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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.

NOVEMBER
5.11. Novembersjakk BGP/UGP, Tromsø
Info: Anniken Vestby, annikenvestby@yahoo.no
15.-17.11. NM for barn og ungdom, Hamar
Info: www.nmforungdom2013.no
23.11. Masfjorden BGP/UGP
Info: Odd H. Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
30.11. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com
30.11. Bergen kursavslutnings-BGP/UGP
Info: Roger Sætre, rogersaetre@hotmail.com

DESEMBER
14.12. Fana Jule-BGP/UGP
Info: Stig K. Martinsen, stigkm@gmail.com
14.12. Kragerø Jule-BGP/UGP
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
15.12. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com
18.12. Julesjakk BGP/UGP, Tromsø
Info: Anniken Vestby, annikenvestby@yahoo.no

NM for barn og ungdom
Årets største barneturnering spilles på 
Hamar 15.-17. november. Les mer på 

www.nmforungdom2013.no
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Bonden blir helten
Selv om bonden er den minste brikken, 
kan den bli den store helten. Det er sær-
lig når den klarer å gå helt over til den 
andre siden av brettet. Da kan den nemlig 
forvandle seg til en annen brikke! Se her:
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+P+-mk-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+K+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Den hvite bonden har ett skritt igjen før 
den har spasert over hele brettet. Når den 
går over til den siste raden, forvandler 
den seg til en springer, løper, tårn eller 
dronning! Du kan selv velge hva du vil 
forvandle til. Som regel er det lurest å 
velge dronning, siden det er den mek-
tigste brikken. Slik ser det ut etter at hvit 
har forvandlet:
XABCDEFGHY

8-+-wQ-+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+K+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Mot slutten av partiet, når mange brikker 
er slått ut, kan det være en slik magisk 
bondeforvandling som avgjør partiet.

Hvis du klarer å få alle de åtte bøndene 
dine over på den andre siden og beholder 
dronningen du startet med, kan du ha ni 
dronninger på brettet! Dette er veldig mor-
somt å tenke på, men vanskelig å få til.

Det lønner seg nesten alltid å forvandle 
bonden til dronning, men noen få ganger 
lønner det seg å forvandle til noe annet. 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-wq-zP-mk-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-mK-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-tR"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit kan forvandle bonden sin til dronning, 
men da slår svarts dronning ut det hvite 
tårnet. Etter dette har begge bare én dron-
ning og konge igjen, og det er helt likt. Hvit 
gjør noe mye lurere:
XABCDEFGHY

8-+-+N+-+(

7+-wq-+-mk-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-mK-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-tR"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit forvandler til springer! Nå er det gaffel 
på kongen og dronningen. Gaffel betyr at 
springeren truer både kongen og 
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dronningen. Svart må flytte kongen, og hvit 
kan slå dronningen. Da leder hvit med en 
springer og et tårn.

Her er en veldig berømt sjakkoppgave der 
bondeforvandling avgjør partiet. Klarer du 
denne, er du god!
XABCDEFGHY

8-mk-tr-+-+(

7zpP+-wq-+-'

6-+-+-+-+&

5wQ-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-vlP#

2-+-+-+P+"

1+-tR-+-+K!

xabcdefghy

Hvit har en bonde veldig langt fram, og skulle 
ønske at denne kunne forvandles. Men den 
svarte kongen står i veien. Hva gjør hvit? 

Hvit begynner med 1.Tc8+! Svart må slå 
tårnet til hvit med 1…Txc8
XABCDEFGHY

8-mkr+-+-+(

7zpP+-wq-+-'

6-+-+-+-+&

5wQ-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-vlP#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Nå kan hvit få ny dronning ved å slå tårnet, 
men da blir den nye dronningen slått av 
kongen med en gang. Hvit har derfor en 
genial idé: 

2.Dxa7+!!

XABCDEFGHY

8-mkr+-+-+(

7wQP+-wq-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-vlP#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Svart må slå den hvite dronningen med  
2…Kxa7.
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7mkP+-wq-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-vlP#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Ser du hva hvit burde gjøre nå? Hva burde 
hvit forvandle til?
XABCDEFGHY

8-+N+-+-+(

7mk-+-wq-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-vlP#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Hvit slår tårnet og forvandler til springer 
med gaffel, akkurat som i sted! Det hadde 
ikke vært lurt å forvandle til dronning, for da 
hadde svart satt sjakk matt med De7-e1. 
Etter springerforvandlingen vinner hvit dron-
ningen og leder med to bønder som kan bli 
nye dronninger!
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Bondeforvandling

Oppgaver:

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+P+-+pzpp'

6-+-+-trq+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+-zP-#

2-wQ-+-zPKzP"

1+-+-+R+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7mk-zP-+l+p'

6-+-wq-+p+&

5+-+-+p+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+L#

2-tR-+-zPPzP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+KzPk'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-zP-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7mk-zP-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+K+-+$

3+R+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Lønner det seg å forvandle til dronning, tårn, 
springer eller løper i disse stillingene?

Løsninger
Oppgave 1. Det lønner seg å forvandle til dronning eller tårn, begge deler blir sjakk matt!
Oppgave 2. Det lønner seg å forvandle til dronning, det er sjakk matt! Å forvandle til 
tårn er derimot ikke lurt, for da er det patt.
Oppgave 3. Her lønner det seg å forvandle til springer! Da blir det gaffel på kongen 
og dronningen, og hvit kan slå dronningen i neste trekket. Det er ikke lurt å forvandle 
til dronning, for da setter svart sjakk matt med å flytte dronningen til d1. 
Oppgave 4. Her lønner det seg faktisk å forvandle til tårn! Å forvandle til dronning er 
ikke lurt her heller, for da er det patt.

4.3.

2.1.
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Sølv i nordisk!

Etter at de vant norgesmesterskapet for bar-
neskolelag tidligere i år, skulle Lassa skole 
fra Stavanger forsvare Norges ære i nordisk 
mesterskap i Helsinki i september. Det norske 
laget spilte meget sterkt og var svært nære å 
vinne hele turneringen. Med 14,5 av 20 poeng 
var de bare et halvt poeng bak den islandske 
skolen Álfhólsskóli som tok gullet.

De flinke sølvguttene var Lucas Ranaldi, Alek-
sander Fossan, Benjamin Fossan og Sverre 
Skjølingstad. Her skal vi se Benjamins flotte 
seier i toppoppgjøret mot Island:

Benjamin Fossan - Gudmundur Bragason

1.e4 c6 Svart spiller en åpning som kalles 
Caro-Kann. Planen er å gå på i sentrum med 
d7-d5 i neste trekk. Da er det fint at bonden 
har beskyttelse først. 

2.d4 Det er alltid bra å få to bønder i sentrum 
når du får sjansen til det. 

2...d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Hvit angriper svarts 
sentrum med en gang. 

4...Sc6 5.Sc3 e6 6.c5 Sf6 7.Lf4 a6 8.a3 b6 
9.b4 bxc5 10.bxc5 g6 Svart planlegger å få ut 
løperen til g7 slik at han kan ta rokade. 

11.Sf3 Lg7 12.Le2 Se4 13.Dc2 Sxd4 Svart går 
i fella! Benjamin har en flott gaffel planlagt... 

14.Sxd4 Lxd4 15.Da4+! Dermed vinner 
Benjamin løperen. 

15...Ld7 16.Dxd4 0–0 17.Lh6! Truer tårnet og 
samtidig feltene rundt kongen... 17...Da5
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+-+l+p+p'

6p+-+p+pvL&

5wq-zPp+-+-%

4-+-wQn+-+$

3zP-sN-+-+-#

2-+-+LzPPzP"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

18.Dg7# Sjakk matt!

De to beste skolene møtes: Island mot Norge. Det er 
stas å spille sjakk med det norske flagget vaiende på 
bordet!  forteller lagleder og trener Erik Fossan. Lassa 
skole håper at det blir flere anledninger til å delta i 
nordisk, og neste gang er selvsagt målet å gå helt til 
topps! (Foto: Erik Fossan)
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GLA'SIDENE

Oppgave 1: 
 
Når en bonde kommer over til den andre siden av brettet, 
kan den bli til (sett kryss i riktig rute): 

A) En dronning eller konge 

B) En dronning, tårn, løper eller springer

C) En elefant 

D) Et romvesen

Oppgave 2: 
 
Sjakkira har kjørt avgårde med  
sparkesykkelen sin og har gjemt seg  
på en annen side i dette bladet. 

 
På hvilken side kan du finne Sjakkira 
med sparkesykkelen?

Klarer du de tre oppgavene på Gla'sidene? Hvis du gjør det, 
sender du løsningene på e-post til forsteraden@gmail.com  
eller i posten til Ungdommens Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 
0473 Oslo, innen 10. november. 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:  
 

Bland bokstavene og få et dyr: 

 

S  V  A  R  N  I  M  

Svar: 

________________________________

Klarte du 
oppgavene i det 
forrige bladet?

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

Oppgave 1: Dyret er en løve.
 
Oppgave 2: Landet er Finland.

Oppgave 3: Matretten er spaghetti.

Den dyktige vinneren ble Alfred Kjøs 
Oddli (7 år) fra Asker. Han får en 
premie hjem i posten!

Kan du løse kryssord?

Løsningen står på neste side.
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Nordens nummer tre

Blokkhaugen skole fra Bergen tok en flott bronsemedalje i Nordisk mesterskap for 
ungdomsskolelag i Drammen i september. På bronselaget spilte Mathias Sætre, 
Matias Birkeland, Adrian Hitland og Skjalg Eide Hodneland. Blokkhaugen tok sølv 
i nordisk mesterskap i fjor, så dette er virkelig en av Nordens beste sjakkskoler!

Vinnere ble Rimaskoli fra Island, mens det andre norske laget, Hokksund, ble 
nummer fem. På Hokksunds lag spilte Rasmus L. Haugland, Kazim Yilmaz, 
Martin Røren og Simen Aasand.

(A
rk

iv
fo

to
: P

et
te

r F
os

sa
n)

Løsning på kryssord fra side 9
GÅTE:

Hvilke troner 
sitter det aldri 

konger på?

Svar:

Sitroner!
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Sjakktreneren fikk 
medalje fra kongen!

Mange av dere kjenner Finn. Han har 
vært sjakktrener i Oslo i 45 år! 

Finn Møller er nå 88 år, men holder 
fortsatt på som sjakktrener på skolene 
Korsvoll, Kjelsås og Kringsjå.

I august fikk Finn medalje fra selveste 
kongen fordi han har lært så mange 
barn å spille sjakk. 

Mer enn 1000 barn har lært sjakk av 
Finn. Kanskje du er en av dem?

En mann sitter i parken og spiller sjakk med  
hunden sin. alle som går forbi blir veldig  
overrasket over at en hund kan spille sjakk.

- det var en utrolig flink hund! sier de som ser på.

- å nei, han er ikke så smart, svarer mannen. 

- jeg leder 3-1!

(F
ot

o:
 T

or
st

ei
n 

B
ae

)
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Lær av mesterne
Når Sjakkira og Remi skal trene sjakk, liker de å lese 
om de gamle mesterne. I partiene til verdensmes-
terne kan de lære mange lure triks. Og det er gøy å 
høre om sjakkturneringer som ble spilt for mer enn 
hundre år siden.

Remis favorittspiller er Paul Morphy. Morphy var 
verdens beste sjakkspiller for omtrent 150 år siden. 
Han var fra USA og lærte å spille sjakk da han var 
ti år gammel. Morphy er blitt veldig berømt fordi 
han var så god til å angripe motstanderens konge. 
Han skjønte at for å få til et godt angrep, så må alle  
offiserene være med i angrepet!

Ingen hadde sjans når de spilte mot Morphy. Han 
var så overlegen at han ofte startet partiet uten et 
av tårnene sine! Det kalles å gi noen en forgave. 
Morphy ga en brikke i gave før partiet startet, men 
han vant uansett.

Nå skal vi se et av Morphys mest berømte partier. 
Han spiller mot to personer samtidig! Grev Isouard 
og Hertugen av Brunswick samarbeidet om trekkene 
sine, men det hjalp ikke mot Morphy... Finn fram 
brett og brikker og spill gjennom partiet. Lurer du på 
hvordan du leser sjakkskriften? Gå inn sammen med 
en voksen på internettsiden bit.ly/notasjon.

Paul Morphy mot Grev Isouard og 
Hertugen av Brunswick, Paris 1858

1.e4 e5 2.Sf3 d6 Svart beskytter bonden 
sin, men samtidig blir løperen på f8 inne-
sperret. Derfor vil jeg heller anbefale deg å 
beskytte bonden med å flytte hesten til c6. 

3.d4 Morphy benytter sjansen til å gå på 
i sentrum. 

3...Lg4 Svart lager en binding på hesten, 
slik at hvis hesten flytter på seg, kan svart 
slå den hvite dronningen. Likevel var 
ikke dette trekket så lurt, fordi bonden på 

e5 kan få problemer. Noen sier at det i 
åpningen kan være greit å flytte hestene 
før løperne.

4.dxe5 Et smart trekk fra Morphy. Hvis 
svart slår bonden tilbake, kan hvit slå 
svarts dronning. Når kongen slår tilbake, 
kan hesten slå ut bonden på e5, siden 
det ikke er noen binding lenger. Da har 
hvit tjent en bonde! Greven og hertugen 
bestemmer seg derfor for å slå ut den 
irriterende hesten. 

4...Lxf3 5.Dxf3 Vanligvis skal man ikke 
gå ut med dronningen for tidlig, men nå

(F
ot

o:
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s)
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gjør det ingenting, siden dronningen får stå 
i fred. Det er ingen av de svarte brikkene 
som kan jage den hvite dronningen rundt 
på brettet. 

5...dxe5 6.Lc4
XABCDEFGHY

8rsn-wqkvlntr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+L+P+-+$

3+-+-+Q+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvL-mK-+R!

xabcdefghy

Morphy får med en ny brikke, og ser du 
hva han prøver på nå? 

6...Sf6 Greven og hertugen redder seg fra 
skolematten! Morphy truet å slå bonden 
på f7 med dronningen - sjakk matt! Nå får 
Morphy i stedet til et flott dobbeltangrep. 

7.Db3 En gaffel! Hvit truer to ting på en 
gang: Bonden på f7 og bonden på b7. 

7...De7 Svart dekker den viktigste bonden, 
den like ved kongen. Nå kan Morphy slå 
bonden på b7. Svart har da planlagt å 
spille dronningen til b4 med sjakk, slik at 
Morphy må bytte av dronningene. Morphy 
var så glad i å angripe at han ikke hadde 
lyst til å bytte dronningene. Han ville heller 
få flere brikker i angrep. 

8.Sc3 c6 Svart har fått dekket alle bøn-
dene sine, men Morphy kommer veldig 
raskt ut med offiserene.

9.Lg5 Enda en brikke blir med!

XABCDEFGHY

8rsn-+kvl-tr(

7zpp+-wqpzpp'

6-+p+-sn-+&

5+-+-zp-vL-%

4-+L+P+-+$

3+QsN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

9...b5 Svart er lei av alle de hvite angreps-
brikkene, og prøver å jage bort løperen. 
Men Morphy visste at når alle offiserene 
er i angrep, trenger man ofte ikke å rygge, 
da kan man heller slå til med et offer! 

10.Sxb5! Morphy gir bort hesten, men den 
svarte kongen blir ille ute. 

10...cxb5 11.Lxb5+ Sbd7 12.0–0–0 
XABCDEFGHY

8r+-+kvl-tr(

7zp-+nwqpzpp'

6-+-+-sn-+&

5+L+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+Q+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Dronningen, begge løperne og tårnet er nå 
med i angrep, og se på alle bindingene! 
Begge de svarte hestene står helt fast på 
grunn av de hvite løperne. 

12...Td8 Svart prøver å forsvare hesten.

(Dramaet fortsetter på neste side...)
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XABCDEFGHY

8-+-trkvl-tr(

7zp-+nwqpzpp'

6-+-+-sn-+&

5+L+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+Q+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

 Nå er det bare tårnet på h1 som ikke er 
med i angrep, tenkte nok Morphy. Han 
slo til med enda et offer: 13.Txd7! Txd7 

Nå kan hvit slå tårnet med løperen, men 
Morphy gjør noe enda lurere. 

14.Td1 Tårnet til svart kan ikke flytte seg, 
siden kongen da vil stå i sjakk. Når du 
har fått til en slik binding, er det veldig 
lurt å angripe den utsatte brikken med en 
brikke til, slik Morphy gjorde her. 

14...De6 15.Lxd7+ Sxd7
XABCDEFGHY

8-+-+kvl-tr(

7zp-+n+pzpp'

6-+-+q+-+&

5+-+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+Q+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-mKR+-+-!

xabcdefghy

Her kommer et veldig berømt trekk. Ser 
du hva Morphy kan gjøre for å tvinge fram 
sjakk matt i løpet av to trekk? 

16.Db8+!! Ojojoj, Morphy gir bort 
dronningen helt gratis! 16...Sxb8

XABCDEFGHY

8-sn-+kvl-tr(

7zp-+-+pzpp'

6-+-+q+-+&

5+-+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-mKR+-+-!

xabcdefghy

Der lurte vi bort hesten. Hvordan setter 
du sjakk matt? 

17.Td8#
XABCDEFGHY

8-sn-tRkvl-tr(

7zp-+-+pzpp'

6-+-+q+-+&

5+-+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1+-mK-+-+-!

xabcdefghy

En nydelig stilling. Morphy har ofret 
nesten alle brikkene sine, men tårnet 
og løperen fikser matten! Denne matten 
fikk navnet Operamatten, fordi partiet 
ble spilt i operaen i Paris. Stakkars svart 
som glemte at de burde ha flyttet ut alle  
offiserene sine og tatt rokade, slik 
Morphy gjorde.

Remi vet hva han lærte av Paul Morphy:

Få alle offiserene raskt i angrep! 

Alle brikkene må samarbeide for 
at det skal bli sjakk matt!
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Sterk nykommer i Bergen

36 flinke barn og ungdom deltok på kretsmesterskapet i Hordaland i september. 

Kretsmestere ble:

G (9 år og yngre): Torbjørn Krogstad Hystad, Søråshøgda
F (10 år): Olav Brattetveit, Bergen
E (11 år): Jens Christian L. Opdahl, Bergen
D (12 år): Mikael Takle, Bergen
C (13-14 år): Krister Smelvær, Fana
B (15-16 år): Matias Birkeland, Bergen
A (17-26 år): Jonatan M. Andersen, Bergen

Søråshøgda sjakklubb startet opp i fjor høst. Barna i klubben har lært masse sjakk 
kjemperaskt, og i yngste klasse var ni av de ti første på resultatlista fra Søråshøgda!

Ole Valaker er trener i Søråshøgda. - Jeg har holdt sjakkurs på SFO på Søråshøgda 
siden i fjor høst, forteller han. - Jeg har sikkert hatt rundt 100 barn på SFO etter hvert, 
og jeg har tre kurs akkurat nå. De fleste som nå gjør det sterkt i turneringer, var med 
på det første SFO-kurset i fjor. Da kunne de ikke reglene engang, så det har vært en 
utrolig utvikling! forteller han.

Barna får undervisning fra Valaker både i klubben og på internett. Mange av barna 
trener på www.chess.com og www.chessclub.com. - Stormester Leif Erlend Johan-
nessen har dessuten vært over to helger og trent med dem, forteller Valaker. - Han er 
en svært populær mann i klubben, og som en av foreldrene sa: Han er jo god i fotball 
også! Dessuten er Endre Steigum med som trener. Vi har også utviklet et eget trenings-
opplegg: "Stormester i supersleipe sjakktriks".

Valaker har planen klar for den nye klubben. - Vi har to mål: Vi skal skape norgesmestre, 
men alle skal med og alle skal ha det kjekt! sier han. - Vi har store planer i barne- og 
ungdoms-NM på Hamar i november. Dit skal fem av spillerne, forteller den dyktige 
treneren. 

NM kan du også være med på. Les mer på www.nmforungdom2013.no.

Dyktige sjakkspillere i yngste klassene G og F i kretsmesterskapet i Hordaland. (Foto: Bergens Schakklubs Ungdom)
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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 usf@sjakk.no
USF på Internett www.sjakk.no

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

Generalsekretær: Dag Danielsen

Leder: Eirik Næss
E-post eirik.nass@staminahot.no
tlf. 951 82 730

Klarer du å ikke sette matt?

XABCDEFGHY

8L+-+-+KtR(

7+r+-+-+L'

6-+-+-+R+&

5+-vl-zp-zp-%

4-+P+k+P+$

3+p+-zP-+p#

2-zP-+P+-zP"

1+-+N+N+-!

xabcdefghy

Det er hvit sin tur. Kan du finne et trekk som IKKE blir sjakk matt?

Løsning: Hvit må flytte tårnet til c6. Da er ikke det svarte tårnet bundet lenger, og svart 
kan redde seg med Txh7 i neste trekket. Oppgave av K. Fabel fra 1952.


