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August
18.  YPSILON CUP BGP/UGP 2018
 Info: Ragnar Edvardsen, ragedvar@online.no

26. SANDVIKA BYFEST BGP
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

30. AUGUSTTURNERING KRISTIANSUND BGP
 Info: Tore Kristiansen, tore@ksk.no

September
1.  FOLLOSJAKKEN BGP 10
 Info: Torbjørn Brenden, torbjorn.brenden@evry.com

8.  ROMERIKE BGP
 Info: Joshua Paul Schmidt, uiojps@icloud.com

22.  DRAGULF BGP SEPTEMBER
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

22.  HAUGALAND BGP
 Info: Sjur Ferkingstad, sjurfer@hotmail.com

Oktober
5.  DRAGULF BGP OKTOBER
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

13.  DRAGULF BGP OKTOBER X
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

20.- KRETSMESTERSKAPSHELG
21. Info: www.sjakk.no/usf/terminliste

26.- REGIONSSAMLING USF
28. Mer info publiseres på sjakk.no
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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 som heter BGP er en del av Barnas Grand 
Prix-serien, som du kan lese mer om på bgp.barnesjakk.no. 

Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

Bli med på turnering!
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Miniputt 
Miniputt er klassen for de aller yngste i 
landsturneringen. I denne klassen var 
det hele 52 spillere, alt fra ganske ferske 
spillere til noen som har spilt i mange år. 

Han som til slutt vant var Fredrik Aasen 
fra Haukås. Med 7,5 poeng vant han 6 
partier og spilte 3 remiser. Sergey Eliseev 
fra Smeaheia fikk også 7,5 poeng, men 
han hadde litt dårligere kvalitetsberegning. 
På tredjeplass kom faktisk Fredriks 
tvillingbror med 6,5 poeng! Hvor mange 
ganger har to tvillinger havnet på pallen i 
et norgesmesterskap??

Partiet Fredrik har bedt oss vise, er 
partiet fra runde 3 mellom ham og Mikael 
Digernes. Det var et parti som kunne 
gått begge veier underveis, og fort kunne 
ebbet ut i remis, men så klarte han å 
knipe en seier. Fredrik hadde flere sånne 
partier gjennom turneringen, det er sånt 
man kaller å ha marginene på sin side! 
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Miniputt (født 2007 og senere):

1  Fredrik Aasen (Haukås SSL) 7.5

2  Sergey Eliseev (Smeaheia SS)  7.5

3  Joakim Aasen (Haukås SSL)  6.5

4  Louis Khoo-Thwe (OSSU)  6.5

5  Sverre Lye (Smeaheia SS) 6.5

6  William A. Olsen (Bærum SSU)  6.0

7  Isak Vinh Brattgjerd (OSSU)  6.0

8  Jiahao Eric Ji (Rosenborg) 6.0

9  Amelia Nordquelle (Nordstrand SKU)  6.0

10  Kristoffer W. Strømhaug (Rosenborg) 5.5 

NORGES MESTERSKAP!
Landsturneringen i sjakk i Sarpsborg 
6. til 14. juli 2018

Fredrik Aasen er miniputtnorgesmester 2019
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NORGES MESTERSKAP!
Landsturneringen i sjakk i Sarpsborg 
6. til 14. juli 2018

Lilleputt (født 2005 og senere):

1  Axel Tunsjø (OSSU) 6.5

2  Shazil Shehzad (Smeaheia SS)  6.5

3  Max Dahl (1911u)  6.0

4  Brage Modell (Rosenborg) 6.0

5  Aksel Bu Kvaløy (Stavanger SKU) 6.0

6  David Luangtep Vangen (OSSU)  6.0

7  Andreas Tenold (Nordstrand SKU)  6.0

8  Torbjørn Valvåg (Tromsø SKU) 6.0

9  Livia Lindstad (Nordstrand SKU) 6.0

10  Mathias Unneland (Aalesunds SLU)  5.5 
Axel Tunsjø er lilleputtnorgesmester 2019

Lilleputt
De nest yngste spiller i lilleputt, men også 
miniputter kan spille i denne klassen hvis 
de vil. Lilleputt er klassen for spillere 13 år 
og yngre, og årets vinner er bare 11 år. 

Axel Tunsjø fra OSSU, som er årets 
lilleputt-norgesmester, er faktisk 
fortsatt miniputt! Han fikk 6,5 poeng, 
en poengsum også Shazil Shehzad fra 
Smeaheia fikk, men kvalitetsberegningen 
gikk Axels vei. Han vant dermed en av de 
sterkeste lilleputtklassene noen sinne!

I andre runde møtte Axel sterk motstand 
i Torbjørn Valvåg fra Tromsø. Begge 
spilte på angrep, men i sjakk er det viktig 
å komme først i mål med angrepet. Det 
skal vi se i partiet Axel har valgt ut på de 
neste sidene. 



K  Mikael Digernes (Nittedal SKU) 
k  Fredrik Aasen (Haukås SSL) 
 Landsturneringen 2018,  
 klasse miniputt (3. runde)
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I sluttspillet er kongen en viktig brikke, 
og det gjelder å bruke den så aktivt som 
mulig. Med få brikker på brettet er det 
liten fare for å bli satt matt, og kongen kan 
derfor brukes til å jakte motstanderens 
bønder.

32...Sg6+! Med dette trekket truer svart 
både kongen og bonden på h4. For 
å redde bonden må kongen brukes i 
forsvar.
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33.Kg3 

Nå er det fritt fram for svarts konge. Følg 
med på den kongens langspurt!

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+pzp-+p+-'

6-zp-+-mkn+&

5+-+-+-+p%

4-+-+P+-zP$

3zP-+-+-mK-#

2-zP-+-sNP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

33...Ke5 34.Kh3 Kf4 35.g4 hxg4+ 
36.Sxg4 Kxe4 37.h5 Sf4+ 38.Kh4 
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Hvits frie h-bonde er også farlig. Svart 
bestemte seg for å bli kvitt den med en 
gang. 38...Sxh5 39.Kxh5 Kd3 40.Se5+ 
Kc2 41.Sxf7 Kxb2 
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Datamaskinen sier hvit kunne holdt remis 
om han hadde funnet 42.a4, men dette 
er vanskelig å forstå for et menneskelig 
øye.

42.Sd8 c5 
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Ingen kan stoppe denne bonden!

43.Sxb7 c4 44.Sd6 c3 45.Sc4+ Kb3 
46.Sxb6 c2 
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Hvit ga opp siden svart får ny dronning. 
Et pent sluttspill! 

0–1
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NM i sjakk, landsturneringen som 
det også kalles, ble spilt i Sarpsborg 
i begynnelsen av sommerferien. I den 
aller jeveste klassen, eliteklassen, vant 
stormester Jon Ludvig Hammer. Han 
vant derfor kongepokalen. 

I landsturneringen er hele 14 klasser sånn 
at man alltid får møte spillere på eget nivå 
eller alder. Det er 4 klasser for ungdom 
og de to yngste er miniputt (inntil 11 år) 
og lilleputt (inntil 13 år). 

Faktisk har Jon Ludvig, som i år vant 
eliteklassen, tidligere vunnet både 
miniputt- og lilleputtklassen!  Han 
vant de to år på rad: I 2001 vant han 
miniputtklassen med 9 av 9 poeng - og 
i 2002 vant han lilleputtklassen - også 
med 9 av 9 poeng!

Landsturneringen samler mange hundre 
sjakkspillere, både jenter og gutter i alle 
aldre. I år var den yngste spilleren bare 
6 år gammel mens den eldste var 87 år! 
På de neste sidene kan du lese om de 
yngste klassene i landsturneringen.

PS! Sjakk kan spilles på flere måter,  
både på lag og alene, med forskjellig 
betenkningstid og i både ratingklasser og 
aldersklasser. Derfor arrangeres mange  
forskjellige norgesmesterskap. Din neste 
mulighet til å være med i et NM er NM for 
ungdom som spilles 9. til 11. november i 
Haugesund. Du finner mer info om dette 
på sjakk.no!

Visste du at de beste 
sjakkspillerne i Norge 
kjemper om en kongepokal i 
sjakk-NM?

GM Jon Ludvig Hammer med beviset på at  
han er norgesmester i 2018: kongepokalen!

Kampen om kongepokalen



rl

K  Axel Tunsjø (OSSU) 
k  Torbjørn Valvåg (Tromsø SKU) 
 Landsturneringen 2018,  
 klasse lilleputt (2. runde)

Svart leder med en løper, men resten 
av brikkene står i en stor klynge på 
kongefløyen. Dette hadde Axel planlagt, 
så han fant et veldig godt trekk her:
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26.Tg5! Svarts dronning er truet, og etter 
den flytter får hvit gått på med h-bonden. 
26...Dh6 

XABCDEFGHY

8-+-+-+rtr(

7zpp+l+-+k'

6-+-zp-wQpwq&

5+-+-+-tR-%

4-+-+P+-zP$

3+-+-+P+-#

2PzPP+-+-+"

1+K+-+-+R!

xabcdefghy

27.h5! Svart er fortapt! 27...gxh5 

Finner du trekket som Axel Tunsjø fant 
her?

XABCDEFGHY

8-+-+-+rtr(

7zpp+l+-+k'

6-+-zp-wQ-wq&

5+-+-+-tRp%

4-+-+P+-+$

3+-+-+P+-#

2PzPP+-+-+"

1+K+-+-+R!

xabcdefghy

28.Dxh6+! Hvit kroner verket med et 
dronningbytte! 

28...Kxh6 29.Thxh5# 
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En ganske morsom matt!

1–0
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K  Aksel Bu Kvaløy (Stavanger SKU) 
k  Axel Tunsjø (OSSU) 
 Landsturneringen 2018,  
 klasse lilleputt (7. runde)

Hvit kan slå en løper, men det finnes noe 
mye bedre. Ser du det samme som Aksel?
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23.Dxh6+! 
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Et vakkert dronningoffer som minner 
om hvordan Magnus slo Karjakin i VM-
matchen for et par år siden! Det er ikke rart 
at dette partiet vant skjønnhetspremie. 
Hvit ga opp, men det kunne fulgt.

23...Kg8 24.Dg7# 1-0

Ser du hva som skjer hvis sorts konge 
istedet slår dronningen på h6? Snu bladet 
på hodet om du trenger hjelp med svaret!

Svar: Th5# er ikke det en pen matt??

ØVERST: Pallen i miniputt, fra venstre: Joakim Aasen, 
Fredrik Aasen og Sergey Eliseev 
NEDERST: Premievinnere i lilleputt, øverst fra venstre: 
Max Dahl, Axel Tunsjø, Shazil Shehzad. Nederst fra 
venstre: Brage Modell, Axel Bu Kvaløy, David Luangtep 
Vangen

Skjønnhetspremie
I NM deles det også ut premie til vakre 
partier i lilleputtklassen. Klassens to 
miniputter, Aksel og Axel, spilte et flott 
parti som ble belønnet med første 
skjønnhetspremie. Hvis dere husker 
årets første utgave, så var det disse 
to som fikk første- og andreplass i 
nordiskmesterskap tidligere i år. Og her 
skal vi se hvordan Aksel slo Axel med et 
flott offer!
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Gla’sidene
Hvis du klarer de tre oppgavene på Gla’sidene kan du sende løsningene på 
e-post til forsteraden@gmail.com innen 15. september. Da kan du vinne flotte 
premier!

Send gjerne inn tegninger, dikt, vitser eller egne 
oppgaver også - alle bidrag premieres!

Premieoppgaver:
p Hvor ble sjakk-NM arrangert i år?

pp Hva er mest verdt,  rl  eller  q  ?

ppp Rebus: 

— L:

— emon:

— hv:
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Løsning nr 2, 2018

Klarte du oppgavene i forrige 
nummer?

Oppgave 1 (Hva heter de fire 
sentrumsfeltene?): 
e4, d4, e5, d5

Oppgave 2 (Hvilket land er VM-
utfordreren fra?): 
USA

Oppgave 3 (Hva het den første 
verdensmesteren i sjakk?): 
Wilhelm Steinitz

Den dyktige vinneren ble Lars 
Ystad-Deglum (8 år) fra 
Greveløkka sjakklubb som får en 
sjakkbok i posten. Gratulerer!

Kan du sjokksjakk?
Sjokksjakk er kanskje den mest 
populære varianten av sjakk - og du 
kan spille på lag med bestevennen 
din!

Sjokksjakk er ganske enkelt lagsjakk hvor 
du får brikkene lagkameraten din tar, og 
din lagkamerat får de du tar. Og dere kan 
sette inn en brikke hvor som helst på 
brettet i stedet for å gjøre et trekk. 

Sjokksjakk er kaotisk!

Du spiller det ganske enkelt ved å være 
et lag på to personer mot et annet lag på 
to personer. 

De som spiller på samme lag sitter på 
samme side av bordet. Begge spiller ett 
parti. Den ene spiller hvit og den andre 
sort. 

Den store forskjellen fra vanlig lagsjakk, 
er at brikkene som tas flyttes over til 
lagkameraten som kan sette dem inn 
på eget brett. Dette gjøres istedet for et 
trekk. 

Det er ingen regler for hvor mye man kan 
prate med lagkompisen, og brikkene kan 
settes inn hvor som helst, med unntak av 
bønder. De kan ikke settes inn på 1. eller 
8. raden. 

Høres enkelt ut, ikke sant? 

1) Hvordan setter hvit sjokk matt her?
XABCDEFGHY
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Svar 1: Setter inn en bonde, løper eller 
dronning på f6. Da er det sjakk matt i sjokk!

Svar 2: Nei, sort kan jo sette inn en bonde 
mellom tårnet og kongen!

2) Er dette sjokk matt?
XABCDEFGHY
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TILBAKE TIL SKOLEBENKEN:

Hvordan trene sjakk?
12 tips for deg som vil bli bedre i sjakk

Stormester Torbjørn Ringdal Hansen. har 
vært sjakktrener i 20 år og er redaktør 
for bladet du leser nå. Dessuten var han 
Magnus Carlsens første trener. Her gir 
han deg 12 tips for deg som vil bli bedre 
i sjakk.

TIPS 1: Gjør det du synes er gøy!

Det aller viktigste du kan gjøre, uansett 
hvordan du trener sjakk, er å ha det moro. 
Sjakk skal være gøy! Dersom synes noe 
er gøy, er det lett å bruke mye tid på det. 
Og det er det som teller for å bli bedre i 
sjakk. Bruk tid på sjakk: spill sjakk, tren 
taktikker, les bøker, pugg åpninger. Gjør 
mest av akkurat det du synes er morsomt! 

TIPS 2: Tren taktikker igjen og igjen!

En kjent metode som den svenske 
stormesteren Hans Tikkanen har snakket 
om, er hakkespettmetoden. Det handler 
om å løse mange taktikkoppgaver, og 
så løse de samme oppgavene igjen. 
Raskere. Det er en fin måte å trene på! 
Dessuten er det gøy. 

Kjøp en bok med masse taktikkoppgaver.  
Dersom du tar tiden på deg selv og ser 
hvor mange du klarer å løse, vil du bli 
overrasket over hvor mye raskerer du 
løser dem når du har sett oppgavene før! 

TIPS 3: Altfor mye av én ting

Tipset burde heller vært motsatt. Ikke 
gjør altfor mye av én ting. Ikke gå lei (se 
også tips nr 1).

TIPS 4: Spill på mobilen og nettbrett

Det fine med mobiler og nettbrett er at du 
kan spille sjakk hele tiden! Du har sikkert 
hørt om Play Magnus, men han har 
også en app for sjakktrening som heter 
Magnus Trainer. I tillegg er det kommet 
en ny app som heter Magnus’ Kingdom 
of Chess som er fin for ferske spillere. 

Dessuten har alle de store nettstedene 
egne apper også. Chess.com, chess24.
com - og en egen sjakkside for barn: 
chesskid.com. 

TIPS 5: Spør de som er bedre enn deg!

Alle verdensmestre har vært ferske 
spillere en gang. Og alle med 1500 i 
rating har hatt 
1000. Ikke vær 
redd for å spørre 
de som har spilt 
masse om tips! 

Spesielt om du 
spiller mot en som 
er bedre enn deg, 
og om du taper. 
Da kan du spørre 
motstanderen om 
han/hun vil gå 
igjennom partiet 
med deg, så lærer 
du masse! Husk at hvis du blir lurt i et 
sjakkparti, kan det hende at du husker 
det trikset til neste gang du spiller! 

GM Torbjørn Ringdal Hansen har vært sjakktrener nesten like lenge som han har spilt sjakk. Her gir han sine beste tips for å trene sjakk.
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GM Torbjørn Ringdal Hansen har vært sjakktrener nesten like lenge som han har spilt sjakk. Her gir han sine beste tips for å trene sjakk.

TIPS 6: Les om sjakk
Hver eneste dag kan du lære masse 
sjakk. Omtrent alle aviser har en egen 
sjakkspalte. Hvis du blar nesten bakerst i 
avisen, finner du dagens sjakkspalte!

Les sjakkbøker og sjakkblader. Mange i 
klubben din har sikkert bøker du kan låne, 
eller så kan du låne bøker på biblioteket 
eller kjøpe i butikkene. Sjakkbøker skrives 
av gode spillere, så leser du sjakkbøker 
følger du både tips 5 og 6!

TIPS 7: Dra på sjakkleir!
Noe av det aller morsomste med sjakk, 
er å få nye venner - og å møte nye 
motstandere. Veldig mange klubber og 
kretser arrangerer sjakkleire i vinterferien, 
sommerferien og høstferien. Spør lederen 
i klubben din, som helt sikkert kan hjelpe 
deg med å finne noe som passer deg!

TIPS 8: Se på de beste og partiene

Du kan faktisk lære veldig mye av å ikke 
spille selv. Se på sjakk når det er på NRK 
og TV2, der sitter veldig gode spillere og 
kommenterer og forklarer. Det kan du 
lære masse av! Dessuten kan du se på 
mange partier på nettstedene chess24.
com, chessbomb.com og followchess.
com når det ikke er sjakk på TV. 

TIPS 9: Spill turneringer!

Det er kanskje litt skummelt å delta i en 
turnering utenfor din klubb? Men ikke 
glem tips 5! Du lærer veldig mye av å 
spørre og å spille mot de som er bedre 
enn deg. Spiller du turneringer blir du 
også kjent med andre spillere på din 
alder, og kan lære masse!
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TIPS 10: Spill blindsjakk!

Dette er kanskje det vanskeligste tipset, 
men det er lettere å få til enn man skulle 
tro! Blindsjakk er å spille uten å se 
brikkene. Da blir du etter hvert veldig god 
til å huske hvor brikkene er, og det er 
viktig for å bli god til det vi kaller å regne 
varianter. Hvis du har lyst til å prøve å spille 
blindsjakk, så kan du bare fjerne brikkene 
når du spiller på sjakknettsidene! Hvis det 
blir vanskelig kan du prøve å spille de 5 
første trekkene uten å se brikkene, og så 
skru de på igjen. 

TIPS 11: Ikke tilby remis!

En ting som også er ganske vanskelig, 
er å ikke tilby remis. Alle har jo hørt at 
et sluttspill med ulikefargede løpere er 
remis, så mange bare tilbyr remis. Men 
vet du hvordan du får det til å bli remis? 
Prøv! Du kommer sikkert til å tape noen 
partier, men du kommer også til å vinne 
noen! Trener du ikke på sluttspill, så blir 
det veldig vanskelig å vinne dem! 

TIPS 12: Se tips nr 1..

Det aller, aller viktigste i sjakk, er 
uansett å ha det gøy! Synes du sjakk er 
morsomt, bruker du mer tid med sjakk, 
og da blir du bedre. Lykke til!

Gafler i åpningen
Et av sjakktreningstipsene 
Torbjørn liker godt, er nr 2, 
å trene taktikker. Nå skal 
vi se på en ting som til og 
med verdensmestre klarer å 
tabbe seg ut på!

Den vanligste måten å vinne 
brikker på er nemlig å sette 
en gaffel. Jeg tipper du også 
har opplevd å miste en brikke 
etter en slik dobbeltrussel. 
Her kommer noen trøstende 
ord: Dette skjer faktisk på 
alle nivåer og selv de beste 
tabber seg ut av og til.



Svartspilleren i dette partiet var verdens-
mester fra 1975-1985. I dette partiet kan 
han umulig ha vært helt i toppslag, for 
hvit kan true to brikker på en gang.

K  Larry Mark Christiansen 
k  Anatoly Karpov 
 Nederland, 1993
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Svart har akkurat spilt løperen til d6. Hvit 
oppdaget at både springeren og løperen 
ikke er forsvarte og spilte 12.Dd1! som 
truer to ting på en gang. Svart ga opp!

Gafler skjer ofte at man truen en brikke 
samtidig som man setter kongen i slag. 
Dette skjedde i følgende parti. 

K  Mansoor Al Dahbali 
k  Ehsan Ghaem Maghami 
 Slovenia, 2002
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Ser du hvordan svart vant springeren? 
Jo, med 6...Da5+! Hvit ga opp. 0–1

Følgende stilling har noen fellestrekk med 
den forrige. Ser du hvorfor? Svart er i 
trekket.

K  Paul Herzman 
k  Bojan Vuckovic 
 Bermuda, 2002
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Løperen på b5 er ubeskyttet. Kan 
man true den og noe annet samtidig?  
8...Da5+! 0–1

Den neste er vanskeligere. Det er hvit sin tur.

K  Otto Feuer 
k  Alberic O’Kelly de Galway 
 Belgia, 1934
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Det er ikke ofte man true to brikker ved 
å rokere! 13.0–0–0+! Svart mister tårnet 
på b2 siden kongen står i sjakk. Svart ga 
opp. 1–0

rrr



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! 
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Sjakk matt!
Her er fire oppgaver hvor sort trekker og setter sjakk patt i ett trekk. Klarer du 

oppgavene? Det er ikke alle som er like enkle som de ser ut!

Løsninger:
1) Dh6#
2) d6#  (ser du hvorfor Sh6 ikke blir matt?)
3) Lb4#
4) Sf3#


