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Bli med på turnering!

SEPTEMBER
5. Konnerud BGP/UGP, Drammen
Info: Morthen Auke, morthen_auke@hotmail.com / 32 98 70 73
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
18.-20. Jentesjakkleir (Jentebrigaden) i Kristiansand
Info: USF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41
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: Kontakt din krets, se oversikt på www.sjakk.no

NOVEMBER
1. Sjakkhuset BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 411 04 416
14. Kragerø BGP/UGP
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no / 917 14 450
20.-22. NM for barn og unge, Trondheim
Info: http://www.tsf.no/ungdomsnm/ og se side 11

Har du deltatt på sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som er 
med 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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Mye moro i       Landsturneringen!
KLASSE MINIPUTT
1. Sebastian Mihajlov, OSSU 7,5 av 9 
2. Benjamin Haldorsen, Bergens 7 
3. Andreas Hernæs, 1911 U 6,5 
4. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa 6 
5. Mathias Sætre, Bergens 6 
6. Sander Lange Berge, 1911 U 6 
7. Ulrik Olsen, OSSU 6 
8. Matias Birkeland, Bergens 6 
9. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 6 
10. Eskil E. Grønn, OSSU 5,5

Øvrige deltakere:
Erik Botheim, Yngve Fossheim, Endre Mach-
lik, Kjell Håkon Lien, Andreas G. Tryggestad, 
Hanna B. Kyrkjebø, Øyvind B. Fløtten, Marius 
Eriksen, Knut M. Baustad, Oskar M. Andre-
assen, Adrian Hitland, Ingvild B. Fløtten, 
Benjamin Imsrud, Sondre Merkesvik, Sindre 
Løndal, Daniel S. Aunan, Daniel Imsrud, 
Arne Natskår, Dag E. B. Nord, Odd A. Solum, 
Regine Forså, Elise S. Jacobsen, Bjørnar T. 
Størkersen, Jørgen Thingstad, David Tufta, 
Malin Imsrud, Odin A. Solum, Frigg Som-
mervoll, Knut Heimdal, Paul Chr. Auke, Aron 
H. Sandstrand, Jonas Andreassen.

BEGYNNERKLASSEN
1. Jørgen Brobakken, Ridabu 7,5 av 9
2. Tollev B. Hølleland, Bergens 6,5
3. Magnus Kristiansen, Ridabu 6,5
Øvrige deltakere: Øyvind Haug, Karstein 
B. Hølleland, Hanne Nilsen, Ida V. Rødvik, 
Marius Hegelund, Helene Sætre, Ingmar H. 
Tjore, Amalie I. Merkesvik, Liu Bishal.

Hver sommer er det Landsturnering i sjakk for 
voksne og barn. Her kan man være med på 
NM i sjakk, sjakkleir, fotballturnering og mye 
annet moro. Årets Landsturnering fant sted i 
Bergen 4.-12. juli.

På bilde over ser du de fem beste i miniputt-
klassen (11 år og yngre). Fra venstre Mathias 
Sætre, Andreas Hernæs, norgesmester Se-
bastian Mihajlov, Benjamin Haldorsen og 
Johan-Sebastian Christiansen. Sebastian er 
bare ti år og vant både NM i langsjakk og 
lynsjakk - så se opp for denne karen!
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Mye moro i       Landsturneringen! KLASSE LILLEPUTT
1. Gregor Taube, 1911 U 8,5 av 9 
2. Aryan Tari, Asker 8
3. Henning Kjøita, 1911 U 6,5
4. Johannes Haug, Nordstrand 6 
5. Monika Machlik, Tromsø 6
6. Kjetil Andås, Masfjorden 6
7. Viktor W. Mathisen, Nittedal 6
8. Maud Rødsmoen, OSSU 6
9. Johannes H. Bøhler, 1911 U 5,5
10. Mathias B. Eike, Strømmen 5,5

Øvrige deltakere:
Bernhard Hegelund, Lasse E. Bjørn, 
Torgeir Kjøita, Martin Nilsen, Reid 
Erik Friberg, Andreas Jansen, Hå-
kon N. Nordstrøm, Sherington 
Amarapala, Edit Machlik, Jonas H. 
Rasmussen, Bibek Liu, Flemming 
Aas, Sverre Skjølås Dyrhaug, Egil 
Aarstad Fjeldheim, Caroline Beer 
Jacobsen, Andreas Fossheim, Øy-
vind Hoem Vaseng, Jon Machlik, 
Ask Sommervoll, John P. C. Nibali, 
David Hoen Tjore, Sigve Hølleland, 
Snorre Rygg, Håvard Haugsvær, 
Jens H. Eikre, Jonas Andreassen, 
Anders Midtbø, Lars André Bau-
stad, Syver D. Agdestein, Christiane 
Moen, Espen Andreassen, Magne 
S. Hårr, Astrid Botheim, Andreas 
Lien Aldeholm.

I lilleputtklassen (13 år og yngre) var det 
mange erfarne og sterke spillere. På toppen 
av seierspallen ser du Gregor Taube. Gregor 
er kjempeivrig og trener sjakk hver dag. Blant 
de andre skumle utfordrerne i denne klassen 
finner man to miniputter: Ti år gamle Aryan 
Tari kom på andreplass og niårige Johannes 
Haug på fjerdeplass!

Alle foto: Bjørn 
Berg Johansen
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GLA'SIDENE

Oppgave 2: 

Er det dronningen Sjakkira eller kongen 
Remi som kommer frem til kaken i  

labyrinten under?

SVAR: _________________________

Oppgave 3: 

Hvilken norsk by er dette?

 

T   ___    ___    M    ___    Ø 

SVAR: 

_____________________________

Oppgave 1:

Hvordan kan du stokke om på bokstavene  
T A P T  

slik at det blir uavgjort? 

SVAR: _____________________________
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- Hvorfor tror du svensken soler seg med lukket munn? 

- Han vil ikke bli brun på tennene.
 
Innsendt av Edvard (7 år), Ljan
 

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! 

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

•
•

•

Klarte du 
oppgavene i 
det forrige bladet?

Løsningene på Gla'sidene i 
forrige nummer av Første-
raden var:

Oppgave 1: 
Det lure sjakktrekket er 
rokade.
 
Oppgave 2: 
Løsningen på rebusen var 
skiløper.

Oppgave 3: 
 Jeg er en hest / springer!

Det var mange som klarte 
oppgavene, og den hel-
dige vinneren ble Cornelius 
Kvendseth (10) fra Oslo. Han 
får en spennende bok og en 
overraskelse hjem i posten.

Denne 
supre 
tegningen 
er laget 
av Johan 
Frich, 9 år, 
fra Oslo!
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En gutt spør en annen gutt: 
”Hvilken sport driver du med på fritiden din?”

Den andre gutten svarer: ”Jeg spiller sjakk.”

Den første gutten sier: 
”Men det er vel ikke noen sport?”

Den andre gutten svarer: 
”Jo, jeg blir helt matt!”
 
Innsendt av David Tørre Asprusten, 12 år

SUPER START PÅ SOMMERFERIEN

Hver sommer er det sjakkskole på Bygdøy i Oslo. I år var 96 barn med på en uke med 
sjakktrening, sjakkspilling, fotball og mye annet gøy. 

Embla og Edda koser seg på sjakkskole.

Kristian ergrer seg over trekket sitt!

Norges nest beste sjakkspiller, stor-
mester Jon Ludvig Hammer, var innom 
og spilte simultan mot 20 av barna på 
én gang! Klokka gikk fort og det var 
veldig spennende.
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FØRSTE SJAKKSKOLE I 

STAVANGER!
Rapport av Carsten Beer-Jacobsen

Bilder av Silje Bjerke

Sommersjakkskolen i Stavanger ble arrangert på Jåtten skole siste uken i juni, med stor 
suksess. Hele 40 barn deltok, 12 nybegynnere og 28 mer erfarne spillere fra klubber i 
hele Rogaland. Instruktørene Kristoffer Madland, Odin Blikra Vea, Vidar Edvardsen og 
Jon Kristian Haarr gjorde en kjempeinnsats. Det ble ikke bare sjakk, men også mye 
sosialt som fotballkamp, pratelagsjakk, grilling, pizza, basketsjakk og sjåk!

Tvillingene Marte og Hanna Kyrkjebø tok dobbeltseier i Barnas Grand 
Prix-turneringen under sjakkskolen i Stavanger!

Caroline Beer-Jacobsen (12) skal 
spille VM i Tyrkia i høst og varmet 
opp på sjakkskolen!
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Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

Bestillinger sendes til:

L e i f  E r l e n d  J o h a n n e s s e n

B e r g e  Ø s t e n s t a d

Nye hefter: nr. 5 og 6!
Arne Danielsen portretterer
stormesterne Leif Erlend Johannessen og Berge Østenstad i de aller 
nyeste stormesterheftene. Foruten portrett inneholder bladene blant 
annet mattoppgaver og kombinasjonsoppgaver fra stormestrenes 
egne partier, samt strategioppgaver presentert av IM Bjarte 
«Bompi» Leer-Salvesen. Avslutningsvis kommenterer stormestrene 
selv noen av sine viktigste partier.

Ett hefte:

kr. 59,–
For begge:

kr. 100,–

Nye hefter: nr. 5 og 6!
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Informasjon
7 runder NSF Monrad
1 time på 40 trekk, 30 min på resten
Spillested Adolf Øien videregående
Gode overnattingsmuligheter! 

www.tsf.no/ungdomsnm

NM  for ungdom 

Klasseinndeling
Klasse A: 17-26 år
Klasse B: 15-16 år
Klasse C: 13-14 år
Klasse D: 12 år
Klasse E: 11 år
Klasse F: 10 årKlasse F: 10 år
Klasse G: 9 år og yngre

Kontakt
TSFU ved Ole Hegelund 
Tlf:       414 21 674
E-post: post@tsfu.net

20 - 22 november
Trondheim 2009

Den f lotte tegningen  
"Løper slår tårn" har 
vi fått fra Mikkel Asplin  
Kleven, 6 år, fra Geitebuk-
ken sjakklubb i Telemark!
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LÆR sjakk
torbjørns åpningsregler

Det finnes tre gyldne regler 
for å spille godt i åpnin-
gen:

1. Få offiserene raskt i 
spill

2. Kontroller sentrum

3. Få kongen i sikkerhet

Du har sikkert hørt disse 
reglene mange ganger 
før, men du kan nok ikke 
høre dem for ofte. Gang 
på gang ser jeg nemlig 
at disse reglene blir brutt. 
Jeg skal vise deg hvorfor 
reglene er så viktige, men 
først skal jeg forklare de 
tre prinsippene litt grun-
digere.

Få ut brikkene raskt
Som du vet er sjakk et spill 
der angrep og forsvar 
er svært viktig. Derfor er 
det veldig viktig å kjempe 
om initiativet. Med ordet 
initiativ mener man den 
som styrer spillet. Den 
som styrer spillet vil som 
regel komme først i an-
grep, mens den som ikke 
har initiativet må forsvare 
seg mot motstanderens 
trusler.

Det er springerne og lø-
perne, også kalt de lette 
offiserene, som må hurtig 
i spill. Det er disse brikkene 
som er sterke i starten av 
spillet. Tårnet og dronnin-
gen trives litt bedre i åpne 
stillinger, og kommer de ut 
for tidlig kan de fort bli truet 
eller til og med gå tapt.

Kontroller sentrum
Det er hele 64 ruter på et 
sjakkbrett. Dette betyr at 
det er et veldig stort om-
råde man skal kjempe om. 
Derfor er det veldig viktig 
å kjempe om midten, eller 
sentrum, av brettet. Når 
man kontrollerer sentrum 
vil man lettere nå ut til 
resten av brettet. Dette 
prinsippet gjelder også i 
andre spill, for eksempel 
fotball. En måte du kan 
forstå dette på er om du 
stiller deg midt i rommet 
du er i. Det vil da ikke være 
spesielt stor avstand  til 

noen kriker og kroker, men 
dersom du står i det ene 
hjørnet vil det være veldig 
langt over til andre siden 
av rommet. Med sentrum 
mener man disse fire fel-
tene:

Spillerne gjør derfor best i 
å forsøke å ha bønder som 
står på sentrumsfeltene 
og å passe på at de lette 
offiserene kjemper om 
sentrumsfeltene. Gode 
åpningstrekk er derfor 1.e4 
eller 1.d4 som begge setter 
en bonde i sentrum. Svart 
bør prøve på noe av det 
samme. Ser du hvorfor et 
trekk som 1.a4 er dumt?

Kongen i sikkerhet
Siden man kjemper om 
sentrum er det stor sann-
synlighet for at det blir luf-
tig rundt kongen. Dersom 
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du tenker deg at en sjakk er 
et krigsspill, er det vel gan-
ske selvfølgelig at kongen 
ikke bør stå i nærheten av 
de verste kampene. Nei, 
kongen må gjemmes på 
en av sidene, trygt forsvart 
bak en hær av bønder, og 
dette oppnår man med å 
rokere. 

Når du spiller hvit bør du 
prøve å klare dette så fort 
som mulig. Du kan rekke 
å rokere allerede etter fire 
trekk. Etter trekkene 1.e4 
e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sge7 
4.0–0 har hvit passet godt 
på kongen.

Kongen til hvit står perfekt 
bortgjemt på kongefløyen. 
Hvit er nå klar til å spille 
for full kraft i sentrum med 
planen d2-d4!

Lærerikt parti
La oss se på et eksempel 
hvor hvit spiller bra i åp-
ningen, mens svart spiller 
dårlig.

1.e4! Bonden i sentrum, 
samtidig som det åpner 
opp for løperen på f1. 

1…a5? Et dumt trekk. Svart 
glemmer helt å kjempe om 
sentrum.
 
2.d4! Dersom man får 
sjansen til å plassere to 
bønder i sentrum lønner 
det seg som regel. 

2…h5? Like dumt som 
det forrige trekket. Ikke 
kjemper det om sentrum 
heller. 

3.Sf3! Et godt utviklings-
trekk som kjemper om 
sentrumsfeltene d4 og 
d5.

3…g6?  Nok en gang 
glemmer svart å kjempe 
om sentrum, og utviklin-
gen er det heller ikke mye 
pent å si om.  

4.Sc3! For hvert trekk kom-
mer en ny offiser med i 
spillet. 

4…b6? Du vet nok hva jeg 
tenker om dette trekket. 

5.Lc4! Løperen kommer 
med i spillet. Hvit velger 
å plassere den på c4 der 
den dekker det viktige d5-
feltet og peker ned mot 
feltet f7. 

5…Sh6? Endelig gjorde 
svart et utviklingstrekk, 
men her står ikke springe-
ren godt. 

6.0–0! Endelig! Kongen 
står i sikkerhet og hvit kan 
spille for fullt i sentrum.

Hvit har spilt klart best og 
står veldig godt.

På neste side vil du få fire 
oppgaver der du kan trene 
litt på sunt åpningsspill.
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Sjakkoppgaver: 
Sunt åpningsspill
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Hvilket åpningsprinsipp er  
det svart har glemt? 

SVAR:

Svart har gått ut med  
dronningen tidlig.  

Er det sunt åpningsspill?

SVAR:

Svart har gjort noe veldig galt. 
Ser du hva? 

SVAR:

Svart har valgt å sette opp 
en slags forsvarsmur med 

bøndene. Er det smart? 

SVAR:

1. 2.

3. 4.

Løsningene  
står på  

neste side!
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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

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

Oppgave 1: 
Svart har glemt at sentrum er viktig i 
åpningsspillet. Springerne på h6 og 
a6 burde isteden ha vært plassert på 
f6 og c6. På kanten har de liten inn-
flytelse på hva som skjer i sentrum, 
og det er derfor man har ordtaket 
”en springer på 
randen er en 
springer på 
stranden”. Man 
kan jo tenke seg 
at springerne er 
på ferie.   

Oppgave 2:  
Svart har glemt 
en veldig viktig 
ting. Kongen er 
den viktigste brikken og den bør alltid 
være sikkert plassert. Det er derfor 
man forsøker å rokere så fort som 
mulig, slik at den vil være trygt gjemt 
bak et bondeskjold. I denne stillingen 
derimot, har svart spasert ut med 
kongen til e6. Kongen har ingenting 
utpå midten av brettet å gjøre, så 
svarts spill er mildt sagt svært ufor-
siktig.        

Oppgave 3:  
Svart har gått ut med dronningen 
altfor tidlig. Det dumme med å labbe 
rundt med den sterkeste brikken så 
tidlig er at den fort vil bli truet, og i 
verste fall kan den gå tapt. Det er 
mye bedre å bruke tiden på å utvikle 

de lette offiserene og få kongen i 
sikkerhet. Går man ut med dron-

ningen vil man fort 
ende opp med å 
tape verdifull tid.

Oppgave 4:  
Svarts stilling er 

kanskje fin å se 
på, men særlig god 

er den ikke. Det er ikke 
uvanlig at ferske spillere tror 
dette er et godt oppsett, men 

sannheten er at man ikke utvikler en 
eneste offiser, man får ikke kongen 
i sikkerhet, man har glemt sentrum 
og man er fryktelig svak på alle de 
svarte feltene. Kort sagt, hvit bør 
ganske enkelt klare å knekke svarts 
forsvarsmur.  

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

Alle små og store sjakk-
spillere bør ha en sjakk-
klokke! Easy Game Timer 
finnes i rød, gul og svart. 

Kun 295,-

Sjakkhuset
Bestillinger og kontakt: post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

www.sjakkhuset.no

Chessmaster 11 - Meget popu-
lært pc-spill for alle nivåer og 
aldre. Kun 250,-

Vil du bli bedre i 
sjakk? Da bør du 
løse sjakkoppga-
ver. Chess School 
1a er perfekt fra 
nybegynnerstadiet 
og oppover. Finnes 
også i 1b, 2, 3 og 
4 for de virkelig 
avanserte.

Kun 150,-


