN-zPLzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Ingrid fra Alta.

(Fortsetter på neste side)
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Begge spillerne har fått med offiserene 
på en god måte. Svarts oppstilling er litt 
forsiktig, ingen av brikkene er forbi rad 6! 
En slik oppstilling kalles "piggsvin". Den 
ser uskyldig ut, men plutselig kan pig-
gene sprette ut når du minst venter det! 

12.Kh1 h5 Vanligvis skal man ikke flytte 
bøndene på kanten på denne måten, 
men her ser svart en mulighet til å an-
gripe hvits bonde på g3 etter hvert. Der-
med kan hvits kongestilling bli svakere. 

13.h3 Hvit spiller godt og avverger svarts 
plan. Hvis svart nå spiller h5-h4, kan hvit 
gå forbi med g3-g4. 

13...0–0 14.f4 Sc5 15.De2 e5 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+lwq-vlpzp-'

6pzp-zp-sn-+&

5+-sn-zp-+p%

4-+PsNPzP-+$

3+P+-+-zPP#

2PvL-sNQ+L+"

1tR-+-+R+K!

xabcdefghy

Svart går til angrep i sentrum. Men sam-
tidig får hvit et godt felt for springeren 
sin på f5. 

16.Sf5 exf4 Dette er veldig risikabelt, 
siden det åpner for den sterke hvite løpe-
ren på b2. Her burde nok svart fått enda 
en offiser bedre plassert, for eksempel 
med 16...Tfe8. 

17.Sxe7+ Enda bedre var nok 17.Txf4. 
Poenget er at svart ikke kan spille for-
svarstrekket Scd7, siden løperen på e7 
da ikke er beskyttet lenger. Springeren 
til hvit på f5 står kjempegodt, og har ikke 
hastverk med å bytte seg bort! 

17...Dxe7 18.Txf4 Scd7 

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+l+nwqpzp-'

6pzp-zp-sn-+&

5+-+-+-+p%

4-+P+PtR-+$

3+P+-+-zPP#

2PvL-sNQ+L+"

1tR-+-+-+K!

xabcdefghy

Hvit har mange offiserer som lusker rundt 
svarts konge, men svart finner et godt 
forsvarstrekk. Nå beskytter springerne 
hverandre. 

19.Taf1! Den viktigste regelen når man 
angriper: Få alle offiserene med i angrep! 

19...d5 Et fikst trekk. Hvits bonde på e4 
er bundet - hvis den slår svarts bonde 
slår svarts dronning den hvite dronninga! 

20.Lxf6 Sxf6 21.De3 b5
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XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+l+-wqpzp-'

6p+-+-sn-+&

5+p+p+-+p%

4-+P+PtR-+$

3+P+-wQ-zPP#

2P+-sN-+L+"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Svart fortsetter å angripe hvits bønder, 
men hvit har en genial plan på lager... 

22.Txf6!! Hvit ofrer tårnet for hesten for 
å knuse svarts kongestilling. 

22...gxf6 23.Tf5 Svarts konge er helt 
åpen og det hvite tårnet og dronningen 
ser farlige ut! 
 
23...Kg7 24.e5! Hvit fortsetter sitt gode 
angrepsspill. 

24...d4 Det hjelper ikke å spille 24...fxe5, 
for da får hvit tilgang til g5-feltet: 25.Tg5+ 
Kh7 26.Txh5+ og det ser vanskelig ut for 
den svarte kongen.

25.Df4 Lxg2+ 26.Kh2 Hvit kunne også 
spilt 26.Kxg2. 

26...Dxe5 Svart er nødt til å gi bort dron-
ninga for å fjerne noen hvite angrepsbrik-
ker. 

27.Txe5 fxe5 28.Dg5+ Kh7 29.Kxg2 
bxc4 30.Sxc4 f6 31.Dxh5+ Kg7 32.Sd6 

XABCDEFGHY

8r+-+-tr-+(

7+-+-+-mk-'

6p+-sN-zp-+&

5+-+-zp-+Q%

4-+-zp-+-+$

3+P+-+-zPP#

2P+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hest og dronning er kjent for å samar-
beide veldig bra. 

32...f5 33.Dg5+ Kh8 34.Dh6+ Kg8 
35.Dg6+ Kh8 36.Sf7+ Txf7 37.Dxf7 f4 
38.g4 a5 39.g5 Tg8 40.g6 Tg7 41.Df8+ 
Tg8 42.Dh6#
XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+PwQ&

5zp-+-zp-+-%

4-+-zp-zp-+$

3+P+-+-+P#

2P+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Sjakk matt! 1–0 Et flott parti mellom to 
dyktige spillere.
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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 usf@sjakk.no
USF på Internett www.sjakk.no

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

Leder: Eirik Næss
E-post eirik.nass@staminahot.no
tlf. 951 82 730

NM for barn og ungdom

Bli med på årets største barneturnering:

 Hamar 15.-17. november

· Rimelig overnatting på spillestedet Rica hotell Hamar

· Alle spiller sju partier: To på fredag, tre på lørdag og to på søndag

· Første runde fredag 15.11 kl 16.30, premieutdeling søndag 17.11 kl 15.35

· Klasser for alle aldersgrupper, fra A (f. 1987-1996) til G (f. 2004 og senere)

· Møt flere hundre sjakkglade barn og unge fra 6 til 26 år!

· Premie til alle deltagere!

Påmelding og mer informasjon:

www.nmforungdom2013.no


