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OKTOBER
21. KM for barn og ungdom Hedmark 2017

Info: Geir Brobakken, gebrobak@bbnett.no
24. Averøyturneringa

Info: Roger Hojem, roger.hojem@hotmail.no
25. BGP Superonsdag

Info: Ole Valaker, ole.valaker@gmail.com
29. Veien BGP Høst

Info: Anja Oslund, anjaoslund@gmail.com

NOVEMBER
4. First Saturday November

Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
4. Volda BGP/UGP 3 2017

Info: Ståle Refsnes, staa-re@online.no
4. Fredrikstad BGP

Info: Bjørn B Johansen, post@sjakk.net
10.-12. NM for ungdom 2017

Info: Trond Waage, trond.waage@gmail.com
12.-26. Junior-VM 2017 i Tarvisio, Italia
18. Follosjakken BGP VII
19. Åsmarka Scootr BGP/UGP 2017

Info: Håkon Haugsrud, haakonhaugsrud@
hotmail.com

25. Dragulf eye q BGP november
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

25. Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP 
november

Info: Eirik T. Gullaksen, eirikgu@online.no 
4. JærenNovemberSjakk

Info: John Breiland, sjakkmatt@rocketmail.com

DESEMBER
2. Hamar Scootr BGP/UGP 2017

Info: Geir Brobakken, gebrobak@bbnett.no
2. First Saturday Desember

Info: Jørund Greibrokk, jorund.greibrokk@uit.no
9. Volda BGP/UGP 4 2017

Info: Ståle Refsnes, staa-re@online.no
9.-10. Kadettlandskamp

Info: Landskamp mellom Norge og Sverige over 
10 bord for kadetter

12. Adventsturnering
Info: Roger Hojem, roger.hojem@hotmail.no

16. Dragulf eye q BGP desember
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no

Et medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.
www.sjakk.no

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

Førsteraden                                                                                                                                                            #4/2017

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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Nordisk mesterskap for skolelag ble spilt 
på Island i slutten av september. Det var 
store forventninger til de norske lagene, 
og i barneskoleklassen var det ingen som 
kunne stoppe Søråshøgda. De var rett og 
slett suverene og vant alle lagmatchene. 

På laget spilte Afras Mansoor, Liam 
Jansson Rønnestad, Ariza Hina og Jonas 
Bringsvor Nilsen. 

Mot det danske barneskolelaget fikk 
Afras til en fin avslutning. 

Afras Mansoor
Oliver Trier

Barneskoleklassen

1. Søråshøgda skole 15

2. Maria Elementarskola 13,5

3. Ölduelsskóli 11

4. Álfhólsskóli 10

5. Mäntymäen koulu 6,5

6. Stengård skole 4,0
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Fra venstre: Jonas Bringsvor Nilsen, Afras Mansoor, Ariza Hina 
og Liam Jansson Rønnestad.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zp-zpp+p+-'
6lzp-+-+-+&
5+-+Pzpq+-%
4-+P+N+r+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPQ+-+-zP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Svart har akkurat slått en forgiftet 
bonde på f5. Afras var nådeløs og spilte 
22.Sd6+!

Best i Norden
Barn og ungdom i Norge er gode til å spille sjakk. Dette beviste Søråshøgda barneskole 
fra Bergen og Langnes ungdomsskole fra Tromsø, som begge er nordiske mestre. 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zp-zpp+p+-'
6lzp-sN-+-+&
5+-+Pzpq+-%
4-+P+-+r+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPQ+-+-zP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

På vinnerlaget i 
ungdomsskoleklassen spilte 
Mads Vestby-Ellingsen, 
Gunnar Lund, Isak Bakli Aglen, 
Harald Christian Vestjord og 
Benjamin Halvorsen. Til slutt 
var også dette laget suverene. 

Også i ungdomsskoleklassen 
vet de hvordan man skal 
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vinne dronningen. Gunnar 
Lund vant alle sine partier, og 
heller ikke han var snill mot 
sin danske motstander. 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-+-wq-+p'
6-+n+lvlpwQ&
5+p+-zpp+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+-sNP#
2-zPP+-+P+"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

Hvits dronning har kjørt seg fast langt 
inni den svarte stillingen. Gunnar straffet 
hvit hardt og spilte 24…Lg5!

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-+-wq-+p'
6-+n+l+pwQ&
5+p+-zppvl-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNP+-sNP#
2-zPP+-+P+"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

Dronningen er fanget, og hvit ga derfor 
opp. 0-1

Albert Emil Lyng Petersen
Gunnar Lund

Ungdomsskoleskoleklassen
1. Langnes skole 14,5
2. Atheneskolen 13
3. Hörðuvallaskóli 13
4. Juhannuskylän koulu 8
5. Rimaskóli 6
6. Killebäckskolan 5,5

Foto: Anniken Vestby

Fra venstre: Gunnar Lund, Isak Bakli Aglen, Harald Christian 
Vestjord, Benjamin Halvorsen og Mads Vestby-Ellingsen.

- For min del gikk en liten 
drøm i oppfyllelse. Jeg har 
hatt to skolelag - og nå har 

begge gull i Nordisk, det 
største et barnelag kan 

vinne. Da jeg startet klubben 
på Søråshøgda i 2012, ville 
jeg se om det var mulig å 

kopiere seieren i 1995 med 
Kronstad, eller om det 

bare var flaks. Nå har jo 
Søråshøgda blitt mye mer på 
veien, med 100 medlemmer 

og stor aktivitet, men 
akkurat dette har vært et 

viktig mål, sier Søråshøgdas 
lagkaptein Ole Valaker.



6

Lær en åpning p

Skolematten!
Spiler du mot noen som nesten aldri har 
spilt sjakk før, da kan skolematten være 
et effektivt våpen. Går alt som det skal 
er partiet over etter bare fire trekk, men 
fungerer det ikke står motstanderen din 
litt bedre. Så med denne åpningen tar du 
en liten sjanse. 

For at skolematten skal fungere må du 
starte med å flytte bonden foran kongen 
to skritt fram. 1.e4

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

Bonden på f7 er det svakeste punktet 
rundt den svarte kongen. Grunnen til 
dette er at det bare kongen som forsvarer 
dette feltet. Det er her du skal rette inn 
angrepet ditt. Svarts vanligste trekk er 
1…e5 

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

Egentlig er det ikke så veldig lurt å gå ut 
med dronningen veldig tidlig i åpningen, 
men når du prøver på skolematten er det 
nettopp dette du gjør.

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

Nå truer hvit å ta sentrumsbonden, og 
svart må passe seg. Den vanligste måten 
å gjøre dette på er 2…Sc6 

 XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+Q%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mKLsNR!
xabcdefghy

Det er for tidlig å slå f7-bonden med 
dronningen, siden svarts konge vil enkelt 
og greit slå tilbake. Isteden øker du 
presset med 3.Lc4  
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XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+Q%
4-+L+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

Nå truer hvit sjakk matt ved å slå med 
dronningen på f7. Da vil ikke svart kunne 
slå tilbake med kongen, siden dronningen 
vil være forsvart av løperen. 

La oss si svart tabber seg ut med 
3…Sf6??

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+Q%
4-+L+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

Nå kan hvit sette matt med 4.Dxf7 matt!

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+Qzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

Svarts konge har ingen rømningsvei, og 
hvits dronning er forsvart av løperen.

Jeg tipper de aller fleste toppspillere, 
en eller annen gang, har vunnet et parti 
på skolematten. Men denne åpningen 
fungerer ikke om motstanderen kan 
en del om sjakk, og skjønner hva som 
foregår. Men har du et familiemedlem i 
nærheten som ikke kan sjakk. Da foreslår 
jeg du finner fram et sjakkbrett og sjekker 
om de faller for skolematten!  

Oppgave: Hvor mange lovlige trekk har svart som forhindrer matt i ett trekk? 

Løsning: Svaret er 8. Disse trekkene er 
4…g6, 4…Df6, 4…De7, 4…Sh6, 4…d5, 4…

Ke7, 4…Dh4 og 4…Dg5. Ikke alle disse 
trekkene er spesielt gode...



8

Hvis du klarer de to oppgavene på Gla'sidene kan du sende løsningene 
på e-post til forsteraden@gmail.com innen 1. november. Da kan du 
vinne flotte premier! Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. 

Kanskje får du en premie!

GLA'SIDENE

Oppgave 1

Hvilke to norske sjakkspillere skjuler seg i bildet?

Oppgave 2

Bland bokstavene og få et sjakkord!

 D  A  R  K  O  E 
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Ulv og sau
Et gøyalt minispill på sjakkbrettet

Alle brikkene flytter ett skritt diagonalt 
(på skrått) på de svarte feltene. Den 
ensomme ulven (hvit) begynner og 
kan både flytte fremover og bakover, 
mens sauene (svart) bare kan flytte 
fremover. (Se diagram 2).

1. Utgangsstillingen

Ulven vinner ved å komme fram til andre siden av sjakkbrettet. Sauene vinner ved å fange ulven slik at den ikke kan flytte 
på seg. Det er verken lov å slå ut brikker eller hoppe. Spillet kan ikke bli uavgjort. Med beste spill så vinner sauene! Men for 
å vinne er det veldig viktig at sauene holde sammen. En lur plan for sauene er å bevege seg sammen i sikk-sakk mønster 
fremover, uten å lage hull i forsvaret som ulven kan bryte gjennom.

3. Sauene holder sammen.

2. Slik flytter brikkene

4. Ulven bryter gjennom

5. Sauene har vunnet

6. Tvinge de svarte 
sauene til å ta et valg

I diagram 3 har svart akkurat spilt h6-g5 som holder ulven under kontroll! Legg merke 
til at hvis svart hadde spilt f6-g5 isteden (diagram 4), så ville ulven klart å bryte gjennom.

Diagram 5 viser en typisk vinststilling 
for sauene. Ulven er presset til 
kanten og har ingen trekk. 

Men husk at ulven er slu! Ulvens beste sjanse er å forstyrre sauene og håpe at en av 
dem tar et dårlig valg sånn at det blir et hull i forsvaret. Ulven kan bare vinne hvis 
motstanderen gjør en tabbe.

I diagram 6 har ulven stilt seg midt i blant sauene. 
Svart må unngå å spille ett av de tapende trekkene 
c5-b4 eller g5-h4, for da klarer ulven å bryte gjennom.  
Kanskje du ser hvordan? Det er lurt å angripe 
motstanderen siden det er fort gjort å gjøre en tabbe.

Kilde: http://chessplus.net/wp/foxandhounds/
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7zp-+lwqp+r'

6-+p+-sN-+&

5+p+-zpP+-%

4-+-+P+-+$

3+-zP-+-+R#

2PzP-+-+rzP"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+p+-+-zpp'

6p+-tRq+-+&

5+-wQ-+-+-%

4-+P+p+-+$

3+P+-sNn+P#

2r+-+-+P+"

1+-+-tR-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-+-+rmk(

7zppzp-+-+p'

6-+-zp-+-+&

5+-vl-+Q+-%

4-+-zpPzP-wq$

3+-zP-+n+-#

2PzP-+-zPRzP"

1tRNvL-+-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+p+-wq-trl'

6p+-+psN-wQ&

5+-+pzP-+-%

4-zP-zP-+-zp$

3zP-+-+-+-#

2-+-+-+-mK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Oppgave 1 Oppgave 2

Oppgave 3 Oppgave 4

Matt med tårn og springer
I alle fire stillingene nedenfor skal du forsøke å finne matt der 
tårnet og springeren jobber perfekt sammen. Oppgave 1 er matt 
i ett trekk, mens i resten av oppgavene skal du ofre en veldig god 
brikke for å få til akkurat den samme matten. Lykke til!

Løsninger på side 13

Hvit trekker og vinner! Svart trekker og vinner! 

Svart trekker og vinner! Hvit trekker og vinner!

oppgaver
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Hvorfor rokade?
Det lønner seg å rokere så tidlig som 
mulig. Grunnen til dette er at kongen står 
utrygt på feltet der den starter. Bare se 
på denne stillingen.

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7zppzpq+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+pzp-+l%
4-+-zPP+-+$
3+-sNL+NvLP#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Det er en hard kamp om sentrum, og 
mest sannsynlig vil bøndene i midten 
raskt forsvinne. Problemet for hvit er 
de tunge svarte brikkene som lurer i 
bakgrunnen. Noe slikt vil ikke vi skal skje 
når vi spiller hvit. Nei, vi skal ha en trygg 
konge ved å rokere!

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Vi skal rokere så raskt som mulig. Det 
vanligste er å rokere kort, slik som hvit 
gjør her. Om man ønsker å rokere langt 
må man få ut en ekstra brikke, så det tar 
litt lenger tid.

Noen ganger kan det være vanskelig å 

holde styr på alle sjakkreglene. I 1974 
ble plutselig en av verdens beste spillere 
usikker på rokadereglene. Se på hva som 
skjedde!

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7zp-+p+p+-'
6-zp-+-+p+&
5+-zplsn-wQ-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Hvitspilleren fikk lyst til å rokere kort, 
men er dette lovlig når tårnet er truet? 
Svaret er ja, man har lov til å rokere selv 
om tårnet under angrep. 

Men dette var altså Korchnoi usikker på, så 
han gikk bort til turneringslederen og spurte 
om det var tillatt. Etter at han fikk svar om 
at det var lov, gikk han bort til brettet og 
rokerte. Han vant et par trekk senere. 

Viktor Korchnoi
Anatoly Karpov
Russland 1974

Hvilke av disse påstandene er riktige?

Du har IKKE lov til å rokere...

1. ...når man står i sjakk! (riktig/feil)

2. ...når springeren har flyttet seg tidligere i partiet. 
(riktig/feil) 

3. ...når feltet foran kongen er truet av motstanderens 
brikke. (riktig/feil)

4. ...når kongen har flyttet tidligere i partiet. (riktig/feil)

5. ...etter at det er spilt 50 trekk. (riktig/feil) 

6. ...når  tårnet du skal rokere med er truet. (riktig/feil)

7. ...når du tidligere har flyttet tårnet du skal rokere 
med. (riktig/feil)

8. ...når feltet kongen hopper over er truet. (riktig/feil)

Løsning: 1. riktig 2 feil 3.feil 4.riktig 5. feil 6.feil 7.riktig 8. riktig 
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Terningkast på rokadestillinger
Har du vært på kino noen gang? I så fall 
kan det hende at du synes filmen var 
utrolig bra eller ganske kjedelig. Aviser og 
nettsider gir ofte filmene terningkast etter 
hvor bra de er. En terning har seks sider, 
og det er derfor like mange muligheter.

6 = Vanvittig bra
5 = Veldig bra
4 = Ganske bra
3 = Ikke så veldig bra, men helt okay 
2 = Ganske dårlig
1 = Elendig

Jeg har gitt terningkast på kongestillinger. 
Noen er bra, mens andre er dårlige. Det 
fine med terningkast er at mennesker 
ikke mener det samme om filmer eller 
rokadestilling. Kanskje du er uenig med 
meg i noen av stillingene nedenfor?

ABCD
4-+-+$
3+N+-#
2-zPPzP"
1+RmK-!
abcd

Hvits konge har en mur av bønder foran 
seg, og tårnet sørger for at kongen er 
ekstra trygg

Om det hvite tårnet ikke er der, må man 
passe seg for at det ikke kommer et svart 
tårn ned på førsteraden.

Kongen er den eneste brikken som 
forsvarer g2-bonden. Om svart får to 
brikker som angriper denne bonden kan 
det bli farlig.

ABCD
4-+-+$
3+NzP-#
2-zPLzP"
1+RmK-!
abcd

Kongestillingen er skuddsikker! Alle 
feltene rundt den hvite kongen er 
forsvart.

Om svart klarer å bytte bort den hvite 
løperen, kan det bli farlig. 

XABCDY
4-+-+$
3+-zP-#
2-zP-zP"
1+RmK-!
abcd

Hvit har fortsatt tre bønder som passer 
på kongen, men siden g-bonden har 
flyttet ett skritt fram har de hvite feltene 
blitt svake.

ABCD
4-+-+$
3+-+P#
2-zPP+"
1+RmK-!
xabcdy

Denne gangen er ikke hvit svak på en 
farge rundt kongen, men man må passe 
seg for at svart ikke får ofret en brikke på 
h3-bonden, slik at kongestillingen åpnes 
opp.



13

ABCD
4-+P+$
3+-+-#
2-zP-zP"
1+RmK-!
abcd

Det er sjeldent bra å flytte g-bonden to 
skritt fram når man har rokert. Se på alle 
de svake feltene som svart kan kose seg 
med.

ABCD
4-zP-+$
3+-+-#
2-+PzP"
1+RmK-!
abcd

Det kan være litt skummelt å flytte 
f-bonden når man har rokert. Det svekker 
både diagonalen ned mot kongen, men 
også andreraden blir litt mer åpen. 
Kanskje det er tryggest for hvit å flytte 
kongen inn i hjørnet.

ABCD
4-+-+$
3+P+P#
2-+P+"
1+RmK-!
abcd

Se hvor svak hvit er på de svarte feltene 
rundt kongen. Huff og huff, dette var ikke 
pent. Her tipper jeg hvit skulle ønske at 
f-bonden stod ett skritt lenger bak. 

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

1. d
2. spidder

Den dyktige vinneren ble Oskar Zhang 
Skjønberg, 9 år, Fryal Skolesjakklag. Han får 
en sjakkbok i posten.

Løsningene på oppgavene (s. 10):

1. Det er matt i ett trekk med 1.Txh7 
matt! Georges Koltanowski – Ukjent 
Spiller, USA, 1945

2. Svart ofret dronningen med 17...
Dxh2+! 18.Txh2 Tg1 matt! Reiner - 
Wilhelm Steinitz, Østerrike 1860

3. Nok en gang skal svart ofre 
dronningen. 29...Dxh3! Hvit ga opp 
på grunn av 30.gxh3 Th2 matt! Isidor 
Gunsberg - David Janowski, Tyskland 
1902

4. Denne gangen var det hvit sin tur til 
å ofre dronningen. 42.Dxh7+ Txh7 
44.Tg8 matt! Paul F  Johner - Walter 
Montagu Gattie, Belgia 1906

Løsninger
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Offer
Det finnes mange grunner til å ofre en 
brikke for å ødelegge motstanders forsvar 
av kongen. Noen ganger kan et slikt offer 
føre til matt, mens andre ganger holder 
det til et angrep som vil være vanskelig 
for motstanderen å slippe unna. 

Hvis du er usikker på om du skal ofre, er 
det noen ting det kan være lurt å tenke på:

• Blir motstanderens kongestilling 
ødelagt?

• Får du nok brikker med i angrep? 

Husk at det ofte er vanskeligere å forsvare 
seg enn å angripe, så er du i tvil foreslår 
jeg at du kliner til og ofrer. En annen ting 
å huske på er at det er sjelden slike ofre 
fungerer hvis det ikke er dronninger på 
brettet. Det er normalt dronningen som 
setter matt til slutt!

Hvitspilleren i partiet du nå skal få se, het 
Emanuel Lasker. Han var verdensmester 
i hele 27 år, fra 1894 til 1921. Det er 
ganske sikkert at han ikke klarte å regne 
alt til bunns i denne stillingen, men jeg 
tipper han tenkte på tingene vi nettopp 
diskuterte.

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7+pzpnwqp+-'
6p+-+l+-zp&
5wQ-+p+-+-%
4-+-zP-+psN$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Svart har rokert, og kongestillingen 
ser ganske trygg ut. Husker du hvilket 
terningkast jeg ga denne rokadestillingen? 
Svarts problem er at han har flyttet 
a-bonden ett skritt fram, og at dette er 
et punkt hvit kan angripe. Lasker ofret 
løperen for et farlig angrep! 17.Lxa6!  
bxa6

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7+-zpnwqp+-'
6p+-+l+-zp&
5wQ-+p+-+-%
4-+-zP-+psN$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Svarts kongestilling er veldig luftig, og 
du ser at kongen sliter med å forsvare 
seg helt alene. Hvit bestemte seg for 
å plukke med seg en bonde med sjakk. 
18.Dxa6+! Kb8

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+-zpnwqp+-'
6Q+-+l+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+psN$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Man klarer ikke matte med dronningen 
alene, og derfor trenger man flere brikker 
med i angrep. Springeren er klar til å bli 
med! 19.Sb5! Sb6

Emanuel Lasker
Frank Marshall
Russland 1914



15

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+-zp-wqp+-'
6Qsn-+l+-zp&
5+N+p+-+-%
4-+-zP-+psN$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Svart forsvarer seg så godt han kan, men 
med sitt neste trekk ble det klart at Lasker 
hadde et knusende angrep. 20.Td3! 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+-zp-wqp+-'
6Qsn-+l+-zp&
5+N+p+-+-%
4-+-zP-+psN$
3+-+R+-zP-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Lasker har en veldig skummel plan, og 
det tok ikke lang tid før svart måtte gi 
tapt. Med tre hvite angrepsbrikker nære 
den svarte kongen ble altfor farlig for 
svart. 1–0

Noen ganger kan kongestillingen se helt 
trygg ut, men har motstanderen din to 
brikker som sikter mot kongen din kan 
det fort bli skummelt.

Om du har lyst, kan du spille gjennom 
partiet på et sjakkbrett. Det er ganske 
kort, men likevel en ganske stilig felle. 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Sxc3 
Sc6 5.Sf3 e6 6.Lc4 Sf6 7.De2 Dc7 
8.0–0 Sg4 9.Lb3 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppwqp+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+n+$
3+LsN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Hvits kongestilling ser helt trygg ut - 
terningkast 6. Ingenting kan vel skade 
hvit nå? 9...Nd4 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppwqp+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-snP+n+$
3+LsN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Joda, svart har to brikker som presser mot 
h2–feltet. Alt svart trenger å gjøre er å 
bort springeren på f3, så kan svart slå inn 
med dronningen på h2 med matt! Siden 
hvit i tillegg må passe på dronningen, ble 
det altfor mye å tenke på. Hvit ga opp! 
0–1

Kolenbet
Boris Schipkov
Russland 1987



Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

NÅ KAN DU BEGYNNE PÅ USF-AKADEMIET!
I høst starter Ungdommens Sjakkforbund opp med sitt nye initiativ: USF-Akademiet.

Målet styret i Ungdommens Sjakkforbund har satt seg er å gi et flott tilbud til nye unge 
tillitsvalgte, som så forhåpentlig vil gjøre en innsats for klubben sin, USF og norsk sjakk generelt 
i årene fremover.

Ca. 10 personer i alderen 15-26 år vil utgjøre første kull, og vil få bli med på et spennende opplegg:

 n 4 samlinger i året over 2 år – normalt i helger
 P Første samling i løpet av 2017

 n Et variert innhold, med innslag av typen
 P Kretsdommerkurs og dommerpraksis
 P Opplæring i Turneringsservice og andre av sjakkens datasystemer
 P Sjakktrenerkurs – lære å trene andre 
 P Opplæring i styrearbeid, til bruk i klubben og i andre sammenhenger
 P Deltagelse på store sjakkarrangement

 p Kanskje reise til Sjakk-OL høsten 2018 i Batumi, Georgia
 p Kanskje besøk under Norway Chess
 p Kanskje være tilstede under en av TV-kanalenes sjakksendinger
 p Kanskje med i delegasjonen når USF’ere deltar i utlandet (Nordisk, EM, VM)

 P Bli nærmere kjent med norsk sjakk
 p Besøk på Sjakkontoret
 p Delta på Årsmøte USF/Kongress NSF

 P En avsluttende særoppgave
 P Mye sosialt og moro underveis

 n Det hele er kostnadsfritt for deltakerne – USF dekker reise og opphold under aktivitetene
 P Det kan allikevel være aktuelt med egenandel ved reise til utlandet

Kanskje akkurat du har lyst til å være med på dette? 

Følg med på sjakk.no, der invitasjon til å søke vil bli offentliggjort i nærmeste fremtid.


