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Oktober
13. DRAGULF EYE Q BGP
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

20.-21. KM-HELG! 
 Arrangeres i Rogaland, Østfold, Oslo, Telemark, Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland.  
 Ta kontakt med din klubbleder for mer informasjon!

26.-28. REGIONSAMLING USF   
 Lokale arrangører, se mer info på sjakk.no og på baksiden av bladet!

November
3  KORSVOLLSJAKKEN BGP-UGP 2018
 Info: Johs. R. Kjeken, 90505071, jrkjeken@online.no

3  FIRST SATURDAY NOVEMBER, ALTA
 Info: Sindre Kristoffer Ratama, sindreratama@yahoo.no

9.-11.  NM FOR UNGDOM 2018 I HAUGESSUND
 Arrangør: Sevland SKU og Haugaland SKU. Info: www.sjakk2018.no

17. DRAGULF EYE Q BGP
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

23.-25. LANDSLAGSSAMLING arrangeres på NTG Bærum.

24.  FOLLOSJAKKEN BGP 11
 Info: Torbjørn Brenden, skisjakk@gmail.com, 97789562

25. ÅSMARKA BGP/UGP 2018 
 Info: Håkon Haugsrud, haakonhaugsrud@hotmail.com, 41407548

Desember
1.  FIRST SATURDAY DESEMBER BGP, ALTA
 Info: Sindre Kristoffer Ratama, sindreratama@yahoo.no

2. STAVANGER ADVENTS BGP
 Info: Erlend Bakken Kyrkjebø, e.kyrkjeboe@gmail.com

2. BERGEN KURSAVSLUTNINGS-BGP/UGP 
 Info: Eirik T. Gullaksen, eirikgu@online.no, 98069851

8. DRAGULF EYE Q BGP
 Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

8. KRAGERØ JULE BGP 2018
 Info: Truls R. Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no

9. SOTRA ADVENTS-BGP
 Info: Monica Lauvik Fjeldstad, monica.fjeldstad@gmail.com
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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!

Sevland Sjakklubb og Haugaland Sjakklubb
ønsker alle hjertelig velkommen til

NM for barn og ungdom 
9.-11. november 2018.

BLI MED PÅ NM 
FOR BARN OG UNGDOM!

Turneringen spilles i Maritim 
Hall, som er Haugesunds 
storstue. Mer informasjon 
og link til påmelding finner 
du på: www.sjakk2018.no
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Sevland Sjakklubb og Haugaland Sjakklubb
ønsker alle hjertelig velkommen til

NM for barn og ungdom 
9.-11. november 2018.

BLI MED PÅ NM 
FOR BARN OG UNGDOM!

Turneringen spilles i Maritim 
Hall, som er Haugesunds 
storstue. Mer informasjon 
og link til påmelding finner 
du på: www.sjakk2018.no
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Å representere  Norge
Det spilles utrolig mange 
sjakkturneringer i Norge, 
Europa og verden, men noen 
sjakkturneringer er litt ekstra 
spesielle. 

Turneringer hvor du blir tatt ut, og ikke 
bare kan melde deg på, er noen av 
disse litt ekstra spesielle turneringene. 
Dette gjelder for eksempel nordiske 
mesterskap, europamesterskap 
og verdensmesterskap. Dessuten 
kan man tas ut til landskaper og 
landslagssamlinger. 

Etter sommerferien har det vært 
tre sånne mesterskap: Europa-
mesterskapet for ungdom, nordisk 
mesterskap for skolelag og verdens-
mesterskapet for juniorer. Det siste 
var det faktisk en nordmann som 
vant i fjor: stormester Aryan Tari! 

I tillegg er det også mulig å 
representere Norge uten å spille! 

I sjakk-OL, som i år spilles i byen 
Batumi i Georgia, er 8 deltakere på 
USF-akademiet med for å se og 
lære masse (dessuten er det også 6 
norske dommere i sjakk-OL!). 

På de neste sidene skal vi se hvordan 
det gikk med de norske spillerne 
som spilte i disse mesterskapene. 

Hele den norske troppen under  
EM for ungdom i Riga i august i år. 

Foto: tatiana Martynova
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EM for
ungdom

Europamesterskapet for ungdom 
er en gigantisk turnering med 
over 1000 spillere i 10 klasser! 

I år var det 26 norske spillere som 
reiste til EM, som ble spilt i Latvias 
hovedstad, Riga. 

Å spille i utlandet er veldig morsomt, 
men det er kanskje enda vanskeligere 
enn å spille i Norge. I Norge er det 
nemlig mange turneringer som du 
kan få rating i, mens i mange land 
er det veldig få. Det betyr at man 
kan gjøre en kjempebra turnering og 
likevel gå ned i rating når man spiller 
i utlandet!

Det vil likevel alltid være noen som 
er skuffet og noen som er veldig  

fornøyd. Så her skal vi fortelle om noen 
som faktisk gjorde det kjempebra!

Jenteklassene
2000 i rating er en stor grense å krysse. 
Som å løpe under 8 sekunder på 
60-meteren, eller kanskje å hoppe over 
1,50 i høyde? 

18 år gamle Ingrid Greibrokk fra Alta 
(jenter u18) møtte bare spillere med 
mer enn 100 ratingpoeng mer enn seg! 
Likeveil fikk 4,5 poeng, altså halvparten 
av de 9 mulige. For det gikk hun opp så 
mye i rating at hun passerte 2000 i rating 
for første gang. Kjempebra! Se hvordan 
hun slo en av de aller beste spillerne på 
den neste siden! 

Linnea Larre, Louis Khoo-Thwe og Lykke-Merlot Helliesen deltok i sitt første EM for ungdom. Foto: arrangøren
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K  Ingrid Greibrokk (Alta SKU) 
k  Marina Gajcin (Serbia) 
 Em for ungdom 2018,  
 klasse jenter u18 (1. runde)

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7zp-+-+rmkp'

6-+-zplzp-+&

5+q+-zp-+-%

4-zP-zpP+-wQ$

3zP-+P+-zPP#

2-+-+-tRL+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Når man spiller sjakk er det viktig med 
en plan. Her har hvit et sterkt press mot 
svarts f-bonde, men akkurat nå har svart 
nok forsvar. Ingrid fant ut at hun måtte få 
bort svarts tårn på f7. Hun spilte derfor 
28.Lf3! 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7zp-+-+rmkp'

6-+-zplzp-+&

5+q+-zp-+-%

4-zP-zpP+-wQ$

3zP-+P+LzPP#

2-+-+-tR-+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Med sitt neste trekk knasket svart i seg 
en bonde, men langt viktigere er det hvit 
holder på med. 

28...Dxd3 29.Lh5 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7zp-+-+rmkp'

6-+-zplzp-+&

5+-+-zp-+L%

4-zP-zpP+-wQ$

3zP-+q+-zPP#

2-+-+-tR-+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Om svarts tårn flytter seg vil hvit slå 
svarts f-bonde og få et farlig angrep. 
Isteden prøvde svart å ofre tårnet. 29...
Qe3 30.Lxf7 Txf7 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+rmkp'

6-+-zplzp-+&

5+-+-zp-+-%

4-zP-zpP+-wQ$

3zP-+-wq-zPP#

2-+-+-tR-+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Fortsatt er det hele veldig spennende, 
men hvit har overtaket og gikk etterhvert 
seirende ut av oppgjøret. 1–0 (40 trekk)

En annen jente som gjorde det det bra, 
var 10 år gamle Lykke-Merlot Helliesen 
(jenter u10). Hun spilte ingen remiser, og 
vant 6 parter. Det gjorde at hun fikk en 8. 
plass. Kjempebra! 

Det er for mange som deltok til at alle kan 
nevnes, men lurer du på hvorfor Ingrid 

som er 18 år og Lykke-Merlot som er 10 år 
spilte i klassene u18 og u10? Det er fordi 
i sjakken er klassene «18 år og yngre» og 
«10 år og yngre». Det betyr at man kan 
spille i den aldersbestemte klassen til og 
med det året man fyller samme år som 
klassen, og neste år rykker man opp. 

Ingrid Greibrokk gjorde det 
kjempebra i EM for ungdom 
og spilte mange fine partier. 
Her ser du ett av dem.  
Foto: ntg



rl

K  Gleb Pidlunznij (Litauen) 
k  Gunnar B. Dale (Bærum SSU) 
 Em for ungdom 2018,  
 åpen klasse u12 (9. runde)

XABCDEFGHY

8-wq-tr-vlk+(

7+-+-+-zpp'

6-sn-+lzp-+&

5+-zp-zp-+-%

4-+N+P+-+$

3+-wQ-+-zP-#

2-tR-+-zP-zP"

1vL-+-+LmK-!

xabcdefghy

Svart leder med en bonde, men det er 
likevel langt igjen til seier. Gunnar fant 
et kanontrekk som avgjør det hele! 27...
Td1! 

XABCDEFGHY

8-wq-+-vlk+(

7+-+-+-zpp'

6-sn-+lzp-+&

5+-zp-zp-+-%

4-+N+P+-+$

3+-wQ-+-zP-#

2-tR-+-zP-zP"

1vL-+r+LmK-!

xabcdefghy

Et herlig trekk som kommer med mange 
trusler. Hvit truer løperen i hjørnet, men 
vel så viktig er det at svart truer å øke 
presset på den andre løperen. 

I åpen klasse var det også mange norske 
spillere. Gunnar B. Dale fra Bærum 
gikk også opp masse ratingpoeng, og 
du kan se hvordan han fikk avslutte 
europamesterskapet i partiet under. 

Kanskje det aller beste med å reise til 
EM (i tillegg til sjakken, da!), er alt det 
morsomme som foregår før og etter at 
man har spilt sjakkpartiet. I år var alle 
og spilte bowling sammen, de var ute 
og spiste og spilte fotball. Og de trente 
mye sjakk med trenerne Aryan Tari og 
Ilia Kakushadze

Gunnar Brandshaug Dale var 
i EM for første gang og spilte 
mange morsomme partier 
Her ser du ett av dem.

Hvit fant ikke noe godt forsvar mot alle 
truslene og måtte snart gi bort brikker for 
å slippe unna. 28.Td2 Txf1+ 29.Kxf1 
Sxc4 

XABCDEFGHY

8-wq-+-vlk+(

7+-+-+-zpp'

6-+-+lzp-+&

5+-zp-zp-+-%

4-+n+P+-+$

3+-wQ-+-zP-#

2-+-tR-zP-zP"

1vL-+-+K+-!

xabcdefghy

Svart har løper, springer og bonde mot 
hvits tårn. Vel så viktig er det at svarts 
angrep er fortsatt sterkt, og til slutt gikk 
Gunnar seirende ut av partiet. 0–1 
(60 trekk)
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Norske resultater i EM for ungdom
Jenter u10 
8 Lykke-Merlot Helliesen 6

Jenter u12 
34 Livia Lindstad 5
43 Amelia Nordquelle 4,5
45 Linnea Larre 4,5
77 Elma Selvik 2,5

Jenter u14 
64 Live Jørgensen Skigelstrand 4

Jenter u16 
37 Thyra Kvendseth 4,5

Jenter u18 
31 Ingrid Greibrokk 4,5

Åpen u10 
12 Aksel Bu Kvaløy 6,5
22 Louis  Khoo-Thwe 6

Åpen u12 
27 Axel Tunsjø 5,5
32 Gunnar Brandshaug Dale 5,5
62 Eivind Grunt Kreken 4,5
64 Sergey Eliseev 4,5
98 Sverre Lye 3,5 
103 Torbjørn Valvag 3

Åpen u14 
36 Noam Aviv Vitenberg 5,5 
63 Jens E Ingebretsen 4,5
79 Mathias Unneland 4

Åpen u16 
17 Andreas Garberg Tryggestad 6
42 Daniel Nordquelle 5 
79 Abyl Kizatbay 4

Åpen u18 
22 Eivind Olav Risting 5,5 
39 Johannes Haug 4,5 
44 Lucas Ranaldi 4 
51 Isak Sjøberg 4,5

Mye å gjøre, også utenom rundene: bowling, mat og prepping! 
Foto: arrangøren, Pål nordquelle og Hege tunsjø
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Løsning nr 3, 2018

Klarte du oppgavene i forrige 
nummer?

Oppgave 1 (Hvor ble sjakk-NM 
arrangert i år?): 
Dette var et lurespørsmål! Sjakk-NM 
ble arrangert i Sarpsborg, som var riktig 
svar. Men det ble arrangert av Moss SK!

Oppgave 2 (Hva er mest verdt, 
løper og tårn eller dronning?): 
Dronningen er verdt mest. 
Løper+tårn blir 8 poeng. Dronningen 
er 9 poeng

Oppgave 3 (rebus): 
Kongepokal

Den dyktige (og heldige) vinneren 
som ble trukket ut var Anna Ovidia 
Young (10 år) fra Sotra SKU som 
får en sjakkbok i posten. 

Gratulerer!

Gla’sidene
Hvis du klarer de to oppgavene på 
Gla’sidene kan du sende løsningene på 
e-post til forsteraden@gmail.com innen 
15. november. Da kan du vinne flotte 
premier!

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

Premieoppgaver:
p 

Hva heter han som vant  
junior-VM i fjor?

pp 
Hvor mange felt (ruter) er det  

på et sjakkbrett?

 
Send løsningene på e-post til  

forsteraden@gmail.com innen 15. november.  
Da kan du vinne flotte premier!

Hva sier  
romvesenet?
løs koden ved å se på  
oversettelsen i tegneserien  
på neste side!
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Gla’sidene
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K  William A. Olsen (Jong skole) 
k  Robert Luu (Island) 
 Nordisk mesterskap for skolelag  
 Runde 3, Barneskoler, 8/9-2018

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7+p+-snpzpp'

6pwql+psn-+&

5+-sNpsN-+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-+LzP-+Q#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-+-+R+K!

xabcdefghy

Med to brikker som sikter ned mot svarts 
kongestilling har hvit er farlig angrep. Hadde 
det ikke vært for den svarte springeren kunne 
hvit satt matt i ett trekk. Dette ga William en 
ide! 18.Scd7! 

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7+p+Nsnpzpp'

6pwql+psn-+&

5+-+psN-+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-+LzP-+Q#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-+-+R+K!

xabcdefghy

Planen er få bort svarts forsvarsbrikke, selv 
om det innebærer at man må ofre en springer. 
Svart kan trygt slå med løperen, men etterpå 
blir det vanskeligere. 18...Lxd7 19.Sxd7

XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7+p+Nsnpzpp'

6pwq-+psn-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-+LzP-+Q#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-+-+R+K!

xabcdefghy

Svart har store problemer. Om svart slår 
springeren er det matt i ett trekk. Om svart 
ikke slår springeren vil hvit gjøre det i steden 
for så å sette sjakk matt. Som om ikke det 
var nok truer også hvit å slå svarts dronning. 
Svart fant ingen løsning og ga derfor opp.  
1–0

Nordisk mesterskap
for skolelag
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Lagsjakk er kjempemoro, fordi du får 
spille med klubbvennene dine. Det 
gjør sjakk for skolelag ekstra gøy, for 
da får du spille med vennene dine fra 
skolen!

Nordisk mesterskap for skolelag ble 
spilt den første hele helgen i september, 
og det var vinnerne av NM for skolelag 
som fikk spille her. Det spilles i to klasser, 
barneskole og ungdomsskole og i begge 
klassene tok Norge medalje!

Mesterskapet ble spilt i Finland, så de to 
lagene fikk en fin tur til de tusen sjøers 
land!

Nordisk skolelag (barneskoler):

1 Maria Elementarskola (Sverige) 14,5

2 Jong skole (Norge) 14,5

3 Espoo Int. School (Finland) 12,0
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K  Mariela Ebeling (Finland) 
k  Aleksander Fosssan (Gosen) 
 Nordisk mesterskap for skolelag  
 Runde 4, Ungdomsskoler, 9/9-2018

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7zpp+-+p+p'

6-sn-zp-+pwQ&

5+-+-wq-+-%

4-+lsN-+-+$

3+LzP-+P+-#

2P+-+-+PzP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

Vi vet alle hvor viktig det er med en trygg 
kongestilling. Aleksander er også klar over 
dette, men han har blitt så god at han vet når 
de kan brytes. 25...g5!

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7zpp+-+p+p'

6-sn-zp-+-wQ&

5+-+-wq-zp-%

4-+lsN-+-+$

3+LzP-+P+-#

2P+-+-+PzP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

Det ser helt sprøtt ut å åpne kongestillingen 
slik, men Aleksander sitt poeng et at den 
hvite dronningen er fullstendig ute av spill. Nå 
trues det plutselig skumle ting, og faktisk truer 
svart allerede matt i få trekk. På denne måten 
fikk svart et stort overtak og vant partiet. 0-1 
(40 trekk)
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Barneskole-klassen
Jong barneskole var årets overraskelse 
i nordisk mesterskap! De var rangert 
helt sist (etter rating, men plutselig vant 
de både i runde 1, 2 og 3. Så siste 
dagen kjempet de om seieren! I runde 
4 spilte de uavgjort mot et finsk lag. 
Siste runde ble derfor avgjørende og her 
klarte de uavgjort mot svenskene. Jong 
fikk like mange individuelle poeng, men 
dessverre hadde svenskene ett lagpoeng 
mer. Svenskene fikk gull, men Jong vant 
en utrolig flott sølvmedalje! På siden til 
venstre ser du hvordan William vant en 
flott seier mot islendingen Robert Luu!

Ungdomsskole-klassen
I klassen for ungdomsskoler tok Gosen 
ungdomsskole en sterk bronsemedalje. 
Gosen tapte lagkampene mot begge de 
som kom før dem på tabellen, men vant 
mot de som kom etter dem.

Gosen fikk dermed en solid tredjeplass 
et par individuelle poeng bank danskene. 
Flott levert - og til høyre ser du et parti 
Aleksander Fossan vant mot et av de 
finske lagene!

Nordisk skolelag (ungdomsskoler):

1  Hörðuvallaskóli (Island) 17,5

2 Skolen på Nyelandsvej (Danmark) 14,5

3 Gosen skole (Norge) 12,5
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Junior-VM er den tøffeste og 
sterkeste av alle aldersbestemte 
turneringer man kan kvalifisere seg 
til.

Faktisk er junior-VM en så vanskelig 
turnering å vinne, at nesten bare 
stormestere vinner den. Og er man ikke 
stormester når man vinner junior-VM, får 
man tittelen i premie!

I junior-VM er det bare to klasser. En åpen 
klasse (som alle kan spille i) for spillere 
som er 20 år og yngre. Og en klasse for 
jenter. 

Åpen klasse
I junior-VM hadde Norge den regjerende 
verdensmesteren, Aryan Tari (19 år), men 
han spilte ikke dette mesterskapet i år. 
Dermed var det veldig spennende om 
noen andre norske ville klare å gjøre det 
veldig bra? 

Og ja! Det var det!

Johan-Sebastian Christiansen (Caissas 
ungdom) spilte kjempegodt gjennom 
hele turneringen. Før siste runde kunne 
han faktisk ta en sølvmedalje dersom han 
vant! 

K Johan-Sebastian Christiansen (Caissas u)
k Milos Milosevic (Serbia)
        VM for juniorer, runde 1

XABCDEFGHY

8r+l+-tr-mk(

7zppzp-+-vl-'

6-+-+-wqpzp&

5+-+Lzp-vL-%

4-+Psn-+-tR$

3+-+-+NzP-#

2PzP-+QzP-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Det er kaos på brettet. Det aller viktigste med 
denne stillingen er at begge dronningene 
er truet. Johan-Sebastian fant et triks som 
gjorde at han fikk slått svarts dronning med 
sjakk. 19.Txh6+!

XABCDEFGHY

8r+l+-tr-mk(

7zppzp-+-vl-'

6-+-+-wqptR&

5+-+Lzp-vL-%

4-+Psn-+-+$

3+-+-+NzP-#

2PzP-+QzP-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Svart er nødt til å slå tårnet. 19...Lxh6 
20.Lxf6+ 

XABCDEFGHY

8r+l+-tr-mk(

7zppzp-+-+-'

6-+-+-vLpvl&

5+-+Lzp-+-%

4-+Psn-+-+$

3+-+-+NzP-#

2PzP-+QzP-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Slik fikk han tatt dronningen med sjakk, og 
etter dette var det enkelt for nordmannen å 
vinne partiet.

Junior-VM

Junior-VM (åpen klasse):

1  Parham Maghsoodlo (IRAN) 9.5

..

7  Johan-Sebastian Christiansen 7.5

42  Benjamin Haldorsen 6.5
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K  Sara Næss (Vålerenga USK) 
k  Eda Celik (Tyrkia) 
 VM for juniorer, runde 4

XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7+-+l+pzpp'

6-wq-zp-+-+&

5snp+Pzp-+n%

4p+-+P+N+$

3+-+L+-+P#

2PzP-sNQzPP+"

1+-tR-tR-mK-!

xabcdefghy

Om motstanderen din har veldig mange 
brikker samlet på et område av brettet er det 
ofte lurt å prøve å få ting til å skje på andre 
siden. Her ser du svart har mange brikker på 
dronningfløyen, noe som får Sara til å angripe 
på den andre siden. 24.Sh6+ 

XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7+-+l+pzpp'

6-wq-zp-+-sN&

5snp+Pzp-+n%

4p+-+P+-+$

3+-+L+-+P#

2PzP-sNQzPP+"

1+-tR-tR-mK-!

xabcdefghy

Svarts problem er hesten på h5 som ikke er 
forsvart. 24...gxh6 25.Txc8+ Txc8 26.Dxh5

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+l+p+p'

6-wq-zp-+-zp&

5snp+Pzp-+Q%

4p+-+P+-+$

3+-+L+-+P#

2PzP-sN-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Svart har mistet den fine bonderekka for 
kongen, og det tok ikke lang tid før Sara fikk 
til et livsfarlig angrep.

Junior-VM
Dessverre, for både Norge og han selv, 
ble det et veldig vanskelig parti, og han 
tapte. Men han fikk likevel en kjempebra 
7. plass! 

Benjamin Haldorsen (Bergens SKU) spilte 
også i åpen klasse og fikk en 42. plass. 
Også det er kjempebra – tenk at Norge 
da har verdens 7. og 42. beste spiller 
under 20 år!

Jenteklassen
I jenteklassen var det tre jenter fra Norge 
som spilte. Best av de norske gjorde Sara 
Næss (Vålerenga SKU) det. Hun møtte 
bare spillere som hadde høyere rating 
enn seg selv, og likevel klarte hun å ta 5 
poeng på de 11 rundene. Hun passerte 
nesten 2000 i rating i det som kanskje er 
den vanskeligste turneringen i året!

Tvillingene Hanna B. og Marte B. 
Kyrkjebø (begge fra Stavanger), som vi 
skrev litt om i Førsteraden #2-2018, var 
også med. Hanna fikk 4 poeng og Marte 
fikk 3,5 poeng. 

Junior-VM (jenteklassen):

1  Aleksandra Maltsevskaya (Russland) 8.5

...

63  Sara Næss  5.0

85  Hanna B. Kyrkjebø 4.0

90 Marte B. Kyrkjebø  3.5



En unik mulighet for alle 
unge sjakkspillere: 

Bli med på 
regionsamling!
USF har startet opp en prøveordning 
med åpne, halvårlige regionsamlinger. 
Denne høsten blir det fire regionsamlin-
ger og du kan melde deg på den du vil 
uavhengig av bosted. 

Trondheim: 07.-09.10
Bærum: 26.-28.10
Bergen: 26.-28.10
Hamar: 27.-28.10

Påmelding i turneringsservice.

For mer informasjon se sjakk.no, 
eller ta kontakt med USF på 
usf@sjakk.no / 22 15 12 41.

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! 


