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FEBRRUAR
12.-14. Norgesmesterskapet for jenter, Oslo
Info: http://bit.ly/nmjenter
13. Radiodagen BGP/UGP, Hammerfest
Info: Ingar Burchard, Ingar.Berg.Burchard@hammerfest.kommune.no
20. Masfjorden BGP/UGP 1
Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
21. Masfjorden BGP/UGP 2
Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
22.-26. Vintersjakkleir, Bærum og Oslo
Info: www.dragulf.no
26.-28. NM for barne- og ungdomslag, Kragerø
Info: Truls Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no

MARS
12.-13. Oslomesterskapet for skolelag
Info: Arne-Birger Lund, oslomesterskap@gmail.com
19. Dragulf eye q BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no
29. Follo vinterlyn BGP/UGP
Info: Torbjørn Brenden, torbjorn.brenden@evry.com

APRIL
2. Rødtvetsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Bogi Palsson, rodtvet.sjakk@gmail.com
9. Kragerø vårturneringen BGP/UGP
Info: Truls Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no
9. NSKU BGP/UGP, Oslo
Info: Jon Andersson, turnering@nsku.no
15.-17. NM for skolelag, Bergen (se annonse på baksiden av bladet)
Info: www.nmforskolelag2016.no

Medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.

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

Førsteraden                                                                                                                nr 1/2016

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. 
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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Mikroputt (9 år og yngre)
1. Eivind Grunt Kreken, Nordstrand  100  
1. Lykke-Merlot Helliesen, Caissa     100
1. Anton K. Hystad, Søråshøgda    100
4. Jo Frønsdal Engedal, Oslo SSU  96
5. Viktor Nygaard Løvåsen, Vålerenga  94
5. Jonas B. Nilsen, Søråshøgda  94
5. Odin Andreas H. Nilsen, Alta  94
5. Axel Tunsjø, Oslo BSK   94
9. Magnus Årdal, SK 1911 U   93
10. Elias Fredrik Budde, Vålerenga  91
10. Ailo Bang Skarvik, Alta   91
10. Hy Chang Vo, Dragulf   91
13. Love Maxim E. Sharma, Oslo SSU  90
14. Livia Lindstad, Nordstrand  89
14. Daniel Kjeldsen, Stavanger  89
 
Miniputt (11 år og yngre)
1. Ask Amundsen, Sørum   100
2. Andreas Tenold, Nordstrand  98
2. Thomas Thorvaldsen, Follo   98
2. Shazil Khan Shehzad, Sandved  98
5. Aksel Bu Kvaløy, Stavanger   97
6. Gard Rye Høyforsslett, Bergens  95
6. Thirukkumaran Jeyachandran, Sotra  95
8. Øyvind Simonsen, Alta   91
9. Snorre Kristiansen, Stavanger  90
9. Andreas Broch-Austvoll, Stavanger  90
11. Eskil A. Guttormsen, Alta  88
11. Maruis Gøbel, Nordstrand  88
13. Ole-Christian B. Kran, Oslo SSU  87
14. David L. Vangen, SK 1911 U  86
15. Jørgen Vamnes Sæther, Nittedal  83
15. Andreas Røberg Beitnes, Nordstrand 83
  
Lilleputt (13 år og yngre)
1. Karl Anker Slettum, Kongsberg  98
2. Henrik Iversen, Søråshøgda  97
3. Oliver Opseth, Hamar   96
4. Oskar Feed Jakobsen, Hå   95
5. Sigurd Lauvås Gaure, Oslo SSU  93
5. Maximilian L. Lystad, Vålerenga  93
5. Live J. Skigelstrand, Stavanger  93

8. Sheroni Amarapala, Strømmen  92
9. Shjalg Næss, Masfjorden   91
9. Håkon Kristoffersen, Alta   91
11. Thyra Kvendseth, Nordstrand  90
12. Marius R. B. Christensen, Caissa  89
13. David Tskhovrebov, Chess School Rogaland   87
13. Sander Glesnes, Sotra   87
13. Maria Greibrokk, Alta   87
 
Kadett (16 år og yngre)
1. Cornelius Kvendseth, Nordstrand  100
2. Henrik Kristoffersen, Alta   94
3. Jørgen Brobakken, Ridabu   91
3. Einar Clausen Frøvik, Kragerø  91
5. Håkon Abeland Myrheim, Smeaheia  89
6. Knut Olav Leknes, Alta   88
7. Daniel Steen, Stavanger   80
8. Roy André Bogevåg, Masfjorden  79
9. Even Hem, SK 1911 U   77
10. Jonas Haukenes, Ridabu   75
11. Abyl Kizatbay, Stavanger   74
12. Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand  73
12. Jackie Zhang, Kristiansand  73
14. Andreas Wetzel, Gjøvik   71
15. Sindre Ratama, Alta   70
15. Erlend Reigstad, Hamar   70
15. David Nesse, Smeaheia   70

Ungdom (26 år og yngre)
1. Markus Slettmoen, Ridabu   99
2. Afras Mansoor, Søråshøgda  98
3. Anders Søberg, Ridabu   64
4. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger  40
4. Jonas Strømsodd, Trondheim  40
4. Abdulla M. Muhsen, Bergens  40
7. Martin Bø, Kleppe   39
7. Helmer Hernes, Drammens  39
9. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger  37
10. Dawan Wilairam, Nord-Odal  32
11. Sigve Hølleland, Masfjorden  30
11. Kjetil Andås, Masfjorden   30
13. Richard Henriksen, Stavanger  28

BGP-mestere 2015
Hver gang du deltar på Barnas Grand Prix-turnering, samler du BGP-poeng. Her er de som samlet  
flest poeng i 2015. Oversikt over dine egne poeng finner du på USFs BGP-sider bgp.barnesjakk.no.

Sju år og BGP-mester
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Lykke-Merlot Helliesen er bare sju år gam-
mel. Likevel klarte hun å vinne seks BGP-
turneringer i fjor!

Lykke-Merlot havnet i flere nor-
ske aviser i mai, da hun vant 
mot stormester Simen 
Agdestein i en simul-
tanoppvisning. Da 
var hun bare seks 
år gammel. Nå 
er hun BGP-
mester for 
2015.

- Jeg liker 
å  g j ø r e 
ting som 
man bl i r 
s m a r t e re 
av, fortel-
ler Lykke -
Merlot når vi 
spør hvorfor 
hun liker sjakk. 
- Og jeg liker å 
vinne, og jeg liker å 
bli bedre. 

Sandefjordjenta har spilt 
sjakk i litt mer enn ett år. 

- Jeg begynte å spille fordi pappa ville ha noen 
å spille sjakk med, forteller hun - Han sendte 
meg på barnesjakk i fjor høst. For å få lov til å 
starte måtte jeg kunne reglene, så det øvde vi på 
helgen før jeg startet.

- Du spilte 14 BGP-turneringer i fjor! Hva er 
det morsomste med å være på turnering? 

- Det morsomste er å vinne, og å møte andre 
jenter som liker sjakk, sier Lykke-Merlot.

- Hvilken er den artigste turneringen du har 
spilt? 

- Det er vanskelig å velge én spesiell kon-
kurranse, men jeg likte veldig godt 

Åpent oslomesterskap for 
jenter, for det er gøy når 

det er mange jenter. Jeg 
likte også Torgsjak-

ken i Drammen, 
for der vant jeg 

alle partiene for 
første gang.

Lyk ke -M er-
l o t  l æ r e r 
sjakk i Caissa 
sjakklubb i 
Sandefjord. 
Noen ganger 
drar hun også 

helt ti l  Oslo 
for å trene. I 

tillegg løser hun 
sjakkoppgaver på 

iPaden.

- Jeg skulle ønske jeg 
hadde noen venner å spille 

med utenom på sjakken, fortel-
ler hun.

Når man er sjakkspiller, er det bra å ha noen for-
bilder man kan lære av. Det har Lykke-Merlot.

- Jeg liker Polgar-jentene, for det er bra med 
smarte jenter. Og så liker jeg Magnus, selv om 
han er gutt.

Lykke-Merlot har allerede fått en god start på 
BGP-året 2016. I årets første turnering, Dra-
gulf BGP, gikk hun helt til topps og samlet 20 
BGP-poeng!

Sju år og BGP-mester

(Foto: Tarjei J. Svensen / sjakkbloggen.no)
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Har du noen gang vunnet mot mamma eller 
pappa? Noe av det kuleste med sjakk, er at barn 
kan hamle opp med voksne. Her skal vi se hvor-
dan noen av de mest berømte barnestjernene 
knuste sine voksne motstandere!

Stjernesøstre
Du har kanskje hørt om søstrene Susan, Sofia og 
Judit Polgar? Polgar-søstrene er blant tidenes beste 
kvinnelige sjakkspillere. Judit var helt i verdenstop-
pen for både kvinner og menn. Allerede da de var 
små, var søstrene berømte for sin sjakkspilling.

Storesøster Susan lærte sjakk da hun var tre år. 

Fire år gammel vant hun Budapest-mesterskapet 
for jenter under 11 år! Budapest er hovedstaden i 
Ungarn. Ikke nok med at hun vant turneringen, 
hun vant alle de ti partiene hun spilte. 

Polgar-jentene likte å løse sjakkoppgaver, og da 
Susan var fire år, lagde hun en sjakkoppgave selv. 
Den er ikke lett! Oppgaven ser du på neste side. 
Hvit skal sette sjakk matt i to trekk.

Lurer du på hvordan du leser sjakk-
t r e k k e n e ?  S j e k k  i n t e r n e t t s i d e n  
bit.ly/sjakktrekk

Barnestjerner

Åtte år gamle Samuel Reshevsky spiller simultan mot franske sjakkmestere i 1920. (Foto: Wikimedia)
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-wQ$

3+-+-+-+-#

2-+-zP-+p+"

1+-+-mK-mk-!

xabcdefghy

Klarer du fireårige Susans oppgave? Løsningen 
finner du til slutt i denne artikkelen.

Selv om Susan ble både stormester og verdens-
mester for kvinner, var lillesøster Judit enda bedre. 
Judit er den yngste som har kommet inn på topp 
100-lista i verden. Da hun var 12 år, var hun nemlig 
nummer 55 i verden, blant både menn og kvin-
ner! Femten år gammel ble hun verdens yngste 
stormester. 

Her skal vi se Judit, 11 år gammel, mot den norske 
stormesteren Jonathan Tisdall. Jonathan var 30 år 
da de to møttes.

Jonathan Tisdall - Judit Polgar
Reykjavik 1988

XABCDEFGHY

8k+-+-+-+(

7+p+q+pzp-'

6p+-zp-+-+&

5zP-+P+-zP-%

4-+-+R+-tr$

3+-+-+-+r#

2KzPP+Q+R+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Ser du hvordan svart kan sette sjakk matt i løpet 
av fem trekk?

Judit spilte 33...Da4+!!

XABCDEFGHY

8k+-+-+-+(

7+p+-+pzp-'

6p+-zp-+-+&

5zP-+P+-zP-%

4q+-+R+-tr$

3+-+-+-+r#

2KzPP+Q+R+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Jonathan ga opp. Han oppdaget at når han slår 
dronninga med 34.Txa4, har Judit planlagt  
34…Txa4+ 35.Kb1 Th1+

XABCDEFGHY

8k+-+-+-+(

7+p+-+pzp-'

6p+-zp-+-+&

5zP-+P+-zP-%

4r+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-zPP+Q+R+"

1+K+-+-+r!

xabcdefghy

Kongen er fanget! Hvit kan sette tårnet og dron-
ningen i veien, men det blir uansett matt til slutt. 
Godt spilt av en 11-åring! 0–1 

Judit og Sofia Polgar vant sjakk-OL for Ungarn 
da Judit var 12 og Sofia var 14. (Foto: Wikimedia)
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Vidunderbarnet
La du merke til den lille gutten på side 6? Det er 
polske Samuel Reshevsky. På bildet spiller han 
simultan. Det betyr at han spiller mot mange på en 
gang. Reshevsky lærte sjakk da han var fire år, og 
fra han var seks år spilte han simultanoppvisninger 
mot voksne. Faktisk flyttet familien hans til USA 
da Samuel var 11 år for at han skulle tjene penger 
på sjakkoppvisninger. 

Her er et av partiene Samuel spilte i simultan, da 
han var ni år. Finn frem brett og brikker og spill 
gjennom det lærerike partiet!

Samuel Reshevsky - Bruckstein
Simultan i San Francisco, 1921

1.e4 e5 2.f4 Reshevsky spiller åpningen konge-
gambit, som var veldig populær på den tiden. Hvit 
prøver å lokke den svarte bonden vekk fra sentrum, 
slik at hvit kan overta sentrum selv. 

2...exf4 3.Sf3 d6 4.d4 Lg4 5.Lxf4

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvlntr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zPPvLl+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-+PzP"

1tRN+QmKL+R!

xabcdefghy

 Alt har gått etter planen: Hvit har fått to bønder 
i sentrum og har fått ut offiserene på en fin måte. 

5...Df6 6.Lg3 Lxf3 7.gxf3 a6 Svart spiller litt 
rart. Istedenfor å flytte dronningen og en bonde 
på kanten, burde han heller fått springerne i spill. 

8.Sc3 Sc6 9.Sd5 Springeren står kjempegodt i 
sentrum, og svart må flytte dronningen igjen. 

9...Dd8 10.Dd2 Samuel gjør seg klar til å ta lang 
rokade. 10...Sge7 11.Lc4 

XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7+pzp-snpzpp'

6p+nzp-+-+&

5+-+N+-+-%

4-+LzPP+-+$

3+-+-+PvL-#

2PzPPwQ-+-zP"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

Se så fint de hvite offiserene har kommet ut i 
angrep. 

11...b5 12.Lb3 a5 Svart håper å fange den hvite 
løperen. Hvis den svarte bonden får gått fra a5 til 
a4 nå, står den hvite løperen litt kronglete til. Men 
svart bruker altfor mye tid på disse bøndene, og 
Samuel stopper planen enkelt. Derfor burde svart 
heller prøvd å få ut løperen sin og tatt rokade. 

13.a4 b4 14.Dd3 Dd7 15.0–0–0 Tc8 16.Dc4 

XABCDEFGHY

8-+r+kvl-tr(

7+-zpqsnpzpp'

6-+nzp-+-+&

5zp-+N+-+-%

4PzpQzPP+-+$

3+L+-+PvL-#

2-zPP+-+-zP"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Hvits løper og dronning sikter seg inn mot den 
svarte kongen. 

16...Sxd5 17.Dxd5 g6 18.e5 Når motstanderen din 
ikke har rokert, lønner det seg å åpne linjer mot 
kongen. Samuel prøver derfor å åpne e-linja, slik 
at tårnene kan angripe den svarte kongen. 

18...Sd8 19.The1
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XABCDEFGHY

8-+rsnkvl-tr(

7+-zpq+p+p'

6-+-zp-+p+&

5zp-+QzP-+-%

4Pzp-zP-+-+$

3+L+-+PvL-#

2-zPP+-+-zP"

1+-mKRtR-+-!

xabcdefghy

Se på de svarte brikkene sammenlignet med de 
hvite! Alle de hvite er i angrep, mens alle de svarte 
står på parkeringsplassen. 19...Se6 20.De4 Sg5

XABCDEFGHY

8-+r+kvl-tr(

7+-zpq+p+p'

6-+-zp-+p+&

5zp-+-zP-sn-%

4Pzp-zPQ+-+$

3+L+-+PvL-#

2-zPP+-+-zP"

1+-mKRtR-+-!

xabcdefghy

Nå kom Samuel med et genialt trekk: 21.exd6+!! 
Han ofrer dronningen! 

21...Sxe4 22.Txe4+ De6 Svart gir dronningen 
tilbake. Uansett hva han gjør, mister han dron-
ningen eller blir sjakk matt, for eksempel: 22...Kd8 

23.Lh4+ Le7 24.Lxe7+ Ke8 25.Lg5+ Kf8 26.Lh6+ 
Kg8 27.Te7 og hvit truer Lxf7 sjakk matt, og etter 
27...Df5 28.Tde1 blir det matt når tårnet går til e8. 
Tenk at en 9-åring så alt det, samtidig som han 
spilte mange partier på en gang! 

23.Txe6+ Kd7 Problemet til svart er at etter  
23...fxe6 24.Lxe6 Td8 25.dxc7 må han gi bort 
tårnet for at hvit ikke skal få ny dronning. 24.Tf6 
Svart ga opp. Hvit leder med en offiser og står 
kjempegodt. 1–0

Samuel Reshevsky ble etter hvert en av de beste 
spillerne i verden, men han klarte aldri å bli ver-
densmester. I dag er han kanskje mest kjent for 
at han slo så mange voksne mens han enda var et 
lite barn!

Sjakkens Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart lagde fantastisk 
musikk da han var veldig ung. Åtte år gammel 
komponerte han sin første symfoni. Én sjakkspiller 
var så god da han var barn at han ble kalt «sjakkens 
Mozart». Kan du gjette hvem det er? 

Ja, nettopp, Magnus Carlsen! 

Mange tror at Magnus var kjempegod da han var 
fem år. Men faktisk begynte ikke Magnus å spille 
turneringer før han var åtte. Da var han ikke noe 
bedre enn mange andre barn på hans alder. Men 
plutselig skøyt han avgårde som en rakett, og som 
13-åring ble han stormester.

På neste side skal vi se hvordan Magnus vant mot 
23-årige Glenn Gaasland, da Magnus var ti år.

Tidenes yngste stormestere

Sergej Karjakin, Russland   12 år, 7 måneder, 0 dager
Parimarjan Negi, India    13 år, 4 måneder, 22 dager
Magnus Carlsen, Norge   13 år, 4 måneder, 27 dager
Yi Wei, Kina    13 år, 8 måneder, 23 dager
Bu Xiangzhi, Kina   13 år, 10 måneder, 13 dager
Samuel Sevian, USA   13 år, 10 måneder, 27 dager
Richard Rapport, Ungarn  13 år, 11 måneder, 6 dager
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Glenn Gaasland – Magnus Carlsen
Østlandsserien 2001

XABCDEFGHY

8-+rtr-+k+(

7zpl+-+pzp-'
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Magnus er svart, og hesten hans er under angrep. 
Hva gjorde Magnus her?

23...Se3!! 

XABCDEFGHY

8-+rtr-+k+(

7zpl+-+pzp-'

6-+-+q+-zp&

5+-zp-+-+-%

4-+Q+P+-+$

3zP-+-snP+-#

2-zP-+-vLPzP"

1+-mKR+-sNR!

xabcdefghy

Nå truer den svarte dronningen å slå den hvite 
dronningen, og samtidig truer Magnus å spille 
Txd1 sjakk matt! Det betyr at hvis Glenn slår den 
svarte dronningen med 24.Dxe6, setter Magnus 
matt med 24…Txd1# 

Glenn prøvde derfor 24.Txd8+ Txd8 25.De2 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zpl+-+pzp-'

6-+-+q+-zp&

5+-zp-+-+-%

4-+-+P+-+$

3zP-+-snP+-#

2-zP-+QvLPzP"

1+-mK-+-sNR!

xabcdefghy

Hva skal Magnus gjøre nå?

25…Dc4+! Magnus lurer vekk den hvite dron-
ningen. Etter 26.Dxc4 setter Magnus arabisk 
matt med 26…Td1#. Hvis Glenn prøver å flytte 
kongen til b1 isteden, kommer Td1 og hvit må 
ofre dronningen for tårnet. Glenn ga derfor opp. 
Godt spilt av en tiåring!  0–1

Løsning på oppgaven til Susan Polgar:
Her må man passe på så det ikke blir patt. Løs-
ningen er: 1.Kd1! Nå må svart spille 1…Kf1. Da 
setter hvit matt med 2.De1# Tenk at en fireåring 
lagde den oppgaven! Susan er den yngste noen 
gang som har fått publisert en sjakkoppgave.

Klarte du julenøttene?
 

Løsningene på juleoppgavene i forrige nummer av Førsteraden var:

Den dyktige vinneren ble Ask Amundsen (10 år) fra Sørumsand. Han får en sjakkbok i posten.

Oppgave 1: Dronning til h8 matt.    Oppgave 2: Dronning til g3 matt.
Oppgave 3:  Dronning til d7 matt.   Oppgave 4: Dronning til g1 matt.
Oppgave 5:  Tårn til h5 matt.   Oppgave 6: Tårn til h7 matt.
Oppgave 7: Dronning til d7 matt.  Oppgave 8: Dronning til c6 matt.
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Sjakkquiz!

Sjakkstjerner

1. Hvem er verdensmester i sjakk?

2. De tre søstrene Susan, Sofia og Judit  

    er alle berømte sjakkspillere. Hva  

    heter de til etternavn?

3. Hva heter den indiske sjakkspilleren  

    som Magnus Carlsen har vunnet  

    VM-kamp mot to ganger? 

4. Hvem var den første verdens- 

    mesteren i sjakk?

5. I till
egg til M

agnus Carlsen, har  

   Norge én spiller til s
om er blant de  

   femti beste sjakkspillerne i verden.  

   Hvem er det?

Sjakkregler

1. Hvor mange dronninger kan du ha  

    samtidig?
2. Hvor mange ganger i løpet av et parti  

    kan du si "pass" og stå over et trekk? 

3. Hvis hvit setter «patt», hvem vinner  

    partiet?4. I hvilket sjakktrekk får du flytte to av  

    dine egne brikker?

5. Hva kalles det hvis spillerne bare har  

    fem minutter å tenke på til hele  

    partiet?

Sjakkord

1. Hva heter det når du angriper to  

    brikker samtidig (et annet ord for  

    dobbeltangrep)?

2. Hva betyr å «bukke» i sjakk?

3. Hva heter uavgjort på sjakkspråket?

4. Hva kalles de fire rutene midt på  

    sjakkbrettet?

5. Først har vi åpningen, så følger  

    midtspillet, og til slutt kommer…?

Litt av hvert

1. Bland bokstavene og få et sjakkord:  

    P R Ø L E 

2. Per har slått ut et tårn og tre bønder,  

    mens Kari har slått ut to løpere og en  

    hest. Hvem leder?

3. Hvilken av disse er ikke en kjent  

    matt? Skolematten, sekkematten,  

    dørmatten, klovnematten.

4. Hva er det minste antall trekk man  

    må bruke før man får tatt rokade?

5. Hvilke to sjakkord har gjemt seg her?  

    B O M A N D E T T

Er du en sjakkekspert? 
Sjekk løsningen på side 15.

Q

n

L

r
P

K

R

k
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Kampen mellom vidunderbarna 
Av stormester Torbjørn R. Hansen

"Hvem er det største sjakktalentet i Norge?" ropte 
kongen ut fra balkongen.
 
Grunnen til at han ropte dette, var at Norge, Sverige 
og Danmark elsket å konkurrere med hverandre. 
Før var Norge og Danmark slått sammen til ett land. 
Når vi endelig klarte å kvitte oss med Danmark, 
slo vi oss plutselig sammen med Sverige isteden. 
For å finne ut hvilket land som egentlig var det 
beste, bestemte kongene i landene at man skulle 
ha en trekamp. 

Svenskene vant delen hvor det var om å gjøre å 
synge gørrkjedelige sanger med størst mulig smil. 
Danskene vant potetløpet, mens nordmennene 
vant slalom i oppoverbakke. Uavgjort! Så ergerlig. 
Det måtte avgjøres med en ny og kjempeviktig 
konkurranse!   

De viktigste menneskene i Norge, Sverige og Dan-
mark møtte hverandre på slottet i Oslo. Sammen 
skulle de finne ut hva som var den beste konkur-
ransen. Etter 48 timer kom norskekongen ut på 
balkongen og ropte: 

"Om nøyaktig ett år fra nå av skal man finne ut 
hvem som har det største sjakktalentet. Talentet 
skal ikke være mer enn tre år, og om ett år skal 
talentene spille en konkurranse mot hverandre." 
Folket så rart på hverandre, før alle begynte å rope 
"Vi er best! Vi er best!"

Danskene var sikre på å vinne. Danskekongen ut-
nevnte de smarteste menneskene i landet til å jobbe 
sammen. En gjeng professorer, rakettforskere og 
filosofer skulle trene opp et vidunderbarn. I avisen 
satte de ut en annonse: 

"Vi søker den smarteste, klokeste og lureste to-
åringen som finnes i landet." De fikk tusenvis av 
svar, og til slutt endte de opp med bittelille Knud. 

Han var et vidunderbarn i alt. Han kunne snakke 
med en gang han ble født, og han fullførte ung-
domsskolen i løpet av en måned. I en alder av 
åtte måneder hadde han skrevet en sjakkbok om 
"Kaktusforsvaret i Gammeldansk."
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Slik gjorde han både med hvit og svart. Knud hadde 
kjempesuksess og ble regnet som uslåelig.

  

I Sverige satset de alt på en 2-åring som het Bo. Han 
hadde et gigantisk hode. Da han ble født skapte han 
avisoverskrifter, for legene hadde funnet ut at han 
hadde den største hjernen verden noensinne hadde 
sett. Da han var litt over en uke gammel snakket 
han fire språk og hadde knekt koden på sparegrisen 
til moren sin. 
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En uke senere forbløffet han sjakkverden med det 
som nå kalles "Klin Kokos-angrepet". Slik vant han 
mot en kjempegod stormester.
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Svartspilleren, en av Sveriges beste spillere, hadde 
ikke nubbesjans.

I Norge klødde man seg i hodet. Mens de hørte 
rykter om supertalentene i Sverige og Danmark, 
slet man med å finne noen stortalenter i Norge. Her 
lærte barna å gå da de var rundt ett år, og det tok 
evigheter før de kunne si noe mer enn mamma og 
pappa. Hvordan skulle de slå Bo og Knud? 

Ingen visste hva de skulle gjøre. Den norske kongen 
angret på at han hadde gått med på denne konkur-
ransen. Men så kom han på en fantastisk idé. "Aha! 
Det finnes ingen barn som er større talenter enn 
Knud og Bo, så vi trenger en med flaks. Skikkelig 
griseflaks."

Og hvordan tror du man fant et barn med grise-
flaks? Jo, loddtrekning selvfølgelig. 

Lotte fra Elverum vant. Hun hadde ikke en gang 
kjøpt lodd. Isteden hadde hun funnet loddet på 
bakken da hun skulle hente en fruktkurv hun hadde 
vunnet i et annet lotteri. Bortsett fra flaksen, var 
Lotte et helt vanlig barnslig barn.   

Alt var duket for den gigantiske turneringen mel-
lom vidunderbarna. Den ble spilt på Ullevål stadion, 
der fotballlandslaget normalt spiller. 

Det var publikum overalt. På tribunen satt de på 
fangene til hverandre, og utenfor sto tusenvis av 
tilskuere og fulgte med på storskjerm. Der kunne 
de se Bo med den gigantiske hjernen og Knud 
som så helt vanvittig glup ut. Og litt til høyre for 
disse to, kunne man se lille Lotte. Hun knasket på 
en kjærlighet som en publikummer hadde kastet 
ut på banen.

Bo vant mot Knud. Kaktusforsvaret i Gammel-
dansk klarte ikke å stoppe Klin Kokos-angrepet 
til Bo. Den svenske treåringen klappet seg selv på 
den gigantiske hjernen og smilte bredt. «Ingen. Og 
med det mener jeg ingen, kan slå meg», sa han på 
flytende engelsk. 

Nå var det Lotte sin tur. Hun skulle spille finalen 
mot Bo. Hun satte seg ned og spilte så godt hun 
kunne, men det var litt vanskelig når hun hadde 
glemt hvordan hesten og dronningen beveget seg. 

Hun startet slik: 
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Bo ristet på hodet og lo av hvits åpning. Det tok 
ikke lang tid før han slafset i seg et par tårn. 



14

Det gikk ikke særlig bra. Geniale Bo tok brikke et-
ter brikke, og selv om han bare var tre år, spilte han 
som en erfaren mester. Selv de mest optimistiske 
publikummerne begynte å tvile på at Lotte kunne 
flakse seg ut av dette. Lotte begynte å miste håpet. 
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Det var helt håpløst. Bo ledet med en haug av brik-
ker, og det var bare et tidsspørsmål før partiet var 
over. Den lille barnekroppen lente seg over bordet, 
før han tok tak i dronningen og slo bonden på a3. 

Lotte gadd ikke tenke lenge, for dette var jo egentlig 
helt håpløst. Hun flyttet kongen ett skritt tilbake. 

Men så skjedde det noe rart. Bo ble knall rød i 
ansiktet. Var han blitt syk? Han begynte så å gråte 
som et lite barn. Hva var det som hadde skjedd?
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 Lotte tittet på brettet. Hun så på den svarte kongen 
og fikk plutselig øye på den hvite løperen på a1. "Det 
er sjakk", sa Lotte fornøyd. Det var faktisk første 
gang noensinne hun hadde sjakket noen som helst. 

"Jeg vet", sa Bo oppgitt. 

"Og jeg kan ikke flytte noe sted med kongen." 

Bo fant ikke på noe bedre enn å sperre for sjakken 
med dronningen og tårnene, men nå var det for sent. 
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Og med det ble Lotte den store helten. Hele Norge 
jublet og hun fikk klapp på skulderen av den nor-
ske kongen. 

Norge vant den store landskampen og det største 
vidunderbarnet het Lotte!
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Løsning på sjakkquiz side 11

Sjakkstjerner
1. Magnus Carlsen
2. Polgar
3. Vishy Anand
4. Wilhelm Steinitz
5. Jon Ludvig Hammer 

Sjakkord
1. Gaffel
2. Gjøre en tabbe
3. Remis
4. Sentrum
5. Sluttspillet

Sjakkregler
1. 9
2. Null
3. Det blir uavgjort (remis)
4. Rokade
5. Lynsjakk

Litt av hvert
1. Løper
2. Kari
3. Dørmatten
4. Man kan ta rokade i trekk 4
5. Bonde og matt

Hvor mange klarte du?

20 riktige:  Heter du kanskje Magnus Carlsen?
16-19 riktige:  Imponerende. Du er en sjakk- 
  ekspert!
10-15 riktige:  Meget bra, du er en dreven 
  sjakkspiller!
6-10 riktige:  Ikke så verst, du har fått en god start 
  på sjakk-karrieren!
0-5 riktige:  Du bør nok lese enda flere sjakkbøker.  
      Trening gjør mester!

Premieoppgaver: Matt i to trekk
I alle oppgavene skal hvit tvinge fram sjakk matt i to trekk. Send svarene til forsteraden@gmail.com eller 
i posten til Ungdommens Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen 1. mars. Er du usikker 
på sjakknotasjon, kan du for eksempel skrive: "Hvit flytter dronningen til a1. Svart må flytte kongen til 
c2. Hvit flytter så tårnet til b2." Vi trekker ut en vinner som får en spennende sjakkbok.
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2.

3.

1.
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

• Skoleturnering (fire bord)
• Hurtigsjakk-NGP 
• Barnas Grand Prix
• Flotte lokaler på Quality
• Gode priser og store rom
• Masse premier

Det blir også stand med Sjakk1.no  
og årsmøte i USF.

Vi henter på Flesland: Registrer deg på 2nmbergen@gmail.com senest 13. april.

Spørsmål? Se nmforskolelag2016.no, Facebook-gruppen eller e-postadressen over.

NM for skolelag 15.-17. april
Kom tilbake til Bergen og nye opplevelser:

Vi gjentar suksessen fra ungdoms-NM:


