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Prøv deg i en
sjakkturnering
Utover våren er det masse sjakkturneringer på gang!  Er du
sugen på å spille litt sjakk, kan du delta i noen  av turneringene
under.

Turneringene som heter BGP er en del av Barnas Grand Prix serien, som
du kan lese mer om på bgp.barnesjakk.no.  Se sjakk.no/aktiviteter for
oppdatert kalender.

23.04
BGP 1 2022

Kristiansand

INFO: Alf Tomas Tønnessen TLF:

918 76 566

06-08.05
NM for skolelag 2022
Hamar

INFO: Trond Nerland

TLF: 916 17 427

30.04
Alta Sjakklubb

Ungdom BGP
Alta

INFO: Monika Ratama

MAIL: monika.ratama@yahoo.no

14.05
Dragulf BGP
Mr. Kanin
Bærum

INFO: Olga Dolzhykova

MAIL: olga@stormester.no

30.04
Varig forsikring

BGP/UGP 2022
Kristiansund

INFO: Tore Kristiansen

TLF: 959 16 262

22.05
Greveløkka Vår-BGP
Hamar

INFO: Trond Nerland

TLF: 916 17 427
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Taktikk vs. Strategi
To ord vi ofte hører mye om når vi skal begynne å jobbe ordentlig  med sjakk
er taktikk og strategi, men hva betyr de egentlig?

Disse to ordene føles jo ganske
like. Det er jo hvordan man
plan legger et parti...eller?
Kanskje hvordan man vinner?
Hvis du ikke er helt sikker, så
er ikke du den første, og det
er derfor vi skal se litt på dem.
Vi skal se på hva de er,
hvorfor de er viktige, og
hvordan du kan øve på dem!

Viktig info før vi starter!

Du lurer kanskje på hvorfor dette
er så viktig å vite, og du har rett i
å tenke det. Det er egentlig ikke
så viktig å vite akkurat hva disse
or
dene betyr. Mange gode sjakkspil
lere kan kanskje ikke forskjellen
hvis du spør dem.

Grunnen til at dette kan være
godt  å kunne er:

• Ordene kommer ofte opp i sjak

kanalyser og forklaringer.

• For å vite hva man kanskje sliter med,

og hvordan du kan øve på akkurat

det.



↑

Magnus Carlsen som tenker på forskjellen mellom taktikk og strategi
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Nå eller etterpå

For å skjønne hva disse ordene
betyr, så må vi tenke på hva det er
vi faktisk gjør ved sjakkbrettet når vi
spiller. Jo, det er jo å planlegge
frem i tid, å se hvilke trusler vi kan
skape og hvor dan vi til slutt kan
vinne partiet. Det er nettopp her vi
finner betydningen!

Veien til seier

Både strategi og taktikk handler om
planlegging, men det som skiller
dem er hvor langt framover vi
tenker.

Taktikk er det som du skal gjøre nå,
og det du kan få til med en gang (el
ler i løpet av 2-5 trekk). Her snakker
vi om gafler, bindinger, avdekkere,
også videre. Strategi derimot, er det
som planlegges langt fram i tid. Det
er den lille stillingsfordelen som du
skal utnytte gjennom 30, 40 eller 50

trekk. Bondestruktur og aktive brik
ker er ting som kan være viktig her.

Nå som du skjønner hva taktikk og
strategi er, så skal vi se på to
forskjel lige stillinger, og hvordan
den ene løses med taktikk og den
andre med  strategi.

TIPS

Spill sjakk!

Løs oppgaver!

Analyser parti!

Taktikk

I denne stillingen er det ett trekk
svart har som gir han et stort over
tak, kan du se hvilket?

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(

7t+pwq-+pvp '
6pvlp+l+ zp& 5+

+-+-+-%
4-zPP+-+-+$

3zP-z+ s+NwQP#
2-+-+LzPP+" 1tR

+-+RmK-!
xabcdefghy

Jo, det er jo 1...Dxg3. Det ser ut
som  et dronningbytte, men hvit kan
ikke slå tilbake fordi bonden på f2
er bun det av den svarte løperen på
b6.

Dette er et godt eksempel på en tak
tikk. Ett enkelt trekk som skaper
en umiddelbar trussel for motstan



deren som han ikke kan svare på. I
dette tilfellet er det bare ett trekk,
men det er ofte to, tre eller fire trekk
forover man må tenke.

Hvordan lærer jeg mer?

Det er to forskjellige strategier
(hah!) for å lære mer om dette. For
å lære mer taktikk kan det være
lurt å lære seg de ulike taktikkene
som bin
dinger og gafler, før du så går over
på taktiske oppgaver som du kan
finne på nett eller så kan du spørre
en vok sen (f.eks. sjakktreneren
din) om å få noen. Prøv så om du
kan sette de  i spill med et par parti!

Strategi

Her har vi en stilling fra et parti med
Judit Polgar, der hun spiller strate
gisk som svart. I dette tilfellet vil du
ikke få en umiddelbar fordel, men
du vil få noe som du kan bygge på
videre
i partiet.

XABCDEFGHY 8
mk-trr+-+( 7t+ wq-+
+p' 6p+l+-+p+& 5+

+-sn-+-%
4Nvl-zp-+PzP$
3+Pz+ + +Q#
2PvL-+ + +"

1mKL+R+R+-!
xabcdefghy

Her er svaret 1...Lxa4. Grunnen til
at Polgar gjør dette er at dette
svekker bondestillingen til hvit
rundt kon gen. Det ser vi når hvit

må ta med 2.  bxa4.

Vi kan se at dette er en strategisk
tankegang, da den ødelagte bonde
strukturen ikke gir oss en fordel nå,
men vil kunne gjøre det enklere for
oss i sluttspillet. Polgar endte opp
med å vinne dette partiet.

Å mestre strategi i sjakk er nær
mest umulig, men det er mye vi kan

gjøre for å øve. Det viktigste er å
kjenne til de grunnleggende strate

giene som man bruker i forskjellige
deler av spillet. Senere kan du se

på kjente parti og se om du kan
finne ut hva spilleren planla, og om

de fikk det til. Men, det viktigste
tipset er, uansett hva du skal lære

deg, spill!
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NM for jenter 2022
Det er to år siden sist, men endelig er NM for jenter tilbake!

Etter at NM for ungdom fikk
komme tilbake i november,
så har også NM for jenter
(og kvinner) nå fått sin plass
tilbake. Det betyr at vi igjen
fikk se de beste unge
jentene i Norges
sjakkverden tilbake ved
brettet. Her kan du lese litt
om denne turneringen!

6 Førsteraden

Om NM for jenter 2022

Årets NM for jenter ble som
tidlige re arrangert sammen
med NM for kvinner.
Turneringen ble arrangert av
Søråshøgda SK, og spilt i Ber

gen over en helg fra 11. til 13.
mars.  I år var det 22 jenter som
kom for  å delta i turneringen.

Sammen med NM ble det
arrangert flere forskjellige
turneringer gjen nom uken med
både hurtigsjakk, blitz og BGP.
Det ble også analyse og simultan
parti under turneringen sammen
med flere talentfulle spillere.

Få, men sterke

I årets NM var det ikke like mange som deltok som
det har vært i tidligere år, men det ble uansett en skikke
lig kamp og mye gøy sjakk! Klassene lilleputt, miniputt
og mikroputt ble satt sammen til en klasse, der spiller
hadde seks parti.

Her ble det Oda Kofoed Skramstad (lilleputt) fra
Bærum som stakk av med seiren med full pott. Hun har
tidligere også tidligere deltatt for Norge i sjakk-EM for
ungdom, og har gjort det godt i BGP-turneringer.

I den andre gruppen, med junior og kadett, var det
Livia Lindstad (kadett) som tok førsteplassen der hun
klarte å ta fire av fem mulige poeng. Livia har tidligere
sølv fra Nordisk mesterskap for jenter, og er tidligere
norgesmester.

Det var også mange andre sterke deltakere som
fikk gode resultater, og vi fikk en god og jevn turnering!
Hele  resultatlisten kan du se på neste side.

Premieutdeling for lilleputt, miniputt og mikroputt. Foto:

Cecilie Kuttner



Besøk, analyse og enda mer sjakk!

I tillegg til konkurrentene var det også flere flinke
sjakkspillere som tok tiden til å komme innom.
Stormester Frode Urkedal, med en FIDE-rating på
2549, kom fra Oslo for å spille, samt for å hjelpe. Han
hjalp med analyse av partiene under turneringen, men
holdt også simultan og rakk å vinne både hurtigsjakk-
og lynsjakkturnering de samme dagene.

Ellers kom også 17 år gamle Afras Mansoor, som
for ikke så lenge siden vant NM for ungodm, pluss Ole
Vala ker, hovedtrener i Søråshøgda, for å analysere
partiene  sammen med deltakerne.

Premieutdeling for junior og kadett.

Foto: Ole Valaker

Ved siden av NM ble det også arrangert flere

forskjel lige turneringer for de som ikke har nok med
bare en turnering av gangen!

Med andre ord var det både konkurranse og kos i
Bergen den helga, og det eneste som manglet var at
enda flere kunne komme. Neste år håper vi på at så
mange som mulig kommer, sånn at det blir ekstra
spenning og kos!

Nå er det et helt år igjen til neste NM for jenter, men
ikke frykt, det er mye som du kan fylle tiden med dette
året!

Vær aktiv, meld deg på turneringer, og husk, sjakk
er for alle!
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Resultater i NM for jenter 2022

Kadett + Junior

1 Livia Lindstad Nordstrand SKU 4.0 5.0

2 Ariza Hana Sørsåshøgda 3.5 5.0

3 Elma Selvik 1911 U 3.5 5.0

4 Anna Ovidia Young Sotra SKU 2.5 5.0

5 Susanne Wiggen Larsson Alta SKU 2.5 5.0

6 Lykke-Merlot Helliesen Grenland SKU 2.0 5.0

7 Urte Karaliute Søråshøgda SSL 2.0 5.0

Lilleputt + Miniputt + Mikroputt

1 Oda Kofoed Skramstad Dragulf AUSK 6.0 6.0

2 Anna Blauhut FUS 5.0 6.0

3 Silje Marthinussen Sørsåshøgda SSL 4.0 6.0



4 Linnea Reinfjord Lindholm Dragulf OUSK 4.0 6.0

5 Amalie Linnea Heibo Dragulf AUSK 3.5 6.0

6 Githiha Sathish Stavanger SKU 3.5 6.0

7 Sofie Sæterlid Hella Sotra SKU 3.0 6.0

8 Anna Kirakosyan Dragulf OUSK 3.0 6.0

9 Emthe Solskinnsbakk Vålerenga USK 3.0 6.0

10 Christine Nordahl Dragulf AUSK 3.0 6.0

11 Bella Marie Young Sotra SKU 3.0 6,0

12 Andrea Vikingsen Skogestad Sotra SKU 3.0 6.0

13 Josefine Jakobsen Dragulf OUSK 2.0 6.0

14 Marie Nagelsen Sotra SKU 1.0 6.0

15 Madalina Anniken Tapu Bergens SKU 1.0 6.0
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Sjakkgøy!
Mange dronninger

Lite plass 2 harde nøtter Her kommer to spesielle sjakknøtter,

Her kommer et gøy sjakkproblem for å teste hvor
god du er til å se trusler og følge med på hvor
brikker kan bevege seg! Se om du klarer det!

Det skal stå til sammen åtte dronninger på brettet,
men ingen skal true hverandre. Her har vi
allerede plassert fire av dem, så du trenger bare
å sette på  plass de fire siste.
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a b c d e f g h

Klarer du å plassere de siste fire dronningene
på brettet sånn at ingen av de truer
hverandre? Her er det bare en løsning, så
tenk deg nøye om!

Hint: Utelukk de feltene en dronning ikke kan stå
på  først, så kan du prøve å teste hvor de faktisk
kan stå!

se om du kan finne svarene!

Nøtt 1:

Alexander og Julia spiller sjakk. De spiller bare fem
partier, men begge klarte å vinne tre. Det ble ikke
spilt remis! Hvordan klarte de dette?

Nøtt 2:

De aller fleste mener at dronningen er den
mektigste brikken på brettet, men det er noen ting
dronningen ikke kan gjøre som alle andre brikker
kan gjøre, hva er disse tingene? Her er det mange
forskjellige svar, så se hvor mange du klarer å
finne!
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Matt på tre nivå
Her kommer tre sjakknøtter hvor du skal  komme
fram til sjakkmatt. Her må du ha  kontroll på
dronningene dine for de er de  viktigste brikkene i
hver nøtt!

Middels
Hvit setter matt på ett trekk, og er i trekket.
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Hvit setter matt på ett trekk, og er i trekket. 8
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Vanskelig
Hvit setter matt på fire
trekk, og er i trekket. 8



Bruk dronningen godt!
h g f e d c b a

k r l r 8

pp l ppp
7

n
6

(2….Sd8. 3. Lxd7#)
Ld7# 4.
Texd8+, Sxd8. 3. Te8+,
Td8. 2.
Dxd7+, Txd7. 1.
Vanskelig

verdifull enn seg selv.

ut en brikke som er
mer  Dronningen kan
aldri slå c)
rens konge.
bli slått ut av
motstande
Dronningen kan ikke b)
av motsatt farge.
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Kg1, Dh2#. 3. Kxh1, Dh8+. 2. …Th1+. 1.
Middels
starte partiet på et felt  Dronningen kan aldri a)
Her er noen eksempler: 2. De spilte ikke sammen! 1.

P P PPP
Z Z
2
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To harde nøtter a4, b6, c8, e7 W M
1

Matt på tre nivåer
Mange dronninger, liten plass: Fasit a b c d e f g h
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Dronningene
av sjakkbrettet!
Når man tenker på alle de utrolige sjakkspillerne vi finner der  ute i verden,
så kommer man på mange navn! Garry Kasparov,  som hadde den beste
ratingen i verden i over 20 år. Hikaru
Nakamura, en av verdens beste hurtig- og lynsjakkspillere. Så  klart også
Magnus Carlsen, som i dag regnes som verdens beste  sjakkspiller! Men, kan
du se noen som mangler i den listen? Jo,  det er nemlig sjakkspillere som ikke
er menn!



Vi glemmer ofte hvor mange utrolige damer
og jenter som spiller kjempespennende sjakk,

og derfor skal vi se litt på noen av de største
kvinnelige sjakkspillerne i historien og hva de

har klart å få til.

De første spillerne Turneringer for alle

En av de første damene som vi vet spilte
sjakk er krigeren Macalda di Scaletta fra Italia.
Hun levde i mid delalderen (1240 - 1308?), og
drev med politikk, samtidig som hun var flink
til å slåss. Når hun ble ar
restert i 1285, ble hun holdt fange i et slott.
Det blir skrevet om at hun spilte sjakk med en
medfange fra Nord-Afrika, mens hun satt i
fengsel.
En annen tidlig kvinnelig sjakk spiller var
Elizabeth I, dronning av England (1533-1603).
Ifølge gamle plakater i London var hun veldig
ta lentfull. Vi vet også at mange vikti ge damer i
Frankrike på 1700-tallet  spilte sjakk på et høyt
nivå.
De kvinnene som jeg har nevnt til nå spilte ikke
sjakk profesjonelt, de drev nok med det bare
for gøy. Men på slutten av 1800-tallet kommer
de første damene som drev med sjakk i

turnering.
I 1884 ble den første kvinnelige
sjakkturneringen arrangert i England. Femten
år senere, i 1897, ble den første
internasjonale turneringen for kvinner arrangert
i London. Der vant engelske Mary Rudge med
18 seire og en remis. Hun var en av de første
damene som fikk være  med i en sjakklubb, før
hun vant i 1897 hadde hun vun net minst en
turnering tidligere og ble i 1889 den første
kvinnen som spilte offentlig simultansjakk.
Mary var bedre enn de aller fleste menn i
England på sin tid og fikk spille mot
verdensmester Emanuel Lasker når han spilte
simultansjakk i 1898. De rakk ikke å bli fer dige,
men Lasker aksepterte tap siden han sto
dårligere  når tiden var over. Det er det samme
som at du skulle ha  slått Magnus Carlsen i
dag, tenk det!
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↑

Elizabeth I, dronning av England

(1533–1603), var ifølge gamle pla

kater en veldig talentfull spiller.

←

Mary Rudge (1842–1919), en av de

første damene som fikk være med

i en sjakklubb.
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Sjakk-VM for kvinner 1927

I 1927 ble det første verdensmesterskapet i sjakk for
kvinner arrangert i London, England. Der var det tolv
deltakere som alle spilte hverandre en gang. Det var
til og med en norsk spiller med det året! Nemlig Sofie
Synnevåg fra Bergen. Hun var Norges beste
kvinnelige sjakkspiller på denne tiden, og ble senere
norgesmester i sjakk tre år på rad. Synnevåg endte på
en delt niende plass med 3,5 poeng.

→
Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) - et land som  besto av 15 land, der det

største var det  som i dag er Russland.

Den første verdensmesteren ble derimot Vera
Menchik fra Sovjetunionen. Hun vant med hele
10,5 poeng av 11 mu lige. Menchik kom til å være
verdensmester i 7 sjakk-VM på rad og var fortsatt
verdensmester når hun døde i 1944. I alle 17 år
hun var verdensmester og spilte i VM-turneringer
vant hun 78 parti, spilte fire remis og tapte bare
en gang. Hun var så god at selv den nest beste
kvinnelige sjakkspilleren i verden, tyske Sonja
Graf, ikke hadde en sjanse mot henne. Hun
konkurrerte også i turneringer med menn, hvor
hun blant annet slo Max Euwe som senere ble
verdensmester.

Nina Gaprindashvili

Vera Menchik



Stjerner fra Sovjetunionen

Etter Vera Menchik døde i 1944 var det
sovjetis ke Lyudmila Rudenko som tok
over med seier i 1950. Dette var det
siste verdensmesterskapet for kvinner
hvor man spilte turnering, og man
begynte i stedet å gjøre det sånn man
gjør det i dag med en
kandidatturnering.

De neste tre turneringene ga oss to
nye ver densmestere; Elisaveta

Bykova og Olga Rubts ova, begge
også fra Sovjetunionen. I 1962 kom
det en ny stjerne i sjakkverdenen,
Nona Gaprin dashvili fra Georgia i

Sovjetunionen. Hun ble
verdensmester uten å tape et eneste

parti! Nona spilte mot sovjetiske Alla
Kushnir i tre VM på rad og vant alle tre.
Hun vant også et fjerde VM i 1975, og

ble i 1978 den første kvinnelige
stormesteren  (GM). I 1995 ble hun

senior kvinnelig verdens mester, og i
2019 ble hun senior verdensmester  for

sjuende gang når hun var 78 år
gammel!

En annen kvinne fra Georgia tok
over et ter Nona, når 17 år gamle Maia
Chiburdanidze slo henne i 1978. Maia
var også verdensmester  lenge, helt
fram til 1991 når hun ble slått av ki
nesiske Xie Jun. Dette var første
gangen siden kvinne-VM i sjakk
begynte at noen som ikke var  fra
Sovjetunionen vant!
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←

Sofia, Judit

og Susan Polgar

→

Hou Yifan

Polgar-søstrene Spillere i dag

Nå skal vi over til de beste og kanskje mest kjente
kvinne lige sjakkspillerne noensinne. I Ungarn i 1969 ble
Susan Polgar født og syv år senere ble søsteren hennes
Judit født. Storesøster Susan vant sin første turnering

før lillesøsteren var født med 10/10 poeng. Når hun var
tolv år vant hun ver densmesterskapet for jenter under
16 år. Allerede når hun  var 15 år ble hun verdens beste
kvinnelige sjakkspiller. Hun ble den tredje og yngste
kvinnelige stormesteren i januar 1991, men det tok ikke



lang tid før rekorden hennes ble slått.
I desember 1991 ble Judit Polgar, Susans lillesøster,

ti denes yngste stormester, både blant gutter og jenter.
Judit var bare 15 år gammel når hun ble stormester. Når
hun var 9 hadde hun en rating i Ungarn på 2080, og når
hun var 12 var hun nummer 55 i verden! I 1996 var hun
den første kvinnen som var blant de ti beste spillerne i
verden. Judit vant flere turneringer, og i 2002 slo hun
verdens beste spiller på den tiden, Garry Kasparov. I
dag mener de fleste at hun er den beste kvinnelige
sjakkspilleren noensinne.

I de siste årene er det kinesiske Hou Yifan som
har vært den beste kvinnelige sjakkspilleren i
verden. Hun ble stormester når hun var 14 år,
og verdensmester når hun var 16 år. I 2015

nådde hun sin beste ranking som nummer 55 i
verden. Nå spiler hun ikke så mye lenger, men
man ten ker fortsatt at hun er den beste. I dag
er den kvin
nelige verdensmesteren kinesiske Ju Wenjun.
Nå har jeg nevnt bare de aller største kvin
nelige spillerne, men det finnes tusenvis flere
som har spilt utrolig bra sjakk, også her i
Norge. WGM Olga Dolzhikova, WIM Sheila
Barth Sahl  og WIM Silje Bjerke er noen av
dem som spiller i dag. Så følg litt ekstra med
neste gang det er sjakk-VM eller sjakk-NM for
kvinner og jenter.  Husk at alle kan spille bra
sjakk, uansett hvem  de er og hvordan de ser
ut!
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Returadresse:

Norges Sjakkforbund

Bentsebrugata 20

0476 Oslo




