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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. Turne-
ringene 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
1. Nordstrand BGP/UGP, Oslo
Info: www.nsku.no / turnering@nsku.no
1. KM Møre og Romsdal BGP/UGP, Ålesund
Info: Arne Unneland, arne.unneland@gmail.com
1. Biblioteket BGP/UGP, Alta
Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
1. Klyve BGP/UGP, Skien
Info: Kjetil Grunnsund, kjetgrunn@hotmail.com
8. Korsvollsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Johs R. Kjeken, jrkjeken@online.no
14.-16. NM for barn og ungdom, Stavanger
Info: www.nmforungdom2014.no
29. Bergen kursavslutnings-BGP/UGP
Info: Eirik T. Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no

DESEMBER
6. Biblioteket BGP/UGP, Alta
Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
13. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
13. Fana Jule-BGP/UGP, Bergen
Info: Stig K. Martinsen, stigkm@gmail.com
13. Kragerø Jule-BGP/UGP
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
14. Byåsen BGP/UGP, Trondheim
Info: Anders Teigen, ateigen@yahoo.no



3



4

I sjakk er det mange triks og 
feller du kan prøve på tidlig i 
spillet. Nå skal vi lære noen 
av dem!

Skolematten
Det vanligste åpningstrikset 
heter skolematten. Den kjen-
ner du kanskje allerede? 
Hvis du får til skolematten, 
vinner du etter bare fire trekk:

1.e4 e5 2.Dh5 Hvit går tidlig 
ut med dronningen og angri-
per svarts bonde på e5. 

2...Sc6 Svart beskytter bon-
den og får samtidig ut sprin-
geren.

3.Lc4 Hvit legger en slu 
plan...
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+-zp-+Q%

4-+L+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvL-mK-sNR!

xabcdefghy

Løperen og dronningen  
peker ned mot den svarte 
kongen. Ser du hva hvit 
truer?

3...Lc5 Svart får ikke med 
seg hva hvit prøver på...

4.Dxf7# 

XABCDEFGHY

8r+lwqk+ntr(

7zppzpp+Qzpp'

6-+n+-+-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+L+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvL-mK-sNR!

xabcdefghy

Sjakk matt! Dronningen er 
beskyttet av løperen og kon-
gen kan ikke stikke av.

Hva burde svart gjort i ste-
det? I trekk 3 kunne svart ha 
spilt 3...g6! Da er den hvite 
dronningen angrepet og kan 
ikke sette sjakk matt. Hvit 
kan true matt igjen ved å 
spille 4.Df3, men svart red-
der seg fint med 4...Sf6!

Italiensk felle
Ikke alle åpningsfeller er så 
lure å prøve på. Hvis svart 
vet hvordan hun forsvarer 
seg mot skolematten, får 
svart en god stilling. Hvit har 
brukt altfor mye tid på å fly 
rundt med dronningen.

Det samme gjelder den mor-
somme fellen vi skal se på 
nå. Svart kan vinne kjempe-
fort hvis hvit ikke klarer å 
forsvare seg. Men hvis hvit 
kjenner det beste forsvaret, 
er det hvit som får overtaket.

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Hvit 
spiller italiensk åpning, en 
av de aller vanligste sjakk-
åpningene.

3...Sd4 Dette er et uvanlig 
trekk og starten på en felle...
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+LsnP+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Det lureste hvit kan gjøre nå, 
er å slå den svarte springe-
ren. Etter 4.Sxd4 exd4 5.0-0 
har hvit en veldig fin stilling. 

Men mange hvitspillere blir i 
stedet fristet til å slå bonden 
på e5. Det er ikke lurt...

4.Sxe5 Dg5! Svart truer 
både springeren på e5 og 
bonden på g2. Men kan ikke 
hvit få til en lur gaffel? 

5.Sxf7

Lurer du på hvordan du 
leser sjakktrekkene? 
Sjekk internettsiden  
bit.ly/sjakktrekk

Triks og feller i åpningen
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XABCDEFGHY

8r+l+kvlntr(

7zppzpp+Nzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-wq-%

4-+LsnP+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Hvit truer dronningen, og 
det svarte tårnet er fanget 
i hjørnet. Men det er svart 
sin tur...

5...Dxg2 Svart truer det hvite 
tårnet. Tårnet er nødt til å 
flytte seg.

6.Tf1 Dxe4+ 7.Le2 Sf3#
XABCDEFGHY

8r+l+kvlntr(

7zppzpp+Nzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+q+-+$

3+-+-+n+-#

2PzPPzPLzP-zP"

1tRNvLQmKR+-!

xabcdefghy

Sjakk matt! Den hvite løpe-
ren kan ikke slå springeren 
siden den svarte dronningen 
da vil si sjakk. Kongen er 
innesperret og det er kve-
lermatt etter bare sju trekk.

Den russiske fellen
De to fellene vi har sett på 
hittil er ikke så lure hvis 
motstanderen din kjenner 
det beste forsvaret. Nå skal 
vi se en åpningsfelle som er 
helt trygg å prøve på. Den 
kalles den russiske fellen.

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 Svart her-
mer etter hvit. Dette kalles 
russisk åpning.

3.Sxe5 Sxe4 Svart fortsetter 
å herme, men det er ikke så 
lurt. Det tryggeste er å jage 
bort den hvite springeren 
først med 3...d6, før svart 
slår bonden på e4 med 
springeren.

4.De2! Hvit angriper den 
svarte springeren. 

4...Sf6 Svart stikker av med 
springeren, men går rett i 
den russiske fellen...
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+-sN-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzPQzPPzP"

1tRNvL-mKL+R!

xabcdefghy

Bare den hvite springeren 
står mellom dronningen og 
kongen. Ser du hva hvit kan 
gjøre nå?

5.Sc6+! 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+N+-sn-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzPQzPPzP"

1tRNvL-mKL+R!

xabcdefghy

Dette kalles en avdekker. 
Springeren flytter vekk slik  
 

at det blir sjakk fra den hvite 
dronningen. Samtidig truer  
springeren den svarte dron-
ningen. 

Svart må redde kongen, og 
uansett hva hun gjør, kan 
den hvite springeren slå den 
svarte dronningen i neste 
trekk. For eksempel 5...De7 
6.Sxe7 og hvit leder med 
dronning.

Raskt springeroffer
Et annet vanlig åpningstriks 
skjer hvis svart spiller ufor-
siktig og flytter f-bonden for 
tidlig i åpningen:

1.e4 e5 2.Sf3 f6 Svart be-
skytter bonden på e5, men 
dette er en stor tabbe. Ikke 
flytt f-bonden så tidlig i spil-
let! Nå kommer et kjempelurt 
triks fra hvit:
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzpp+-zpp'

6-+-+-zp-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

3.Sxe5! Hvit åpner opp rundt 
den svarte kongen og gjør 
klar til å få ut dronningen. 

3...fxe5 4.Dh5+ Ke7 Svart 
kan også spille 4...g6, men 
da vinner hvit det svarte 
tårnet etter 5.Dxe5+. 

5.Dxe5+ Kf7 6.Lc4+ Den 
svarte kongen tvinges ut på 
bærtur.
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XABCDEFGHY

8rsnlwq-vlntr(

7zppzpp+kzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-wQ-+-%

4-+L+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvL-mK-+R!

xabcdefghy

6...Kg6 Svart burde heller 
prøve 6...d5 for å åpne for 
noen forsvarsbrikker, men 
hvit har uansett et skummelt 
angrep. 

7.Df5+ Kh6 8.d4+ 
XABCDEFGHY

8rsnlwq-vlntr(

7zppzpp+-zpp'

6-+-+-+-mk&

5+-+-+Q+-%

4-+LzPP+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvL-mK-+R!

xabcdefghy

Det er avdekkersjakk fra 
løperen på c1. Den svarte 
kongen er nesten fanget, 
og svart er nødt til å sperre 
veien.

8...g5 9.h4! Hvit får med 
enda flere brikker i angrep. 
Nå kommer tårnet også 
med. Svart er fortapt, for 
eksempel 9...Kg7 10.Df7+ 
Kh6 11.hxg5#
XABCDEFGHY

8rsnlwq-vlntr(

7zppzpp+Q+p'

6-+-+-+-mk&

5+-+-+-zP-%

4-+LzPP+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPP+"

1tRNvL-mK-+R!

xabcdefghy

Sjakk matt. Det er sjakk fra 
både bonden og tårnet - 
dobbeltsjakkmatt!

Blackburnefellen
Den siste fellen vi skal se på 
kalles Blackburnefellen. Den 
er oppkalt etter den berømte 
engelske sjakkspilleren Jo-
seph Henry Blackburne, 
som fikk til denne fellen flere 
ganger for mer enn 100 år 
siden. 

Blackburnefellen kalles også 
Legals matt, fordi den fran-
ske mesteren Francois Le-
gal brukte fellen allerede på 
1700-tallet. 

1.e4 e5 2.Sf3 d6 Svart be-
skytter bonden, men sperrer 
samtidig for løperen på f8. 
Derfor er det vanligere å be-
skytte bonden med 2...Sc6.

3.Lc4 Lg4 Svart lager en 
binding på den hvite springe-
ren, men ofte kan det være 
lurt å gå ut med springerne 
før løperne. Denne løperen 
kan bli stående litt utsatt, 
som vi skal se...

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvlntr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+L+P+l+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

4.Sc3 Hvit får ut en ny of-
fiser. 

4...h6 Her burde svart heller 
ha flyttet ut en ny offiser. Nå 
får hvit sjansen til en super 
felle: 5.Sxe5!!
XABCDEFGHY

8rsn-wqkvlntr(

7zppzp-+pzp-'

6-+-zp-+-zp&

5+-+-sN-+-%

4-+L+P+l+$

3+-sN-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Hvit flytter springeren som er 
bundet! Nå kan jo svart slå 
den hvite dronningen?

5. . .Lxd1 6.Lxf7+ Ke7 
7.Sd5#
XABCDEFGHY

8rsn-wq-vlntr(

7zppzp-mkLzp-'

6-+-zp-+-zp&

5+-+NsN-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLlmK-+R!

xabcdefghy

Sjakk matt! Svart leder med 
dronning, men kongen er 
fanget av de to springerne 
og den hvite løperen.



7

Oppgaver: Åpningsfeller
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zpp+nzppzpp'

6-+p+-sn-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zPN+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+QzPPzP"

1tR-vL-mKLsNR!

xabcdefghy

Fra åpningen Caro-Kann. 
Du spiller hvit. Hva gjør du nå?

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zppzppwqpzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+-sn-+-%

4-zPP+-vL-+$

3+-+-+N+-#

2-zP-sNPzPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

En skummel felle fra Budapest gambit. 
Du spiller svart. Hva gjør du nå?

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zpp+-zppzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+-zp-+-%

4-+L+-+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-vLQmK-sNR!

xabcdefghy

En ekspertfelle i siciliansk åpning. 
Du spiller hvit. Hva gjør du nå?

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+-+P+$

3+-+-+P+-#

2PzPPzPP+-zP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Verdens raskeste matt etter åpnings- 
trekkene 1.g4 e5 2.f3. Du spiller svart. 
Hva gjør du nå? 

XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppzpp+pzp-'

6-+n+-sn-zp&

5+-+-zp-sN-%

4-+L+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

I prøyssisk åpning kan du få til et smart 
triks. Du spiller hvit. Hva gjør du nå?

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzppzp-zpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+Q+-+-#

2PzPP+PzP-+"

1tRNvL-mKLsNR!

xabcdefghy

En supersmart felle i hollandsk åpning.
Du spiller hvit. Hva gjør du nå?

4.3.

2.1.

5. 6.

Lø
sn

in
ge

r p
å 

si
de

 1
5
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Nordens beste sjakkskole

Aleksander Lindbøl, Kristian Natvig, Olav Førde Nymo, Richard B. Tøndel, 
Gaute Bergan og lagleder Johs. R. Kjeken jubler for seier i nordisk mester-
skap for barneskolelag i september. (Foto: Nils Bergan)

Richard B. Tøndel, Norge - 
Akseli Sara, Finland
Runde 4

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+L+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Richard velger spansk åpning, 
akkurat slik Magnus Carlsen 
ofte gjør. Ved å flytte løperen til 
b5, legger hvit press på svarts 
sentrum, ettersom løperen 
kan slå ut den svarte sprin-
geren som beskytter bonden 
i sentrum. 

3...f6 Svart ønsker å forsvare 
bonden i sentrum, men det 
er nesten aldri lurt å flytte f-
bonden i åpningen. Nå blir det 
mer åpent rundt den svarte 
kongen, og samtidig blir sprin-
geren på g8 innesperret. 

Korsvoll skole fra Oslo vant 
nordisk mestersk ap for 
barneskolelag på Island i 
september!

Korsvoll vant norgesmester-
skapet for skolelag i april, og 
kjempet denne gangen mot 
de beste skolene fra Sverige, 
Danmark, Island og Finland. 

Korsvoll startet med å knuse 
Sverige 4-0, før de slo island-
ske Rimaskoli 3-1. I runde 3 
ble det knepen 2,5-1,5-seier 
mot Danmark, før Finland 
ble slått 4-0. Siste runde ble 
en finale mot Alfholsskoli fra 
Island. Med 2-2 sikret Korsvoll 
seg gullet, ettersom de hadde 
vunnet mer mot de andre la-
gene i turneringen. 

På Korsvolls lag spilte Alek-
sander Lindbøl, Olav Førde 
Nymo, Gaute Bergan, Richard 
B. Tøndel og Kristian Natvig.  

Vi skal se hvordan Richard 
vant et flott angrepsparti i 
kampen mot Finland. Både 
Richard og Kristian vant alle 
partiene de spilte!

Finn fram brett og brikker og 
spill gjennom det fine partiet.
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Det er derfor vanligere å spille 
3...Sf6 for å gå til motangrep 
på den hvite bonden i sentrum, 
eller 3...a6. Dette virker kan-
skje rart, for etter 3...a6 kan 
hvit spille 4.Lxc6 dxc6 5.Sxe5. 
Men svart får bonden tilba-
ke med den smarte gaffelen  
5...Dd4 som truer både sprin-
geren og bonden på e4. 

Derfor pleier hvit etter 3...a6 å 
spille 4.La4, for å beholde lø-
peren og opprettholde presset 
mot springeren på c6.

4.Lxc6 bxc6 
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zp-zpp+-zpp'

6-+p+-zp-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

5.d4! Ettersom svart har svek-
ket kongestillingen og ikke 
utviklet offiserene, slår Richard 
til i sentrum med en gang. Nå 
åpner det seg for den hvite 
løperen og dronningen. 

5...Ld6 6.0–0 Det er viktig 
å få kongen i sikkerhet med 
rokade. Svart burde nå gjøre 
seg klar til det samme, ved å 
flytte springeren til e7. 

6...exd4 7.Dxd4 c5 8.De3 La6 
9.Td1 De7 Kanskje planleg-
ger svart å ta lang rokade, 
men det hadde vært tryggere 
å flytte springeren til e7 og ta 
kort rokade. Som vi skal se, 
står dronningen ganske utsatt 
på e7. 

XABCDEFGHY

8r+-+k+ntr(

7zp-zppwq-zpp'

6l+-vl-zp-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-wQN+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLR+-mK-!

xabcdefghy

10.Sc3 Godt spilt av Richard, 
som får en ny offiser i spill. 
Samtidig sikter springeren seg 
inn på d5-feltet. Der vil den 
stå kjempegodt og plage den 
svarte dronningen. 

10...Lc4 Svart prøver å dekke 
d5-feltet, men problemet er at 
løperen enkelt kan jages vekk 
igjen. 

11.b3 La6 Løperen har gått 
fram og tilbake – det har man 
ikke tid til i åpningen! 

12.Sd5 Df7 
XABCDEFGHY

8r+-+k+ntr(

7zp-zpp+qzpp'

6l+-vl-zp-+&

5+-zpN+-+-%

4-+-+P+-+$

3+P+-wQN+-#

2P+P+-zPPzP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

13.e5! Richard har mange of-
fiserer i angrep og den svarte 
kongen har ikke tatt rokade 
ennå. Da gjelder det å åpne 
linjer mot kongen raskt. 

13. . . fxe5 14.Sxe5 Lxe5 
15.Dxe5+ Det er helt åpent 
rundt den svarte kongen, og i 

tillegg truer Richard bonden på 
c7. Svart er i trøbbel! 15...De6 
XABCDEFGHY

8r+-+k+ntr(

7zp-zpp+-zpp'

6l+-+q+-+&

5+-zpNwQ-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-+-+-#

2P+P+-zPPzP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

16.Sxc7+ En nydelig familie-
gaffel! 

16...Ke7 17.Lg5+ Richard 
tar seg tid til å få med en ny 
offiser i angrep før han slår 
dronningen. 

17 . . .S f6  18 .Sxe6  dxe6 
19.Dc7+ Ke8 20.Lxf6 gxf6 
21.Dc6+ Kf7 22.Td7+ Kg6 
23.De4+ f5 24.Dxe6+ Kg5 
25.Tg7+ Kf4 26.De3#
XABCDEFGHY

8r+-+-+-tr(

7zp-+-+-tRp'

6l+-+-+-+&

5+-zp-+p+-%

4-+-+-mk-+$

3+P+-wQ-+-#

2P+P+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Sjakk matt! 1–0

Nordisk for barneskoler   
1. Korsvoll, Norge      
2. Álfhólsskóli, Island  
3. Nyelandsvej, Danmark
4. Rimaskóli, Island
5. Hökåsenskolan, Sverige   
6. Komeetan koulu, Finland   
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Oppgave 1  
 
Fra hvilken film er  
denne krabaten?
 

I   ___   T   I  ___

GLA'SIDENE

Oppgave 2 
 
Hvor mange trekk  
bruker springeren på  
å komme seg til det 
rosa feltet (b8)?

Klarer du de tre oppgavene på Gla'sidene? Hvis du gjør det, sender 
du løsningene på e-post til forsteraden@gmail.com eller i posten til  
Ungdommens Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen  
1. desember. Du kan vinne flotte premier! 

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

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+N+-+-+-!

xabcdefghy
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Klarte du 
oppgavene i det 
forrige bladet?

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

Oppgave 1: Hvit må flytte dron-
ningen til f8 for å sette sjakk matt.
 
Oppgave 2: Du får flytte to  
av dine egne brikker når du tar 
rokade.

Oppgave 3: Bonde og løper er 
blandet sammen.

Den dyktige vinneren ble Julian L. 
Ringen (6,5 år) fra Sevland. Han får 
premie i posten.

Oppgave 3 
 
I hvilket stort land skal 
Magnus Carlsen spille 
VM-kamp i november? 

 
Bland bokstavene for å 
finne løsningen:

S  L  U  N  S  R  A  D

Denne fine tegningen har vi fått fra Sarah Terese Wasa (7 år) fra Oslo. Premie er på vei!
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Nordiske mestere
I Stavanger er ungdomsskole-
elevene sjakkeksperter!

De nordiske sjakkforbundene har 
gjennom flere tiår samarbeidet 
om å arrangere nordisk mester-
skap for barne- og ungdoms-
skoler. Norge har ofte hevdet seg 
brukbart i mesterskapene, men 
det er allikevel sjelden at Norge 
har vunnet. 

På side 8-9 kunne du lese at 
Korsvoll skole ble nordiske mes-
tere for barneskoler. Men i år tok 
ikke Norge gull bare i barneskole-
klassen. Kannik fra Stavanger 
vant nemlig nordisk mesterskap 
for ungdomsskolelag i septem-
ber!

Som regjerende norgesmestere 
var Kannik Norges represen-
tanter i nordisk i Stockholm. De 
kjempet mot de beste skolene 
fra Island, Danmark, Finland og 
Sverige.

Etter fem harde kamper sto Kan-
nik igjen som klare vinnere foran 
Island på andreplass og Sverige 
på tredjeplass. 

På Kanniks lag spilte Andreas 
Fossan, Hanna B. Kyrkjebø, 
Marte B. Kyrkjebø, Edvin Jarve 
og Leo Giske Vatnestrøm.

- Kannik hadde et jevnt og hardt-
arbeidende lag. Positiv innstil-
ling, god lagånd, godt humør og 
felles motivasjon for å nå målet 
var viktige faktorer for at laget 
nådde målsettingen sin, forteller 
lagleder Petter Fossan.

Nordiske mestere! Andreas Fossan, Edvin Jarve, Leo Giske Vatnestrøm, 
Marte B. Kyrkjebø og Hanna B. Kyrkjebø sikret gull til Kannik ungdomsskole. 
(Foto: Petter Fossan)

I fjor tok Lassa barneskole 
andreplass i nordisk for barne-
skoler, og i år gikk altså Kannik 
helt til topps i ungdomsskole-
klassen. Så det er ingen tvil 
om at det er flinke sjakkspillere 
i Stavanger!

Et av de flotteste partiene 
som ble spilt i nordisk, var 
Hanna Kyrkjebøs angrepsseier 
mot Martin fra Ekenässkolen i 
Sverige. Martin har hele 2020 
i rating, men det stoppet ikke 
Hanna!

Hanna B. Kyrkjebø -
Martin Jogstad

1.e4 e6 Martin velger fransk 
forsvar. I neste trekk planleg-
ger han å spille d7-d5, og da 
er det fint å ha beskyttelse fra 
bonden på e6. 

2.d3 Det vanligste trekket her 
er 2...d4 for å få to bønder i 
sentrum. Hanna velger en litt 
mer forsiktig oppstilling, men 
som likevel kan gi skumle an-
grepsmuligheter. Denne opp-
stillingen kalles kongeindisk 
angrep. 

2...d5 3.Sd2 Hanna beskytter 
bonden på e4. Samtidig hindrer 
hun at dronningene blir byttet 
av. Hvis hvit i stedet hadde spilt 
for eksempel 3.Sf3, ville svart 
slått bonden på e4. Når hvit slår 
tilbake, kan den svarte dronnin-
gen slå den hvite dronningen 
og få til et tidlig dronningbytte. 

Springeren på d2 står litt i 
veien for løperen akkurat nå, 
men den planlegger snart å 
gå videre.
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3...Sf6 4.Sgf3 c5 5.g3 Etter-
som bonden på d3 har sperret 
veien for løperen på f1, setter 
Hanna løperen på g2 isteden-
for. Dette kalles å fianchettere 
løperen. 

5...Sc6 6.Lg2 Le7 7.0–0 0–0 
8.Te1
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-vlpzpp'

6-+n+psn-+&

5+-zpp+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+NzP-#

2PzPPsN-zPLzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Begge har fått offiserene fint 
ut og tatt rokade. Nå planleg-
ger Hanna å spille springeren 
fra d2 til f1. Derfra kan den gå 
videre i angrep mot den svarte 
kongen. 

8...b6 9.e5 Sd7 10.Sf1 La6 
11.h4 Begge spiller veldig bra, 
og denne stillingen har faktisk 
oppstått mellom stormestere 
flere ganger tidligere. Hanna 
har klart å jage bort den svarte 
forsvarsspringeren fra f6, og 
nå går hun til angrep med h-
bonden. Samtidig kan springe-
ren gå fra f1 til h2 og videre til 
g4. De hvite brikkene nærmer 
seg den svarte kongen! 

11...Tc8 12.S1h2 Te8 Den 
berømte stormesteren Viktor 
Kortsjnoj har hatt denne stil-
lingen med svart tidligere. Han 
valgte i stedet å spille bonden 
fra b6 til b5 for å fortsette det 
svarte angrepet på dronning-
fløyen. 

13.h5 f6 Nå åpner det seg 
veldig rundt den svarte kon-
gen. Derfor hadde det vært 
tryggere å spille bonden fra 
h7 til h6 for å stoppe den hvite 
bonden. 

14.exf6 Lxf6 15.h6 
XABCDEFGHY

8-+rwqr+k+(

7zp-+n+-zpp'

6lzpn+pvl-zP&

5+-zpp+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+P+NzP-#

2PzPP+-zPLsN"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Hanna fortsetter å ødelegge 
den svarte kongestillingen. 

15...Sde5 16.hxg7 Sxf3+ 
17.Dxf3 Sd4 18.Dd1 Kxg7 
19.Sg4 Det er veldig åpent 
rundt den svarte kongen, 
og Hanna kjører brikkene i 
angrep. 

19...Sf5 20.Se5 Lxe5 21.Txe5 
Df6 22.Lf4 Se7 23.Dg4+ Sg6  
XABCDEFGHY

8-+r+r+-+(

7zp-+-+-mkp'

6lzp-+pwqn+&

5+-zpptR-+-%

4-+-+-vLQ+$

3+-+P+-zP-#

2PzPP+-zPL+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

24.Tae1 Selvfølgelig må den 
siste offiseren med i angrepet! 
Se så fint de hvite brikkene 
samarbeider. 

24...Kf7 25.Th5 Th8
XABCDEFGHY

8-+r+-+-tr(

7zp-+-+k+p'

6lzp-+pwqn+&

5+-zpp+-+R%

4-+-+-vLQ+$

3+-+P+-zP-#

2PzPP+-zPL+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Hanna avgjør nå med et fan-
tastisk offer. 

26.Txe6! Dxe6 27.Lxd5
XABCDEFGHY

8-+r+-+-tr(

7zp-+-+k+p'

6lzp-+q+n+&

5+-zpL+-+R%

4-+-+-vLQ+$

3+-+P+-zP-#

2PzPP+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Den svarte dronningen er bun-
det foran den svarte kongen, 
og dronningen er fortapt. 

27.. .Sxf4 28.Dxf4+ Ke7 
29.Lxe6 Kxe6 30.Th6+ Kd7 
31.Df7+ Kd8 32.Td6#
XABCDEFGHY

8-+rmk-+-tr(

7zp-+-+Q+p'

6lzp-tR-+-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+P+-zP-#

2PzPP+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Sjakk matt! 1–0
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Flott jubileumsturnering

(Alle foto: Atle Smelvær)

Barnas Grand Prix er 25 år i år! 
Sevland sjakklubb feiret jubileet 
med en stor turnering 4. oktober.

Av Sigvat Stensholt

 
Sevland sjakklubb ville gjerne sette 
av en turnering til å markere at Bar-
nas Grand Prix er 25 år. Turneringen 
kunne skilte med større og finere 
premier enn normalt, og ekstra stas 
med fotograf som gikk rundt og knip-
set bilder for Førsteraden. 

Turneringen gikk av stabelen på Tor-
vastad kulturhus på nordre Karmøy. 
Det er den største BGP-turneringen 
som har blitt arrangert på Karmøy på 
mange år, med 42 deltakere. 

13 mikroputter, 11 miniputter, 10 lil-
leputter, 7 kadetter og 1 ungdom er 
klare til kamp. Spillerne minnes om 
at man ikke får bonuspoeng for å 
ha masse tid til overs på klokka når 
partiet er slutt, og så er man i gang.

Underveis er det mye spenning, og in-
genting avgjøres før siste slutt. Noen 
ganger skjer det mirakler. I 3. runde 
har Krister Smelvær i kadettklassen 
kommet i alvorlige problemer og ligger 
langt under i materiell. Men motstan-
deren har glemt noe og plutselig er 
partiet over med en patt. 

I 4. runde i miniputtklassen har Live 
og Alisha kjempet seg opp til første-
bordet og det blir et langt og gigantisk 
oppgjør der Alisha får en dronning, 
men Live har sin a-bonde støttet av 
kongen oppe på syvenderaden og 
kan sette opp pattforsvar. Det ender 
remis.
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Løsninger på oppgavene side 7
1. Denne fellen oppstår etter åpningstrekkene 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sd7 5.De2  
    Sgf6?? Hvit kan sette sjakk matt med 6.Sd6#! Svart kan ikke slå springeren, ettersom den  
    svarte bonden på e7 er bundet av den hvite dronningen.

2. Svart setter matt med 2...Dh4#

3. Denne fellen oppstår etter trekkene 1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Sg4 4.Sf3 Sc6 5.Lf4 De7 6.a3  
    Sgxe5 7.axb4. Svart setter matt med 7...Sd3# - akkurat slik hvit gjorde i oppgave 1!

4. Denne stillingen oppstår etter trekkene 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 h6. Hvit kan få  
    til en gaffel med 5.Sxf7!

5. Trekkene som er spilt er 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Sxc3 d6 5.Lc4 Sf6 6.e5 dxe5. Hvit  
    vinner svarts dronning med 7.Lxf7+ Kxf7 8.Dxd8.

6. En sleip felle etter trekkene 1.d4 f5 2.h3 Sf6 3.g4 fxg4 4.hxg4 Sxg4 5.Dd3 Sf6. Hvit vinner  
    med det geniale 6.Txh7! Etter 6...Txh7 eller 6...Sxh7 blir det matt med 7.Dg6#

I 6. og siste runde i mikroputtklassen har Julian 
Lothe Ringen (6) vært suveren så langt med fem 
strake seire, men i siste runde mot Arun Cirthu 
Vijay fra Stavanger går det galt, og en skuffet 
Julian tror han har mistet turneringsseieren… 

I ungdomsklassen er Sevlands nye medlem 
Knut Bævre (25) eneste deltaker og også vinner 
av klassen, og viser at det er fullt fortjent med 
fire seire mot kadettene han spiller mot. 

I kadettklassen vinner Håkon Abeland Myrheim 
fra Smeaheia alle sine seks partier, mens Ole 
Andre Seglem fra Sevland tar fullt hus i lille-
puttklassen. 

Live Jørgensen Skigelstrand fra Stavanger 
har for vane å gjøre det bra når hun spiller på 
Karmøy, og med fire seire og to remiser vinner 
hun miniputtklassen. I mikroputtklassen viser 
kvalitetsberegningen at Julian Lothe Ringen 
fra Sevland vant gruppen tross tapet mot Arun, 
hårfint foran Shazil Shehzad.

Flott innsats av alle deltakerne, og til slutt er det 
på tide å feire med de velfortjente premiene!

BARNAS GRAND PRIX (BGP)

Barnas Grand Prix er en serie med 
turneringer over hele Norge. Hver 
gang du spiller BGP-turnering, får 
du minst fem BGP-poeng. Hvis du 
klarer å samle 25 poeng i løpet av et 
år, vinner du sammenlagtpremie. Du 
kan se hvor mange BGP-poeng du 
har på bgp.barnesjakk.no.

Den første BGP-turneringen ble 
arrangert i 1989. Blant dem som 
kjempet i toppen i Barnas Grand Prix 
i 1989, var Leif  Erlend Johannessen 
og Kjetil A. Lie. Begge to er stormes-
tere i dag! Også Magnus Carlsen og 
Jon Ludvig Hammer har spilt mange 
BGP-turneringer i sitt liv.



16

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.

Generalsekretær:  
Geir Nesheim

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

Klar for ny VM-kamp
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Fra 7. til 28. november blir det ny VM-kamp i sjakk. I fjor vant Magnus Carlsen overlegent mot 
indiske Vishy Anand og ble verdensmester. Nå har Vishy Anand vunnet VM-kvalifiseringen, 
slik at han får lov til å utfordre Magnus Carlsen på nytt. De to skal spille mot hverandre mange 
ganger, helt til en av dem har fått 6,5 poeng. Både NRK og VGTV skal vise kampen. Tror du 
Magnus Carlsen klarer å beholde tittelen sin?


