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NOVEMBER
1. Stavanger Sirdals BGP/UGP
Info: Carsten B. Jacobsen, sjakk@cicons.no
7. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no
8. NM-trening BGP/UGP, Bergen
Info: Ole Valaker, ole.valaker@gmail.com 
8. Smeaheia BGP/UGP, Sandnes
Info: Roar Nærheim, post@smeaheiaskolesjakk.no
13.-15. NM for barn og ungdom, Bergen
Info: www.nmforungdom2015.no
21. Korsvollsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
28. Åsmarka BGP/UGP, Hedmark
Info: Geir Brobakken, gbrobak@bbnet.no
29. Åpent oslomesterskap for jenter BGP/UGP
Info: Ellisiv Reppen, ellisivreppen@gmail.com

DESEMBER
6. Bergen kursavslutnings-BGP/UGP
Info: Eirik Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no
12. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no
12. Kragerø BGP/UGP juleturneringen
Info: Truls Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no
13. Stavanger Advent BGP/UGP
Info: Carsten B. Jacobsen, sjakk@cicons.no

Medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.

Adresse: 
USF, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
e-post forsteraden@gmail.com

Førsteraden                                                                                                                nr 5/2015

Redaktør: Silje Bjerke. 
Illustrasjoner og forside: Flu Hartberg. 
Trykk: Gunnarshaug AS.

Bilder og tekst av Silje Bjerke 
der ikke annet er oppgitt.

Bli med på turnering
Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer passer for både nybegynnere og drevne spillere. 
Her er oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge framover. Turneringene merket med 
BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, som du kan lese mer om på bgp.barnesjakk.no. 
Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.
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Visste du at verdens lengste sjakkparti 
varte i mer enn tjue timer? Her er alle 
de kuleste sjakkrekordene!

Verdens lengste parti
Det lengste partiet som er spilt i en ordentlig 
turnering, varte i hele 269 trekk, det vil si at 
begge spillerne flyttet 269 ganger! Partiet ble 
spilt i Serbia i 1989 mellom Ivan Nikolic og 
Goran Arsovic. Det tok tjue timer og et kvarter 
før de var ferdige. 

I dag varer ikke partiene så lenge, siden vi har 
kortere tenketid, men for tjue år siden spilte 
de ofte med at man fikk en time ekstra å tenke 
på ved hvert 20. trekk. I tillegg hadde man noe 
som het hengeparti. Det betyr at når partiet 
hadde vart i omtrent fem timer, tok man pause 
og spilte videre dagen etter. Da kunne man sitte 
oppe hele natta og prøve å legge lure planer for 
fortsettelsen. I dag bruker man ikke hengepar-
tier, og det er kanskje like greit.

Hvordan gikk så verdens lengste parti? Hel-
digvis ble det remis. Tenk så surt å tape etter 
tjue timer!

Norsk rekordholder
På 14. plass i "verdens lengste parti"-kåringen 
finner vi en norsk spiller. Mesterspiller og sjakk-
trener Sverre Johnsen fra Oslo spilte 201 trekk 
mot Hannu Wegner på Gausdal i 1991. Partiet 
varte i 16 timer og 20 minutter!

- Det var slitsomt å spille et så langt parti, sier 
Sverre. Han forteller at partiet ble spilt over 
fire dager, innimellom de andre partiene i tur-
neringen! Den ene dagen spilte han to andre 
turneringspartier, og så fortsatte dette lange 
partiet i pausene. 

- Såvidt jeg husker spilte vi i seks timer den 
første dagen, så to pluss to timer den andre 
dagen, så to timer den tredje dagen og så to 
pluss to timer den fjerde dagen, forteller Sverre.

Sjakkrekorder!

I juni satte de to norske sjakkspillerne Joachim Berg-Jensen og Magne Sagafos verdensrekord i å spille lynsjakk 
i flest timer sammenhengende. De spilte mot hverandre i 40 timer, 42 minutter og 30 sekunder! Her står TV2 
klare idet rekorden er satt. Rekorden blir stående i den neste Guinness rekordbok! (Foto: Privat)
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- Betenkningstiden må ha vært to timer hver på 
de første 40 trekkene, og deretter én time ekstra 
per tjuende trekk. Så på 200 trekk hadde vi til 
sammen kunnet bruke ti timer hver!

Partiet endte til slutt remis. Selv om Sverres 
motstander var veldig god med over 2400 i 
rating, var ikke Sverre fornøyd med det. 

- Jeg ledet med en bonde, og i blant visste jeg 
at jeg hadde en teoretisk vinststilling – i hvert 
fall ifølge de sluttspillbøkene jeg kjøpte i Sjakk-
utsalget i løpet av partiet!

Men selv om han ikke vant partiet, satte i hvert 
fall Sverre mange verdensrekorder – såvidt vi 
kan skjønne ble det faktisk verdensrekord i 
antall verdensrekorder i et parti! Partiet satte 
nemlig fire andre rekorder:

● Flest sjakker i ett parti: I Sverres parti ble 
det sjakket 141 ganger, hvorav hvit sjakket 98 
ganger!

● Lengste periode uten at en brikke ble slått: 
Sverre og Wegner spilte 151 trekk på rad uten 
at en eneste brikke ble slått!

● Tidenes ivrigste bonde: Bonden som startet 
på h2 gjorde 108 trekk i løpet av partiet! 102 
av disse trekkene gjorde den som en dronning. 
Det er også rekord i antall trekk utført med 
en bonde som har forvandlet seg. Denne 
dronningen besøkte 45 av brettets 68 ruter i 
løpet av partiet.

Rekordslagsmål!
Verdensrekorden for flest slag på rad er 17.  
Slik skjedde det:

Reinhard Blodig – Herbert Wimmer
Tyskland 1988

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+pzpq+pzp-'

6p+-vllsn-zp&

5snP+pzp-+-%

4P+P+-+-+$

3+-+P+NzP-#

2-vL-sNPzPLzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Nå slo spillerne ut brikker 17 ganger på rad! 
Ikke rart at hvit het Blodig! 12...dxc4 13.dxc4 
Sxc4 14.Sxc4 Lxc4 15.Sxe5 Lxe5 16.Lxe5 Dxd1 
17.Tfxd1 axb5 18.Lxb7 Txa4 19.Txa4 bxa4 
20.Lxc7 Lxe2 

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+LvL-+pzp-'

6-+-+-sn-zp&

5+-+-+-+-%

4p+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+lzP-zP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Slik så det ut da slagvekslingen var ferdig. Svart 
vant partiet litt senere.

Lurer du på hvordan du leser sjakk-
trekkene? Sjekk internettsiden  
bit.ly/sjakktrekk

Norske Sverre Johnsen har verdensre-
korden i antall verdensrekorder i et parti!
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I et annet parti ble det et bikkjeslagsmål på feltet 
g4. Det ble slått en brikke på dette feltet tolv 
ganger på rad! Slik er rekorden for flest slag på 
rad på samme felt:

Ma Weiss - Matthias Burschowsky 
Østerrike 1995 

XABCDEFGHY

8-+-tr-vlr+(

7+-+q+-+k'

6-zp-+lsn-sn&

5zpPzp-zp-+p%

4P+PzpPzpp+$

3+-+P+P+P#

2-tR-mKLsNPsN"

1+-vLQ+R+-!

xabcdefghy

Svart har akkurat flyttet bonden til g4. Det 
fulgte 37.hxg4 hxg4 38.fxg4 Shxg4 39.Shxg4 
Sxg4 40.Sxg4 Lxg4 41.Lxg4 Dxg4 42.Dxg4 
Txg4 

XABCDEFGHY

8-+-tr-vl-+(

7+-+-+-+k'

6-zp-+-+-+&

5zpPzp-zp-+-%

4P+PzpPzpr+$

3+-+P+-+-#

2-tR-mK-+P+"

1+-vL-+R+-!

xabcdefghy

Etter de tolv slagene på g4 har svart fått et lite 
overtak, og han vant åtte trekk senere.

Arbeidsomt tårn
I partiet mellom Wei Po Yueh fra Taipei og 
Neel Arora fra Fiji i sjakk-OL i 2006, hadde 
spillerne denne stillingen:

XABCDEFGHY

8-tR-+-+-+(

7+P+-+-+k'

6-+-+-+-+&

5+r+-+-+-%

4-+-+-+KzP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart flyttet nå tårnet sitt 80 ganger på rad! 
Dette er rekorden for å ha flyttet den samme 
brikken flest ganger på rad. Etter de 80 flyttene 
ble spillerne enige om remis.

Sjakk, sjakk, sjakk, sjakk…
To ganger har spillerne klart å sjakke seks gan-
ger på rad! Og da mener jeg ikke at èn spiller 
sjakker den andre, men at begge to sjakker! 
Sjekk her:

Pierre Zarrouati - Hartwick Brauckmann
Frankrike 1990

XABCDEFGHY

8-+l+k+-tr(

7zp-+n+p+-'

6-+-wQ-sn-+&

5+p+-+-+-%

4-+-+-vL-+$

3+L+-mKpzP-#

2PzP-+-+-wq"

1+-+-tRR+-!

xabcdefghy

Svart begynte med 27...Sg4+. 

Hvit flyttet kongen med 28.Kxf3+ og sa samti-
dig sjakk med tårnet på e1! 

Rekordene er hentet fra Tim Krabbés 
sjakkrekordside på internett: 
timkr.home.xs4all.nl/records/records.htm
Der finner du også mange andre 
morsomme og imponerende rekorder!
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Svart svarte med å sette hesten i veien og sam-
tidig si sjakk! 28...Sde5+ 

Da slo hvit hesten med tårnet: 29.Txe5+! 

XABCDEFGHY

8-+l+k+-tr(

7zp-+-+p+-'

6-+-wQ-+-+&

5+p+-tR-+-%

4-+-+-vLn+$

3+L+-+KzP-#

2PzP-+-+-wq"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

Men svart ga seg ikke så lett. Han svarte med 
å slå tårnet med hesten og si sjakk! 29...Sxe5+ 

Hvit gjorde da selvfølgelig 30.Dxe5+ og etter 
de seks sjakkene har hvit en overlegen stilling. 
Hvit vant raskt.

Tidenes hermegåser
Til slutt skal vi se hvem som er tidenes største 
hermegåser. Du vet sikkert at det ikke lønner 
seg å herme når man spiller sjakk. Tenk hvis 
du blir sjakk – eller enda verre: sjakk matt – da 
nytter det ikke å herme lenger! 

Men det lengste hermepartiet som er spilt i en 
turnering endte faktisk remis. Slik var det:

Georg A. Rotlewi - Moissei Z. Eljaschoff
Russland 1909
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.Lb5 Lb4 5.0–0 
0–0 6.d3 d6 7.Lxc6 Lxc3 8.Lxb7 Lxb2 9.Lxa8 
Lxa1 10.Lg5 Lg4 11.Dxa1 Dxa8 12.Lxf6 Lxf3 
13.Lxg7 Lxg2 14.Lxf8 Lxf1 15.Dxf1 Dxf8 
16.Dg2+ Dg7 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-zp-+pwqp'

6-+-zp-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+-+-#

2P+P+-zPQzP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Her ble spillerne enige om remis. ½–½

Seks dronninger!

Rekorden for flest dronninger på brettet 
på en gang, er seks. Slik så det ut:

XABCDEFGHY

8Q+-+-+n+(

7+KwQ-+pwqk'

6-+Q+-+-+&

5+-+N+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-wq-+"

1+-+-+-wq-!

xabcdefghy

Partiet ble spilt mellom Emil Szalanczy 
og Hung Nguyen Thi Mai i Ungarn i 
2009. Selvsagt endte det remis!
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Eivind fra suksess til suksess 

Nordisk mester og IM-napp:

Eivind Risting (15) har gjort fantastiske resul-
tater den siste tiden. I september ble han 
nordisk mester sammen med skolekame-
ratene fra Nordberg.

Nordberg skole i Oslo var overlegne i nordisk 
mesterskap for ungdomskolelag i Danmark i sep-
tember. Eivind Risting, August Berntsen-Øybø, 
Odin Heier, Aleksander Lindbøl og Even Hem 
tok til sammen 17,5 poeng av 20 mulige mot de 
beste skolene fra Sverige, Danmark, Finland og 
Island. 

- Vi hadde vel egentlig full kontroll hele veien, 
forteller Eivind. - Vi var favoritter med flere 
hundre ratingpoeng på hvert bord, og vi vant alle 
kampene med klare sifre.

Selv vant Eivind alle sine fem partier på før-
stebord. Han er mest fornøyd med seieren mot 
Nansy Davidsdottir fra Island. Vi skal se hvordan 
Eivind avgjorde i det partiet:

Eivind Risting - Nansy Davíðsdóttir
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Ld3 Sc6 
6.Le3 Dc7 7.0–0 Sf6 8.Sc3 Le7 9.Kh1 0–0 10.f4 
d6 11.Df3 Kh8 12.Tae1 Ld7 13.Dg3 Sh5 14.Df2 
Sf6 15.Df3 b5 16.a3 Tac8 17.Sxc6 Dxc6 18.Ld4 
h6 19.De2 Se8 20.Dh5 f6

XABCDEFGHY

8-+r+ntr-mk(

7+-+lvl-zp-'

6p+qzppzp-zp&

5+p+-+-+Q%

4-+-vLPzP-+$

3zP-sNL+-+-#

2-zPP+-+PzP"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

Eivind har satt opp en kjempefin angrepsstilling. 
Alle offiserene er med. Men hvordan skal han 
fortsette angrepet? 21.f5! Et veldig sterkt trekk. 
Eivinds plan er å flytte løperen til e3, få et tårn 
til h-linja og dermed få til et kjempeangrep mot 
bonden på h6. Svarts brikker står så rart at det er 
vanskelig å forsvare seg. 

21...Sc7 22.Le3 Le8 23.Dh3 Kh7 24.fxe6 Lg6 
25.Tf4 Nå svinger også tårnet over i angrep. 
25...De8 26.Sd5 Ld8 27.Sxc7 Txc7 28.Tef1 Te7 
29.Tg4 Nå truer Eivind å slå den svarte løperen 
på g6. Når svart slår tilbake, spiller hvit bonden 
til e5 og får til et grusomt angrep fra løperen på 
d3. 29...Lh5 30.e5+ Det er sjakk fra løperen på 
d3. 30...Kh8 31.Th4 Lg6
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Gutta fra Nordberg jubler etter å ha blitt 
nordiske mestere for ungdomskolelag!

Det var også en barneskoleklasse i nor-
disk. Der ble Korsvoll skole fra Oslo med 
Gaute Bergan, Kristian Natvig, Max Dahl, 
Richard B. Tøndel og Fredrik B. Buxrud 
nummer fem. Danske Atheneskolen 
vant. (Foto: Privat)

XABCDEFGHY

8-+-vlqtr-mk(

7+-+-tr-zp-'

6p+-zpPzplzp&

5+p+-zP-+-%

4-+-+-+-tR$

3zP-+LvL-+Q#

2-zPP+-+PzP"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Nå kommer det flotte løperofferet som Eivind planla 
i trekk 21: 32.Lxh6! Svarts kongestilling er knust og 
Nansy ga opp. Hun blir matt etter 32...gxh6 33.Txh6+ 
Kg7 34.Th7+! 

XABCDEFGHY

8-+-vlqtr-+(

7+-+-tr-mkR'

6p+-zpPzpl+&

5+p+-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3zP-+L+-+Q#

2-zPP+-+PzP"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

34...Lxh7 35.Dxh7# (eller 34...Kg8 35.Th8+ Kg7 
36.Dh6#) 1–0

Spiller jevnt med stormestere
Ikke nok med at Eivind ble nordisk mester. I en stor tur-
nering i Danmark i sommer spilte han fantastisk i konkur-
ranse med voksne spillere. Han vant blant annet mot en 
internasjonal mester og spilte remis mot flere stormestere.  
I siste runde kunne den berømte stormesteren Ilia Smirin 
være glad for at han slapp unna med remis mot Eivind!

Eivind gjorde det så bra i Danmark at han fikk et såkalt 
"IM-napp". Når man har tre IM-napp og rating på 2400, 
blir man Internasjonal Mester (IM). 

Eivind forteller at Politiken Cup, som turneringen het, 
er det morsomste han har opplevd i sjakksammenheng. - 
Det var veldig bra der, både sjakklig og sosialt! sier han.

- Ha det morsomt med sjakken!
Eivind lærte sjakk i andreklasse på Kringsjå 
skole, med Finn Møller og Johs. Kjeken som 
lærere. Etter det har han spilt mange turnerin-
ger, og han ble norgesmester i 12-årsklassen i 
2012. Det er likevel nå i sommer han har fått 
sitt gjennombrudd på voksennivå. 

- Jeg har jobbet noen timer med sjakk hver 
dag i det siste, forteller Eivind. - Fremgangen 
skyldes kanskje dét, og at jeg har tatt det mye 
mer seriøst. Målet er å bli stormester, smiler han.

- Hva synes du er det morsomste med sjakk?

- Jeg synes det morsomste er alle mulighetene, 
og jeg har en veldig stort fightervilje som kom-
mer bra ut på sjakkbrettet.

- Har du noen treningstips?

- Den beste måten å bli god på er å ha det 
morsomt med sjakken, både i trening og på 
turnering. Åpningsboka Playing The Trom-
powsky av Richard Pert har betydd mye for meg. 
Mange "åpningsprepper" – altså forberedelser 
før partiene – har kommet derfra.
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Det var en gang en sjakkskole i Sjakktøffstad. Det var ingen 
barn på skolen, bare en masse sjakkbrikker. Det var her 

de lærte å bevege seg. 

Skolen var delt inn i seks klasser: Bondeklassen, 
hesteklassen, løperklassen, tårnklassen, dron-
ningklassen og kongeklassen. En gang satt det 
en bonde i hesteklassen, men læreren oppdaget 
feilen i løpet av den første uka. 

På starten av skoleåret var det helt kaos i frimi-
nuttet. Brikkene visste jo ikke hvor de kunne 
gå, så de krasjet med hverandre hele tiden. 

Det var mye gym på skolen. I hesteklassen løp 
de på rekke og rad mens de sang "to fram, tram-

petram. En til siden, hestekam". Arm i arm hoppet 
de rundt. Plutselig hoppet de over hverandre og klaska 

føtter i lufta. 

I løperklassen var det stor fart. De suste rundt i gymsalen og krasjet i veggene. Læreren hadde ikke kontroll, 
så hun hadde klatret opp i ribbeveggen. Der blåste hun i fløyta. 

I tårnklassen gikk de store og tøffe. "Fløtt dæ! Ser du ikke at jeg går rett fram?" Hvis man gikk i veien, ble 
man kjørt rett ned. I gymtimen stod de på én side av gymsalen. Når læreren blåste i fløyta løp tårnene så 
fort de kunne over til den andre siden. Når de kom fram, smalt det i veggen. 

Gymtimen med bøndene var den rareste timen. Når de skulle løpe om kapp, hoppet de to skritt framover, 
men etter dét kunne de bare gå ett skritt av gangen. Når noen fikk et lite forsprang, utnyttet de som var 
bak en spesialregel – nemlig at de kunne slå på skrått framover. Derfor lønte det seg ikke å lede kappløpet. 
Avslutningen var at det var om og gjøre å kle seg ut som en dronning. En gang var det en moroklump som 
kledde seg ut som en hest. 

Kongene og dronningene hadde fellesgym. Kongene beveget seg sakte rundt omkring mens dronningene 
suste alle mulige veier. Når dronningene fikk øyekontakt med kongen, skrek de "SJAKK!". Hvis det ikke 
var noen trygge steder å gå, måtte kongen legge seg. Noen datt umiddelbart i bakken, mens andre begynte 
å gråte. Dronningene gned seg i hendene og ga seg ikke før alle kongene lå strødd rundt i gymsalen.

På denne måten lærte alle brikkene å bevege seg. Vel, nesten alle. Det var noen som syntes det var litt 
vanskelig å lære seg alt dette, og de måtte gå i en egen klasse. Lærerne ristet oppgitt på hodet.  

Rekorden i Sjakktøffstad
Tekst: Torbjørn R. Hansen. Illustrasjoner: Flu Hartberg.
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I klassen gikk tårnet Tårgnyball Bang, hesten Springvill Hoppgalopp, løperen Lonnyling Ikkesving, bonden 
Børgy Ampasang Junior, dronning Susysusy Suserrundt og Kong Willy Vettskremt Kongle. Ingen av dem 
klarte å gå som de skulle. "Det er urettferdig", sa Tårgnyball Bang. "Jeg vil ikke gå fort. Jeg vil gå sakte som 
Børgy Ampasang Junior og kong Willy Vettskremt Kongle."  

Det var ikke lenge til det store mesterskapet om Sjakktøffstad. Tårgnyball, Springvill, Børgy, Susysusy, Willy 
og Lonnyling var på samme lag. I evigheter hadde de prøvd å lære seg sjakkreglene, men uten å lykkes. For 
at de skulle klare å gå riktig, hadde de sammen funnet på en del triks. 

Tårnet Tårgnyball Bang hadde festet en rakettmotor på ryggen, og når han trykka på den, suste han framover 
i vill fart.     

Hesten Springvill Hoppgalopp hadde en hoppestokk som hoppet i bokstaven L. 

Bonden Børgy Ampasang Junior var bundet fast i en tung stein som gjorde at han kun gikk ett skritt.  

Dronning Susysusy Suserrundt var egentlig litt slapp, men når de andre skrek "Sjakklokke!" løp hun som 
en gal. Hun var nemlig redd for sjakklokker.   

Kong Willy Vettskremt Kongle ville aldri legge seg ned. Han nekta å tape, så det var bare å håpe at han 
ikke ble sjakk matt.    

Løperen Lonnyling Ikkesving nekta å bevege seg. De andre måtte skryte masse av henne for at hun skulle 
røre seg av flekken. 

De var veldig nervøse – tenk om det ikke fungerte? 

Her er bildet av laget rett før de starta. Bildet er tatt av faren til Willy, Pappa Razzi Kongle. 

Mesterskapet gikk over all forventning, og etter et langt parti hadde laget fått en fantastisk stilling. Bare 
se hva som hadde skjedd...
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+Q+-'

6-+-+-+-mk&

5tR-+-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2-+L+-+-sN"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Springvill Hoppgalopp stod i hjørnet og passet på Kong Willy Vettskremt Kongle. Det var han veldig glad for. 

Susysusy Suserrundt hadde akkurat blitt skremt av Tårgnyball Bang som hadde sagt "Sjakklokke!" rett ved 
siden av henne. Hun havnet på f7. Hvorfor vet hun ikke. 

Lonnyling Ikkesving hadde nå fått øye på noe lurt. "Hey, Tårgnyball! Er det ikke matt om du går til h5?" 
Hadde de mulighet til å vinne? "Nei. Jo. Nei, tror ikke det. Jo. JAAAA. Det er matt! Kjør på Tårgnyball", 
sa Willy Vettskremt Kongle.

"Okay, se på meg nå", sa Torgnyball. Han vifta med rakettmotoren og trykka på knappen. 

"Vrom, vrooom". Med et enormt brak satte han fart mot h5-feltet. Han holdte på å kjøre ned Børgy på 
veien, men det gikk bra. Alt han trengte å gjøre var å stoppe på h5. Men var ikke farten litt for stor?

Jo, det gikk fortere og fortere, og han hadde ikke mulighet til å stoppe. "Hjelp!", ropte han da han suste 
over på nabobrettet. Ingenting kunne stoppe Torgnyball. Han dundret gjennom tre sjakkbrett som stod 
ved siden av hverandre, og stoppet først utpå bordkanten. Det var nesten så han datt ned.
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 Hele turneringslokalet var helt stille etter alt bråket. Tårgny var flau. Han hadde ødelagt hele turneringen. 

Men så brøt turneringslokalet ut i vill applaus. "Det er tidenes sjakktrekk!", ropte dommeren! "Du har 
slått ut to tårn, en springer og to bønder på ett trekk. Verdensrekord!"

Torgny var verdens stolteste tårn. Sånn her så han ut sekunder etter den store prestasjonen: 

    (Foto: Pappa Razzi Kongle)

Og snipp, snapp, snute, så var verdensrekorden i Sjakktøffstad ute.
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GLA'SIDENE
Klarer du de seks oppgavene på Gla'sidene? Send svarene på e-post til forsteraden@gmail.com 
eller i posten til Ungdommens Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen 10. no-
vember. Er du usikker på sjakknotasjon, kan du for eksempel skrive: "Flytte dronningen til a1".  

Du kan vinne flotte premier! Send gjerne inn tegninger eller vitser også. Kanskje får du en premie!
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4.3.

2.1.

5. 6.

Hvit setter matt i ett trekk i alle oppgavene
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Klarte du oppgavene?
 
Løsningene på oppgavene i forrige nummer av Førsteraden var:

Den dyktige vinneren ble Lukas Cao Furuset (6 år) fra Moss. 
Lukas får en sjakkbok i posten!
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Oppgave 1: På hvor mange måter 
kan hvit sette sjakk matt i ett trekk i 
stillingen til høyre? 

Svar: Hvit kan sette matt på seks 
måter: Da7, Db7, De8, Df8, Dg8 
og Tg8.

Oppgave 2: Hvor mange mulige trekk kan hvit velge mellom i det 
første trekket i et parti? 

Svar: Hvit kan velge mellom 20 trekk: Alle bøndene kan flytte ett 
eller to skritt, og begge hestene kan flytte to steder hver.
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Oppgave 3: Hvilken av de to hestene bru-
ker færrest trekk på å komme seg til h8, den  
hvite eller den svarte?

Svar: Den svarte hesten brukker færrest 
trekk. Den bruker fem, mens den hvite 
bruker seks trekk.

VISDOMSORD 
FRA EN SJAKKMESTER

 
- Et sjakkparti består av tre deler: Den første delen, når du håper at du 

har overtaket, den andre delen, når du tror at du har overtaket, og den 
tredje delen, når du vet at du kommer til å tape!

Savielly Tartakower (1887-1956)
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

• Syv runder i alle syv klasser
• Flott spillelokale 
• Gunstige hotellpriser
• Diverse ekstrapremier
• 21-lotteri 
• Stand med Sjakk1.no

Vi henter på Flesland: Ja, du leste rett. Se hjemmesiden og registrer deg på 
2nmbergen@gmail.com.

Obs! Registrering senest 15.30 fredag. Startavgiften skal betales før spillestart.

Spørsmål? Se nmforungdom2015.no - du finner oss på Facebook også!

Takk til: Quality Hotel Edvard Grieg, Sjakk1.no, Fana Sparebank og Besserwisser.

Bli med på NM 13.-15. november
Alle under 26 år er velkomne til Quality Hotel i Bergen (fem minutter fra Flesland).


