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Bli med på turnering!
Å være på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin 
premie. Her får du oversikt over alle arrangementer i Norge for barn og unge framover. 
Turneringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, og er tur-
neringer som passer for både nybegynnere og erfarne spillere. Turneringskalenderen 
finner du også på www.sjakk.no.

JULI
1. Sommersjakkskolen BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
2.-10. Landsturneringen NM i sjakk, Oslo
Info: www.sjakknm.no
8. NM i lynsjakk, Oslo
Info: www.sjakknm.no
17. Frosta BGP/UGP
Info: Per Arne Myraunet, post@frosta-fjordbuer.no

AUGUST
12. Jomfruland BGP/UGP, Kragerø
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
15.-19. Jentesjakkskolen, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
19. Åpent oslomesterskap for jenter BGP/UGP
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no

SEPTEMBER
3.-4. Landslagssamling på NTG
Info: Ellisiv Reppen, ellisivreppen@gmail.com
16.-18. NM for lokallag, Stavanger
Info: Se annonse på baksiden
17. Haustjakta BGP/UGP, Vinje
Info: Jon Rikard Kleven, kleven@advokatfelland.no
24. Veien BGP/UGP, Hønefoss
Info: Harald Gandrud, veienssk@home.no
25. Tiger BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
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Spenningen var til å ta og føle på da NM ble avgjort i siste sekund. Margrete Buran (Bjølsen) vant på tid mot 
Tobias Aa. Opsahl (Huseby) med to sekunder igjen på klokka selv - og dermed vant Bjølsen NM. 
(Foto: Benjamin Mjelde Andersen)

Spennende skole-NM

Bjølsen skole fra Oslo 
gikk til topps i årets 
NM for barneskolelag. 
I ungdomsskoleklassen 
vant Nordberg for tredje 
år på rad.

Mer enn 120 barn deltok på 
årets NM for skolelag. Fire 
barn fra samme skole spilte 
på lag mot fire barn fra en 
annen skole, og så la man 
sammen poengene til alle 
på laget. 

De som hadde samlet flest 

poeng til slutt, ble norges-
mestere for skolelag 2011, 
og fikk æren av å levere den 
store pokalen til rektor på 
skolen på mandag! 

I barneskoleklassen ble 
det veldig jevnt, og både 
Rolland, Huseby, Skøyen 
og Bjølsen kunne bli nor-
gesmestere før siste runde. 
Til slutt ble det hele avgjort 
i turneringens siste parti. 
Margrete Buran fra Bjølsen 
og Tobias Opsahl fra Hu-
seby spilte et flott og spen-
nende parti, der Margrete 

til slutt hadde to sekunder 
igjen på klokka da hun vant 
på tid. Da hadde partiet vart 
i tre timer! 

I ungdomsskoleklassen var 
alle spillerne veldig drevne. 
Aller best var Nordberg 
fra Oslo, som har fire av 
Norges beste ungdommer 
på laget.  

Nordberg og Bjølsen får 
dermed representere Norge 
i nordisk mesterskap for 
skolelag i høst!
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NM FOR SKOLELAG  
OSLO 29.4 - 1.5.2011 

Barneskoleklassen

1. Bjølsen, Oslo (Eskil E. Grønn, Ludvig Anderson, 
Shaun Ondo, Margrete Buran)

2. Skøyen, Oslo (Ulrik Olsen, Erik Grammeltvedt, 
Vetle H. Hvoslef, Peder A. S. Fjellmyr)

3. Rolland, Hordaland (Mathias Sætre, Adrian 
Hitland, Matias Birkeland, Sture F. Skare)

4. Huseby, Oslo 
5. Kjelsås Konger, Oslo 
6. Bolteløkka, Oslo 
7. Korsvoll, Oslo 
8. Lassa, Rogaland 
9. Vaulen, Rogaland 
10. Sunde, Rogaland 

11. Ekeberg, Oslo 12. Kringsjå, Oslo 13. Tyristrand, 
Buskerud 14. Lassa 2, Rogaland 15. Kjelsås 
Tårn, Oslo 16. Vikersund, Buskerud 17. Bjølsen 
2, Oslo 18. Jong, Akershus 19. Grefsen, Oslo 
20. Enger, Buskerud 21. Soma, Rogaland 22. 
Sørumsand, Akershus 23. Kambo, Østfold 24. 
Tonsenhagen, Oslo 25. Steinkjer Montessori-
skole, Nord-Trøndelag 

Ungdomsskoleklassen

1. Nordberg, Oslo (Tor Botheim, Henning Kjøita, 
Torgeir Kjøita, Johannes H. Bøhler)

2. Sommerlyst, Troms (Monika Machlik, Jon 
Machlik, Edit Machlik, Lasse E. Bjørn) 

3. Ener, Hedmark (Trym Daniel Rødvik, Alise 
Haukenes, Sindre Brobakken, Trym Woldstad)

4. Steinkjer Montessoriskole, Nord-Trøndelag

Bjølsens vinnerlag med fra venstre Eskil E. Grønn, 
Shaun Ondo, Margrete Buran og Ludvig Anderson 
(Foto: Silje Bjerke)

Nordberg var suverene og avga bare fire 
remiser i ungdomsskoleklassen. Fra venstre 
Tor Botheim, Henning Kjøita, Torgeir Kjøita og 
Johannes H. Bøhler.  (Foto: Silje Bjerke)

En glad gjeng fra Stavanger på premieutdelingen. 
Lassa og Vaulen tok 8. og 9. plassen i NM. 
(Foto: Silje Bjerke)
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Spiddere er utrolig bra og  
morsomme å få til. Slik ser en 
spidder ut:

Hvit truer kongen, og etter at 
den flytter seg, vil svart miste 
tårnet sitt. 

En spidder betyr altså at du truer 
en god brikke, og etter at den 
flytter seg, kan du slå en brikke 
som står bak.

Men hvorfor kalles det egentlig 
en spidder? Se for deg et grill-
spyd der du kan spidde masse 
snadder. I en spidder på sjakk-
brettet trer du på mange av mot-
standerens brikker. Nam nam! 

Ser du hvordan hvit kan få til en 
spidder i den neste stillingen?

1.h8=D+! Hvit fikk en ny dron-
ning, og ikke nok med det! Den 
svarte kongen og dronningen er 
spiddet. For et fantastisk trekk 
- hvit vinner på en måte to dron-
ninger på en gang!

Noen ganger kan en spidder 
være løsningen på et vanskelig 
problem. 

Hvit leder med en bonde, og den 
bonden har nesten klart å komme 
seg helt over til den andre siden 
og blitt til en ny dronning! Men
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nå kommer ikke bonden lenger 
fram, for det hvite tårnet står 
i veien. Og dersom det hvite 
tårnet flytter på seg, slår svart 
bonden. 

Finnes det en løsning på 
problemet? 

Jepp, hvit kan vinne med 1.Th8! 
Hvit truer nå å gå inn med bon-
den slik at det svarte tårnet må 
ofre seg. Men kan ikke svart slå 
bonden med en gang? La oss 

se hva hvit gjør etter 1…Txa7:

2.Th7+! En skikkelig bra spid-
der! Hvit vinner tårnet til svart.
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Kontakt: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

TRENINGSGRUPPER HØSTEN 2011

www.sjakkhuset.no/treningsgrupper

Sjakkhusets populære treningsgrupper for barn og ungdom!

 
• Grupper for både nybegynnere og drevne spillere. 

•  Et svært profesjonelt opplegg med landslagsspillere som trenere. 

•  Sted: Sjakkhuset på Sagene i Oslo.

•  Tid: Én gang pr uke, flere faste tidspunkt å velge mellom.

VIL DU LÆRE MER SJAKK?



8

GLA'SIDENE
Oppgave 1: 

 
Jeg er snill, god og grei, 

Det finnes åtte bønder som vil bli til meg, 

Likevel vil din motspiller helst bare ta meg, 

Hvem er jeg?

 
SVAR: __________________________________

Oppgave 2: 
 
   Stokk om på bokstavene og få et land!

    F   I   L   D   A   N   N   
    
SVAR: ______________________________

Hvis du klarer de tre oppgavene kan du sende løsningene på e-post 
til forsteraden@gmail.com eller i posten til USF, Sandakerveien 24 D, 
0473 Oslo, innen 20. august. Da har du sjansen til å vinne flotte  
premier! 

Send gjerne inn tegninger, dikt eller vitser også. Kanskje får du en 
premie!
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Oppgave 3: 

Kjekt å ha på tur - hva er dette?

Klarte du oppgavene i 
det forrige bladet?

Løsningene på Gla'sidene i forrige 
nummer av Førsteraden var:

Oppgave 1: De fire feltene i sentrum 
heter e4, e5, d4 og d5.
 
Oppgave 2: Danmark har det røde 
og hvite flagget.

Oppgave 3: Når det blir patt, blir det 
uavgjort.

Den heldige vinneren ble Mats-Emil 
Frium (6 år) fra Oslo. Han får en spen-
nende bok og en overraskelse hjem i 
posten.

GÅTE: Hvorfor bruker bjørner pels? 

- Fordi de ser stygge ut i regnfrakk!

Innsendt av Aksel Gjørwad Feo (8 år) fra Oslo

 

SJAKKGÅTE: 

Hvem er det som aldri kan gå 
bakover, uansett hvor langt han går?

Svar: Bonden!

SVAR: _________________________
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SPIDDER, BINDING 
ELLER GAFFEL?

Mange blander sammen spiddere, gafler og bindinger. 

Hva er egentlig hva? 

Sett en strek mellom riktig ord og sjakkstilling nedenfor.

SPIDDER?

BINDING?

GAFFEL?

Løsningen står på side 13!
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ET KJEMPELURT 
SJAKKTRIKS!

15 år gamle Henning Kjøita 
har spilt sjakk i mange år, og 
blitt norgesmester flere gan-
ger. Her deler han et av sine 
lureste sjakktriks med deg:

Aldri gi opp håpet!

Har du noen gang gjort en 
tabbe slik at du har mistet en 
offiser, eller tårnet eller dron-
ningen i et sjakkparti? 

Helt sikkert, og da vet du hvor-
dan det føles, man får lyst til å 
bare bli ferdig med partiet så 
fort som mulig. Du begynner 
kanskje å flytte brikker uten å 
bry deg særlig om de egentlig 
burde flyttes eller ikke. Resul-
tatet av dette blir jo bare at 
flere brikker går tapt, og det er 
ikke noe morsomt.

Du burde heller tenke at nå er 
det bare en ting å gjøre, nemlig 
å vinne tilbake det tapte, men 
hvordan? 

Det første du må gjøre er å 
ikke gi opp håpet, for det blir i 
hvert fall ikke noe lettere hvis 
du mister enda flere brikker. Så 
etter at du har bestemt deg for 
å vinne tilbake det du mistet, 
er det på tide å true brikkene 
til motstanderen, for hvem vet, 
kanskje han gjør en tabbe 

tilbake, og da er det plutselig 
du som leder!

Så kort sagt er det du skal 
gjøre hvis du mister en brikke, 
å først ikke gi opp, men hel-
ler bestemme deg for å vinne 
noe tilbake. Når du har gjort 
det, er det på tide å true mot-
standerens brikker, for da kan 
det jo hende at han/hun gjør 
en tabbe, og vips så er det du 
som leder partiet. Så aldri gi 
opp håpet! 

Kan du et lurt sjakktriks? 
Send det til oss, da vel!

Har du gått på en gaffel sånn 

som Remi har gjort her? 

Ikke gi deg!
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TROMSDALEN SKOLE BEST I NORGE!

Klasse 3A på Tromsdalen skole reiste helt fra Troms til Holmenkol-
len for å spille finalen i Sjakk3ern 29. mai. Der slo de like greit alle 
konkurrentene, og ble tidenes første vinnere av Sjakk3ern! Nå får de 
med seg den flotte gullkongen hjem til Tromsdalen. 

I Sjakk3ern gjelder det å få med flest mulig elever fra klassen hvis man 
skal ha sjanse til å vinne. Alle samler poeng for klassen, uansett om 
man vinner eller taper. Det var her Tromsdalen var best, for de hadde 
fått med alle de 16 elevene i klassen på oslotur!

RESULTATER SJAKK3ERN-FINALEN 2011

1. Tromsdalen skole 3A (Troms)

2. Ullern skole (Hedmark)

3. Disenå skole (Hedmark)

4. Klyve skole 3A (Telemark)

5. Jong skole 3A (Akershus)

6. Sand sentralskole (Hedmark)

7. Gardvik skole (Hedmark)

8. Klyve skole 3D (Telemark)
En stolt elev fra Tromsdalen med 
den store gullkongen.
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GAFFEL

Hvit truer to 
brikker på en 
gang. Dette 
er en gaffel!

BINDING

Tårnet kan ikke 
flytte, fordi en 
viktig brikke står 
bak. Dette er en 
binding!

SPIDDER

Den viktigste 
brikken står 
først. Dette er 
en spidder!

LØSNING PÅ “SPIDDER, 
BINDING ELLER GAFFEL?”

HVA ER ”SJAKK3ERN”?

I ”Sjakk3ern” får tredjeklasser 
som ønsker det utdelt en pakke 
med fem sjakksett, klokker og 
noe læremateriale, og de får 
en times besøk av en sjakkin-
struktør. Deretter kan klassen 
forberede seg på egen hånd til 
en stor turnering. Turneringen 
innledes med kretskvalifiserin-
ger, før de beste klassene får 
reise til Oslo og spille den store 
landsfinalen.

På hjemmesiden 
www.sjakk3ern.no finnes all 
informasjon om prosjektet. 

65 barn deltok på landsfinalen i Sjakk3ern 2011. I tillegg deltok 79 
barn på Holmenkollen Barnas Grand Prix som ble spilt samtidig. Det 
var altså mye sjakkliv i Holmenkollen denne dagen! (Alle foto: Heidi 
Berntine Bull-Gjertsen)
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Sjakk på Smeaheia
Tekst og foto: Roar Nærheim

Smeaheia skolesjakk er en ny 
sjakklubb i Rogaland som ble 
stiftet 4. januar 2010. Nå har 
klubben 37 medlemmer! 

Smeaheia hadde kursavslut-
ning 5. mai. Hele 23 barn med 
foresatte møtte fram og ble møtt 
av lysbildeshow med musikk der 
de fikk se bilder fra Somas delta-
gelse i NM for skolelag der Mats, 
Thomas, Christoffer og Aina var 
med og kom på 21. plass. Laget 
hadde hatt en helt topp tur til 
Oslo og dette kom tydelig fram 
på bildene som ble vist.

Deretter ble det servert gratis 
boller og saft, og kaffe til de 
voksne. Mens alle koste seg, 
presenterte styret planene for 
høsten. Spesielt spennende er 
planene om å få stormester 
Simen Agdestein på besøk en 
treningshelg i oktober.

Etterpå fikk alle se litt av en film 
med Susan Polgar der hun fortel-
ler om alle fordelene det har å 
lære sjakk, og hvordan sjakken 
kan hjelpe deg til å lære og bli 
bedre til å klare hverdagens 
utfordringer og krav.

Deretter var det utdeling av pre-
mier til vinnerne av klubbturne-
ringen som har gått i vår. Alle fikk 
utlevert diplom for gjennomgått 
kurs og til slutt var det loddtrek-
ning der vinnerne kunne velge 
mellom sjokolade, smarties eller 
chips!

Ivrige barn på Smeaheia. Fra venstre Lea Runaninova, 
Sondre Sæther Hegerberg, Isak Tze Tou Yau og Aina 
Ediassen. 

Populære sjokoladepremier! Fra venstre Amir Keadana, 
Idar Grønbech Nicolaisen og Mats Nærheim.

Alle deltakere fikk flotte diplomer for fullført kurs!
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Nordisk for jenter

Tekst og foto: Torill Skytte, lagleder

En helg i april var seks norske jenter i Danmark for å kjempe i det nordiske mester-
skapet. De hadde kvalifisert seg gjennom NM for jenter, og de viste også at de er 
noen av Nordens beste.

Programmet var ganske intensivt, så det ble ikke tid til så mye annet enn sjakk. Men 
vi fikk sett på de fleste av partiene, og det ble handlet godt inn av dansk snop!

Alle de norske jentene havnet i beste halvdel av gruppa. Det er utrolig flott! To av 
jentene hadde like mange poeng som vinneren, men endte på andreplass fordi 
vinneren hadde møtt sterkere motstand underveis. Hanna fikk andreplassen i den 
yngste gruppa - det lover godt for fremtiden! Andreplassen i den eldste gruppa gikk 
til Erle - som egentlig er ung nok til å spille i B-gruppa!

NORDISK FOR JENTER 2011  GRUPPE B (16 år og yngre)
     1. Jessica Bengtsson, Sverige
     5. Maud Rødsmoen, Oslo
GRUPPE A (20 år og yngre)  6. Alise Haukenes, Ridabu
1. Hallgerdur Thorsteinsdottir, Island
2. Erle A. M. Hansen, Kristiansand GRUPPE C (13 år og yngre)
4. Elise Forså, Tromsø   1. Freja Vangsgaard, Danmark
     2. Hanne B. Kyrkjebø, Stavanger
     4. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger

Hanna og Erle kom på andreplass i nordisk. De norske jentene koste seg i Danmark.



16

Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D (bygg F3) 0473 Oslo
tlf. 22 15 12 41 
e-post sjakkfor@online.no
USF på Internett www.sjakk.no

Kontoret har åpent mandag-fredag kl. 10-15.

Leder: Espen Andersen
E-post espen.andersen@seiersborg.vgs.no
tlf. 69 25 89 75

NM FOR LOKALLAG 2011
Årets høydepunkt for sjakklubben:

Gode tilbud på overnatting på det flotte spillehotellet  • 
Scandic Stavanger Forus Hotell

Premier til alle deltagere• 

Tre klasser:                                                                       • 
Junior (født 1991 eller senere) 

      Kadett (født 1996 eller senere)
      Miniputt (født 2000 eller senere)

Redusert startavgift ved tidlig påmelding!• 

Stavanger, 16. –18. september

All informasjon: 
 

www.rogaland-sjakk.org/ssku

Lagsjakk er gøy! La NM for lokallag bli 
årets sosiale høydepunkt for din klubb. 

Sjakklubben kan stille med så mange lag 
den vil - alle kan være med på klubbtur!


