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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.

JANUAR
25. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com
25.-26. Trygve Waage Cup for klubblag, Oslo
Info: Johs R. Kjeken, jrkjeken@online.no
31.1.-2.2. NM for jenter, Alta
Info: www.nmjenter2014.com

FEBRUAR
17.-20. Vintersjakkskole, Oslo/Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
21. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com

MARS
7. Arendal BGP/UGP
Info: Tommy V. Thoresen, vithores@online.no
8. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@chess-destination.com
14.-16. NM barne- og ungdomslag, Kristiansund
Info: Tore Kristiansen, tore@ksk.no

APRIL
12. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Dolzhykova, olga@chess-destination.com
25.-27. NM for skolelag, Sevland
Info: Ole J. Kloster, oj_klossmajor@hotmail.com  
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Magnus er 
verdensmester!

Magnus Carlsen fra Lommedalen i Bærum er blitt 
verdensmester i sjakk! 

Fulgte du med på VM-kampen? Magnus spilte ti partier mot 
den forrige verdensmesteren Vishy Anand fra India. Magnus 
vant tre ganger, spilte sju remis, og tapte ingen. Nå er han den 
16. personen i historien som kan kalle seg ubestridt verdens-
mester i sjakk!
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Da Magnus Car lsen var  åt te år,  
begynte han å trene sjakk og spille i  
barneturneringer. Kanskje akkurat som 
deg? Det var ikke slik at Magnus vant 
hele tiden. Her er de femten øverste på 
resultatlista fra miniputtklassen i Kringsjå 
Barnas Grand Prix i 1999, da Magnus var 
nesten ni år gammel. Finner du Magnus 
på lista?

1. Carsten Opseth, Oslo SSU  6 poeng 
2. Ørnulf Stubberud , Oslo SSU  4,5 
3. Johannes Kvisla, 1911 U  4,5
4. Tobias Kolbu, Oslo SSU  4,5
5. Håvard Vederhus, 1911 U  4
6. Håkon Øksnevad, Nittedal  4
7. Claes Storm-Hanssen, Oslo 4
8. Knut Erik Bekkedal, Stjernen  3,5  
9. Adrian Becher, Drammen  3,5
10. Eivind Bækkedal, Stjernen  3
11. Magnus Carlsen, Bærum  3 
12. Johs. Blåsternes, 1911U  3     
13. Wiliam Magnor, 1911U  3 
14. Eirik Garnås, 1911U  3
15. Ole Mossin Olesen, 1911U  3
(25 deltagere)

I dag er Magnus 22 år og har trent veldig, 
veldig mye. De siste årene har han vunnet 
svært mange tøffe turneringer, og han har 
den høyeste ratingen i verdenshistorien. 
Men det var først 22. november at han 
ble verdensmester!

Magnus Carlsen og Vishy Anand skulle 
spille førstemann til 6,5 poeng for å kåre 
verdensmesteren. Alle de fire første parti-
ene endte med remis (uavgjort). Etter det 
fjerde partiet hadde spillerne en hviledag 
da Magnus badet og solet seg i det varme 
været i India. Etter hviledagen var han i 
toppform og vant to partier på rad!

Dermed ledet Magnus 4-2 og det skulle 
bli veldig vanskelig for Anand. Etter to nye 
remiser kom det mest spennende partiet 
i hele matchen. Anand satset alt på et 
angrep mot Magnus' konge. Det så ut 
som om angrepet skulle slå igjennom og 
det skulle bli sjakk matt, men Magnus fant 
et forsvar. Det kan du se på neste side.

Det siste partiet endte også remis, og 
dermed hadde Norge fått sin første ver-
densmester i sjakk!
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Det aller mest spennende oppgjøret i VM-
kampen kom i det niende partiet. Det skal 
vi se på her.

Før dette partiet ledet Magnus 5-3, så 
Anand måtte prøve å vinne for å ta igjen 
Magnus. Derfor satser han alt på et  
angrep mot Magnus' konge.

I dette partiet kan du se hvor langt fram-
over spillerne klarer å beregne. Magnus 
måtte planlegge forsvaret sitt lang tid i 
forveien for å hindre sjakk matt. 

Lurer du på hvordan du leser sjakktrek-
kene? Sjekk bit.ly/notasjon på internett.

Viswanathan Anand - 
Magnus Carlsen, parti 9

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 Begge spiller-
ne følger de tre reglene om godt åpnings-
spill: Ta kontroll over sentrum (midten av 
brettet), få ut offiserene (særlig hestene 
og løperne), og få kongen i sikkerhet med 
rokade. Åpningen Magnus har valgt heter 
Nimzo-indisk og er veldig populær blant 
de beste i verden. 

4.f3 Anand planlegger å flytte e2-e4 for 
å få et sterkt sentrum. Magnus forhindrer 
dette med sitt neste trekk. De beste spil-
lerne er eksperter på å stoppe motstan-
derens planer!

4...d5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 Magnus går 
til motangrep i sentrum med en gang. 

7.cxd5 exd5 8.e3 c4 

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+p+-+-%

4-+pzP-+-+$

3zP-zP-zPP+-#

2-+-+-+PzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

Det siste trekket til Magnus (8...c4) var det 
mange som ble overrasket over. Magnus 
låser i sentrum for å få mer kontroll på 
dronningfløyen (den venstre siden) av 
brettet. 

Samtidig er trekket risikabelt, for nå har 
ikke Magnus lenger noe press på hvits 
sentrum. Det gjør at det blir lettere for 
Anand å angripe mot kongen til Magnus 
på den andre siden. Det er akkurat det 
Anand gjør videre. 

En kjent sjakkregel lyder: Når det ikke 
er press i sentrum, er det mye lettere å 
angripe på kantene. Et vanligere trekk for 
svart var derfor å ta rokade, men Magnus 
har andre planer. 

9.Se2 Sc6 10.g4 Anand begynner angre-
pet på kongefløyen. Nå kan det bli skum-
melt for den svarte kongen etter rokade. 

10...0–0 11.Lg2 Begge spillerne får ut 
alle offiserene og får kongen i sikkerhet. 

11...Sa5 

Det avgjørende partiet
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XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5sn-+p+-+-%

4-+pzP-+P+$

3zP-zP-zPP+-#

2-+-+N+LzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Ser du hvor den svarte springeren er 
på vei? Magnus sikter seg inn på det 
svake b3-feltet langt inne i hvits leir. 
Der kan hesten enten slå den hvite 
løperen, eller bare stå og irritere hvit. 

12.0–0 Sb3 13.Ta2 b5 14.Sg3 a5 
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7+-+-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5zpp+p+-+-%

4-+pzP-+P+$

3zPnzP-zPPsN-#

2R+-+-+LzP"

1+-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Ettersom sentrum er låst, går begge 
spillerne til angrep på hver sin side. 
Magnus satser på at en av bøndene 
hans på sikt skal kunne bli ny dron-
ning, mens Anand håper at hans 
angrep skal føre til sjakk matt på den 
svarte kongen. I partiet skjer nesten 
begge deler - men bare nesten! 

15.g5 Se8 16.e4 Sxc1 Løperen til hvit 
hadde nå fått fri bane ut, så Magnus 
velger å kvitte seg med den. 

17.Dxc1 Ta6 18.e5 Sc7 19.f4 

(Partiet fortsetter på neste side)

Magnus Carlsen måtte gjennom en metalldetektor 
før han skulle spille, slik at arrangøren var sikre på at 
han ikke hadde med et dataprogram til å hjelpe seg!  
(Foto: Arrangøren/Mahesh)

Her er Magnus Carlsen i 2002. Han analyserer parti 
sammen med Line Jin Jørgensen under VM for barn 
og ungdom i Hellas. Tenk at han 11 år senere er  
verdensmester! (Foto: Jan Egil Jørgensen)
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XABCDEFGHY

8-+lwq-trk+(

7+-sn-+pzpp'

6r+-+-+-+&

5zpp+pzP-zP-%

4-+pzP-zP-+$

3zP-zP-+-sN-#

2R+-+-+LzP"

1+-wQ-+RmK-!

xabcdefghy

Anands plan er å spille bonden fra f4 
til f6, der den vil være en stor plage for 
den svarte kongen. Magnus fortsetter sitt 
motangrep på den andre siden. 

19...b4 20.axb4 Etter partiet var det 
mange som sa at Anand ikke burde gjort 
dette, for nå blir tårnene byttet av. Anand 
kunne trengt tårnet på a2 i forsvaret mot 
de svarte bøndene. 

20...axb4 21.Txa6 Sxa6 22.f5 
XABCDEFGHY

8-+lwq-trk+(

7+-+-+pzpp'

6n+-+-+-+&

5+-+pzPPzP-%

4-zppzP-+-+$

3+-zP-+-sN-#

2-+-+-+LzP"

1+-wQ-+RmK-!

xabcdefghy

De hvite bøndene ser veldig farlige ut, 
men Magnus har full kontroll og fortsetter 
med sin egen plan. 

22...b3 Denne bonden nærmer seg å bli 
ny dronning, og derfor gjør den det van-
skeligere for hvit å bruke alle brikkene i 
angrepet mot svarts konge. 

23.Df4 Anand tenkte i 45 minutter på 
dette trekket. Det er en hel skoletime! 

23...Sc7 Springeren stod ikke særlig 
godt på kanten av brettet, og Magnus får 
den tilbake i forsvar. Magnus Carlsens 
tidligere trener Simen Agdestein pleier å 
si at en springer på randen er en springer 
i sanden!

24.f6 g6 
XABCDEFGHY

8-+lwq-trk+(

7+-sn-+p+p'

6-+-+-zPp+&

5+-+pzP-zP-%

4-+pzP-wQ-+$

3+pzP-+-sN-#

2-+-+-+LzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Ser du en plan for Anand for å få til matt? 

25.Dh4 Anand har tenkt seg til h6 og 
videre til g7 med dronningen. Da vil 
det være sjakk matt. Men Magnus har 
forsvaret klart. 

25...Se8! Herfra forsvarer hesten g7-
feltet. 

26.Dh6 b2! 
XABCDEFGHY

8-+lwqntrk+(

7+-+-+p+p'

6-+-+-zPpwQ&

5+-+pzP-zP-%

4-+pzP-+-+$

3+-zP-+-sN-#

2-zp-+-+LzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Anand har satset alt på angrepet sitt, 
mens Magnus bare har ett skritt igjen for 
å få ny dronning. Anand finner nå en ny
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skummel angrepsplan: Å få tårnet til h4! 
Hvis han får til det, vil det kunne bli matt 
med Dxh7. Anand lar derfor Magnus få 
enda en dronning, for enda viktigere er 
det å få til matt! 

27.Tf4! b1D+ Det er ikke ofte man ser 
tre dronninger på brettet i en VM-kamp! 
Det er morsomt at Magnus ennå ikke har 
brukt den andre dronningen sin. Magnus 
vet selvfølgelig at det ikke lønner seg å 
fly rundt med dronningen for tidlig i spillet.

28.Sf1? Dette var den avgjørende tabben 
fra Anand. Nå finner Magnus Carlsen en 
veldig god redning. 

Anand skulle isteden ha satt løperen i 
mellom. Magnus hadde et forsvar klart 
da også: 28.Lf1 Dd1! 29.Th4 Dh5! Eneste 
måten å hindre matt på, men siden Mag-
nus allerede leder med en dronning, går 
det greit å gi den ene dronningen tilbake. 

Magnus hadde beregnet denne fortset-
telsen: 30.Sxh5 gxh5 31.Txh5 Lf5. Nå 
er det løperen som dekker h7. Stillingen 
er ganske jevn og spennende! Heldigvis 
gjorde Anand i stedet en stor tabbe. 
XABCDEFGHY

8-+lwqntrk+(

7+-+-+p+p'

6-+-+-zPpwQ&

5+-+pzP-zP-%

4-+pzP-tR-+$

3+-zP-+-+-#

2-+-+-+LzP"

1+q+-+NmK-!

xabcdefghy

28...De1! Nå kan Magnus slå ut tårnet 
til Anand når det kommer til h4: 29.Th4 
Dxh4 30.Dxh4. Magnus vil da lede med et 
helt tårn. Anand ga derfor opp partiet. 0–1

VM-kamp 2013 Chennai, India 9.-22. november
 
     1     2    3     4   5   6   7    8    9   10 
Magnus Carlsen, Norge ½   ½   ½   ½   1   1   ½   ½   1   ½ 6,5
Vishy Anand, India  ½   ½   ½   ½   0  0  ½   ½   0  ½ 3,5 
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GLA'SIDENE

Oppgave 1: 
 

Hvem er verdensmester i sjakk? 

Oppgave 2: 
 
Hvilket skummelt dyr har 
Magnus Carlsen sagt at 
han helst ville vært, hvis 
han måtte velge?

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 1. februar. 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:  
 

Hvilket land er dette, hvor det  
ble spilt VM-kamp i sjakk? 

 

A   N   I   D    I    

Svar: 

Klarte du 
oppgavene i det 
forrige bladet?

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

Oppgave 1: En bonde kan bli 
til en dronning, tårn, løper eller 
springer.
 
Oppgave 2: Sjakkira hadde gjemt 
seg på side 11.

Oppgave 3: Dyret var marsvin.

Den dyktige vinneren ble Josef 
Auklend (11 år) fra Vigrestad. Han 
får en premie hjem i posten.

Denne fine tegningen har vi fått fra Mikkel 
Berglund (10 år) fra Veien sjakklubb på  
Hønefoss. Mikkel får en premie i posten!

GÅTER!
Thyra Kvendseth (10 år) fra Nord-
strand i Oslo har sendt oss disse 
morsomme gåtene:

Gåte 1: Hvilket ord blir kortere 
hvis du legger til 3 bokstaver?

Gåte 2: Hvilket ord blir lengre 
hvis du fjerner 3 bokstaver?

Løsninger

Gåte 1: Kort!

Gåte 2: Kortere!
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Nye mestere
Mens Magnus Carlsen kjempet om VM-gull i India, var 278 flinke barn og ungdom 
i aksjon under norgesmesterskapet på Hamar 15.-17. november. De spilte masse 
god sjakk og det ble kåret norgesmestere i sju klasser. 

I yngste klasse var det jentene som dominerte, med tre av de fire første plassene. Helt 
til topps gikk Linnea Garberg Tryggestad fra Nordstrand. Selv om hun bare er åtte år, 
er Linnea en fryktet spiller i turneringer med både barn og voksne. 

Andreplassen gikk til Jens Ingebretsen fra Holmestrand, mens Stavangers Live  
Skigelstrand sikret seg tredjeplassen. Den nye klubben Søråshøgda fra Bergen viste 
skumle hensikter med tre spillere blant de ti første på resultatlista!
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13(Alle foto: Bjørn Berg Johansen)

I 10-årsklassen var kameratgjengen fra 
Moss sjakklubb i toppform. Bjørn Robertsen 
(bildet) tok gullet, mens klubbkameratene 
Sondre, William og Tobias sikret seg 3., 4. 
og 8. plassen. Isak fra Nordstrand tok en ny 
flott medalje i NM.

Akkurat som under Landsturneringen i som-
mer, ble 11-årsklassen en duell mellom André 
fra Alta og Tor Fredrik fra Tromsø. Denne 
gangen var det André som stakk av med 
seieren. Maria fra Tigerklubben i Oslo kapret 
en god bronse.
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De to fremste i 12-årsklassen ble 11-åringene Daniel 
og Andreas fra Nordstrand. Begge er veldig drevne 
spillere som har representert Norge i Europamester-
skapet tidligere, så det var ingen overraskelse at disse 
to skulle kjempe om seieren. Nå er begge kvalifisert 
til nordisk mesterskap i 2014. Bronsen gikk til Eivind 
Bruaset fra Trondheim. 

I klasse C (13-14 år) var det favoritten Sebastian  
Mihajlov (til høyre) som gikk til topps. Sebastian vant den 
nest øverste klassen i NM for voksne i juli, og har spilt  
remis mot den 35. beste voksne spilleren i hele 
verden! På de neste plassene fulgte Eivind fra Nord-
strand og Sondre fra Bergen.
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Også i klasse B (15-16 år) ble det favorittseier, 
her ved den svært rutinerte Johan-Sebastian 
Christiansen. Sølv og bronse gikk til Henrik fra 
Kristiansund og Kjell Håkon fra Tyristrand.

I eldste klasse var det Elise fra Tromsø som 
ledet helt til siste runde, men Stian fra Alta 
sjakklubb klarte å snike seg forbi på målstre-
ken. Bronsen gikk til Henrik fra Oslo.

Mange barn fra Alta sjakklubb hadde reist 
langt for å spille NM. Den sterke klubben 
fikk med to NM-gull tilbake, ved Stian 
og André, i tillegg til mange andre flotte  
prestasjoner!

God deltakelse fra Alta sjakklubb. (Foto: Paul Nielsen)
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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

Bronse i europamesterskapet
Aryan Tari kom på tredjeplass i europamester-
skapet under 14 år! Bare én nordmann har klart 
medalje i et barne- og ungdoms-EM tidligere, 
og det er Magnus Carlsen.

Aryan tok sju poeng på de ni partiene han 
spilte. Europamester ble Jorden van Foreest 
fra Nederland, som tok 7,5 poeng.

Også i klassen under 16 år fikk Norge veldig 
gode plasseringer, med Johan-Sebastian 
Christiansen på 12. plass og Johan Salomon 
på 15. plass.

Denne jula jakter Aryan på VM-medalje i De 
Forente Arabiske Emirater. Du kan følge med 
på hvordan det går med de norske deltakerne 
på  www.bergensjakk.no.

 
Følg sjakknyhetene på internett:

www.bergensjakk.no


