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MARS
3. Sandefjord BGP Vår

Info: Pål Farmen, gp@caissa.no
3. First Saturday Mars

Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
9.-11. Landslagssamling USF

Info: Mer info publiseres på sjakk.no
10. Dragulf eye q BGP mars 2018

Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
11. Konnerud vinterBGP 2018

Info: Roger Løvaas, konnerudsjakk1@hotmail.com
17. KM skolelag Hordaland 2018

Info: Arrangeres på Ulsmåg skole, Bergen
17.-18. OM for skolelag

Info: KM for barne- og ungdomsskoler i Oslo. Arrangeres på 
Korsvoll skole. 

18. KM skolelag Buskerud 2018
Info: Arrangeres på Svensedammen skole, Konnerud

21. Marsturnering Averøya
Info: Tore Kristiansen, tore@ksk.no

APRIL
7. Stavanger Vår BGP/UGP

Info: Erlend Kyrkjebø, e.kyrkjeboe@gmail.com
7. Kragerø BGP Vårturneringen 2018

Info: Truls R. Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no
7. First Saturday April

Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
8. Sotra Vår-BGP 2018

Info: Monica L. Fjeldstad, monica.fjeldstad@gmail.com
14. Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP april

Info: Eirik T. Gullaksen, eirikgu@online.no
14. Kongsvinger BGP/UGP

Info: Laila Fodnes Sidselrud, lailas@met.no
21. Rødtvetsjakken 2018

Info: Bogi Palsson, rodtvet.sjakk@gmail.com
27.-29. NM for skolelag 2018

Info: Spilles på Quality Hotel Sarpsborg (se annonse på baksiden)
29. USFs 41. årsmøte

Info: Årsmøtet er USFs høyeste myndighet. Avholdes under NM for skolelag, i et lokale på spillestedet.

Et medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.
www.sjakk.no

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

Førsteraden                                                                                                                                                            #1/2018

Redaktør: Torbjørn Ringdal Hansen.
Redaksjon: Yonne Tangelder.

Illustrasjoner og forside: Flu Hartberg. 
Trykk: Gunnarshaug AS.

Bilder og tekst av redaksjonen 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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Axel Tunsjø tok gull i nordisk. I tillegg tok 
Norge tre sterke sølvmedaljer.

I høst ble det spilt Norgesmesterskapet 
for ungdom. De beste fra hver klasse 
kvalifiserte seg til nordisk mesterskap som 
ble spilt i februar. I fem aldersbestemte 
klasser ble det kjempet hardt om gjeve 
medaljer.

I de eldste klassene var det Nordstrand-
spilleren Johannes Haug som imponerte 
mest med en sølvmedalje. Flere andre 
spillere gjorde det sterkt, men havnet like 
utenfor pallen.  

Axel Tunsjø
Noah Wahlgren
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Gull til Axel Tunsjø (OSSU) og sølv til Aksel Bu Kvaløy 
(Stavanger SKU)

I klasse D (12-13 år) gjorde Mathias 
Unneland et sterkt resultat og kom på en 
andreplass, men det var i klasse E (11 år 
og yngre) at Norge gjorde det aller best. 
Der imponerte nemlig Axel Tunsjø og 
Axel Bu Kvaløy som begge endte med 5 
poeng av 6 mulige. Kvaløy vant innbyrdes 
oppgjør, men til slutt var det Tunsjø 
som kom først på resultatlisten etter at 
finregningen var unnagjort. En fabelaktig 
prestasjon fra begge spillerne.

La oss lære av gullvinnerens nedspilling av 
Noah Wahlgren i den viktige sisterunden.  

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+-zppvl-'
6-zp-tr-+p+&
5+P+n+P+p%
4-+q+-+-+$
3+-+-vLQzPP#
2-zPP+-+L+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Svart har store problemer siden 
springeren ikke kan flytte. Så 
fort den rører på seg vil det 
være matt i ett trekk. Dette 
utnytter Axel Tunsjø perfekt. 
21.Lf4! 

 Gull i Nordisk



5

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+-zppvl-'
6-zp-tr-+p+&
5+P+n+P+p%
4-+q+-vL-+$
3+-+-+QzPP#
2-zPP+-+L+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Svarts tårn kan ikke flytte, og hvits 
løper kan fortsatt ikke slås på grunn av 
mattrusselen. Det ser ut som svar vil tape 
tårnet, men han fant en måte å kjempe 
videre på. 21...Dd4+ 22.Kh1

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+-zppvl-'
6-zp-tr-+p+&
5+P+n+P+p%
4-+-wq-vL-+$
3+-+-+QzPP#
2-zPP+-+L+"
1tR-tR-+-+K!
xabcdefghy

22...Le5 Svart reddet tårnet, men 
problemene er ikke over. Axel har flere 
gode fortsettelser, og valgte å vinne 
springeren. 23.Lxe5 Dxe5

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+-zpp+-'
6-zp-tr-+p+&
5+P+nwqP+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+QzPP#
2-zPP+-+L+"
1tR-tR-+-+K!
xabcdefghy

Foto: Anniken Vestby

Mathias Unneland (Aalesund SLU) kom på andre 
plass i klasse E 

Ser du hva Axel gjorde? 24.c4!

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+-zpp+-'
6-zp-tr-+p+&
5+P+nwqP+p%
4-+P+-+-+$
3+-+-+QzPP#
2-zP-+-+L+"
1tR-tR-+-+K!
xabcdefghy

Nå er springeren truet og vil gå tapt 
på grunn av hvits trusler i diagonalen. 
Etter dette var det aldri noe tvil om hvor 
seieren skulle havne. 1-0 (51 trekk)
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En kommende sjakkstjerne
Johan-Sebastian er en av de aller beste 
sjakkspillerne i Norge. Han har tittelen 
Internasjonal Mester og er rangert som 
den åttende beste sjakkspilleren i landet. 
Hans aller største spesialitet er lynsjakk 
og han er veldig god til å angripe. Kanskje 
du så han på NRK sine sjakksendinger 
i romjulen? Uansett, det er på tide å bli 
bedre kjent med denne karen!

NAVN: Johan-Sebastian Christiansen
KLUBB: Vålerenga
ALDER: 19 år

Hvem lærte deg sjakk? Storebroren 
min som er 6 år eldre enn meg lærte meg 
sjakk da vi var på ferie i Tyrkia og passerte 
et stort sjakkbrett på stranda.

Hvor god planlegger du å bli? Jeg ønsker 
å bli så god som mulig. Først og fremst 
blant de hundre beste i verden, og så ta 
det derfra.

Har du et råd til unge spillere? Mitt 
beste råd er å spille så mye som mulig 
og bare kose seg masse med dette 
fantastiske spillet.

Hva er det morsomste med sjakk? 
Før så syntes jeg det beste var å vinne. 

Nå som jeg er blitt eldre liker jeg 
å se at treningen gir framgang. I 
tillegg må jeg nevne det sosiale 
i sjakk. Alltid fantastisk å møte 
gode venner fra Norge og ellers 
ute i verden.

TOPP 10 I NORGE

rating født

1. Magnus Carlsen 2843 1990

2. Jon Ludvig Hammer 2622 1990

3. Aryan Tari 2597 1999

4. Simen Agdestein 2586 1967

5. Frode O. O. Urkedal 2564 1993

6. Kjetil A. Lie 2523 1980

7. Johan Salomon 2503 1997

8. Johan-Sebastian Christiansen 2498 1998

9. Frode Elsness 2489 1973

10. Espen Lie 2473 1984
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Johan-Sebastian under lyn- og hurtigsjakk-VM i Riyadh i 
Saudi-Arabia i romjula

Hvis du kunne lagt til en morsom sjakkregel, hva hadde det vært? Hmmm, en morsom sjakkregel. Kanskje det hadde vært morsomt med å innføre et slikt handikapsystem som de har i golf. Hvis man for eksempel har 200 mer i rating enn motstanderen starter man uten en bonde.
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XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+q'
6pzp-zP-+-+&
5+-zp-+-+-%
4P+-+N+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4pzp-wqPsn-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+L+-+"
1+-wQ-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-wqp+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+r+p'
6p+-sN-+-+&
5snpzpP+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-+-#
2PwQ-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Oppgave 1 Oppgave 2

Oppgave 3 Oppgave 4

Springergafler
Den vanligste måten å vinne sjakkpartier på er å true to 
brikker på en gang. Springeren er den beste brikken til å 
gafle, og i dag skal vi øve på springergafler. I de to første 
oppgavene kan du få det til umiddelbart, mens de to siste 
er veldig vanskelige. Kanskje du må ofre noe! Hvit trekker i 

oppgave 1, 2, og 4.

Løsninger på side 15

Hvit trekker og vinner! Hvit trekker og vinner!

Svart trekker og vinner! Hvit trekker og vinner!
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Hvis du klarer de to oppgavene på Gla'sidene kan du sende løsningene 
på e-post til forsteraden@gmail.com innen 1. april. Da kan du vinne 
flotte premier! Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. Kanskje 

får du en premie!

GLA'SIDENE

Oppgave 2: strekene
Hvilket ord får du nedover i de grønne rutene?

Oppgave 1

Sjakk matt(e)

Hvor mye er verdien av

 r + p - L = . . . ?

viktigste brikke i sjakk

når du står i sjakk og ikke kan gjøre noe trekk

mellom e-linja og g-linja
uavgjort

den 2. verdensmesteren i sjakk (fornavn: Emanuel)

oppfinneren av 960-sjakk (hint: Bobby .......)



9

Fischer-sjakk

Fra 9. til 13. februar 
ble den uoffisielle 
VM-kampen i Fischer-
sjakk, også kalt 
Fischer Random eller 
960-sjakk, mellom 
Magnus Carlsen og 
Hikaru Nakamura 
spilt på Henie Onstad 
kunstsenter på 
Høvikodden i Bærum.

I Fischer-sjakk står de hvite brikkene 
på førsteraden og de sorte brikkene på 
åttenderaden på tilfeldige plasser. 

Det gir 960 forskjellige utgangsstillinger, 
og dermed er det helt unødvendig å 
pugge åpningsteori. Fra første trekk 
er det altså kun sjakkferdighetene og 
sjakkforståelsen som avgjør!

Tre enkle regler for Fischer-sjakk
Vil du også prøve Fischer-sjakk? Det er bare 
tre enkle regler du må følge – og oppsettet 
kan man greit trekke rett før man setter seg 
til å spille:
1. Kongen skal stå mellom tårnene
2. Løperne skal stå på felter av ulik farge 

(du må altså ha én hvitfeltsløper og én 
sortfeltsløper)

3. De sorte brikkene plasseres rett 
overfor sine tilsvarende hvite brikker.

Hvordan gjør du rokade i Fischer-
sjakk?
Kongen og tårnet flytter dit de normalt står 
etter kort/lang rokade (altså til f1/f8 og g1/
g8 ved kort rokade og c1/c8 og d1/d8 ved 
lang rokade).

Det må ikke være noen på feltene som 
kongen eller tårnet beveger seg over. I 
utgangsstillingen som oppstod i det 11. 
partiet i VM-kampen kunne altså både 
hvit og svart ta rokade som første trekk(!). 

XIIIIIIIIY
9nvlltrqmkrsn0
9zppzppzppzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzPPzPPzP0
9sNLvLRwQKtRN0
xiiiiiiiiy

1. 0-0 0-0 (!)

XIIIIIIIIY
9nvlltrqtrksn0
9zppzppzppzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzPPzPPzP0
9sNLvLRwQRmKN0
xiiiiiiiiy

Etter at rokaden var unnagjort fortsatte 
partiet 2.e4 c5 3.d4 cxd4 4.Txd4 med 
en spennende stilling som ble remis etter 
lang kamp.

Kilde: sjakk.no / Kristoffer Gressli

Fischer Random ble oppfunnet av Robert Fischer for å komme unna sjakkens åpningsteorier.

Hikaru Nakamura
Magnus Carlsen
11. runde
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I de øverste klassene var det Ingrid 
Greibrokk, Ulrikke Langvik og Amelia 
Nordquelle som gikk seirende ut. Det var 
ikke så mange deltakere, så derfor ble 
spillegruppene mikroputt og miniputt 
slått sammen, i tillegg til gruppene kadett 
og ungdom.

Taktikk med Lykke-Merlot
I miniputtklassen gikk Lykke-Merlot 
Helliesen helt til topps. Vi skal se på to av 
hennes seire. I det første partiet utnyttet 
hun en binding. Ved å finne noen sterke og 
tvingende trekk, også kalt taktikk, klarte hun 
å vinne materiell. 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+pzp-+-zp&
5wQ-+-zp-wq-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-+-#
2PzPPsN-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Tuva Sægrov Øygard
Lykke-Merlot Helliesen

Miniputt/Mikroputt

1. Lykke-Merlot Helliesen, Caissas ungdom Miniputt 6 / 6

2. Elma Selvik, 1911U Miniputt 4,5

3. Oline S. Waage, Sotra Sjakklubb Ungdom Mikroputt 4

4. Emilie Esther Vitenberg, 1911U Mikroputt 3,5

5. Ingrid Anfindsen, Smeaheia SS Mikroputt 3

6. Eline R. Hvitsand, Fryal Skolesjakklag Miniputt 3

7. Tuva Sægrov Øygard, Sandane Sku Mikroputt 2

8. Alexis Celina Gvein, 1911U Mikroputt 2

9. Linea Marie Enger, Konnerud SKU Mikroputt 1

NM for jenter
Norgesmesterskapet for jenter ble spilt i Konnerud i midten av februar. Med 26 deltakere 
på startstreken ble det kjempet hardt om medaljer og titler.

Stillingen ser jevn ut, men Lykke-Merlot 
fant et velkjent triks. Svarts dronning 
peker nedover mot hvits konge, noe som 
gjør at g-bonden er bundet. 15...Lh3!

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+pzp-+-zp&
5wQ-+-zp-wq-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-+l#
2PzPPsN-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Svart truer å sette matt ved å slå med 
dronningen på g2. Hvit har ikke noe valg. 
16.g3 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+pzp-+-zp&
5wQ-+-zp-wq-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-zPl#
2PzPPsN-zP-zP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Lykke-Merlot slo hvits tårn, 
og etter dette tok det ikke 
lang tid før hun stakk av med 
seieren. 16...Lxf1 0-1
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Selma Selvik ble nummer to i turneringen. 
Hun spilte veldig bra, og det skulle ikke 
mye til før hun hadde vunnet. I innbyrdes 
oppgjør var seieren like om hjørnet da 
hun lot seg friste av en gratis bonde, og 
da var ikke Lykke-Merlot sen om å få inn 
et lite triks.

XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7+-+-+p+-'
6p+-zp-wQ-+&
5+pzp-snN+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Foto: Konnerud sjakklubb

Lykke-Merlot Helliesen vant alle sine partier i klasse 
miniputt/mikroputt!

Selma Selvik
Lykke-Merlot Helliesen

XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7+-+-+p+-'
6p+-sN-wQ-+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+n+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Plutselig truer to brikker hvits tårn, og 
etter 30.gxf3 Txe1+ tok det ikke lang 
tid før Lykke Merlot vant. 

Strategi med Oline
Oline Sundby Waage gikk seirende ut av 
yngste klasse. Hun imponerte underveis og 
slo hardt fra seg, selv mot eldre motstand. 
Her kan du se at hun har en slu plan, som 
gjør at svart får problemer. Slik planlegging 
kalles ofte strategi. Hvit leder med en bonde, mens 

svarts aller største problem 
er den utsatte kongen. Om 
hvit hadde svingt tårnet over 
i angrep ville antagelig Selma 
vunnet. Isteden lot hun seg 
friste av en bonde. 29.Sxd6?

XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7+-+-+p+-'
6p+-sN-wQ-+&
5+pzp-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Ser du hva Lykke-Marlot gjorde? 
29...Sf3+ 
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pzp-'
6-+n+-sn-zp&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-vL$
3zP-sNP+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
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Lilleputt

1. Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU 5 / 6

2. Linnea Garberg Tryggestad, Nordstrand SKU 4,5

3. Linnea Larre, Oslo Schakselskap Ungdom 4

4. Livia Lindstad, Nordstrand SKU 3,5

5. Eva Skaslien, Vålerenga USK 3

6. Emma Viktoria L. Marthinussen, Konnerud SKU 3

7. Sofie Kristine Ratama, Alta Sjakklubb Ungdom 0,5

8. Emilie Lazareva, 1911U
0,5

Hanna Kyrkjebø, Ingrid Greibrokk og Marte 
Kyrkjebø i klasse Ungdom.

Oline Sundby Waag
Tuva Sægrov Øygard

Svarts springer kan ikke flytte for da vil 
dronningen gå tapt. Derfor valgte Oline å 
presse mot springeren. 8.Sd5 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pzp-'
6-+n+-sn-zp&
5+-vlNzp-+-%
4-+-+P+-vL$
3zP-+P+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Nå begynner presset mot springeren å 
bli ubehagelig. Kanskje svart skulle gått 
tilbake i forsvar med løperen. Isteden 
valgte hun å åpne opp for den andre 
løperen. 8...d6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+nzp-sn-zp&
5+-vlNzp-+-%
4-+-+P+-vL$
3zP-+P+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

9.Sxf6+! På denne måten 
ødelegges svarts kongestilling.
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+nzp-sN-zp&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-vL$
3zP-+P+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Svart er nødt til å slå tilbake. 9...gxf6 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+p+-'
6-+nzp-zp-zp&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-vL$
3zP-+P+N+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Kadett/Ungdom
1. Ingrid Greibrokk, Alta Sjakklubb Ungdom Ungdom 4,5 / 52. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger Sku Ungdom 3,53. Ulrikke Langvik, Trondheim Sfu Kadett 34. Ingrid Skaslien, Vålerenga USK Kadett 35. Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU Kadett 36. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger Sku Ungdom 2,57. Maria Greibrokk, Alta Sjakklubb Ungdom Kadett 2,58. Sofie Løfaldli, Stavanger Sku Kadett 29. Amanda Mai I. Eiding, Sarpsborg SKU Kadett 1
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Nå sliter svart med kongestillingen, og i 
fortsettelsen fikk hvit et farlig angrep. I 
slike situasjoner er det viktig å bringe flere 
brikker i retning av svarts kongestilling. 
Oline vant til slutt. 1-0

En fornøyd gjeng i mikro- og miniputtklassene! Fra venstre: Elma Selvik, Lykke-
Merlot Helliesen, Linea Marie Enger, Alexis Celina Gvein, Eline R. Hvitsand, Oline S. 

Waage, Ingrid Anfindsen og Emilie Esther Vitenberg
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Ulovlig trekk!
Har du gjort et ulovlig trekk noen gang? Det 
skjedde i verdensmesterskapet og med 
selveste Magnus Carlsen i hovedrollen. 

Allerede under første runde av 
verdensmesterskapet i lynsjakk var det 
mye forvirring og høylytte diskusjoner. 
Det hele handlet om følgende parti. Med 
de hvite brikkene sitter selveste Magnus 
Carlsen, mens russeren Ernesto Inarkiev 
spiller svart.

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7tRp+-+pzpp'
6-mk-+-+-+&
5+L+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2-+K+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Med kun sekunder igjen er de to 
spillerne veldig stressa. Stillingen er 
veldig komplisert og sekundene tikker 
veldig fort. Begge tårnene står i slag, 
og dessuten sikter hvits andre tårn mot 
svarts konge. Magnus bestemte seg for 
å slå svarts bonde med planen om å slå 
svarts tårn i neste trekk. 27.Txb7+!

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7+R+-+pzpp'
6-mk-+-+-+&
5+L+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2-+K+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Inarkiev måtte ta en lynrask beslutning, 
og plutselig glemte han at han sto i sjakk. 
Han bestemte seg nemlig for å sette hvit i 
sjakk! 27…Ne3+??

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7+R+-+pzpp'
6-mk-+-+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-snP+-#
2-+K+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Plutselig står begge spillerne i sjakk! 
Dette er i seg selv ganske sprøtt, men 

Om du ser motstanderen gjør et ulovlig trekk er det greieste å rekke opp hånda og spørre turneringslederen.

nå skjedde det noe enda mer utrolig. 
Magnus var så stressa at han bestemte 
seg for å komme unna sjakken, men han 
glemte med det at Inarkiev også stod i 
sjakk. 28.Kd3??
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XABCDEFGHY
8-tr-+r+-+(
7+R+-+pzpp'
6-mk-+-+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPKsnP+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Først nå skjønte spillerne at det hadde 
skjedd noe rart. Turneringslederen ble 
tilkalt, og etter masse diskusjoner endte 
det med at partiet skulle fortsette fra 
denne stillingen, men det hadde ikke 
Inarkiev lyst til og partiet ble derfor dømt 
til seier for Magnus. For et merkelig parti!

Men hva skal man egentlig gjøre når man 
ser at motstanderen gjør et ulovlig trekk?

Når man spiller sjakk er det slik at man 
er nødt til å redde kongen dersom den 
er truet. Om motstanderen din i et 

vennskapelig parti glemmer å redde 
kongen bør du enkelt og greit la han eller 
henne gjøre om sitt siste trekk. 

I et turneringsparti er det litt strengere, 
og faktisk er det slik at reglene har 
endret seg de siste årene. Om du ser 
motstanderen gjør et ulovlig trekk er det 
greieste å rekke opp hånda og spørre 
turneringslederen. Ved første ulovlig 
trekk er det slik at den som ikke flyttet 
feil får litt ekstra tid, men gjør man det 
enda en gang kan man risikere å bli dømt 
til tap.

Husk at det er tre måter å komme seg ut 
av en sjakk:

 n Du kan flytte kongen
 n Sette noe i mellom slik at det ikke er 

sjakk lenger
 n Slå brikken som truer kongen din

Dette synes de var litt vanskelig i lynsjakk-
VM.  Kanskje det er på tide at du kommer 
til VM for å vise hvordan ting skal gjøres?

Løsningene på premieoppgavene 
på Gla´sidene i forrige nummer av 
Førsteraden var:

1. Sjakkira
2. Aryan Tari - Juniorverdensmester

Remi - Tegneseriefigur
Magnus Carlsen - Verdensmester i sjakk
Harald - Konge
Erna Solberg - Statsminister

3. DresSJAKKe

Den dyktige vinneren ble Raynor Shrestha, 
7 år, Sjakklubben Kampen på brettets 
ungdom. Han får en sjakkbok i posten.

Løsningene på oppgavene (s. 7):

1. Hvit kan gafle I seg dronningen med 
1.Sf6+! Laszlo Szabo - Stanko 
Kosanski, Bosnia 1972 

2. Også her kan hvit true to brikker på en 
gang. 1.Se6+! Xie Jun - Nigel Short, 
Kina 2002

3. Denne var mye vanskeligere. Etter 1…
Dg1+!! vinner svart en løper. 2.Kxg1 
Sxe2 3.Kf2 Sxc1 og hvit ga opp. 
Alexander Kazimirovich Tolush - Vladimir 
Simagin, Russland 1952 

4. Denne oppgaven ligner litt på den 
forrige og følgende kombinasjon er 
berømt. 1.Dh8+!! Svart ga opp 
på grunn av 1…Kxh8 2.Sxf7+! med 
gaffel på dronningen og tårnet. Tigran 
Petrosian- Boris Spassky, Russland 1966

Løsninger



Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Bli med på NM for skolelag 2018!  
Fredag 27. - søndag 29. april i Quality Hotel & Resort Sarpsborg  
 
NYTT I ÅR er åpen deltagelse for alle skoler i Norge. Hver skole kan stille med flere lag som 
består av fire spillere og inntil to innbyttere. Alle deltagerne må være eller bli medlemmer i 
USF. Fin trening får dere i KM for skolelag som mange kretser holder 18. eller 19. mars. 

 

NM i sjakk for barneskolelag, for ungdomsskolelag og for videregående skoler* 
 

*NM for videregående skoler er denne gang uoffisielt mesterskap, men på årsmøtet til USF under mesterskapet blir det 
foreslått gjeninnført som offisielt NM. Det er stor interesse for sjakkspilling også på videregående skoler rundt i landet! 

 
 Program og tenketider: 

Turneringen spilles over 7 runder etter 
Norges Sjakkforbunds Monradsystem. 
Første runde spilles med 61 minutters  
tenketid per spiller på hele partiet. De  
seks andre rundene spilles med 60 mi-
nutters tenketid per spiller på hele partiet, 
pluss 30 sekunders tillegg per trekk.  

 

NM-hotellet ligger like ved E6 nord for Sarpsborg og 
er samme sted der Landsturneringen 2018 arrangeres 
i juli. Kalles «Norges morsomste hotell». I tillegg til 
fine rom, god mat og gode spilleforhold har det blant 
annet eget Badeland som hotellgjestene får fri adgang 
til. Superland er et aktivitetssenter, og hotellet har 
også treningssenter og spaavdeling.  

All informasjon og påmelding på turneringens hjemmeside: 
 

www.sjakk.net/NM-skolelag-2018/ 

Frammøte før start fredag 27/4 innen  
kl 1530. Buss går fra Oslo Bussterminal  
kl 1305 eller 1405. 
Startkontingenten er kr 1000 per lag.  
 
Overnatting på NM-hotellet for eksempel i  
4-sengsrom kr 400 per døgn med frokost 
eller kr 650 med helpensjon (frokost, lunsj- 
og middagsbuffé) 
 
Husk: LAGSJAKK ER EKSTRA GØY! 


