
Nr 2
2015
39. årgang



2

Medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.

Adresse: 
USF, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
e-post forsteraden@gmail.com

Førsteraden                                                                                                                nr 2/2015

Redaktør: Silje Bjerke. 
Illustrasjoner og forside: Flu Hartberg. 
Trykk: Gunnarshaug AS.

Bilder og tekst av Silje Bjerke 
der ikke annet er oppgitt.

Bli med på turnering
Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer passer for både nybegynnere og drevne 
spillere. Her er oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge framover. Turneringene 
merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, som du kan lese mer om på 
bgp.barnesjakk.no. Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

APRIL
11. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
11. Bergen kursavslutnings-BGP/UGP
Info: Eirik T. Gullaksen, eirikgu@online.no
11. Gullkongen BGP/UGP, Trondheim
Info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com
12. Kristiansand BGP/UGP
Info: Leif Bjornes, leifo.bjornes@gmail.com
17.-19. NM for skolelag, Moss
Info: Hans-Inge Kongevold, hans.inge.kongevold@gmail.com
25. Rødtvetsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Bogi Palsson, rodtvet.sjakk@gmail.com

MAI
9. Korsvollsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
9. First Saturday BGP/UGP, Alta
Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
23. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

Årsmøte og ledertreff

Du som får dette bladet, er medlem i Ungdom-
mens Sjakkforbund. Hvert år har Ungdommens 
Sjakkforbund årsmøte der klubbene og medlem-
mene diskuterer hva som skal skje det neste året.  
Årsmøte og ledertreff i år avholdes i Oslo 25.-26. 
april. Les mer om dette på www.sjakk.no.
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Overbelastning
Av og til er det slik at en brikke 
har altfor mye å gjøre. Kanskje 
må den passe på at det ikke blir 
sjakk matt, samtidig som den må 
beskytte en annen brikke. Når en 
brikke har for mye å gjøre, sier vi 
at den er overbelastet. 
 
Hvis du oppdager at motstande-
ren din har en brikke som er over-
belastet, kan du prøve å utnytte 
dette. Her er et enkelt eksempel 
på overbelastning:
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+p+-+-+&

5+l+n+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-mK-#

2-+-+-+L+"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

 
Den svarte bonden har to arbeids-
oppgaver: Den passer både på lø-
peren og hesten. Hvit kan utnytte 
dette ved å slå hesten. Etter 1.Lxd5 
cxd5 2.Txb5 har hvit vunnet en 
offiser og ligger veldig godt an. 

 

Avansert overbelastning
Noen overbelastninger er vanske-
lige å få øye på. Ser du hvilken 
svart brikke som har to arbeids-
oppgaver her?
XABCDEFGHY

8-+RwQ-+-+(

7+-zp-+p+-'

6-zp-+-+pmk&

5+-+-+-+p%

4-+-+-zP-+$

3+-wq-zP-+P#

2-+-+-+PmK"

1+-tr-+-+-!

xabcdefghy

Den svarte dronningen passer på 
to ting. Den beskytter bonden på 
c7, samtidig som den sørger for 
at hvit ikke kan sette matt ved å 
flytte dronningen til h8. Hvordan 
kan hvit utnytte dette?

Hvit spiller 1.Txc7! Hvis dron-
ningen slår tårnet, setter hvit sjakk 
matt med 2.Dh8. Hvis svart flytter 
dronningen til b2, er den fortsatt 
overbelastet:
XABCDEFGHY

8-+-wQ-+-+(

7+-tR-+p+-'

6-zp-+-+pmk&

5+-+-+-+p%

4-+-+-zP-+$

3+-+-zP-+P#

2-wq-+-+PmK"

1+-tr-+-+-!

xabcdefghy

Den svarte dronningen må frem-
deles passe på h8-feltet, men nå 
må den også passe på det svarte  

 
 
 
 
 
 
 
 
tårnet. Hvit vinner etter 2.Txc1 
Dxc1 3.Dh8#

Overbelastning avgjør VM
Den aller første VM-kampen i 
sjakk ble avgjort på en overbe-
lastning. Wilhelm Steinitz og 
Johannes Zuckertort spilte om 
verdensmestertittelen i 1886, og 
det ble bestemt at den første som 
vant ti partier skulle bli verdens-
mester. Etter at Steinitz hadde 
vunnet ni partier og Zuckertort 
hadde vunnet fem, skjedde dette:
XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7zppzplvl-zpp'

6-+-+-zp-sn&

5+-+P+-+-%

4-+-+N+q+$

3+-+L+NzP-#

2PzPP+-+K+"

1tR-+-wQ-+R!

xabcdefghy

Steinitz spilte hvit og oppdaget 
at en av svarts brikker er overbe-
lastet. Kan du se hvilken brikke 
det er?

Faktisk er bonden på g7 overbe-
lastet! Det er ikke lett å oppdage.  
Bonden passer på springeren 
på h6 og bonden på f6. Steinitz 
utnyttet dette ved å spille 1.Txh6!

Lurer du på hvordan du 
leser sjakktrekkene? 
Sjekk internettsiden  
bit.ly/sjakktrekk
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Zuckertort slo tilbake med  
1...gxh6. Dermed dekker ikke 
bonden f6 lenger, og Steinitz 
svarte med 2.Sxf6+!
XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7zppzplvl-+p'

6-+-+-sN-zp&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+q+$

3+-+L+NzP-#

2PzPP+-+K+"

1tR-+-wQ-+-!

xabcdefghy

Det er gaffel på kongen og dron-
ningen. Den svarte løperen kan 
ikke slå springeren, ettersom den 
hvite dronningen har laget en 
binding på løperen. Løperen har 
ikke lov til å flytte, for da blir det 
sjakk fra dronningen.

Zuckertort spilte derfor 2...Kf7, 
men ga opp partiet etter at Stei-
nitz slo dronningen med 3.Sxg4.

Østerriske Steinitz ble dermed 
den første verdensmesteren i 
sjakk. Han var verdensmester i 
åtte år, helt til han ble slått av 
tyske Emanuel Lasker i 1894.

Verdensstjerner overbelaster
Verdens beste spillere tenker ofte 
på overbelastning når de spiller. 
Nå skal vi se et oppgjør mellom 
to av Magnus Carlsens argeste 
konkurrenter, Veselin Topalov fra 
Bulgaria og Aleksander Moros-
evitsj fra Russland.

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7+-wq-+rzp-'

6-+l+-+R+&

5zpp+-+p+-%

4-+pzP-zP-wQ$

3+-zP-+-+R#

2-+-+-mK-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Topalov oppdaget at Morosevitsjs 
dronning er overbelastet. Dron-
ningen passer på slik at hvit ikke 
kan spille sin dronning til d8 fulgt 
av Th8 med matt, samtidig som 
svarts dronning passer på den 
svarte løperen.

Topalov utnyttet dette ved å slå 
løperen: 1.Txc6! Morosevitsj 
ga opp partiet. Hvis han spiller  
1...Dxc6 blir det matt etter 2.Dd8 
De8 3.Th8# 

Overbelastning for eksperter
Til slutt skal vi se en overbelast-
ning for virkelige eksperter. Igjen 
er to av verdens beste spillere i ak-
sjon. Sergej Karjakin har hvit mot 
Aleksander Grisjtsjuk i verdens-
mesterskapet i hurtigsjakk i 2012.
XABCDEFGHY

8-+r+-sn-mk(

7+-+-vlq+-'

6p+-+-+pzp&

5+r+pzPp+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-vLQsN-tRP#

2-zP-+-+-mK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Karjakin oppdaget at den svarte 
dronningen kunne bli overbelas-
tet, og slo til med et sterkt offer: 
1.Sxf5! Grisjtsjuk slo springeren 
med 1...gxf5.

XABCDEFGHY

8-+r+-sn-mk(

7+-+-vlq+-'

6p+-+-+-zp&

5+r+pzPp+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-vLQ+-tRP#

2-zP-+-+-mK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Nå er det kanskje lettere å se hvor-
for dronningen er overbelastet? 

Dronningen beskytter bonden på 
f5, samtidig som den passer på at 
de hvite tårnene ikke setter sjakk 
matt. Karjakin utnyttet dette ved 
å spille 2.Dxf5! 
XABCDEFGHY

8-+r+-sn-mk(

7+-+-vlq+-'

6p+-+-+-zp&

5+r+pzPQ+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-vL-+-tRP#

2-zP-+-+-mK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Grisjtsjuk ga opp partiet. Karjakin 
truer både dronningen og tårnet 
på c8, og hvis svart slår dron-
ningen med 2...Dxf5, kommer 
3.Tg8+ Kh7 4.T1g7 sjakk matt!
XABCDEFGHY

8-+r+-snR+(

7+-+-vl-tRk'

6p+-+-+-zp&

5+r+pzPq+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-vL-+-+P#

2-zP-+-+-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

  Det er matt!
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Oppgaver: Overbelastning

XABCDEFGHY

8-+l+-wqk+(

7zp-+n+p+p'

6-zp-+-vLpwQ&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-+-+P#

2P+-+rzPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

 Hva gjør hvit?
 

XABCDEFGHY

8-vl-+r+k+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-snP+P#

2-+-+-+P+"

1+R+-tR-+K!

xabcdefghy

 Hva gjør hvit?

XABCDEFGHY

8q+-sn-+k+(

7zP-+-+p+p'

6-+-+-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-zP-zP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

 Hva gjør hvit?

XABCDEFGHY

8-+-+-tR-tR(

7+-+-+-+-'

6-zp-+r+-+&

5+-+-+-+-%

4-mKP+-+-+$

3+P+-+l+-#

2P+-+-+k+"

1+-+-+-+n!

xabcdefghy

 Hva gjør hvit? 

XABCDEFGHY

8-+r+-vlk+(

7zpptr-wqpzp-'

6-+-zp-sn-zp&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-sNQ+-+P#

2PzPL+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

 Hva gjør hvit?

XABCDEFGHY

8-+-vl-trk+(

7zp-+-+pzpp'

6-zp-+rwq-+&

5+-zp-+N+-%

4-+-+-+Q+$

3+-+R+-+P#

2PzPP+-zPP+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

 Hva gjør hvit?

4.3.

2.1.

5. 6.

En av de svarte offiserene har altfor mye å gjøre. Den er overbelastet. Hvordan kan hvit utnytte det?

Løsninger på side 13.
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Fra SFO-sjakk til nordisk mester

KLASSE A (18-20 ÅR)
1. Dagur Ragnarsson, Island
7. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund
9. Sigve Hølleland, Masfjorden

KLASSE B (16-17 ÅR)
1. Lars Oskar Hauge, Oslo SSU
10. Cornelius Kvendseth, Nordstrand

KLASSE C (14-15 ÅR)
1. Klemens Ng, Sverige
2. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand
7. Endre Machlik, Tromsø

KLASSE D (12-13 ÅR)
1. Toivo Keinänen, Finland
3. Daniel Nordquelle, Nordstrand
4. Andreas Tryggestad, Nordstrand

KLASSE E (11 ÅR OG YNGRE)
1. Jonas Bjerre, Danmark
4. Julian Munk, Stavanger
7. Afras Mansoor, Søråshøgda

Norge tok ett gull, ett sølv og én bronse i årets 
nordiske mesterskap for barn og ungdom.

- Å bli nordisk mester var gøy, særlig med tanke på at det 
var seks år siden sist! sier Lars Oskar Hauge. Han vant 16 og 
17-årsklassen i nordisk mesterskap på Færøyene i februar. Lars 
Oskar har hele 2362 i rating, og var forhåndsfavoritt i klassen.

- Jeg har prøvd å vinne flere ganger uten hell, forteller han.  
- Resultatmessig gikk det greit, men jeg var ikke helt fornøyd 
med alle partiene.

Lars Oskar forteller at han lærte sjakk på skolen, før han 
begynte å spille i Barnas Grand Prix-turneringer. 

- Jeg begynte på sjakk-kurs på SFO i tredje klasse. Så valgte jeg 
å spille en BGP-turnering hvor jeg endte langt bak, men jeg 
fikk invitasjon til en ny. Og slik fortsatte det. Jeg tror for øvrig 
treneren på SFO-kurset var Torbjørn Ringdal Hansen, sier 
Lars Oskar. Torbjørn var også Magnus Carlsens første trener.

- Har du et tips til barn som vil bli gode i sjakk?

- Jeg tror det er veldig god trening å lese bøker og å løse 
sjakkoppgaver, sier Lars Oskar. - Men mest av alt å spille 
mange turneringer!

Lars Oskar har to fine sjakkmål. - Mitt mål er å spille så bra 
at jeg ikke gjør feil, smiler han. -  Og å alltid ha det gøy!

Den nordiske mesteren avsluttet med stil i siste runde:

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-+-vlp'

6-tR-wq-+p+&

5+-+Nsn-+-%

4P+-+-+-tr$

3+-+-vL-+-#

2Q+-+-zPPzP"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Lars Oskar er svart mot 
Oliver Johannesson fra  
Island. Olivers tårn angriper 
den svarte dronningen, men 
det bryr ikke Lars Oskar seg 
om. Han spiller 1...Sf3!! 
Plutselig truer både dron-
ningen, tårnet og hesten å 
slå bonden på h2. Hvis hvit 
slår dronningen, kommer 
2...Txh2 med arabisk matt. 
Hvit ga opp partiet.

Lars Oskar Hauge ble nordisk mester i 
februar. I tillegg tok Eivind X. Djurhuus sølv 
i 14-15-årsklassen, og Daniel Nordquelle 
bronse i 12-13-årsklassen.
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GLA'SIDENE
Klarer du de to oppgavene på Gla'sidene? Send dine svar på e-post til 
forsteraden@gmail.com eller i posten til Ungdommens Sjakkforbund, 
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen 20. april. Du kan vinne flotte premier! 

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

OPPGAVE 1  
Kan du nevne minst fem dyr som Remi drømmer om her?
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Klarte du oppgavene?

Løsningene på oppgavene i forrige 
nummer av Førsteraden var:

Oppgave 1: 
Bit C mangler i Remis puslespill.
 
Oppgave 2: 
Korketrekker er ikke et sjakkuttrykk.

Oppgave 3: 
Tallet 12 mangler.

Den dyktige vinneren ble Leon 
Cincović (10 år) fra Bærum. Han får 
premie i posten.Denne fine tegningen har vi fått fra Amanda Aartun 

Hvile, som er ti år og spiller i Konnerud sjakklubb. 
Premie for tegningen er på vei!

OPPGAVE 2  
Hvilket sjakkord får du nedover i de blå rutene?

Verdens beste sjakkspiller (etternavn)

Er det 16 av i sjakk

Kan du vinne på sjakkturnering

Midt på sjakkbrettet

Annet ord for uavgjort
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Årets jentetreff
- Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, 
sa Kimiya Sajjadi til sjakkselskapet.no da 
hun vant NM for jenter i februar.

 
- Jeg har virkelig satt sjelen min i dette her. Jeg har 
trent så ekstremt hardt, fortalte Kimiya da hun ble 
intervjuet av Oslo Schakselskap etter turneringen. Ki-
miya går på sjakklinja på Norges Toppidrettsgymnas, 
og har sjakkundervisning på skolen omtrent 15 timer 
i uka i tillegg til egentreningen. Selv om hun bare er 
16 år, klarte hun å gå helt til topps i 26-årsklassen. Nå 
er hun klar for nordisk mesterskap i Danmark i april.

 
Ingrid Greibrokk fra Alta ble både norsk og nordisk 
mester i fjor. I år forsvarte hun norgesmestertitte-
len ved å gå seirende ut av den tøffe kadettklassen. 
Sammen med sølvvinner Sara Næss skal hun nå 
kjempe om en ny nordisk tittel. 

 
Familien Næss er en skikkelig sjakkfamilie, og Saras 
lillesøster Maria imponerte med å ta seieren i lille-
puttklassen. Maria vant også premie for beste parti i 
turneringen. Partiet kan du se på side 12. 

 
I miniputtklassen stakk Linnea Garberg Tryggestad 
fra Nordstrand av med seieren. Selv om Linnea bare 
er ni år, har hun allerede 1422 i internasjonal rating! 
I jente-NM fikk Linnea likevel tøff kamp fra Live 
Skigelstrand fra Stavanger. De to jentene endte med 
like mange poeng, men Linnea snek seg foran på 
"kvalitetsberegning".

 
Yngste klasse ble vunnet av hjemmehåpet Gabriela 
Lunde Haugsdal. Masfjorden har mange flinke 
jenter i klubben, og det er femte gang ei jente fra 
Masfjorden vinner NM for jenter. Samtidig med 
NM arrangerte Masfjorden sjakkfestival med blant 
annet Barnas Grand Prix-turnering. Mer om den 
flotte sjakkhelgen 13.-15. februar kan du lese på  
www.masfjordensku.com.

De fremste i mikroputtklassen. (Alle foto: Audun Hølleland)

Miniputtklassen og en ivrig lillebror!

Blide jenter i den sterke ungdomsklassen.
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Mikroputt (9 år og yngre) 
1. Gabriela Lunde Haugsdal, Masfjorden  3,0 
2. Sofe Kristine Ratama, Alta         3,0
3. Shemorin Amarapala, Strømmen    2,0 
4. Anne-Johanna Hartvigsen, Tromsø       2,0 
5. Elma Selvik, Bergens                 2,0
 
Øvrige deltagere: Zsofia R. Akantisz, Sotra; 
Luise Wietschorke, Sotra.

Miniputt (11 år og yngre) 
1. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand         5,5
2. Live J. Skigelstrand, Stavanger             5,5
3. Eva Skaslien, Vålerenga                 4,0 
4. Ariza Hina, Søråshøgda                 4,0 
5. Mina J. Heier, 1911 U                 3,0
 
Øvrige deltagere: Ishildur Ådnedottir, Våle-
renga; Josefine L. Haugsdal, Masfjorden.

Lilleputt (13 år og yngre) 
1. Maria Næss, Vålerenga                 5,0   
2. Thyra Kvendseth, Nordstrand                4,5 
3. Embla E. Grønn, Oslo SSU                   4,0 
4. Polina Bronder, Vålerenga                 4,0 
5. Amalie I. Merkesvik, Bergens                 3,5

Øvrige deltagere: Ingrid Skaslien, Vålerenga; 
Maria Greibrokk, Alta; Sofie Løfaldli, Stavan-
ger; Ingrid J. Kvamme, Bergens; Sheroni 
Amarapala, Strømmen; Ann Regine Kvinge-
dal, Masfjorden; Mursal Norani, Alta; Julie B. 
Haugsdal, Masfjorden.       

Kadett (16 år og yngre) 
1. Ingrid A. Greibrokk, Alta                 4,0
2. Sara Næss, Vålerenga                 3,5
3. Megan A. Garcia, Vålerenga                 2,5
4. Elise S. Jacobsen, Tromsø                 2,0

Ungdom (26 år og yngre) 
1. Kimiya Sajjadi, Oslo SSU                 4,5 
2. Line Jin Jørgensen, Stavanger              4,5 
3. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger                4,0 
4. Elise Forså, Tromsø                  4,0 
5. Erle A. M. Hansen, Oslo SSU                3,5

Øvrige deltagere: Ramona Grotle, Bergens; 
Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger; Maud Rødsmo-
en, Oslo SSU; Lisbeth Haugsvær, Masfjorden.

Gabriela fra Masfjorden gikk helt til topps i yngste klasse.

Klasse lilleputt, med medaljevinnerne Embla, Maria og 
Thyra på bakerste rekke.

Gode venninner i kadettklassen: Sara, Ingrid og Megan 
bak, og Elise liggende foran.
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Lær av norgesmesteren
I lilleputtklassen i jente-NM 
gis det en ekstra premie til 
det vakreste partiet. Årets 
beste parti ble spilt av nor-
gesmester Maria Næss og 
Amalie Merkesvik.

 
De to voksne sjakkspillerne  
Torkel Kvinge Tande og Tom 
Eriksen kåret vinneren. "Et for-
midabelt kampparti mellom to 
jevne spillere hvor begge kjemper 
om initiativet og hvor det ikke gis 
et eneste tempo. Næss klarer å 
tilrive seg en bonde i midtspillet 
og avvikler senere til et vunnet 
sluttspill, som hun fører til vinst 
med sikker hånd," står det i jury-
ens begrunnelse. Her skal vi se det 
flotte partiet.

 
Maria Næss-Amalie Merkesvik
NM for jenter 2015, runde 3

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 
Maria spiller italiensk åpning. Ved 
å flytte bonden til c3, planlegger 
hun å gå på med bonden i sentrum 
til d4 senere. 

4...Sf6 5.d4 exd4 6.e5 
XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+n+-sn-+&

5+-vl-zP-+-%

4-+Lzp-+-+$

3+-zP-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Et sleipt trekk som prøver å lure 
den svarte hesten på avveie. Det 
beste trekket for svart nå er mot-
angrepet 6...d7-d5!

6...De7 Amalie lager en binding 
på bonden, slik at den ikke kan 
slå hesten. 

7.cxd4 d5 8.Lb3 

Et skummelt trekk var 8.0–0. 
Hvis svart slår løperen, spiller hvit 
9.exf6 Dxf6 10.dxc5 og hvit leder 
med en offiser. 

8...Lb4+ 9.Ld2 0–0 10.0–0 Se4 
11.Lxd5 Sxd2 12.Sbxd2
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zppzp-wqpzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+LzP-+-%

4-vl-zP-+-+$

3+-+-+N+-#

2PzP-sN-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Marias aggressive åpningsspill har 
fungert godt, og hun leder nå med 
en bonde.

12...Dd7 13.Lxc6 Dxc6 14.Tc1 
Maria får tårnet fint med i den 
halvåpne linjen. 

14...Dd7 15.Sb3 b6 16.Dd3 h6 
17.Dc4

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zp-zpq+pzp-'

6-zp-+-+-zp&

5+-+-zP-+-%

4-vlQzP-+-+$

3+N+-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Dermed truer hvit både løperen 
og bonden på c7. 17...c5 18.a3! 
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zp-+q+pzp-'

6-zp-+-+-zp&

5+-zp-zP-+-%

4-vlQzP-+-+$

3zPN+-+N+-#

2-zP-+-zPPzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Amalies løper er i trøbbel, men 
Amalie kjemper som en helt. 

18...b5! 19.Dc2 c4 20.axb4 cxb3 
21 .Dxb3 Lb7 22 .Tfd1 Ld5 
23.Dd3 Lc4 24.De3 Ld5 25.Dc3 
Tac8 26.De3 Lxf3 Amalie utnyt-
ter sjansen til å ødelegge Marias 
bondestilling. Hvis Maria slår 
løperen med dronningen, mister 
hun bonden på d4 etter 27...Txc1 
28.Txc1 Dxd4. 

27.gxf3 De7 
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Oppgave 1. Svarts dronning passer på at det ikke blir matt på g7, samtidig som den beskytter løperen på c8.   
     Den er overbelastet. Hvit utnytter dette ved å ta løperen: 1.Txc8! Etter 1...Dxc8 kommer 2.Dg7#
Oppgave 2. Svarts konge passer på både løperen og springeren. Den er overbelastet. Hvit utnytter dette ved å ta  
     enten løperen eller springeren. Etter 1.Txh1 Kxh1 2.Txf3 eller 1.Txf3 Kxf3 2.Kxh1 har hvit fått en  
     løper og en springer (6 poeng), mens svart bare har fått et tårn (5 poeng). 
Oppgave 3. Svarts tårn passer på både løperen og springeren. Det er overbelastet. Akkurat som i forrige  
     oppgave, utnytter hvit dette ved å ta enten løperen eller springeren. Etter 1.Txe3 Txe3 2.Txb8+  
     eller 1.Txb8 Txb8 2.Txe3 har hvit tjent en løper og en springer mot et tårn. 
Oppgave 4. Svarts springer er overbelastet. Den passer både på slik at det ikke blir matt på h7, og den passer på  
     at det ikke blir gaffel på d5. Hvit spiller 1.Sd5! Etter 1...Sxd5 blir det matt med 2.Dh7#
Oppgave 5. Svarts dronning er overbelastet. Den hindrer hvit i å få ny dronning, samtidig som den beskytter  
     springeren på d8. Hvit vinner med 1.Txd8+! Etter 1...Dxd8 blir det ny dronning med 2.a8D og  
     hvit vinner.
Oppgave 6. Svarts dronning passer på at det ikke blir matt på g7, samtidig som den beskytter løperen på d8.   
     Hvit utnytter dette ved å ta løperen: 1.Txd8! Txd8 2.Txd8+ Dxd8 3.Dxg7# 

Løsninger på oppgavene side 6

XABCDEFGHY

8-+r+-trk+(

7zp-+-wqpzp-'

6-+-+-+-zp&

5+p+-zP-+-%

4-zP-zP-+-+$

3+-+-wQP+-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

Maria leder med to bønder, men 
har flere dobbeltbønder som kan 
bli litt svake. Norgesmesteren 
fullfører partiet på en impone-
rende måte.

28.Tc5! Tårnet står kjempegodt 
her, og Maria kan doble tårnene 
etterpå ved å spille det andre tår-
net til c1. Amalie velger å bli kvitt 
det plagsomme tårnet, men da får 
Maria rettet ut bøndene sine. 

28...Txc5 29.bxc5 Tc8 30.b4 
Bøndene hjelper hverandre 
f ramover.  Bøndene i  sen-
trum kan nå bli veldig farlige.  
 

30...f6 31.f4 fxe5 32.fxe5 Dg5+ 
33.Dxg5 hxg5 

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7zp-+-+-zp-'

6-+-+-+-+&

5+pzP-zP-zp-%

4-zP-zP-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Dronningene er byttet av, og det 
blir svært vanskelig for svart å 
stoppe de hvite bøndene fra å bli 
nye dronninger.

34.Kg2 Kf7 35.Kf3 Begge spiller-
ne følger en viktig regel: Kongen 
må hjelpe til i sluttspillet! 

35...g6 36.Tg1 a5 Amalie kjemper 
godt og satser alt på et motangrep 
med sine bønder. 

37.bxa5 Ta8 38.Ta1 b4 39.Tb1 
Txa5 40.Txb4 Ta3+ 41.Kg4 
Ke6 42.Tb6+ Ke7 43.Txg6 Ta2 
44.Kxg5 Txf2 45.h4 Td2 46.Td6

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+-'

6-+-tR-+-+&

5+-zP-zP-mK-%

4-+-zP-+-zP$

3+-+-+-+-#

2-+-tr-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Fire fribønder er ikke lette å 
stoppe! 

46...Tg2+ 47.Kf4 Tg8 48.h5 Kf7 
49.c6 Kg7 50.Tg6+ Kf7 51.Txg8 
Uansett hva svart gjør, kommer 
hvit til å få nye dronninger. 

51...Ke7 52.c7 Svart ga opp par-
tiet. Et flott parti av to dyktige 
spillere! 1–0
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Sjakk i eksotiske omgivelser

JUNIOR (U26) 
1. Stavanger (Erlend Kyrkjebø, Nicolas Varley, Martin Nilsen, Fredrik Beer Jacobsen) 
2. Tromsø (Edit Machlik, Monika Machlik, Amir Keadana, Anders N. Aure, Magnus H. Meyer) 

UNGDOM (U16) 
1. SK 1911 U (Eivind Risting, Lucas Ranaldi, Odin Heier, August Berntsen-Øybø, Aleksander Lindbøl) 
2. Tromsø 2 (Tor Fredrik Kaasen, Gunnar Lund, Benjamin Halvorsen, Harald Christian Vestjord) 
3. Stavanger (Andreas Fossan, Abyl Kizatbay, Henrik Tallaksen, Sverre Skjølingstad, Jerlow Jacobsen) 
4. Tromsø 1 5. Nordstrand 6. Vålerenga 7. Smeaheia 8. Alta Broilers 9. Alta Camels 10. Alta Revolvers. 

BARN (U12) 
1. Moss (Tobias L. Nilsen, Bjørn Robertsen, William S. Olsen, Sondre Piiksi) 
2. Nordstrand Løper (Thyra Kvendseth, Andreas Tenold, Linnea G. Tryggestad, Arne K. Huse) 
3. Oslo SSU (Embla E. Grønn, Ole-Christian B. Kran, Tim Wanvik, Axel Tunsjø) 
4. Vålerenga 5. Stavanger Olje 6. Tromsø 7. Alta Steggene 8. Stavanger Gass 9. Nordstrand Springer 
10. Alta Konglomeratene (mixlag) 11. Alta Havørnene 12. Alta Laksene.

Vinnerne fra Moss i aksjon. WiIlliam tenker seg godt om 
mot bronsevinner Tim fra OSSU. (Foto: Toril M. Wiggin)

Sjakkturnering i Alta er både spennende og eksotisk. 
I NM for ungdomslag ble det ikke bare kåret norges-
mestere, deltagerne fikk også besøke et iglohotell!
  
Alta sjakklubb fikk mye skryt for arrangementet, 
som samlet 110 barn. Et av høydepunktene var 
utflukten til Sorrisniva Iglohotell lørdag kveld. 

På grunn av få deltagere i eldste klasse, ble junior- og 
ungdomsklassen slått sammen. Ungdomslaget til SK 
1911 U fra Oslo slo til og med juniorene, og sikret seg 

en overlegen norgesmestertittel. Juniorduellen mellom 
Stavanger og Tromsø ble klart vunnet av guttene fra 
Stavanger, som tok sin andre norgesmestertittel på rad.

Moss har et meget godt barnesjakkmiljø, og var favo-
ritter i yngste klasse. Tobias, Bjørn, William og Sondre 
hadde full kontroll, og vant 20 av 24 mulige partier. På 
neste side kan du lese norgesmester Tobias (12 år) sine 
egne tanker om det flotte partiet han spilte mot Embla 
fra Oslo. Tobias' kommentarer er markert med blå skrift. 
Mer om NM: www.nmungdomslag2015.com.

På ishotell er det bra å ha sjakklua på! 
(Foto: Arrangøren)
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Tobias Nilsen - Embla E. Grønn 
NM for barnelag, runde 3 
 
1.e4 c6 Åpningen heter Caro-
Kann. Poenget med å flytte bon-
den til c6 er å ha beskyttelse når 
bonden flytter til d5 i neste trekk. 

2.Sf3 d5 3.Sc3 Lg4 4.h3 Lxf3 
5.Dxf3 dxe4 6.Sxe4 Sd7 7.b3 
Tobias planlegger å sette løperen 
på b2 der den peker nedover hele 
brettet. Å sette løperen på b2 
eller g2 kalles å fianchettere 
løperen. 

7...Sgf6 8.Lb2 e6 9.g3 Lb4 
10.a3 La5 "Jeg synes La5 så 
rart ut, for nå kan jeg flytte 
hesten min til d6," sier To-
bias. Det har han rett i, så 
Embla burde nok ha flyttet 
løperen til e7 istedet.

11.Sd6+ Ke7 12.Sxb7
XABCDEFGHY

8r+-wq-+-tr(

7zpN+nmkpzpp'

6-+p+psn-+&

5vl-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3zPP+-+QzPP#

2-vLPzP-zP-+"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

"Nå har jeg vunnet en bonde, 
men hun finner et trekk jeg ikke 
så. Hennes neste trekk Lxd2+ 
kom overraskende på meg. Hun 
vil spille Db6 for å fange sprin-
geren min," forklarer Tobias. 

12...Lxd2+! Et imponerende 
trekk fra Embla. Løperen var tru-
et, og hun ofrer den slik at hun kan 
fange Tobias' hest i neste trekk.  
 
13.Kxd2 Db6 "Nå hadde ikke 

hesten noen steder å gå. Men 
jeg har løperparet og færre bon-
deøyer," kommenterer Tobias. 

En bondeøy er en gruppe bønder 
som står ved siden av hverandre. 
Her har hvit to bondeøyer, mens 
svart har tre. Det er bra å ha 
færrest mulig bondeøyer, slik at 
bøndene kan beskytte hverandre.  
 
14.Sd6 Tobias: "Jeg ville tvinge 
kongen hennes ut." 14...Kxd6 
15.Td1! 

 

 
XABCDEFGHY

8r+-+-+-tr(

7zp-+n+pzpp'

6-wqpmkpsn-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3zPP+-+QzPP#

2-vLPmK-zP-+"

1+-+R+L+R!

xabcdefghy

"Jeg vil sette kongen på c1 og ha 
tårnet ut. Hun vil få kongen på 
den andre siden og går ut av en 
avdekker," forklarer Tobias. 

15...Ke7 16.Kc1 "Jeg får kongen 
dit jeg vil." 

16...Thd8 17.Lg2 Tac8 18.Td2! 
Begge spiller veldig godt. Nå 
planlegger Tobias å doble tårnene, 

det vil si å sette tårnene bak hver-
andre slik at de kan samarbeide.  
 
18...c5 Embla finner en god 
plan med å angripe med bøn-
dene ned mot den hvite kongen.  
 
19.c4 Tb8 20.Kc2 a5 21.a4 To-
bias forsvarer seg godt og stop-
per de svarte bøndene før de 
får knust hvits kongestilling.  
 
21...Kf8 22.Thd1
XABCDEFGHY

8-tr-tr-mk-+(

7+-+n+pzpp'

6-wq-+psn-+&

5zp-zp-+-+-%

4P+P+-+-+$

3+P+-+QzPP#

2-vLKtR-zPL+"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Nå er tårnene doblet og legger 
press på den svarte stillingen. 

22...e5 23.Td6! "I sluttspillet 
får jeg tårnet på en fin plass, og 
jeg kan plukke bønder og vinne 
dette sluttspillet," sier Tobias. 

23...e4 24.Txb6 exf3 25.Txb8 
Txb8 26.Lxf3 Tobias leder med 
en bonde, og samtidig er løperne 
veldig sterke og kan gå til angrep 
på de svarte bøndene. 

26...Te8 27.Lc3 Se5 28.Lg2 Sg6 
Legg merke til hvor overlegne 
løperne er når brettet er så åpent. 
Hestene får ikke gjort så mye 
nyttig! 

29.Lxa5 Te2+ 30.Td2 Te5 31.Lc7 
Te7 32.Ld6 Tårnet er bundet og 
går tapt. Svart ga opp partiet. Et 
meget velspilt og spennende parti 
av de dyktige lilleputtene! 1-0

Norgesmester Tobias Nilsen kommen-
terer sin fine seier. (Foto: Arrangøren)
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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:  
Geir Nesheim, geir@sjakk.no

Leder:  
Eirik Næss, eirik.nass@staminahot.no
tlf. 951 82 730

Er du god med hesten?

Klarer du å få hesten fra b1 til c1, uten å gå innom et sted der den kan bli slått av 
den svarte dronningen? Svart flytter ikke. Du har ikke lov til å slå ut dronningen. 
Hint: Det tar totalt ni trekk! Løsning nederst på siden.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-wq-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+N+-+-+-!

xabcdefghy

Løsning: Springer a3 - c2 - e1 - f3 - h2 - f1 - g3 - e2 - c1.  
Oppgaven er laget av Jonathan Levitt og er hentet fra boka Batsford Chess Puzzles. 


