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Bli med på turnering!

JULI
3. Sommersjakkskole BGP/UGP i Stavanger
Info: Carsten Beer Jacobsen, cassabaa@yahoo.com / 481 91 897
4.-12. Landsturneringen NM i sjakk, Bergen
Info: http://sjakknm2009.no/

AUGUST
10.-14. Sjakkuke for ungdom, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 411 04 416
30. Ognatun BGP/UGP, Stavanger
Info: Carsten Beer Jacobsen, cassabaa@yahoo.com / 481 91 897

SEPTEMBER
12. Skiensjakken BGP/UGP
Info: Kjell Nygaard, kj-nyga@online.no / 915 59 246
13. Åpent Oslomesterskap for jenter BGP/UGP
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 411 04 416
19. Kretskamp Telemark-Buskerud
Info: Truls Jørgensen, truls.jorgensen@fibranet.no / 917 14 450
28.9-2.10 Høstsjakkskolen på Bygdøy, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 411 04 416

OKTOBER
2. Høstsjakkskolen BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 411 04 416
10.-11. Landslagssamling for barn på NTG, Bærum
Info: USF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41
17.-18. Kretsmesterskap for barn og unge, anbefalt helg
Info: Kretsene, se oversikt på www.sjakk.no

Har du deltatt på sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som 
deltar en fin premie. Her får du oversikt over alle arrangementer i Norge for barn og 
unge i tiden framover. Turneringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand 
Prix-serien, og er turneringer som passer for både nybegynnere og mer erfarne spil-
lere. Hvis du aldri har spilt turnering tidligere, kan det være lurt å prøve deg i en BGP! 
Turneringskalenderen finner du også på www.sjakk.no.
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NORGES BESTE SKOLER
For å gjøre det godt i norgesmesterskapet for skolelag gjelder det å spille masse sjakk 
med klassekameratene dine - i friminuttene, på fritiden og i turneringer. De to lagene 
som vant i år, spiller sammen hver uke i sjakklubben. Enda mer tid sammen får spil-
lerne på Fagereng skole fra Tromsø, som kom på andreplass blant barneskolene. De 
fire som spilte på laget er søsken! 

Korsvoll skole, som vant barneskoleklassen, har blitt norgesmestere fem år på rad! 
Nå venter nye utfordringer i nordisk mesterskap på Island i september. Klarer de å 
forsvare tittelen fra i fjor?

De tre beste lagene i norgesmesterskapet: Øverst på seierspallen Korsvoll skole konger med Markus, 
Torgeir, Johannes og Henning. På andreplass Fagerengs søskenlag med Edit, Jon, Monika og Endre. 
Tredjeplassen gikk til Kringsjå skole Kings and Queen med Toralf, Erik, Sofie og Jakob.

Foto: Siri Lin Brekke

NM for barneskolelag, Alta 17.-19. april
1. Korsvoll konger, Oslo
2. Fagereng, Troms og Nordre Nordland
3. Kringsjå Kings and Queen, Oslo
4. Skøyen, Oslo
5. Kjelsås springere, Oslo
6. Åsenhagen, Akershus
7. Kjelsås løpere, Oslo
8. Bjølsen, Oslo
9. Hafrsfjord, Rogaland
10. Rolland, Hordaland
11. Korsvoll tårn, Oslo
12. Sørli, Akershus
13. Nordstrand, Oslo
14. Steinkjer, Trøndelag
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I ungdomsskoleklassen ble det seier til Nordberg skole med Bendik, Ådne, 
Odd Martin og Tor. Sølvet gikk til hjemmelaget Alta, med Erlend, Dennis, 
Nikolai og Johan. På bronselaget fra Bjørkelangen spilte Simen, Vegard, 
Oddgeir og Silje.

Foto: Siri Lin Brekke

NM for ungdomsskolelag, 
Alta 17.-19. april
1. Nordberg, Oslo
2. Alta, Finnmark
3. Bjørkelangen, Akershus
4. Lade, Trøndelag
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GLA'SIDENE

Oppgave 2: 

REBUS - Hva blir dette?

SVAR: 

_________________________

Oppgave 3: 

 
Selv om det står noen foran meg,

lar jeg meg ikke stoppe.

Jeg er nemlig den eneste som kan hoppe.

Hvem er jeg? 

SVAR: _____________________________

Oppgave 1:

Stokk om på bokstavene og få et lurt sjakktrekk! 

D E O K A R
SVAR: _____________________________

+
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KAN DU LØSE KRYSSORD?

Løsningen står på side 15.

Hvis du klarer de tre oppgavene kan  
du sende løsningen på e-post til  
forsteraden@gmail.com eller i posten  
til USF, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo. 
Da har du sjansen til å vinne flotte 
premier! Se side 15 for hvem som vant 
forrige gang. 

Send gjerne inn tegninger, dikt eller 
vitser også. Kanskje får du en premie!

•
••
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Stavanger og Oslo!

Årets norgesmesterskap 
for lokallag ble spilt i Sta-
vanger fra 5. til 7. juni. 
Nesten 150 barn og ung-
dom fikk en flott sjakkhelg. 
Det var bare tre lag som 
fikk med seg gullmedaljer 
hjem, men heldigvis kan 
man ha det kjempemor-
somt på sjakkturnering 
selv om det blir noen tap!

I juniorklassen (20 år og 
yngre) ble det Oslo Schak-
selskaps Ungdom (OSSU) 
som tok gullet. På før-
stebord hadde klubben 
Jon Ludvig Hammer, som 
er stormester og rangert 
som Norges nest beste 
sjakkspiller. Jon Ludvig 
vant seks partier og spilte 
én remis. Den som klarte 
uavgjort var Øystein Skage 
fra Bergen, som fikk et 
minne for livet.

 Skage – Hammer

Med sitt siste trekk 
(Sg4-e3) fikk stormesteren 

til en gaffel på hvits tårn. 
Det kan se ut til at svart 
er på vei mot seier, men 
Skage har et lurt trekk på 
lager: 21.Sf5!! Plutselig ser 
man at det er ikke er så 
mange brikker som for-
svarer den svarte kongen. 
Svart kan ikke slå springe-
ren: 21...gxf5 22.Dg5+ Kh7 
23.Tf3! og svart blir matt. 
21...Sxd1 22.Sd5 cxd5 
23.Dh6 gxf5  Her ble 
spillerne enige om uav-
gjort. Det blir remis ved 
evig sjakk: 24.Dg5+ Kh8 
25.Dh6+ Kg8 og så vi-
dere.

De andre på gullaget til 
Oslo Schakselskaps Ung-
dom var Nicolai Getz, Jat-
havan Suntharalingam og 
Jo Kristian Løberg. I kam-
pen mellom sølvvinnerne 

Bergens SKU og bron-
sevinnerne 1911 U klarte 
Johannes Kvisla (1911 U) 
å snu et tapt parti til seier. 
Når du spiller et parti og 
ligger dårlig an, gjør som 
Johannes: Forsett å spille 
ditt aller beste, så kommer 
det ofte en sjanse!

Muhsen – Kvisla

Det er svart sin tur. Ser du 
Johannes sitt lure trekk?

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+l+n+p+-'

6p+p+-+p+&

5+pwq-+-+-%

4-+-+PwQ-sN$

3zP-sNLsn-+-#

2-zPP+-+PzP"

1+-+R+R+K!

xabcdefghy

Øystein Skage fra Bergen klarte remis mot stormester 
Jon Ludvig Hammer.

NM for lokallag 2009:

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7zpl+-+-zpp'

6-zp-+-+-+&

5+-+pzP-+-%

4-+-wQpzP-+$

3+P+-+-zPq#

2P+-+-+-zP"

1+-tR-+R+K!

xabcdefghy



9

Bergens førstebord Abdul-
la Muhsen har spilt veldig 
godt i åpningen, og vunnet 
en kvalitet (tårn mot lett of-
fiser). Hvis han forrige trekk 
hadde spilt Tf1-c1 hadde 
han nok vunnet, men i 
stedet gjorde han Ta1-c1. 
Det var en stor tabbe, for 
nå gjorde Johannes noe 
veldig lurt: 23...Tc2!! Hvit 
kan ikke slå dette tårnet, 
for da spiller svart Dxf1 
sjakk matt. Adbulla måtte 
derfor flytte dronningen sin 
tilbake for å dekke matten 
på g2/h2, men Johannes 
fortsatte med godt spill: 
24.Dg1 d4!! Åpner opp 
for løperen! 25.Txc2 e3+ 
26.Tg2 d3! To sammen-
hengende fribønder på 
sjetteraden (tredjeraden) 
vinner nesten alltid. 27.e6 
Dxe6 28.Te1 e2 29.Dd4 
Dc6 Hvit ga opp. Det blir 
matt i løpet av noen trekk.

Også i barneklassen (11 år 
og yngre) ble det seier til 
Oslo Schakselskaps Ung-
dom. På vinnerlaget spilte 

Lars Oskar Hauge, Samuel 
Riiser, Tobias Opsahl og 
Ludvig Anderson. 

I ungdomsklassen (15 år 
og yngre) ble det en flott 
hjemmeseier til Stavanger. 
På laget spilte Shervin-
Leon Malou, Fredrik Beer 
Jacobsen, Erlend Kyrkjebø 
og Martin Nilsen. 

NM for lokallag
Stavanger 5.-7. juni

Juniorlag 
(høyst 20 år)
1. Oslo SSU
2. Bergens 1
3. 1911 U 
4. Stavanger 
5. Sandnes 
6. Modum 
7. Brattås 
8. Bergens 2

Ungdomslag 
(høyst 15 år)
1. Stavanger 1
2. 1911 U
3. Bergens
4. Oslo 
5. Masfjorden 
6. Sandved 1 7. Stavan-
ger 2 8. Stavanger 3 9. 
Sandved 2 10. Brattås 
11. Stavanger 4

Barnelag (høyst 11 år)
1. Oslo SSU 1
2. Oslo SSU 2
3. 1911 U
4. Bergens 
5. Modum 
6. Figgjo 7. Kragerø 1 8. 
Caissa 1 9. Tigerklubben 
10. Stavanger 3 11. Sta-
vanger 1 12. Stavanger 2 
13. Brattås 14. Caissa 2 
15. Kragerø 2 16. Mas-
fjorden

Caissa sjakklubb fra Sandefjord med Benjamin Imsrud 
i spissen kjempet i toppen i klassen for barnelag.

Er du usikker på 
hvordan du leser 
trekkene? Lær mer 
om sjakknotasjon 
på www.sjakk.no/
nsf/notasjon.htm.
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Basketsjakk
Spillet passer for minimum 
seks spillere og man deler 
inn i to like store lag. Det 
beste er om man spiller 
utendørs. 

Sjakkbrettet og klokken 
plasseres et stykke unna 
startstreken for de to la-
gene (for eksempel ti me-
ter). Cirka tre meter unna 
brettet plasserer du en 
bøtte. Man må også finne 
en strafferunde som spil-
lerne må løpe. 

Når spillet starter løper en 
spiller for lag 1 bort til bret-
tet og flytter. Så fort spil-
leren fra lag 1 har trykket 
på klokka, kan en spiller 
fra lag 2 løpe til brettet for 
å flytte. 

Når det blir slått en 
brikke må spilleren 
stå ved siden av bret-
tet og kaste brikken 
oppi bøtta før det blir 
trykket på klokka. Om 
spilleren bommer på 
bøtta må han/hun 
løpe strafferunder. 

Bonde = 1 strafferun-
de, springer = 3 straf-
ferunder, løper = 3 
strafferunder, tårn = 
5 strafferunder og 
dronning = 10 straf-
ferunder. 

Når spilleren har løpt alle 
strafferundene kan det 
trykkes på klokka. 

Det er ikke lov for andre 
spillere enn den som er i 
trekket å være i nærheten 
av brettet. Alle andre må 
være bak startstreken for 
de to lagene. Anbefalt 
tenketid er 10-20 minut-
ter, men det avhenger av 
hvor lange strafferundene 
er og alderen på delta-
kerne.

Rakettsjakk
Et spill for to spillere og 
brikkene starter i sin van-
lige posisjon. Spillet går 
som følger: Hvit har først 
ett trekk, svart har to trekk, 
hvit har tre trekk, svart har 
fire trekk osv. Den spilleren 
som klarer å sette matt, 
vinner. Dersom man setter 
motstanderen i sjakk blir 
det automatisk motstan-
derens tur.

Oslojenter spiller basketsjakk. (Foto: Ellisiv Reppen)

seks morsomme 
sjakkleker
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Må slå! / antisjakk
Et spill for to spillere. 
Sjakkbrikkene starter 
i sin vanlige posisjon, 
men denne gangen er 
målet å miste alle brik-
kene sine, til og med 
kongen. Dersom det 
står en brikke i slag, 
må man ta den (kongen 
også). Hvis man kan slå 
flere brikker, kan man 
velge hvilken man vil 
slå. Den som først mis-
ter alle brikkene sine, 
har vunnet. 

Pratelagsjakk
Et spill for minimum 
fire spillere. Man deler 
inn i to lag som spiller en 
lagkamp mot hverandre. 
Det som skiller dette fra 
en vanlig lagkamp er at 
man skal ha flere brett 
enn antall spillere på ett 
lag. Dette fører til at hver 
spiller må tenke på mer 
enn ett brett. 

Formålet med dette spillet 
er at spillerne skal prate 
sammen og samarbeide. 
Man bør ikke bruke stoler. 
Man spiller med klokker 
ved hvert brett med for 
eksempel 15 minutters 
tenketid. Det laget som 
vinner på flest brett, har 
vunnet.

Knipsesjakk
Alle bøndene plasseres 
på førsteraden og åtten-
deraden. Spillerne skal 
knipse bøndene så langt 
fremover på brettet som 

mulig. Dersom hele brik-
ken blir stående inne på 
en rute på samme linje 
som den startet, blir den 
stående der. Dersom brik-
ken velter, blir den trukket 
helt tilbake til første- eller 
åttenderaden. 

Når bøndene møter hver-
andre, for eksempel hvit 
har en bonde a3 og svart 

har en bonde på a4, er 
disse bøndene låst. Da må 
man heller knipse noen av 
de andre bøndene. 

Man knipser annenhver 
gang. Den spilleren som 
har flest felter bak bøn-
dene når alt er låst, har 
vunnet. 

Skjult dronning
Et spill for to spillere. Beg-
ge spillerne skal velge 
seg en bonde som er en 
skjult dronning. Før spillet 
starter skriver begge spil-
lerne ned hvilken bonde 
de velger. 

Ved hjelp av den skjulte 
dronningen kan du over-
raskende sette motstan-
deren matt eller ta en 
viktig brikke. Ellers spilles 
det med vanlig regler, 
bortsett fra at man har lov 
til å slå kongen.

Jentebrigaden spiller pratelagsjakk. (Foto: Ellisiv Reppen)
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LÆR sjakk
legalls matt

I forrige Førsteraden skrev 
Katrine Tjølsen om taktiske 
mønstre i en bokanmel-
delse av Hvordan banke 
pappa i sjakk og Sjakktriks 
for barn. Det å kjenne 
igjen taktiske mønstre er 
en av hemmelighetene til 
hvordan man skal bli god 
i sjakk. Vi skal se at Paul 
Oskar Baltzersen fra Nord-
strand i Oslo har lært seg 
et viktig sjakkmønster.

Paul Oskar Baltzersen – 
Anette Strømmen
NM for ungdom 2006
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Se7 
4.0–0 f6 5.Sc3 Lg4 

Paul Oskar har spilt godt. 
Kongen er sikker, flere 
brikker er utviklet og han 
har kontroll over sentrum. 
Anette må i hvert fall gjøre 
to trekk til før rokade er 
mulig. Paul Oskar avgjorde 
briljant med 6.Sxe5!! Ved 
første øyekast ser det dumt 

ut siden dronningen hen-
ger. Anette grep sjansen 
og snappet dronningen. 
6...Lxd1?, men ble møtt 
med 7.Lf7 matt! Istedenfor 
å ta dronningen burde 
Anette prøvd 6...dxe5, 
men etter 7.Dxg4 ville hvit 
ha ledet med en bonde og 
hatt klart best stilling.

Hvordan klarte Paul Oskar 
å finne den flotte kombina-
sjonen? Antagelig hadde 
han fulgt godt med da 
han tidligere så Legalls 
matt. Det som er utrolig 
viktig når man ser et triks 
er å forsøke å huske det 
du har lært. Kanskje det 
vil dukke opp en mulighet 
til å bruke det du har lært i 
et turneringsparti. La oss ta 
en titt på Legalls matt!

Etter trekkene 1.e4 e5 2.Sf3 
Sc6 3.Lc4 d6 4.Sc3 Lg4 
5.h3 Lh5 har vi følgende 
stilling:

Du ser kanskje at stillingen 
ligner litt på Paul Oskar sin 
stilling? Trikset er nesten 
det samme, men man 
må bare se litt lengre. Hvit 
spilte 6.Sxe5!! og svart 
valgte å slå dronningen 
akkurat som Anette med 
6…Lxd1? Som i det for-
rige partiet hadde svart 
en bedre mulighet, men 
etter 6…Sxe5 7.Dxh5 Sxc4 
8.Db5+ vinner hvit tilbake 
offiseren og har en bonde 
mer. Hvit fortsatte sterkt 
med 7.Lxf7+ Ke7 og så 
8.Sd5 matt! Se på den fine 
matten!  

Nydelig!

Er du klar for noen opp-
gaver? Da kan du gå over 
til neste side. Men husk å 
tenke på det vi akkurat har 
sett på!

XABCDEFGHY

8r+-wqkvlntr(

7zppzp-+pzpp'

6-+nzp-+-+&

5+-+-zp-+l%

4-+L+P+-+$

3+-sN-+N+P#

2PzPPzP-zPP+"

1tR-vLQmK-+R!
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XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7zppzp-sn-zpp'

6-+-zp-zp-+&

5+-+-zp-+-%

4-+L+P+l+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!
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4-+-+P+-+$

3+-+-+-+P#

2PzPPzP-zPP+"

1tR-vLlmK-+R!

xabcdefghy
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Sjakkoppgaver: 
Legalls matt

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-vl-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+-+-#

2PzPP+N+PzP"

1tRN+QmKL+R!

xabcdefghy

XABCDEFGHY
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XABCDEFGHY
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7zppzp-+pzp-'

6-+-zp-+-zp&

5+-+-zp-+-%

4-+L+P+l+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQmK-+R!
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XABCDEFGHY

8r+-wqkvlntr(

7zppzp-zppzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-+-sn-+-%

4-+L+P+l+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Svart trekker.

Svart trekker.

Hvit trekker.

Hvit trekker.

1. 2.

3. 4.

Løsningene står 
på side 15!
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nordiske mestere
Norge fikk to nordiske mestere under nordisk for jenter i Sverige i april. De to unge, men 
rutinerte spillerne Erle Hansen (13) fra Kristiansand og Katrine Tjølsen (16) fra Bergen 
vant hver sin klasse. Katrine vant juniorklassen (under 20 år) for andre året på rad!

Nordisk for jenter 
Stockholm 17.-19. april

Junior (20 år og yngre)
1. Katrine Tjølsen, Bergen
2.Herborg Hansen, Færøyene
3. Louise Højen, Danmark
8. Evy Færevaag, Masfjorden

Kadett (16 år og yngre)
1. Linda Åström, Sverige
2. Jessica Bengtsson, Sverige
3. Erika Uusitupa, Finland
8. Elise Forså, Tromsø
10. Raksha Rathan, Oslo

Lilleputt (13 år og yngre)
1. Erle Hansen, Kristiansand
2. Hrund Hauksdottir, Island
3. Irina Tumanova, Finland
6. Jarani Suntharalingam, Oslo

Erle tenker seg godt om før hun flytter.

Katrine vant mot 
de eldre konkur-
rentene sine for 
andre året på 
rad!
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Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D (bygg F3) 0473 Oslo
tlf. 22 15 12 41, faks 22 71 00 07 
e-post sjakkfor@online.no
USF på Internett www.sjakk.no
Bankgiro 9365.05.88884

Kontoret har åpent mandag-fredag kl. 10-15

Leder: Håvard Løvik
E-post haavard.lovik@lyse.net
tlf. 51 58 44 41p, 475 00 893m

Turneringssjef: J. Paul Schmidt
E-post j.paul@online.no
tlf. 63 82 48 42p, 936 76 100m

Klarte du oppgavene i 
det forrige bladet?

Løsningen på oppgavene 
i forrige nummer av 
Førsteraden var:

Oppgave 1: 
Dyret er en ISBJØRN.
 
Oppgave 2: 
Det er en datamaskin/
computer/pc/tastatur.

Oppgave 3: 
Jeg er en bonde!

Det var mange som klarte 
oppgavene, og den hel-
dige vinneren ble Hanne 
Nilsen (8 år) fra Vigrestad! 
Hun får en spennende bok 
og en overraskelse hjem i 
posten.

Oppgave 1:  
1…Sxe4! Poenget er at 2.Lxd8 blir 
besvart med 2…Lf2 matt!

Oppgave 2:  
1.Sxe5! Nok en gang er dette veldig 
sterkt. 1…Lxd1 2.Lxf7+ Ke7 3.Sd5 
matt!

Oppgave 3:  
1…Se4! Selv om man ikke slår en 
brikke, er dette trikset veldig lurt. 
2.Lxd8 Lxf2 matt!

Oppgave 4:  
1.Sxe5! Som vanlig fungerer dette fint. 
1…Lxd1 2.Lxf7 matt!

LØSning på KRYSSORD 
side sju

Løsninger sjakkoppgaver
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24D, 0473 Oslo

HVORDAN

BANKE

PAPPA
I

SJAKK
med 50 knusende matter

Murray Chandler

tjuesjuende_forsoek_medomslag.indd   1 03.12.2008   16:32:02

 SJAKK-
TRIKS

FOR

BARN
50 tøffe triks for å lure 

din motstander

Murray Chandler

forsok_22_med_omslag.indd   1 03.12.2008   16:30:05

Hvordan banke pappa i sjakk gir en morsom og systematisk gjennom-
gang av de 50 knusende mattene sjakkmestre knuser motstanderne med. 
Sjakktriks for barn følger opp med taktiske motiver, og lærer deg de 
50 tøffe triksene erfarne spillere bruker for å vinne sjakkpartiene sine. 
Bøkene er skrevet av den engelske stormesteren Murray Chandler, og 
oversatt til norsk av Silje Bjerke.

Pris
Pr. bok: kr. 149,–

Bestillinger
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

KJEMPESUKSESSEN FRA 
ENGLAND

PÅ NORSK!


