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Bli med på turnering!
Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. 
Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge framover. Turneringene merket 
med BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, og passer for både nybegynnere og 
erfarne spillere. Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

DESEMBER
3. Juleturneringen BGP/UGP, Kragerø
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
3. Byåsen BGP/UGP, Trondheim
Info: Johannes de Beer, byasen.sjakk@gmail.com
4. Barnas sjakkdag, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
4. Hå BGP/UGP, Jæren
Info: Per-Arvid Jakobsen, per.a.jakobsen@lyse.net
6. Høstsjakken BGP/UGP IV, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no
10. Brattås juleturnering BGP/UGP
Info: Espen Lie, chesspen_lie@hotmail.com
10. Eidsiva Energicup BGP/UGP, Hamar
Info: Geir Brobakken, gebrobak@bbnett.no
18. Sjakkhuset BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
30. Romjulsjakken BGP/UGP, Tromsø
Info: Eva Sjøttem, eva.sjottem@uit.no

FEBRUAR
3.-5. NM for jenter, Bærum
Info: Ellisiv Reppen, ellisiv.reppen@ntg.no
19. Tyristrand BGP/UGP
Info: Roger Østebø, roger@leiv-vidar.no
20.-24. Vintersjakkskolen i Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
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Sjakkira tuller
Det var Sjakkira som lærte 
Remi sjakk. Da hun skulle vise 
ham reglene og fortelle litt om 
spillet, gjorde hun en skikkelig 
fantestrek. Hun fant nemlig på 
mye som ikke var sant. 

Stakkars Remi trodde på alt. 
Tenk deg hvor mye rart som 
skjedde første gang de spilte!

Jeg lurer på om du er like lettlurt. Hva er sant og hva er tull i teksten  
nedenfor og på neste side? Sett en rød strek under det som er tullball! 

 
Her er historien Sjakkira fortalte:

 

Sjakkspillet ble oppfunnet i India i 1988 og Norge har verdens beste sjakk-
spiller. Han er bare fire år gammel og heter Magnus Larsen. Han er halvt 
computer og halvt menneske. 

Brettet er rutete og har seks kanter. Hver spiller starter med 32 ruter hver. Rutene 
er svarte og hvite og det samme er brikkene. Hvis man setter en svart brikke på 
et svart felt blir det så mørkt at man ikke ser hvor den står. 
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Målet er å sette motstanderen sjakk matt, men det er enda litt bedre å sette 
patt. Når det er matt har ikke motstanderen noe lovlig trekk, bortsett fra å 
rokere. 

 
Rokaden gjøres ved at kongen og tårnet bytter plass. Når det er patt vinner 
den som ikke har lov til å gjøre noen trekk. 

 
Sjakk spilles helst utendørs når det er lyst, og man kan bruke sjakklokke.  
Poenget med sjakklokke er at spillerne ikke kan sitte og tenke i evigheter. 

 
Hver spiller har en konge, en dronning, tre knekter, en springer og atten  
bønder. Knekten kan hoppe over andre brikker, mens springeren kan smyge 
seg rundt motstanderens brikker. 

Kongen kan gå ett skritt alle veier og kan 
slås av egne brikker dersom man ikke vil 
at motstanderen skal ta den. 

Når man flytter dronningen må  
motstanderen lukke øynene og man kan 
sette dronningen akkurat der man vil. 

Det er bare to som kan spille av gangen. 
Når man flytter skal det gjøres samtidig. 

 
Når man spiller sjakk må alltid den som 
taper bake kake til den som vinner, og 
det må alltid være sjokoladekake.

Hvor mange tullete ting fant du?
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Når du spiller sjakk finnes det en del 
lure knep du kan bruke. Et av disse er 
bindinger. Se her:

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-trk+-%

4-+-+r+-+$

3+-+-+K+-#

2-+L+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Ser du at løperen på c2 truer tårnet på 
e4? Og svart har ikke noen mulighet til 
å flytte tårnet, siden den svarte kongen 
da vil stå i sjakk. Vi sier derfor at tårnet 
er bundet. 

Hvis det hadde vært en dronning som 
stod på f5 istedenfor kongen, ville tårnet 
fortsatt vært bundet, siden det da ikke 
ville være noe lurt å flytte tårnet. 

En brikke er altså bundet når den 
ikke bør flytte fordi det står en bedre 
brikke bak.  

Du skal nå få se et parti der svart fikk 
til mange fine bindinger. 

Veronica Breen - Silje Bjerke
VM U16, Armenia 1997

1.e4 e6 Denne åpningen heter Fransk 
forsvar. 

2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Sc3 Sf6 5.Lf4 
c6 6.Sf3 Lg4
XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+p+-sn-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-vLl+$

3+-sN-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

Binding nummer 1. Nå vil det være 
fryktelig dumt av hvit å flytte springeren 
på f3, siden den svarte løperen på g4 
da vil slå ut hvits dronning. 

7.h3 Lh5 Svart fortsetter å binde sprin-
geren. Med sitt neste trekk ødelegger 
hvit denne bindingen, men etter g2-g4 
blir det litt farlig for hvit å rokere, siden 
kongestillingen blir åpen.

8.g4 Lg6 9.Dd2 Lb4
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XABCDEFGHY

8rsn-wqk+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+p+-snl+&

5+-+p+-+-%

4-vl-zP-vLP+$

3+-sN-+N+P#

2PzPPwQ-zP-+"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Binding nummer 2. Bak springeren 
på c3 står både dronningen og kongen 
til hvit. Svart har derfor lyst til å få til et 
skikkelig press mot springeren, siden 
den ikke kan røre seg. 

Huskeregel: Når du har fått til en bin-
ding, er det lurt å true brikken som er 
bundet med flere brikker!

10.a3 Da5
XABCDEFGHY

8rsn-+k+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+p+-snl+&

5wq-+p+-+-%

4-vl-zP-vLP+$

3zP-sN-+N+P#

2-zPPwQ-zP-+"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Binding nummer 3. Svart øker presset 
mot springeren på c3. Det er ikke noe lurt 
for hvit å slå løperen på b4, for da slår 
svart tårnet på a1 med dronningen. Vi 
kan derfor si at hvits a-bonde er bundet. 

11.Ld3 Se4 Okay, den springeren må 
hvit slå ut med løperen sin, for hvis ikke 
blir presset mot c3-springeren altfor 
sterkt. 

12.Lxe4 Lxe4

XABCDEFGHY

8rsn-+k+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+p+-+-+&

5wq-+p+-+-%

4-vl-zPlvLP+$

3zP-sN-+N+P#

2-zPPwQ-zP-+"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

Og vips, binding nummer 4! Nå kan 
ikke springeren på f3 røre seg, for da 
mister hvit tårnet på h1. Stakkars hvit. 

13.De3 0–0 Rokade er nesten alltid bra. 

14.Kd2 Det er sjelden lurt å la kongen 
stå i sentrum. 

14...Lxc3+ 15.bxc3 Sd7 Ser du hvor 
denne springeren er på vei? 

16.Thc1 Sb6 Svart truer en stor og fin 
gaffel på c4. Fra det feltet vil svarts sprin-
ger true både dronningen og kongen. 

17.Kd1 Sc4! Truer å slå dronningen. 
Dronningen må derfor flytte seg, men da 
får den ikke passet på c3-bonden lenger. 

18.De2 Dxc3
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+p+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+nzPlvLP+$

3zP-zq-+N+P#

2-+P+QzP-+"

1tR-tRK+-+-!

xabcdefghy

Svart truer to ting på en gang. En av 
truslene er å slå på f3 med løperen, noe 
som vil vinne dronning på grunn av en 
binding. Ser du hva annet svart truer? 
19.Sh4 Sb2 Sjakk matt! 0–1



8

1. Hvilken brikke er bundet?

XABCDEFGHY

8-+k+-+-tr(

7zppzp-+p+p'

6-+-+-snp+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-+-+-#

2PvLP+-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

3. Hva gjør du som hvit her?
XABCDEFGHY

8-+-mk-+-+(

7+-+-+-zp-'

6-+-+-sn-+&

5+-+-+-vL-%

4-+-zPP+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

(Hint: Den svarte springeren er 
bundet. Ser du hvordan hvit kan 
øke presset mot springeren?)

 
 

2. Hvilken brikke er bundet?

XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7zppzpl+pzpp'

6-+nzp-sn-+&

5+-+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+PsNP+N+-#

2P+PwQLzPPzP"

1+-+RtR-mK-!

xabcdefghy

4. Hva gjør du som hvit her?
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+l+-+p+-'

6-+qzp-+pzp&

5+-sn-+-+-%

4-+L+-+-+$

3+-+Q+-+-#

2-vL-+-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

(Hint: Hvit kan faktisk sette 
matt i ett trekk!)

Bindinger! Klarer du disse?
Løsninger: 

1. Svarts springer på f6 er bundet av løperen på b2.  
2. Svarts springer på f6 er bundet av løperen på g5.  
3. Ved å spille 1.e5! får hvit slått springeren på f6 med bonden.  
4. Hvit kan spille 1.Dxg6 sjakk matt! Grunnen til at dette fungerer er at  
    bonden på f7 er bundet av løperen på c4.
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Akershus 
15-16 år: Bibek Liu, Strømmen 
13-14 år: Sherington Amarapala, Strømmen 
12 år: Dag E. B. Nord, Nittedal 
11 år: Sander Sunde Bernhus, Sørum 
10 år: Odd Aa. Solum, Strømmen 
9 år og yngre: Haakon Monclair, NTG 
 
Buskerud 
15-16 år: Marius Sliper, Drammen 
13-14 år: Kjell Håkon Lien, Tyristrand 
12 år: Rasmus Haugland, Modum 
11 år: Olav Baade Møen, Veien 
10 år: Martin Lyngås, Drammen 
9 år og yngre: Abdulla Al-Kanany, Modum 
 
Hedmark 
17-26 år: Per Emil Tollefsen, Nord-Odal 
15-16 år: Snorre Rygg, Nord-Odal 
13-14 år: Marius Eriksen, Kongsvinger 
12 år: Jørgen Brobakken, Hamar 
11 år: Jonas Haukenes, Hamar 
10 år: Sander Bye Jensen, Ridabu 
9 år og yngre: Elias Haukenes, Hamar 
 

Hordaland 
17-26 år: Ole Emil Frisvold, Bergen 
15-16 år: Jørgen Hoel, Bergen 
13-14 år: Mathias Sætre, Bergen 
12 år: Benjamin Haldorsen, Bergen 
11 år: Sondre Merkesvik, Bergen 
10 år: Mikael Takle, Bergen 
9 år og y.: Jens Chr. Opdahl, Bergen 
 
Møre og Romsdal 
17-26 år: Vegard Simensen, Kr.sund 
14-16 år: Henrik Ø. Løbersli, Kr.sund 
12-13 år: Magnus D. Jenssen, Kr.sund 
10-11 år: Jose Carlos Romano, Kr.sund 
9 år og yngre: Mads W. Myhre, Kr.sund 
 
Oslo 
17-26 år: Inge S. Skrondal, Akademisk 
15-16 år: Henning Kjøita, 1911 U 
13-14 år: Lars Oskar Hauge, Oslo SSU 
12 år: Aryan Tari, Oslo SSU 
11 år: Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 

10 år: Megan A. Garcia, Tigerklubben 
9 år: Andreas Tryggestad, Nordstrand 
8 år og yngre: Sigrid Kjøita, 1911 U 
 

Rogaland 
17-26 år: Simon Barane, Sandnes 
15-16 år: Fredrik B. Jacobsen, Stavanger 
13-14 år: Amir Keadana, Stavanger 
12 år: Martin Saltvedt, Stavanger 
11 år: Benjamin Fossan, Stavanger 
10 år: Sverre Skjølingstad, Stavanger 
9 år og yngre: Abyl Kizatbay, Stavanger 
 
Trøndelag 
17-26 år: Herman Vallente jr., Trondheim 
15-16 år: Edel J. Myraunet, Frosta 
13-14 år: Eskil Kjerpeseth, Byåsen 
12 år: Arman K. Ghaderi, Elefantene 
11 år: Sigve Sundsbø, Elefantene 
10 år: Håvar Dahl, Hell 
9 år: Eskil Bruaset, Byåsen 
8 år og yngre: Kasper Hoel-Kristiansen 
 

Vest-Agder 
17-26 år: Cindy X. Zhang, Kristiansand 
15-16 år: Vestein Lauritsen, Kr.sand 
13-14 år: Aleksander Leran, Kr.sand 
12 år: Jackie Yao Yun Zhang, Kr.sand 
11 år: Magnus Fauchald, Kristiansand 
 

Vestfold 
17-26 år: Timmie Nygaard, Caissa 
13-14 år: Per Sørensen, Larvik  
12 år: Benjamin Imsrud, Caissa 
11 år: Aleksander Simonsen, Caissa 
10 år: Malin Imsrud, Caissa 
9 år og y.: Haakon Faye-Lund, Caissa 
 

Østfold 
17-26 år: Benjamin M. Andersen, Moss 
13-14 år: Eirik Moltu, Fredrikstad 
12 år: Axel E. Thorenfeldt, Fredrikstad  
11 år: Vegard Engan-Larsen, Moss  
10 år: Henrik Øieroset, Fredrikstad 
9 år: Truls K. Jauert, Moss 
8 år og yngre: Sondre Piiksi, Moss

Kretsmestere 2011
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GLA'SIDENE
Oppgave 1: 
Remi har gjemt seg et annet sted i  
bladet med datamaskinen sin.  
På hvilken side har han gjemt seg?

Svar:  ___________________

Oppgave 2: 

Hvilken matrett er dette?

P   ___   Z   ___   ___

Svar: _______________________________________

Hvis du klarer de tre oppgavene kan du sende løsningene 
på e-post til forsteraden@gmail.com eller i posten til USF, 
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen 15. januar. Da kan 
du vinne flotte premier! 

Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også.  
Kanskje får du en premie!
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Oppgave 3:  
Hvor mange trekk bruker det 
hvite tårnet på å slå den svarte 
bonden? (Svart får ikke lov til å 
flytte.)

Klarte du oppgavene i 
det forrige bladet?

Løsningene på Gla'sidene i forrige 
nummer av Førsteraden var:

Oppgave 1: Det lure sjakktrekket 
heter rokade!
 
Oppgave 2: Det er en saks.

Oppgave 3: Ordet er banan.

Den heldige vinneren ble Sebastian 
Gundersen (9 år) fra Brevik. Han får 
en morsom bok og en overraskelse 
hjem i posten.

Svar: _______________

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-zp-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzP-+-+-+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Denne flotte  
tegningen er 
laget av Elise 
Mohr-Skogan  
(14 år) fra Oslo.Det var en gang en mann som 

skjøt på en blink og bommet 
og bannet. 

Til slutt sa presten:  
Hvis du banner mer, vil gud 
straffe deg. 

Men mannen fortsatte å  
bomme og banne. 

Et lyn slo ned i presten.

Fader! Jeg bommet, sa  
en buldrende stemme fra  
himmelen.

Sendt inn av Jens  
Mersland Fredriksen, 9 år.
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Sjakkbesøk fra Russland!
Ei hel uke hadde barna i 
Tromsø sjakklubb besøk av 
ti barn og unge (8-16 år) fra 
Arkhangelsk kommunale 
sjakkskole i Russland! 

Torsdag og fredag hadde 
Tromsø-barna skolefri, og 36 
barn tilbrakte hele dagen på 
sjakkseminar sammen med 
de russiske gjestene, hvor 
barna både spilte og lærte 
masse sjakk. 

Her ser du den russiske tre-
neren Galina Slavina lære 
bort noen triks.

Innimellom ble det tid til mye 
"sjokksjakk" med blandede 
norsk-russiske lag. Man spil-
te av og til med norske regler 
og av og til med russiske, og 
ofte ble det nok en blanding. 
Ganske artig for oss nord-
menn er det at sjokksjakk på 
russisk kalles "svensk sjakk"! 

Hele den russiske gruppa 
og to fra Tromsø var også 
invitert til Rådhuset. Der traff 
de blant andre ordfører Arild 
Hausberg. På bildet ser du 
barna på Rådhuset med 
ordføreren.

Prosjektet ble mulig takket
være Barentssekretariatet, 
som betalte reise og opphold 
for de russiske gjestene.

(Tekst og foto: Marianne Lund)
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Nettbutikk: www.sjakkhuset.no

post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11 
Butikk på Sagene i Oslo

 

Flotte julegaver til sjakkglade barn!

Min første sjakkbok: 
Super begynnerbok 
for alder 5-10 år.

Sjakksett Babushka: 
Morsomt sjakksett med 
russiske brikker.

Fritz and Chesster: 
Kjempepopulært  
Nintendo DS-spill.

Er du god med hesten?

+-+

-+-

+-+

-+-

Kan du få hesten til å gå 
på alle rutene til venstre 
uten at den går på én rute 
to ganger? 

Du kan begynne hvor du 
vil på det lille brettet. 

Tips: Sett en prikk på alle 
rutene du har vært innom!

n
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Mitt favorittparti
Partiet jeg nå skal vise deg ble spilt av en av de første verdensmesterne 
i sjakk. Emanuel Lasker var faktisk verdensmester i hele 27 år! Jeg lurer 
på om noen har vært verdensmester lenger enn dette, uansett spill eller 
sport? Hva tror du?

Sjakkira forteller:

Emanuel Lasker - Radsheer  
Nederland 1908

1.e4 

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzppzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Jeg elsker dette trekket! Det er fordi jeg 
setter en bonde i sentrum og åpner opp 
for brikkene slik at jeg kan komme i an-
grep raskere enn du klarer å si "matt"!

1...c6 Caro-Kann heter denne åpnin-
gen. Ganske så forsiktig spill av svart, 
men det er faktisk veldig mange gode 
spillere som liker dette trekket. Svarts 
plan er å spille d7-d5. 

2.Sc3 Et annet lurt trekk er 2.d4. Nor-
malt pleier jeg alltid å sette to bønder i 
sentrum dersom jeg får sjansen til det, 
men som vi skal se i dette partiet, finnes 
det flere morsomme måter å spille på. 

2...d5 3.Sf3

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zpp+-zppzpp'

6-+p+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

3...dxe4 Dersom du får lyst til å spille 
denne åpningen med de svarte brik-
kene, anbefaler jeg deg å spille 3...Lg4.  
Undersøkelser har vist at det trekket er 
tryggere enn det som ble spilt i partiet. 

4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Hvits hester hopper 
og spretter rundt på brettet. Den ene 
hesten er på jakt etter løperen på f5. 
Svart er fornuftig og trekker seg tilbake 
i sikkerhet...
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5...Lg6 6.h4 ...men det var visst ingen fred 
å få for svart. Hvit truer å fange løperen 
med h4-h5. 

6...h6 Radsheer finner en trygg plass for 
løperen på h7. 

7.Se5 Nå må jeg ut og løpe i hagen, og 
hoppe og danse! Så glad blir jeg når jeg 
tenker på de hvite springerne. "Kom igjen 
hester! Kom igjen!"

7...Lh7

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvlntr(

7zpp+-zppzpl'

6-+p+-+-zp&

5+-+-sN-+-%

4-+-+-+-zP$

3+-+-+-sN-#

2PzPPzP-zPP+"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

8.Dh5 Bonden på f7 er kjent for å være 
en svekling, og f7 er det svakeste feltet i 
den svarte stillingen. Dronningen truer nå 
sjakk matt på f7. 

8...g6 Svart unngår matten og truer dron-
ningen, men se hva som skjer nå! 

9.Lc4! Oi, oi og trippel-oi! Hvit ofrer dron-
ningen for å få mattet på f7 med løperen! 

9...e6 Ok, svart fikk med seg den matten 
også. Lasker redder nå dronningen ved å 
flytte bakover. Det ser ut som svart har klart 
seg, men har han egentlig det? Han har 
kun flyttet noen bønder, og så har han en 
bortgjemt løper på h7. Maken til en elendig 
stilling skal du lete lenge etter! 

10.De2 Nå truer vel ikke hvit noe? Jo da, 
bare vent og se. Svart ante fred og ingen 
fare. 

10...Lg7
XABCDEFGHY

8rsn-wqk+ntr(

7zpp+-+pvll'

6-+p+p+pzp&

5+-+-sN-+-%

4-+L+-+-zP$

3+-+-+-sN-#

2PzPPzPQzPP+"

1tR-vL-mK-+R!

xabcdefghy

Svart gjorde nettopp en blemme, bommert, 
bukk og brøler. Nå kan hvit vinne. 

11.Sxf7! Et kanontrekk! Lasker ofrer sprin-
geren og svart ga opp. Grunnen til det er at 
om kongen slår på f7 med 11...Kxf7 vil hvit 
spille 12.Dxe6+ og dronningen vil uansett 
gå til f7 i neste trekk og svart blir sjakk matt. 
Fabelaktig! 1–0
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D (bygg F3) 0473 Oslo
tlf. 22 15 12 41 
e-post sjakkfor@online.no
USF på Internett www.sjakk.no

Kontoret har åpent mandag-fredag kl. 10-15.

Leder: Espen Andersen
E-post espen.andersen@seiersborg.vgs.no
tlf. 69 25 89 75


