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JANUAR
14. Greveløkka BGP/UGP

Info: Geir Brobakken, gebrobak@bbnett.no
21. JærenJanuarSjakk 

Info: John Breiland, sjakkmatt@rocketmail.com
21. Dragulf eye q BGP januar 2017

Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
28.-29. Trygve Waage Cup

Info: Arne-Birger Lund, oslomesterskap@gmail.com

FEBRUAR
10.-12. NM for jenter 2017

Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
11. Follosjakken BGP IV

Info: Torbjørn Brenden, torbjorn.brenden@evry.com
24. Dragulf eye q BGP februar 2017

Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

MARS
11. Akershus KM Skolelag

Info: Joshua Paul Schmidt, uiojps@icloud.com
11.-12. OM for skolelag

Info: Arne-Birger Lund, oslomesterskap@gmail.com
18. Dragulf eye q BGP mars 2017

Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
25. Korsvollsjakken BGP-UGP I 2017

Info: Johs R. Kjeken, jrkjeken@online.no

Et medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.
www.sjakk.no
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USF, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
e-post: forsteraden@gmail.com

Førsteraden                                                                                                                                                            #5/2016

Redaktør: Torbjørn Ringdal Hansen.
Redaksjon: Yonne Tangelder.

Illustrasjoner og forside: Flu Hartberg. 
Trykk: Gunnarshaug AS.

Bilder og tekst av redaksjonen der ikke annet er oppgitt.

Bli med på turnering
Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer passer for både nybegynnere og drevne 
spillere. 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.
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Verdensrekord
Stormester Timur Gareyev satte 
verdensrekord i blindsjakk ved å spille 
mot 48 spillere samtidig.

Har du prøvd blindsjakk noen ganger? 
I blindsjakk har man ikke lov til å se på 
brettet, og man prøver derfor å «se» 
stillingen i hodet. Man sier hvilket trekk 
man gjør, f.eks. 1.e4 og så hører man 
motstanderen si 1…e5. Da kan hvit igjen 
si sitt neste trekk, som kanskje er 2.Sf3. 

Jeg tipper du synes dette høres vanskelig 
ut. For å bli god i blindsjakk trengs mange 
år med trening, men etter hvert blir man 
flinkere og flinkere til å «se» brettet inne 
i hodet. 

Amerikanske Timur Garyev er så god i 
blindsjakk at han liker å spille mot mange 
på en gang. I starten av desember spilte 
han mot 48 spillere samtidig. Ja, du leser 
riktig – de satt på rekke og rad! De kunne 
se brettet, mens han måtte ha kontroll på 
alt med bind for øynene. 

Gareyev vant 35 partier, spilte 7 remis 
og tapte bare 6. Med det satte han en 
veldig sterk verdensrekord. Det som gjør 

rekorden ekstra imponerende er at noen 
av motstanderne var veldig gode.

Fikk du lyst til å prøve å spille blindsjakk? 
Da må du i så fall bli trygg på hvordan 
man sier sjakktrekk, og så er det bare å 
sette i gang!

Her er en fin avslutning fra et av partiene 
i simultanen. 

 

XABCDEFGHY
8rsnl+-+-+(
7+pmkp+-+p'
6psnqsNpwQ-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+N+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-zP-zPPzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Det er matt i ett trekk med 21.Se8 
matt! Vakkert, ikke sant?

Timur Gareyev
Konrad Badziong

Dobbeltnummer
I 2016 kommer det bare fem utgaver av 
Førsteraden. Dette bladet er derfor et 
ekstra stort dobbeltnummer spekket med 
bl.a. en lang reportasje om VM i New York, 
en  liten sjakkjulehistorie, bilderapport fra 
NM for ungdom i Trondheim, intervju med 
nybakt FM Tor Fredrik Kaasen og julenøtter. 
Kanskje dukker også julenissen opp.

God lesing og god jul!

Hilsen Torbjørn og Yonne
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Magnus Carlsen er verdensmester
De fleste får en kake og noen gaver på bursdagen sin. Magnus Carlsen er ikke som andre 
bursdagsbarn – han vant nemlig verdensmesterskapet i sjakk på bursdagen sin. 

Helt siden Magnus Carlsen slo indiske 
Vishwanathan Anand for to år siden, har 
hele Norge gledet seg til at nordmannen 
på ny skulle forsvare VM-tittelen sin. 

Denne gangen skulle han møtte 
russiske Sergej Karjakin. Da partiene 
endelig skulle starte satt utrolig mange 
nordmenn klistra foran TV-skjermen og 
heia på Magnus.  

New York
Verdensmesterskapet ble spilt i New York 
i USA, også kjent som «Byen som aldri 
sover». Det er fordi det er så
mange mennesker der, og at det alltid er 
noe spennende som skjer. Denne gangen 
var det sjakk-VM folk snakket om.

Det er mange tidligere 
verdensmesterskap som har blitt spilt i 
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"Se, pappa! Jeg holder den med en hånd og greier."
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New York. Kanskje dette er derfor det er 
så mange som er glad i sjakk der. Selv om 
det var kalde høstkvelder var det mange 
som satt og spilte sjakk i parkene. Om 
det var en turist som utfordret dem til et 
parti ble de alltid glade. 

Utfordreren
Så hvem er nå Sergej Karjakin? Han er 
fra Russland og akkurat som Magnus er 
han 26 år gammel.  Da han var 12 år ble 
han den yngste stormesteren i verden, 
mens Magnus fikk den samme tittelen 
ett år senere. 

Hele sjakkverden har derfor gledet seg til 
at nettopp disse to skulle møtes. De aller 
fleste tenkte at Magnus hadde de beste 
sjansene, men det var litt skummelt 
med Karjakin, for han hadde ligget i 
hardtrening i et halvt år.

Det var helt klart at russeren hadde 
trent hardt. Magnus er vant til å pine 
motstanderen lenge i jevne sluttspill før 
de knekker sammen, men problemet 
med Karjakin var at han var så vanvittig 
god til å forsvare seg. Der andre pleide 
å tabbe seg ut på slutten gjorde Karjakin 
ingen feil.

Remis, remis, remis…
Magnus så ut til å være den beste spilleren 
i de første partiene, og i to runder hadde 
han mulighet til å vinne partiet. Med 
veldig liten tid på klokka fant ikke Magnus 
vinstmulighetene, og Karjakin slapp unna 
med skrekken og fikk remis.

De to skulle spille mot hverandre i tolv 
langsjakkpartier. Den som vant flest 
partier ville bli verdensmester. Det viste 
seg å bli vanskeligere og vanskeligere 
å slå Karjakin desto lenger de kom ut 
i matchen. Faktisk ble de syv første 
partiene remis! 

På dette tidspunkt tror jeg Magnus var 
ganske lei av å ikke vinne. Han tok derfor 
store sjanser for å vinne i det åttende partiet. 

Åttende parti: Karjakin vant
Magnus tapte. Hele Norge var 
sjokkert. Han kunne ikke miste 
verdensmestertittelen nå? Etter partiet 
var Magnus fortvilet og man så at han 
ikke hadde det bra. 

Nå lurte alle på hvordan det ville gå i det 
niende partiet. Ville han komme grusomt 
tilbake eller skulle Karjakin øke ledelsen.

Magnus spilte en aggressiv åpning, 
men dette så Karjakin ut til å like godt. 
Han ofret en løper og Magnus var like 
ved å tape. Verdensmesteren var han 
glad for å ha sluppet unna med remis, 
men nå var det bare tre partier igjen og 
russeren ledet. Dette var ikke enkelt for 
Magnus Carlsen. 

Tiende parti: Revansjen
I det tiende partiet gikk det endelig 
Magnus Carlsens vei. Magnus fikk en 
midtspillstilling der han stod litt bedre, og 
derfra og inn presset han Karjakin gradvis 
i senk. Magnus kunne endelig puste lettet 
ut, for nå hadde han skjønt hvordan han 
skulle slå Sergej Karjakin. 

Parti elleve og tolv endte begge remis. 
Dette betød at det stod helt likt mellom 
de to spillerne. Siden det var uavgjort 
måtte de spille med kortere tenketid, og 
to dager etter det tolvte partiet satte de 
seg ned for å spille hurtigsjakkpartier. 

Om man så godt på Magnus var det ikke 
vanskelig å se at han gledet seg til å spille 
sjakk med litt mindre tenketid.

Hurtigsjakk
Magnus Carlsen oste av vinnervilje. 
Han spilte fort og selvsikkert, mens 
Karjakin virket mer nervøs. De to første 
partiene endte remis, men i det tredje 
hurtigsjakkpartiet vant Magnus Carlsen. 
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Nå hadde de to kamphanene spilt 15 
partier mot hverandre, og for første gang 
ledet nordmannen. Slik så sluttstillingen 
ut i det partiet:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-tR-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5+P+P+-+-%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-snP+P#
2-wq-+-+PmK"
1tr-+-wQL+-!
xabcdefghy

Det svarte tårnet truer hvits dronning, 
og etter den flytter faller løperen på f1. 
Med springer, dronning og tårn i angrep 
tar det ikke lang tid før hvit blir matt, og 
Karjakin ga derfor opp. 0-1

Dronningofferet
Karjakin måtte vinne det neste partiet 
om han skulle fortsatt ha en sjanse til å 
bli verdensmester, mens Magnus ville 
vinne mesterskapet med enten remis 
eller seier. 

Hadde ikke du vært litt nervøs om du var 
Magnus? Magnus spilte helt fantastisk 
i dette partiet. Om du ser hva Magnus 
gjorde kan jeg garantere deg at du 
kommer til å bli vanvittig god!

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-vlpzpk'
6-zp-zp-+-+&
5+-+-+R+P%
4-+-+PwQ-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Svart truer å sette hvit sjakk matt, men 
Magnus tenkte kun noen få sekunder før 
han spilte 50.Dh6+!! Ja, du ser riktig – 
svart kan slå den hvite dronningen!

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-vlpzpk'
6-zp-zp-+-wQ&
5+-+-+R+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Det tok ikke lang tid før Karjakin strakk 
fram hånda og ga opp. Kanskje du 
synes dette var litt rart, siden han kan ta 
dronningen på to forskjellige måter. 

La oss finne ut av hvorfor russeren valgte 
å gi seg. Hva skjer om han slår med 
bonden? 50…gxh6

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-vlp+k'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+R+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Ser du hvilket trekk Magnus hadde 
planlagt? Jo, det er matt i ett trekk med 
51.Txf7 matt!
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XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-vlR+k'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Er ikke dette en fin matt? La oss se hva 
Magnus hadde planlagt om Karjakin 
hadde slått dronningen med kongen 
isteden.

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-vlpzpk'
6-zp-zp-+-wQ&
5+-+-+R+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

50…Kxh6 Magnus hadde planen klar 
også mot dette trekket.

Foto: O
le Kristian Strøm

, VG

"Hva synes du om bursdagsgaven fra Karjakin?"
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XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-vlpzp-'
6-zp-zp-+-mk&
5+-+-+R+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Hvit har matt i ett trekk! Ser du hvordan? 
Jo, med 51.Th8 matt!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-vlpzp-'
6-zp-zp-+-mk&
5+-+-+R+P%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2r+-+-wq-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

På denne måten ble Magnus 
verdensmester. Jeg tipper du ble 
ganske imponert og det ble resten av 
sjakkverden også!

Hva skjer fremover?
Hipp hurra - denne seieren betyr at 
Magnus vil være verdensmester i minst 
to nye år. De andre beste spillerne i 
verden vil snart begynne å kjempe om 
hvem som vinner retten til å spille mot 
han i neste VM-match. 

I mellomtiden 
kan vi glede 
oss over at 
sjakk kommer 
til å være 
kjempepopulært 
i Norge. Vi er 
alle litt stolte av 
Magnus!

Foto: O
le Kristian Strøm

, VG

"Hallo! Gutter! Vi er på samme lag jo."
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Julegavene
I en liten trehytte langt ute i skogen satt 
julenissen og gikk gjennom ønskelistene til 
alle barna i hele Norge. Han hadde et eget 
verksted der han lagde gavene, men det 
krevde likevel nøye planlegging å gjøre alle 
barna fornøyde, og det likte han å gjøre 
på hytta. Alt måtte klaffe, for på julaften 
skulle alle bli fornøyde. Julenissen hadde 
aldri gjort en feil i hele sitt liv.

«Jasså, ja.» humret nissefar. «Lego, 
akebrett, lekebil og ullsokker. Alt dette kan 
jeg fikse lett», sa han til seg selv før han 
tok en stor slafs av julegrøten. Han var 
nesten ferdig med en million ønskelister, 
før det dukket opp to lister som var litt 
annerledes enn de andre. På de stod det:

Kjære julenisse
Jeg ønsker meg en skikkelig kul gaffel!!!
God jul! Hilsen Franz - 6 år 

Og på et helt likt brevark stod det.

Kjære nissefar
Jeg ønsker meg en skikkelig fet binding J
God jul! Hilsen Frøydis – 6 år

Det tok ikke lang tid før julenissen skjønte 
at Franz og Frøydis var tvillinger. Han 
kunne faktisk huske dem så vidt – i fjor 
hadde de ønsket seg langrennsski. Men 
for noen merkelige ønsker de hadde i 
år, tenkte han. «Hva skal man med en kul 
gaffel? Og hvorfor i all verden ønsker hun 
seg EN binding? Pleier man ikke å ha to 
bindinger på skiene?» 

Nissen klødde seg i skjegget. Han 
bestemte seg for å gå i gang med å lage 
en kul gaffel og en fet binding. 

Natten før julekvelden krøp nissen ned 
pipa til Franz og Frøydis. Uten å vekke 
familien la han gaffelen og bindingen 
under juletreet. 

Franz og Frøydis våknet grytidlig på 
julaften. De gledet seg så vanvittig til 
å åpne gavene. Først måtte de pynte 
seg, se på tegnefilmer og spise middag. 
Men så var tiden inne. Endelig! Nå skulle 
pakkene åpnes. 

«Jeg vil ha min først», ropte Franz og 
Frøydis i kor. De fikk gavene helt likt og 
åpnet samtidig. De brydde seg ikke om 
å lese kortet, isteden rev de av papiret i 
rekordfart. 

Alle trodde de skulle juble, men isteden 
ble det helt stille. De så begge ut til å 
være på gråten, men de bet tennene 
sammen. «Det var ikke dette jeg vil ha», 
sa Frøydis. «Jeg ville ha en sjakkbinding». 
Franz var heller ikke fornøyd. «Og jeg vil 
ha sjakkgaffel».

Foreldrene til Franz og Frøydis visste ikke 
hva de skulle gjøre. De viste ikke en gang 
at barna deres kunne sjakk. «Vi har sett 
på Magnus Carlsen spille VM. Han er 
megagod på bindinger», sa Frøydis. «Og 
han er dødsgod på gafler, fortsatte Franz. 

Istedenfor å bli sint, sur eller lei seg fant 
foreldrene ut en perfekt løsning. «Vi har 
en familiesjakkturnering», ropte mor. «Ja, 
nå på julaften» ropte far enda høyere. 
«JA!» skrek Franz og Frøydis. 

Og der satt de ved siden av juletreet, blant 
uåpna pakker, og spilte sjakk. De tenkte 
så det knakte og det eneste man kunne 
høre var knaskingen av pepperkaker. 

Etter litt 
over en 
f l a s k e 
ju lebrus 
fikk Franz 
følgende 
s t i l l i n g 
mot far: 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+r+p'
6p+-sN-+-+&
5snpzpP+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-+-#
2PwQ-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Franz tenkte så det knakte. Han spilte hvit 
og hadde en følelse om at det var noe 
veldig lurt i denne stillingen. «Eureka!», sa 
han plutselig og strakk armene i været. Han 
lente seg over bordet og spilte 1.Dh8+  

XABCDEFGHY
8-+-+-+kwQ(
7+-+-+r+p'
6p+-sN-+-+&
5snpzpP+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
abcdefgh

Far tok seg en god slurk av kaffen, før han tok 
tak i kongen og dyttet den hvite dronningen 
ut av brettet. «Takk skal du ha, Franz.»

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+r+p'
6p+-sN-+-+&
5snpzpP+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+P+-sN-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

«Supergaffel!», ropte Franz da han spilte 

2.Sxf7+ «Sjakk! Nå truer jeg både 
kongen og dronningen din, pappa!» 

Mens Franz hadde et stort overtak mot far, 
hadde Frøydis større problemer mot mor. 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zppzpqzp-zpR'
6-+-+-+-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzPP+PzP-+"
1tRNvL-mKLsN-!
xabcdefghy

Stillingen var helt sprø. Mor truet både 
tårnet og dronningen til Frøydis. Var 
slaget tapt? Mor gned seg i hendene, før 
hun spiste hodet av en pepperkakedame. 
«Nå vinner jeg», tenkte mor. 

Frøydis så misunnelig bort på Franz sin 
stilling, men istedenfor å miste motet 
holdt hun hendene for ørene og tenkte 
så det knakte. Variantene suste rundt i 
hodet hennes. Etter to minutter tok hun 
tak i den hvite løperen og spilte 1.Lh3 

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zppzpqzp-zpR'
6-+-+-+-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+Q+-+L#
2PzPP+PzP-+"
1tRNvL-mK-sN-!
xabcdefghy

Både mor og far satt og tenkte. De var 
røde i ansiktene og snakket ikke med 
hverandre. «Takk skal du ha, julenissen!» 
tenkte både Frøydis og Franz. Begge 
sovnet glade og fornøyde i sofaen, mens 
både mor og far satt og tenkte.
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Julenøtter

XABCDEFGHY
8-+r+l+k+(
7+-+-+r+p'
6p+nzpN+pwQ&
5+p+-+-+-%
4-+-+-tR-+$
3+P+-+-zPP#
2Pwq-+-zPL+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oppgave 1

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+p+k'
6-+p+nvLpzp&
5wq-+p+-+-%
4P+lzP-+-+$
3+-zP-tR-+Q#
2-+L+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oppgave 2

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-vlpzp-'
6-+-+p+-zp&
5+q+-sN-+-%
4-+-+-+nvL$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

Oppgave 3

Magnus Carlsen vant det avgjørende partiet i VM ved å ofre dronningen. I løpet av 
noen ørsmå sekunder så han den riktige løsningen. Grunnen til at han klarte dette 
er mange år med trening der han blant annet løste mattoppgaver. 

I oppgavene nedenfor må du se etter en måte å ofre dronningen, men det alene er 
ikke nok. Når motstanderen tar den skal du være klar til å sette matt i neste trekk. 

Lykke til!
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XABCDEFGHY
8-+-+-trktr(
7zpp+-tRp+-'
6-vl-zp-zPl+&
5+-+P+-wQ-%
4-+n+-+P+$
3+-zp-+-+-#
2P+-+-zP-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Oppgave 4

XABCDEFGHY
8ktrr+-+-+(
7snp+qvl-+-'
6-+-+p+-+&
5+R+-zp-zp-%
4Q+-+L+-+$
3zP-zP-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Oppgave 5

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+qsn&
5+p+-+-vL-%
4-+L+-+-+$
3+-+P+-wQP#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Oppgave 6







Løsninger på side 15
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Ned og opp med Tor Fredrik
Tor Fredrik Kaasen (14) er en av Norges 
beste sjakkspillere. For han har høsten 
vært som et lite eventyr.

For et halvt år var antagelig Tor Fredrik 
ikke i sitt beste humør. Han hadde nemlig 
gjort flere dårlige turneringer på rad. Da 
stupte ratingtallet og det var langt opp til 
de beste i Norge.  

Det er mange som har hatt det på samme 
måte som Tor Fredrik, men så klarte 
han noe de fleste bare kan drømme 
om. Plutselig begynte han å spille helt 
fantastisk! 

Istedenfor å tape vant han isteden nesten 
alle partiene han spilte. Nå har han over 
2400 i rating og er rangert som en av de 
beste spillerne i Norge, og da snakker vi 
om både barn og voksne. 

Dette er en fantastisk prestasjon som 
viser at du ikke må miste motet når 
det går dårlig. I neste turnering kan det 
nemlig være din tur til å vinne!

Tor Fredrik begynte å spille sjakk da han 
var 8 år gammel. I løpet av disse årene 
har det gått mye opp og ned. Selv sier 
han: «Jeg er slik at når jeg er i dårlig flyt 
går ting veldig dårlig, og når jeg er i god 
flyt går det veldig bra.» 

Sånn er det med mange sjakkspillere, 
men kanskje ikke så ekstremt som med 
Tor Fredrik. 

Tor Fredrik har planer om å bli fryktelig 
god. Han sier han ønsker å bli stormester 

før han blir 20 år. For å nå dette målet 
er han nødt til å trene mye, og for tiden 
pleier han å gjøre dette ved å spille mye 
på nettet og å jobbe med treneren sin. 

Tor Fredrik spiller for Tromsø Sjakklubb, 
men han flyttet til Bærum like ved Oslo 
for ikke så lenge siden. Han er en aktiv 
turneringsspiller, så kanskje du ser han 
ved brettet en dag. 

En fordel med å delta i turneringer er 
også at man lærer mye av hvert eneste 
parti man spiller. 

Tor Fredrik er en farlig angrepsspiller når 
han får sjansen. Det kan minne litt om en 
tiger der han ligger og venter på å kaste 
seg over byttet sitt. 

Når jeg spør han om hvilket dyr han 
ville vært og hvorfor, svarte han ikke 
overraskende: «Om jeg måtte være et dyr 
ville jeg kanskje vært en katt, siden de har 
det så rolig!» 

«Om jeg måtte være et dyr ville 

jeg kanskje vært en katt, siden de 

har det så rolig!»

Foto: Tarjei Joten Svensen

Tor Fredrik i aksjon under Oslo Chess Festival 
i oktober
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Tor Fredrik Kaasen
Hans Askov Jensen

Her er et parti fra Politiken Cup i Danmark 
fra 2015. Tor Fredrik kan sette matt i to 
trekk. Ser du hvordan?

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzpp+Lzp-'
6-+n+-+-zp&
5+-+-zP-sNQ%
4-wq-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+PsN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Med 1.Dg6! sniker han seg nærmere 
den svarte kongen. Han truer å sette 
svart med ved å flytte dronningen til h7. 
Svart ga opp fordi han så hva som ville 
skje om han tok den hvite springeren 
med 1…hxg5 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzpp+Lzp-'
6-+n+-+Q+&
5+-+-zP-zp-%
4-wq-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+PsN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Hvit har matt i ett trekk! 2.Dh5 matt!

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzpp+Lzp-'
6-+n+-+-+&
5+-+-zP-zpQ%
4-wq-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+PsN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Løsningene på premieoppgavene 
på Gla´sidene i forrige nummer av 
Førsteraden var:

1. 30 firkanter (16 + 9 + 4 + 1)
2. side 13

Den dyktige vinneren ble Lukas Cao Furuset  
(7), Moss SKU. Han får en sjakkbok i posten.

Løsningene på julenøtter (s. 12):

1. Svart ga opp etter 29.Df8+! 
Grunnen er 29...Txf8 30. Txf8 
matt! Anna Bjorg Thorgrimsdottir - 
Maria-Anna Stefanidi, 2003

2. Hvit spilte 36.Dxh6! Svart ga opp 
på grunn av 36...Kxh6 37.Th3 
matt! Kateryna Lahno - Sofia 

Shepeleva, 2001

3. Hvit vant med 17.Dd8+ Lxd8 
18.Txd8 matt! Sherard / Wilmot - 
Amos Burn, 1897

4. Svart ble matt etter 30.Dxg6+ 
fxg6 31.Tg7 matt! Gustav Richard 
Neumann - Karl Mayet, 1866

5. Hvit vant med 33.Dxa7+ Kxa7 
34.Ta5 matt! Konstantinos Papas - 
Ilena Krasenkova, 2001

6. Trikset er å få bort springeren som 
kan blokkere sjakken. 12.Dxb8+! 
Txb8 13.Lxb5 matt! Richard 
Teichmann – Ukjent spiller, 1914

Løsninger
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Hvis du klarer de to oppgavene på Gla'sidene kan du sende løsningene 
på e-post til forsteraden@gmail.com innen 15 januar. Da kan du vinne 
flotte premier! Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. Kanskje 

får du en premie!

Julenissen mistet et sjakkbrett i bakken og det gikk i stykker. 
Kan du hjelpe ham å fikse sjakkbrettet?

GLA'SIDENE
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Oppgave 1

Oppgave 2

To av Julenissens hjelpere 
spilte sjakk mens han lå og sov.

Hvit har forsøkt å lage et juletre 
med bøndene og kongen.

Hvit har lyst å spille e7-e8 for å 
forvandle til en dronning eller 

et tårn.

Men stemmer dette, eller er det 
noe feil?

Julenissen så det med en gang. 
Ser du det?

UT
Hesten ønsker å 

komme seg til utgangen 
med ekte springerhopp. 

Kan du vise veien?

Det er ikke lov å flytte til 
ruter med julepynt.
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Fransk forsvar
Jeg tipper du har møtt 1.e4 mange 
ganger. Om du fulgte med i VM-
matchen spilte Magnus og Karjakin 
dette trekket nesten hele tiden. I 
barnesjakkturneringer ser man dette 
førstetrekket ofte.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

De fleste svartspillerne velger nå å gjøre 
det samme ved å flytte sin e-bonde to 
skritt med 1…e5. Men her skal jeg vise 
deg et annet trekk, nemlig 1…e6

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Nå er vi inne i det som kalles Fransk 
forsvar. Planen er ganske enkel å forstå 
– man skal nemlig spille 2…d5 i neste 
trekk, uansett hva hvit finner på. 

Hvit har flere muligheter i denne 
stillingen, men de aller fleste velger å få 

en ny bonde i sentrum med 2.d4

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Det å ta sentrum slik som gjort her, er 
veldig lurt dersom man får sjansen. Men 
svart har ikke tenkt til å la hvit ha sentrum 
i fred. 2…d5 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Dette kan man si er utgangsstillingen for 
Fransk. Det er en trygg åpning, og men 
det kan også bli veldig morsomt spill. 

Svart har ett problem i Fransk – løperen 
på c8. Den står og stanger i egne bønder, 
mens alle andre brikker kan komme fint 
med i spill.

Svart truer å slå den hvite sentrumsbonden, 
og dette må gjøre noe med. Hvit har fire 
vanlige måter å spille på.

Lær en åpning p
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Variant A: 3.exd5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Det er ganske stor sjanse for at du møter 
dette trekket. Her er det viktig at du slår 
igjen med bonden. 3…exd5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Husker du at det stod litt tidligere at 
svarts problem i Fransk var løperen på 
c8. Nå er den ikke dårlig lenger siden den 
enkelt kan komme ut i spill, og derfor er 
ikke denne spillemåten så lur for hvit. Om 
du får denne stillingen ville jeg kjappet 
meg å rokere kort hvis jeg var deg. Det 
er alltid litt farlig å stå med kongen i en 
åpen linje.

Variant B: 3.e5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Ved å gå på med bonden unngikk hvit 
at den gikk tapt, samtidig ser man nå at 
løperen på c8 sliter bak egne bønder. I 
denne stillingen er det viktig at du spiller 
3…c5!

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Svart har en veldig fin plan i å presse på 
den hvite d4-bonden. Dette tipper jeg du 
kommer til å like å spille dersom du får 
sjansen. Om svart klarer å få nok press på 
d4-bonden vil hvit slite med å ha kontroll 
i sentrum. 
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Variant C: 3.Sc3

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

På denne måten forsvarer hvit bonden 
i sentrum. Her har du flere muligheter, 
men jeg foreslår du benytter sjansen til å 
sette opp en binding med 3…Lb4

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Nok en gang truer du hvits 
sentrumsbonde. Etter at hvit redder 
den er det viktig at du er flink til å få ut 
brikkene dine i en fei!

Variant D: 3.Sd2

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPsN-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Etter dette trekket er ikke bindingen like 
effektiv lenger, siden hvit kan blokkere 
med bonden. Jeg foreslår derfor at truer 
bonden en gang til med 3…Sf6 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPsN-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Nå truer du bonden enda en gang, og 
hvit må gjøre noe med trusselen. Mes 
sannsynlig vil hvit gå på med bonden, 
men da trekker du springeren til d7. 
Etterpå er du klar for å sloss om sentrum!

Nå er du klar for å prøve Fransk forsvar 
i et parti! Jeg tror du kommer til å like 
åpningen. 
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Norgesmesterskapet for ungdom
Mesterskapet ble spilt i Trondheim fra 4-6 november. I alt ble det kåret syv Norgesmestre.

Under Norgesmesterskapet for barn og 
ungdom blir mange vennskap knyttet. Men 
selv om det er en sosial begivenhet, kjempes 
det også beinhardt ved sjakkbrettet. 279 
deltakere stilte til start, og det ble kåret 
syv Norgesmestre. De to første i flere av 
klassene skal representere  Norge under 
Nordisk mesterskap på nyåret.

Det var nok langt flere enn syv stykker 
som håpte på å bli Norgesmester, men 
det er ikke sånn at alle kan vinne hver 
gang. Neste gang er det kanskje din tur! 
Slik gikk det i de ulike klassene:

I klasse 9 år og yngre gikk Axel Tunsjø fra 
OSSU helt til topps med 6,5 poeng av 7 
mulige. Aksel startet med fire seiere, før 
han spilte remis i femte runde. Med to 
avluttende seire holdt det til førsteplass, 
et halvt poeng foran Sergey Eliseev fra 
Smeaheia. 

 Klasse G 9 år
1. Axel Tunsjø, OSSU 6,5/72. Sergey Eliseev, Smeaheia SS 6,03. Fredrik Aasen, Haukås SSL 5,54. Amelia Nordquelle, Nordstrand SKU 5,55. Arjun Vijay Cithu, Stavanger SKU 5,06. Kristian Sæle, OSSU 5,07. Jonas Bringsvor Nilsen, Søråshøgda SSK 5,08. Adrian Soderstrom, Fagerviks SK 5,09. Jiahao Eric Ji, Rosenborg 5,010. Louis Khoo-Thwe, Oslo Barnesjakklubb 5,011. Kristoffer Wang Strømhaug, Rosenborg 5,0

51 deltagere

Klasse F 10 år

1. Shazil Shehzad, Sandved SSK 6,5/7

2. Torbjørn Valvåg, Tromsø SKU 5,5

3. Aksel Bu Kvaløy, Stavanger SKU 5,5

4. Eivind Grunt Kreken, Nordstrand SKU 5,0

5. Magnus Årdal, 1911 U 5,0

6. Arun Vijay Cithu, Stavanger SKU 4,5

7. Livia Lindstad, Nordstrand SKU 4,5

28 deltagere
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I klasse 10 år skulle Shazid Shehzad vise 
seg å bli ganske suveren. Han startet 
ganske forsiktig med en remis i andre 
runde, men deretter var det umulig å 
stoppe Sandved-spilleren. I sjette rundte 
han et viktig oppgjør mot Torbjørn Valvåg 
fra Tromsø. Dette partiet skulle vise seg å 
bli avgjørende, for Shazil endte til slutt ett 
poeng foran nettopp Torbjørn.

I klasse 11 år var det stor spenning til 
siste slutt. Andreas Tenold så ut til å 
være hektet av gullkampen etter at han 
tapte i andre runde. Nordstrand-spilleren 
hentet seg imidlertid mesterlig inn igjen, 
og før siste runde lå han bare et halvt 

poeng bak ledende David Luangtep 
Vangen fra 1911U. Da Andreas strakk 
det lengste strået i dette oppgjøret endte 
han til slutt opp med et halvt poeng mer 
enn et tre spillere. Nærmest kom Mathias 
Unneland fra Ålesund.  

Klasse E 11 år
1. Andreas Tenold, Nordstrand SKU 6,0/72. Mathias Unneland, Aalesund SLU 5,53. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand SKU 5,54. David Luangtep Vangen, 1911 U 5,55. Kim Roger H. Westrum, Nittedal SKU 5,06. Alexander Øye-Strømberg, Rosenborg 5,07. Thomas Sekkingstad, Sotra SKU 5,08. Mathias Lind Schouten, Tromsø SKU 4,59. Max Dahl, 1911 U 4,510. Neil E Sharma, OSSU 4,511. Andreas R. Beitnes, Nordstrand SKU 4,5

40 deltagere

Klasse D 12 år

1. David Nesse, Smeaheia SS 6,0/7

2. Jens E Ingebretsen, OSSU 6,0

3. Noam Aviv Vitenberg, 1911 U 5,5

4. Snorre Kristiansen, Stavanger SKU 5,5

5. Afras Mansoor, Søråshøgda SSK 5,0

6. Max Moe Pedersen, Elefantene 5,0

7. Alisha Shehzad, Sandved SSK 4,5

8. Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda SSK 4,5

9. Noah M. Christensen, Lillehammer SSU 4,5

10. Karl Ivar Lavergren, Drammens SKU 4,5

11. Mikkel Li Johansen, 1911 U 4,5

12. Live J. Skigelstrand, Stavanger SKU 4,5

13. Anders Ivan Stein, Nittedal SKU 4,5

43 deltagere

Klasse E 13-14 år
1. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand SKU 6,5/72. Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø SKU 6,03. Andre Nielsen, Alta SKU 5,54. Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 5,55. FM Tor Fredrik Kaasen, Tromsø SKU 5,56. Bjørn Robertsen, Moss SKU 5,07. Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU 5,08. Aleksander Flæsen, Stavanger SKU 5,09. Maria Næss, Vålerenga USK 5,010. Gunnar Lund, Tromsø SKU 4,511. Sondre Lillestøl Melaa, OSSU 4,512. Abyl Kizatbay, Stavanger SKU 4,513. Elias Hulleberg Sidali, OSSU 4,559 deltagere
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Shazil Shehzad ble Norgesmester i klasse 10 år.
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 Klasse B 15-16 år

1. FM Sondre Merkesvik, Bergens SKU 5,5/6

2. FM Johannes Haug, Nordstrand SKU 5,0

3. Endre Machlik, Tromsø SKU 5,0

4. Trygve Dahl, Gullkongen 4,5

5. Benjamin Fossan, Stavanger SKU 4,0

6. Ingrid Greibrokk, Alta SKU 4,0

7. Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand SKU 4,0

8. Eivind Bruaset, Trondheim SFU 4,0

34 deltagere

Klasse A 17-26 år
1. Karl Juriloo, Trondheim SFU 5,0/62. Ole Emil Frisvold, Bergens SKU 4,53. Martin Saltvedt, Stavanger SKU 4,54. Sondre Waage Tofte, Trondheim SFU 4,05. Alseit Kizatbay, Stavanger SKU 4,06. Monika Machlik, Tromsø SKU 4,0

25 deltagere

Foto: Cham
edia

I klasse 12 år tapte David Nesse den aller 
første runde. Smeaheia-spilleren viste at 
han ikke lar seg knekke så lett, og han vant 
alle sine resterende partier. Seks poeng 
av syv mulige fikk Jens E. Ingebretsen fra 
OSSU. Da fintellingen skulle gjøres, viste 
det seg at David hadde best kvalitet og 
det var derfor han som ble norgesmester.

I klasse 13-14 år gikk Andreas G 
Tryggestad helt til topps med 6,5 av 7 
mulige. I fjerde runde tok Nordstrand-
spilleren en viktig seier mot Mads Vestby-
Ellingsen fra Tromsø. Det var disse to 
som til slutt endte på de to første plassen, 
med Andreas et halvt poeng foran Mads.   
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I klasse 15-16 år ble det bare spilt seks 
runder. Sondre Merkesvik fra Bergens 
vant sine fem første partier før han 
cruiset inn med remis i siste runde. Dette 
holdt til førsteplass, et halvt poeng foran 
Johannes Haug fra Nordstrand.

Klasse 17-26 år for de litt eldre spillerne. 
Her gikk Karl Juriloo fra Trondheim 
til topps med 5 poeng av 6 mulige, et 
halvt poeng foran Ole Emil Frisvold fra 
Bergens.

Trondheims ordfører Rita Ottervik tok det første 
trekket og åpnet NM for ungdom.

Noen av deltakerne på NMU var så heldige å få bli 
med på omvisning på Lerkendal Stadion.



Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

RETROPROBLEM
Retro betyr "tilbake". I slike oppgaver skal du finne ut hva som er skjedd, akkurat 

som en ekte detektiv. Ved å analysere hvilke brikker som nettopp er blitt flyttet og 
slått ut, kan du regne deg fram til hva som var spillernes siste trekk. 

Men pass opp... i retrooppgaver er ting ikke alltid så enkelt som det ser ut!

Hva var svarts siste trekk i stillingen nedenfor?

XIIIIIIIIY
9k+K+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-vL-0
xiiiiiiiiy

LØSNING:  Svart flyttet kongen (hva ellers?) fra a7 (hvor ellers?).
Kongen sto tilsynelatende i en umulig sjakk på a7 (pga løperen på g1). Sjakken må derfor ha vært 

en avdekkersjakk og avdekkeren er forsvunnet. Kongen må ha slått ut avdekkeren, som må ha vært 
en hvit springer. Svarts siste trekk var derfor ...Ka7xSa8 etter at hvit spilte Sb6(x)a8+. 


