
Nr 3
2015
39. årgang



2

Medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.

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

Førsteraden                                                                                                                nr 3/2015

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.

MAI
23. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no

JUNI
6. Drammen Torgsjakk BGP/UGP
Info: www.drammensjakk.no
13. First Saturday BGP/UGP, Alta
Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
26. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no
26. Hell BGP/UGP, Stjørdal 
Info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com

JULI
4.-11. Landsturneringen NM i sjakk, Oslo
Info: www.sjakknm2015.no

Årets største barneturnering

Norgesmesterskapet for barn og ungdom 
er årets største barneturnering. I fjor deltok 
414 barn i NM. Årets NM spilles i Bergen 
13.-15. november. Alle deltakere spiller sju 
partier mot andre barn. I tillegg er det mulig-
het til å dra på lekeland, fjelltur og mye mer. 
Sjekk www.nmforungdom2015.no for all 
informasjon.
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- Jeg ønsker å spille sjakk resten av livet

Mens klassekameratene var på hytta eller i Syden, 
brukte Afras Mansoor påskeferien på å spille 
sjakkturnering mot voksne.

- Det morsomste med sjakk er å konkurrere og å slå 
de voksne med høyere rating enn det jeg har, sier 
Afras. Han spiller turneringer nesten hver helg, og 
i november ble han norgesmester i 11-årsklassen 
etter sju strake seire. I påsken var han på Fagernes 
og kjempet i Det åpne NM, der både voksne og 
barn kunne delta.

- Det var veldig kjekt i begynnelsen av turneringen 
på Fagernes, forteller Afras. - Jeg startet veldig bra. 
Men under turneringen ble jeg syk og forkjølet. Jeg 
klarte ikke helt å konsentrere meg, og derfor tapte 
jeg flere partier som jeg tror jeg kunne ha vunnet. 

Morsomst å slå voksne
- Jeg synes det er mye gøyere å spille mot voksne 
enn mot barn, sier han. - Og spesielt gøy når jeg 
klarer å vinne mot dem. Da får jeg enda mer lyst til 
å spille mot høyt ratede voksne, smiler unggutten 
fra Søråshøgda barnesjakklubb i Bergen.

Afras liker aller best å spille sjakk mot voksne. Her har han akkurat vunnet pengepremie i Knut 
Brokstads Minneturnering i Trondheim i oktober i fjor. - Denne turneringen husker jeg spesielt godt. 
Jeg tapte ikke et eneste parti og vant gruppe B, forteller Afras. - Det var første gang jeg startet med 
trekket 1.d4. Jeg pleide å spille 1.e4 og tapte noen partier før turneringen. Da anbefalte treneren min 
Ole 1.d4. Men da kunne jeg ikke mer enn to trekk teori! sier Afras. Likevel holdt det til turneringsseier 
mot de voksne i Trondheim. (Foto: OIe Valaker)

Afras (11) er hekta på sjakk:
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Det er bare to år siden Afras begynte med sjakk, 
men han har allerede klart å få 1487 i rating. - Jeg 
begynte med sjakk i 2013. Det var mamma som 
meldte meg på SFO-kurs med Ole Valaker som 
trener, og den første turneringen jeg spilte var i 
august 2013, forteller Afras. 

- Jeg har en fantastisk god trener, Ole, som jeg har 
trent masse med. Vi ser mye på stormesterpartier 
sammen. Jeg deltar i så mange langsjakkturnerin-
ger som mulig. I tillegg spiller jeg mye på Internet 
Chess Club og gjør oppgaver på forskjellige nett-
sider, blant annet Chess Tactics Server, forklarer 
Afras.

- Har du et treningstips til andre barn?

- Hvis de vil bli gode i sjakk, må de spille masse 
både på nettet og i turneringer, og prøve å løse 
mange oppgaver.

Afras har store planer for fremtiden.

- Målet mitt er først og fremst å bli stormester, og 
kanskje topp 10 i verden!

På Fagernes i påsken vant Afras mot den beste 
spilleren han noensinne har slått. Motstanderen 
Tor Wetle Hoem har mer enn 2000 i rating! Vi 
skal se avslutningen på det flotte partiet.

Afras Mansoor - Tor Wetle Hoem (2039)
Det åpne NM 2015, runde 1

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7tr-+-zppvl-'

6-+P+-+p+&

5+-+Pzp-+p%

4p+-+P+-vL$

3+-zPR+P+-#

2-tr-+-+PzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Afras har spilt veldig godt og leder med en bonde. 
Han har en fribonde på c6 som nærmer seg å bli 
ny dronning. Men den trenger hjelp fra de andre 

hvite brikkene. Afras finner et kjempetrekk som 
skaffer den hvite bonden en god medhjelper.

33.Lxe7! Afras ofrer løperen slik at de to hvite 
bøndene på c6 og d5 sammen kan bli nye dron-
ninger. 

33...Txe7 34.d6

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-trpvl-'

6-+PzP-+p+&

5+-+-zp-+p%

4p+-+P+-+$

3+-zPR+P+-#

2-tr-+-+PzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

 To bønder ved siden av hverandre som har kom-
met så langt fram, er nesten umulige å stoppe. 
Ofte er de verdt mer enn et tårn, slik som vi ser 
her. 34...Ta7 35.c7 a3 Hvis svart hadde prøvd  
35...Ta8, kunne Afras spilt 36.d7 og det er umulig 
å stoppe de hvite bøndene. 

36.c8D+ Kh7 37.d7 a2 Svart prøver å få dronning 
selv, men Afras hindrer dette enkelt. 

38.Tdd1 Svart ga opp. Hvit truer å få enda en ny 
dronning, og vinner lett. 1–0 En flott seier!

Afras (i midten) vant tiårsklassen i fjorårets NM med 
7 av 7 poeng. - Jeg ønsker å spille sjakk resten av 
livet! sa han til avisa Bergens Tidende i mai. (Foto: 
Ole Valaker) 
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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 1. august. Du kan vinne flotte premier! 

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

OPPGAVE 1  
Hvilke åtte sjakkord har gjemt seg her?  

Ordene kan være bortover eller nedover.

S Y T M A T T A 
J F I N S A R G 
A S F U L B O U 
K O N G E S K L 
K I R A T L A S 
A R E N S Ø D   P 
B O N D E P E A
I D R A T E L T 
S Ø L T Å R N T 
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Klarte du kryssordet?

Løsningen på kryssordet i forrige nummer av Førsteraden var:

C     A     R    L     S     E     N

                B    Ø    N     D    E     R 

                       P     O     K    A    L

                S     E    N     T    R     U    M

                       R     E    M    I      S

Den dyktige vinneren ble Gabriela Lunde Haugsdal (8 år) fra 
Masfjorden. Hun får premie i posten.

Verdens beste sjakkspiller (etternavn)

Er det 16 av i sjakk

Kan du vinne på sjakkturnering

Midt på sjakkbrettet

Annet ord for uavgjort

  

OPPGAVE 1  
Hvilke åtte sjakkord har gjemt seg her?  

Ordene kan være bortover eller nedover.

L

Ø

P

E

R

        - Driver du med sport?

        - Ja, jeg spiller sjakk.

        - Det blir du vel ikke sliten av!

        - Jo, jeg blir helt matt...
 
Innsendt av Mathias McLean (10 år)  
fra Fana sjakklubb i Bergen.

OPPGAVE 2  

Tegningen av Sjakkira som har sovnet 
ved treet finner du også et annet sted i 
bladet. På hvilken side?
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Uslåelige Capablanca
Det er ikke ofte Magnus Carlsen taper et parti. 
Men ingen sjakkmestere har tapt så få partier som 
den tredje verdensmesteren, José Raúl Capablanca.

Gjennom hele sin voksne karriere tapte Capablanca 
bare 35 partier! Fra 1916 til 1924 spilte han i ver-
denstoppen uten å tape et eneste parti. 

Capablanca regnes som et av tidenes største sjakkta-
lenter. Han lærte sjakk da han var fire år, ved å se på 
pappaen sin spille. Mens Mikhail Tal, som vi lærte 
om i et tidligere Førsteraden, var kjent for magiske 
offer og kombinasjoner, er Capablanca blitt berømt 
for å legge langsiktige planer og alltid vite hvor han 
skal plassere brikkene sine, slik at de gjør mest mulig 
nytte for seg. Det er dette som kalles posisjonsspill.

Mange har sagt at Magnus Carlsen minner om 
Capablanca. Istedenfor å spille veldig komplisert, 
gjør begge to logiske trekk som er enkle å forstå. Nå 
skal vi se noen lærerike eksempler på Capablancas 
logiske spill. Magnus Carlsen har garantert studert 
disse partiene nøye!

Frank Marshall - 
José Raúl Capablanca
New York 1909
XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zppwq-+pzpp'

6-+-+l+-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-+Q+-+$

3+-tR-zP-zP-#

2PzP-+-zPLzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Begge spillerne har dronning, to tårn, en løper og seks 
bønder hver. Derfor skulle man tro at det var helt 
jevnt. Men faktisk har svart et ganske stort overtak. 
Kan du tenke deg hvorfor? 

Lær sjakk med verdensmesterne:

Casablanca er en av verdens mest berømte filmer. Første-
radens tegner Flu Hartberg lot seg inspirere av den kule 
filmplakaten da han lagde førstesiden til bladet! 

For å bli en ekte sjakkmester, 
er det lurt å studere verdens-
mesternes partier. Her kan du 
lære om kubaneren José Raúl 
Capablanca, som var den tredje 
verdensmesteren i sjakk. Han 
ble verdensmester i 1921, da 
han slo Emanuel Lasker.

(F
ot

o:
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ik
im

ed
ia

)
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Capablanca har det som kalles en 
bondemajoritet på dronningfløyen. 
Det betyr at han har flere bønder 
på den venstre siden av brettet 
enn det Marshall har. Capablanca 
kan derfor bruke sine tre bønder 
og prøve å skaffe seg en ny dron-
ning. Marshalls problem er at han 
ikke kan gjøre det samme med 
sine fire bønder på den andre 
siden, fordi de må stå og beskytte 
kongen hans. 

Se så lurt Capablanca går på 
med bøndene sine: 18...b5! 19.a3 
Marshall prøver å stoppe de 
svarte bøndene. 

19...c4 20.Lf3 Tfd8 Tårnene må 
selvfølgelig hjelpe til, og de trives 
best i åpne linjer der de ikke er 
sperret inne av bønder. 

21.Td1 Txd1+ 22.Lxd1 Td8
XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zp-wq-+pzpp'

6-+-+l+-+&

5+p+-+-+-%

4-+p+Q+-+$

3zP-tR-zP-zP-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-+L+-mK-!

xabcdefghy

Det svarte tårnet har tatt kontroll 
over den åpne linjen, og truer 
hvits løper. 

23.Lf3 g6 Capablanca gir kongen 

litt luft, slik at den ikke blir sek-
kematt. Legg merke til at Capa-
blanca lager fluktrute på et svart 
felt, slik at den hvite løperen ikke 
kan dekke luftehullet. 

24 .D c6 D e5 25 .D e4 Dxe4 
26.Lxe4 
XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zp-+-+p+p'

6-+-+l+p+&

5+p+-+-+-%

4-+p+L+-+$

3zP-tR-zP-zP-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Nå som dronningene er byttet 
av, blir de svarte bøndene enda 
farligere. 

26...Td1+ Vanligvis er det lurest å 
sette tårnet på andreraden, der det 
kan angripe alle de hvite bøndene. 
Men her har hvit forsvaret klart 
med 26...Td2 27.Tc2. 

27.Kg2 a5 28.Tc2 b4
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+p+p'

6-+-+l+p+&

5zp-+-+-+-%

4-zpp+L+-+$

3zP-+-zP-zP-#

2-zPR+-zPKzP"

1+-+r+-+-!

xabcdefghy

Bøndene kommer stadig nærme-
re å bli ny dronning. 29.axb4 axb4 
30.Lf3 Tb1 31.Le2 b3! 32.Td2 

Hvis hvit prøver å bremse de 
svarte bøndene ved å spil-
le 32.Tc3, vinner svart etter  

32...Txb2 33.Lxc4 Tc2! 34.Txc2 
bxc2 og svart får ny dronning. 

32...Tc1 Capablanca har planen 
klar: Tårnet skal til c2, der det vil 
angripe alle de hvite brikkene på 
andreraden. 

33.Ld1 c3!
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+p+p'

6-+-+l+p+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+pzp-zP-zP-#

2-zP-tR-zPKzP"

1+-trL+-+-!

xabcdefghy

De svarte bøndene er bare to 
skritt fra å bli nye dronninger. 

34.bxc3 b2 35.Txb2 Marshall 
har ikke noe valg, og må gi bort 
løperen sin for å stoppe den 
svarte bonden. 35.Lc2? hadde 
heller ikke fungert, på grunn av 
35...Txc2 36.Txc2 b1 med ny 
dronning. 

35...Txd1 Dermed leder Capa-
blanca med en løper, og resten er 
enkelt for en så god spiller. 

36.Tc2 Lf5 37.Tb2 Tc1 38.Tb3 
Le4+ 39.Kh3 Tc2 40.f4 h5 Capa-
blanca planlegger faktisk å matte 
hvit! Nå truer han Lf5+ 42.Kh4 
Th2+ 43.Kg5 Kg7 fulgt av f6# 

41.g4 hxg4+ 42.Kxg4 Txh2 
43.Tb4 f5+ 44.Kg3 Te2 45.Tc4 
Txe3+ 46.Kh4 Kg7 47.Tc7+ Kf6 
48.Td7 Lg2 49.Td6+ Kg7 Hvit 
ga opp. Han kommer til å bli 
matt, for eksempel 50.c4 Th3+ 
51.Kg5 Th5# 0–1

Lurer du på hvordan du 
leser sjakktrekkene? 
Sjekk internettsiden  
bit.ly/sjakktrekk
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Stakkars løper!
Det neste partiet vi skal se er også 
veldig berømt. Capablanca vinner 
enkelt og greit ved å sperre inne 
motstanderens løper!

William Winter - 
José Raúl Capablanca 
Hastings 1919

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 
Denne åpningen kalles firsprin-
gerspill, siden alle fire springerne 
går ut med en gang. 

4.Lb5 Lb4 5.0–0 0–0 6.Lxc6 dxc6 
7.d3 Hvit kunne tatt svarts bonde 
med 7.Sxe5, men svart får bonden 
tilbake etter for eksempel 7...Te8 
8.Sf3 Sxe4. Hvit velger derfor å 
beskytte sin egen bonde først. 

7.. .Ld6 8.Lg5 Hvit lager en 
binding på den svarte springeren. 
Ofte kan denne bindingen være 
ekkel, men akkurat nå er den ikke 
så farlig, som vi skal se. 

8...h6 9.Lh4 c5 10.Sd5 Et veldig 
fristende trekk. Hvit legger mer 
press på den svarte springeren 
som er bundet. Men Capablanca 
har svaret klart. 

10...g5! Dette må man være 
veldig forsiktig med å gjøre, etter-
som det åpner opp ved den svarte 
kongen. Men Capablanca har 
funnet ut at kongen hans ikke er 
i fare, og at den hvite løperen blir 
stående veldig inneklemt på g3. 

11.Sxf6+ Av og til kan offe-
ret 11.Sxg5 være skummelt. 
Hvis svart svarer med 11...hxg5 
12.Lxg5 vinner hvit springeren på 
f6 og står kjempebra. Capablanca 
har isteden planlagt 11...Sxd5! 
12.exd5 hxg5. Da har ikke hvit 

noe farlig angrep og svart leder 
med en offiser. 

11...Dxf6 12.Lg3 Lg4 13.h3 
Lxf3 14.Dxf3 Dxf3 15.gxf3 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zppzp-+p+-'

6-+-vl-+-zp&

5+-zp-zp-zp-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+PvLP#

2PzPP+-zP-+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Dette var stillingen Capablanca 
hadde forutsett. Se på den hvite 
løperen. Den er fullstendig inne-
stengt. Det er som om svart har 
en løper ekstra resten av partiet, 
noe han bruker til å vinne. 

15...f6 16.Kg2 a5 Ettersom svart 
har en løper ekstra på denne siden 
av brettet, er planen å gå på med 
bøndene for å skaffe seg en ny 
dronning. Den hvite løperen kan 
bare stå og se på. 

17.a4 Kf7 Kongen må hjelpe til 
i sluttspillet! 18.Th1 Ke6 19.h4 
XABCDEFGHY

8r+-+-tr-+(

7+pzp-+-+-'

6-+-vlkzp-zp&

5zp-zp-zp-zp-%

4P+-+P+-zP$

3+-+P+PvL-#

2-zPP+-zPK+"

1tR-+-+-+R!

xabcdefghy

Hvit prøver å åpne opp for løpe-
ren sin. Hva skal svart gjøre nå? 

19...Tfb8! Capablanca fortsetter 
med sin plan. Det hadde ikke 

vært lurt å slå bonden på h4, for 
da hadde den hvite løperen fått 
mer plass å bevege seg på. 

20.hxg5 hxg5 21.b3 c6 22.Ta2 b5 
23.Tha1 c4 
XABCDEFGHY

8rtr-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+pvlkzp-+&

5zpp+-zp-zp-%

4P+p+P+-+$

3+P+P+PvL-#

2R+P+-zPK+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

De svarte bøndene går til angrep 
på de hvite bøndene. De svarte 
tårnene og løperen hjelper til, 
mens den hvite løperen fortsatt 
bare kan stå og se på. 

24.axb5 Hvit kunne også slått 
bonden på c4, men da hadde 
Capablanca planlagt 24.dxc4 
bxc4 25.bxc4 Tb4 og han vinner 
bonden tilbake med veldig god 
stilling. 

24...cxb3 25.cxb3 Txb5 Nå går 
bonden på b3 tapt. 

26.Ta4 26.Tb2 hjelper ikke på 
grunn av 26...a4. Bonden kan 
ikke slås ettersom den er bundet, 
og svart vinner b-bonden. 

26.. .Txb3 27.d4 Tb5 28.Tc4 
Tb4 29.Txc6 Txd4 Hvit ga opp 
partiet. Han klarer ikke å hindre 
at den svarte a-bonden etter hvert 
blir ny dronning. Begge de svarte 
tårnene og løperen kan hjelpe 
a-bonden i mål, mens den hvite 
løperen fortsatt ikke får gjort 
noen ting! 0–1
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Kan du spille som Capablanca?

XABCDEFGHY

8r+-wq-tr-+(

7zpl+-+p+-'

6-zp-vlRsnpmk&

5+-zp-sN-+-%

4-+PzP-+-+$

3+P+Q+-+-#

2P+L+-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Capablanca var hvit.  
Hvordan satte han matt i to trekk?
 

XABCDEFGHY

8-+k+-+r+(

7zppzp-wqp+-'

6-+-+lwQ-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3sN-zP-+-+-#

2PzP-+-tRr+"

1tR-vL-+K+-!

xabcdefghy

Capablanca var svart. 
Hvordan satte han matt i to trekk?

XABCDEFGHY

8r+l+-+ktr(

7zpp+-+Rzp-'

6-+psNp+nzp&

5+-+-zP-+-%

4-+-wq-+-+$

3zPP+-+-+-#

2-+P+-+PzP"

1+-vL-+Q+K!

xabcdefghy

Capablanca var hvit. 
Hvordan satte han matt i to trekk?

XABCDEFGHY

8r+-+rvl-mk(

7zppwqn+-zp-'

6-+p+Qsn-sN&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-zPL+-+-#

2PzP-vL-+PzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

Capablanca var hvit. 
Hvordan satte han matt i to trekk? 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-zp-'

6-+-+-+k+&

5tR-+pzp-zp-%

4-+rzPn+P+$

3+p+KzP-+-#

2-zPr+R+-+"

1+-+N+-+-!

xabcdefghy

Capablanca var svart.
Hvordan satte han matt i to trekk?
 

XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7zp-wq-+p+-'

6-+p+rvl-zP&

5+p+-zpN+-%

4-+-+P+Q+$

3+-zPP+-+-#

2PzPL+-+-+"

1+-mK-+-+R!

xabcdefghy

Capblanca var hvit.
Hvordan satte han matt i tre trekk?

4.3.

2.1.

5. 6.

Selv om Capablanca er mest berømt for å legge gode planer, var han også en kjempeflink angreps-
spiller.  Ser du hvordan han satte sjakk matt her? I alle oppgavene må du begynne med et smart offer!
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Norges beste sjakkskole

Korsvoll stakk av med seieren i et utrolig jevnt 
NM for skolelag.

I år som i fjor og forfjor var det Korsvoll fra Oslo og 
Lassa fra Stavanger som kjempet om gullet i norges-
mesterskapet for skolelag. Til slutt endte lagene på 
like mange poeng, men Korsvoll ble norgesmestere 
fordi de hadde møtt tøffest motstand underveis. 

- Før siste kampen ledet Lassa med "Monrad" over 
oss, forteller Korsvolls førstebordsspiller Gaute Ber-
gan. Det betyr at på det tidspunktet var det Lassa 
som hadde møtt sterkest motstand i turneringen. 

- Så vi tenkte at vi skulle komme på andreplass, 
fortsetter Gaute. - Vi trodde ikke vi skulle vinne, 
men vi håpet på det beste og var veldig spente. Det 
var veldig morsomt å klare å vinne i år også, og jeg 
ble veldig lettet!

- Var det like gøy å vinne i år som i fjor?

- Ja, sier Gaute, - kanskje litt morsommere fordi i 
år var jeg førstebord, mens i fjor var jeg tredjebord. 
Men det var selvfølgelig veldig morsomt forrige 
gangen også. Jeg tror vi aldri hadde greid å vinne 
igjen uten den fantastiske treneren vår, Johs. Johs 
er veldig flink til å lære bort og det var viktig med 
støtten hans under mesterskapet, sier Korsvolls 
førstebordsspiller.

Johs underviser sjakk på Korsvoll skole hver uke, 
i tillegg til å undervise på Kjelsås, Kringsjå og i 
1911s ungdomssjakklubb. Guttene har lært mange 
lure triks av Johs.

- Vi hadde en trening onsdagen før mesterskapet 
som var spesielt rettet mot NM. Men ellers har vi 
trent som vanlig: To ganger i uken, forteller Gaute.

Korsvoll ble norgesmestere for andre året på rad. Fra venstre Richard B. Tøndel, Max Dahl, Krisitan Natvig 
og Gaute Bergan, med lagleder Johs. R. Kjeken bak. (Alle foto: Bjørn Berg Johansen)
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Ettersom de vant NM, skal Korsvoll nå representere 
Norge i nordisk mesterskap senere i vår. I fjor gikk 
de helt til topps i nordisk også.

- Vi vil jo selvfølgelig vinne igjen, sier Gaute. - Men 
jeg tror det blir vanskeligere denne gangen. De som 
spilte første- og andrebord på laget vårt i fjor går på 

ungdomsskolen nå. Så en pallplass er bra!

Søråshøgda fra Bergen sikret seg bronsen. Samtidig 
vant de en tur til Yes2Chess-turneringen i London i 
juli, ettersom Lassa-spillerne er for gamle for denne 
turneringen. I London skal Søråshøgda kjempe mot 
de beste skolene fra flere andre europeiske land.

NM FOR SKOLELAG 2015, MOSS 17. - 19. APRIL

Barneskoleklassen
1. Korsvoll 1, Oslo (Gaute Bergan, Kristian Natvig, Richard B. Tøndel, Max Dahl)
2. Lassa Tigers, Rogaland (Aleksander Fossan, Julian Munk, Torgeir Bjelland, Magnus Falck)
3. Søråshøgda Hvit, Hordaland (Afras Mansoor, Liam Rønnestad, Nicholas Sunde, Torbjørn Hystad)

4. Lura, Rogaland 5. Sandved, Rogaland 6. Lassa Vikings Mix-lag, Rogaland 7. Søråshøgda Svart, 
Hordaland 8. Nøkkeland, Østfold 9. Rotnes, Akershus 10. Lilleaker, Oslo 11. Høyenhall, Oslo 12. 
Nøklevann, Oslo 13. Korsvoll 2, Oslo 14. Lambertseter, Oslo 15. Kringsjå, Oslo 16. Bekkelaget, Oslo 
17. Lassa Lions, Rogaland 18. Munkerud, Oslo 19. Skadberg Hurricanes, Rogaland 20. Nordbygda, 
Hordaland 21. Hennummarka 1, Buskerud 22. Jong, Akershus 23. Søråshøgda Mini, Hordaland 24. 
Kjelsås, Oslo 25. Lassa Stars, Rogaland 26. Hennummarka 2, Buskerud 27. Frydenlund, Hedmark 
28. Hallermoen, Buskerud 29. Greveløkka, Hedmark 30. Moss Mix-lag, Østfold
 
Ungdomsskoleklassen
1. Nordberg 1, Oslo (Eivind Risting, Odin Heier, August Berntsen-Øybø, Aleksander Lindbøl, 
    Sebastian Berg-Olsen)
2. Kannik, Rogaland (Andreas Fossan, Edvin Jarve, Sverre Skjølingstad, Leo Andreas G. Vatnestrøm)
3. Kristianslyst, Rogaland (Martin Saltvedt, Erling D. Skjølås, Nikolai Børresen, Markus Årsland) 
3. Nordberg 2, Oslo (Even E. Y. Hem, Olav A. Førde Nymo, Even Lyche, Axel Brundell) 
5. Hokksund, Buskerud 6. Tranby, Buskerud 7. Grevlingen, Akershus

Lassa har vunnet NM før, men ble slått på 
målstreken denne gangen.

En kjempefornøyd gjeng fra Søråshøgda vant 
bronse og tur til London!



14

Oppgave 1. Hadde det ikke vært for bonden på f7, kunne hvit satt matt med Dxg6. Capablanca spilte derfor   
                    20.Sxf7+! Svart ga opp. Det blir matt etter 20...Txf7 21.Dxg6# (Capablanca - Jaffe, 1910) 
Oppgave 2. Capablanca avgjorde med en slektning av kvelermatten, nemlig såkalt "halvkvalt matt": 19.Dg8+!   
                         19...Sxg8 20.Sf7# (Capablanca - Coll, 1920) 
Oppgave 3. Det blir matt hvis svart får sperret av e-linja. Capablanca spilte 25...Lc4+! slik at den svarte  
                    dronningen dekker hele e-linja. Det ble matt etter 26.Sxc4 Tg1# (Raubitsjek - Capablanca, 1906)
Oppgave 4. Hvis ikke springeren sto i veien, ville bonde e5-e4 vært matt. Capablanca spilte 41...Sc5+! Hvit ga  
                    opp. Han blir matt når svart spiller e5-e4 i neste trekket. (Bogoljubow - Capablanca, 1928)
Oppgave 5. Capablanca gjorde plass til dronningen med 22.Txg7+! Svart ga opp. Han blir matt etter 22...Kxg7  
                         23.Df7# (Capablanca - Vargas, 1911)
Oppgave 6. Capablanca ofret dronningen: 28.Dg7+!! Txg7 29.hxg7+ Det er sjakk fra både bonden og tårnet.  
                    Når man er i dobbeltsjakk, må man flytte kongen. 29...Kg8 30.Th8# (Capablanca - Carter, 1909)

Løsninger på oppgavene side 6

1911 U og Stavanger i ny duell
I ungdomsskoleklassen var Nordberg skole fra 
Oslo suverene, og vant alle sine kamper. Også 
Nordberg-gjengen er Johs Kjekens elever fra 
Oslo. Flere av dem har gått på Korsvoll skole 
tidligere. 

Og også i ungdomsskoleklassen var det lagene fra 
Stavanger som var de skumleste konkurrentene, 
med andreplass til Stavanger-skolen Kannik.  

 
Faktisk var det disse to lagene som havnet først 
i fjor også - men da stakk Kannik av med gullet.

Og ikke nok med det - tredjeplassen ble delt 
mellom Stavangers Kristianslyst og Nordbergs 
andrelag! Neste år blir det spennende å se om 
noen kan utfordre 1911 U og Stavanger i kam-
pen om å bli Norges beste sjakkskoler. 

De beste i ungdomsskoleklassen. Bak fra venstre er vinnerne fra Nordberg: Eivind Risting, Odin Heier, Sebastian 
Berg-Olsen og August Berntsen-Øybø. Aleksander Lindbøl var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Sjakksnakk!

Kunne du tenke deg å spille sjakk i skoletiden? 23. mars var 
sjakkforbundet på Stortinget for å snakke med politikerne 
om muligheten for å få sjakk inn i skolen. Ingenting er be-
stemt, men sjakkforbundet arbeider videre med saken. Etter 
møtet spilte Magnus Carlsen simultan mot politikerne. Alle 
politikerne fikk hjelp av hver sin unge norgesmester, men 
likevel vant Magnus alle partiene. 

Super sjef
 
Norges største barnesjakkturnerin-
ger finner man i Stavanger. Hele 
226 barn deltok på kretsmester-
skapet for skolelag i mars. Dyktige 
sjakkspillere er de også – i norges-
mesterskapet i april tok Stavanger 
to sølvmedaljer og en bronse.

En av dem som har æren for dette, 
er sjakkleder Carsten Beer Jacob-
sen. Nå har Carsten blitt utnevnt 
til æresmedlem i sjakklubben, for 
lang og fantastisk tjeneste, forteller 
klubbleder Petter Fossan.

Dyktige kretsmestere

Noen kretser arrangerte kretsmesterskap for skolelag i mars. 
Her er årets vinnere:

Akershus: Rotnes barneskole og Grevlingen ungdomsskole.
Buskerud: Hennummarka barneskole og Hokksund ungdomsskole.
Hedmark: Frydenlund barneskole.
Hordaland: Søråshøgda barneskole.
Oslo: Korsvoll barneskole og Nordberg ungdomsskole.
Stavanger: Lassa barneskole og Kannik ungdomsskole.

Carsten Beer Jacobsen er blitt æres-
medlem i Stavanger sjakklubbs ung-
dom. (Foto: Petter Fossan)

Sjakk på skolen?

Magnus mot politikere og talenter - nærmest tidligere 
norgesmester Ingrid Skaslien. (Foto: Silje Bjerke)
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo


