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NORDISKE MESTERE!
Korsvoll skole fra Oslo vant årets nordiske mesterskap 
for skolelag! På bildet ser du vinnerne Elida, Markus, 
Johannes, Torgeir, Johs (trener) og Henning.
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Medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.

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

Førsteraden                                                                                                                      nr. 5-2009

Ansvarlig redaktør: Silje Bjerke. 
Medredaktører: Torbjørn R. Hansen og Torstein Bae.
Illustrasjoner: Flu Hartberg. 
Trykk: BS Offset.
Forsidefoto: Siri Lin Brekke.
Arbeidet med dette bladet ble avsluttet 6. oktober.

Bli med på turnering!

NOVEMBER
1. Sjakkhuset BGP/UGP, Bærum
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 411 04 416
12. Figgjo BGP/UGP, Sandnes
Info: Erlend Stangeland, erlendsta@hesbynett.no / 913 73 931
14. Kragerø BGP/UGP
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no / 917 14 450
14. Nord-Odal BGP/UGP
Info: Jonar Lensebakken, olenseba@bbnett.no / 957 47 753
15. Kursavslutning BGP/UGP, Bergen
Info: Arnold Iversen, ungdom@bergensjakk.no / 481 49 435
20.-22. NM for barn og unge, Trondheim
Info: http://www.tsf.no/ungdomsnm/ og se side 5

DESEMBER
5. Julesjakken BGP/UGP, Skien
Info: Kjell Nygaard, kj-nyga@online.no / 915 59 246
12. Klubbmesterskap for lokallag i Oslo
Info: Kontakt din klubbleder eller trener

2010
16.1. Kristiansand BGP/UGP
Info: Harald Hansen, haraldrh@gmail.com / 905 42 903
6.2. Stomperudsjakken BGP/UGP, Sørum
Info: J. Paul Schmidt, post@sorumsjakk.org
12.-14.2. NM for jenter, Kristiansand
Info: Harald Hansen, haraldrh@gmail.com / 905 42 903
10.-11.4. Årsmøte og ledertreff i USF, Oslo
Info: USF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41

Har du deltatt på sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som er 
med en fin premie. Her får du oversikt over alle arrangementer i Norge for barn og 
unge i tiden framover. Turneringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand 
Prix-serien, og er turneringer som passer for både nybegynnere og mer erfarne spil-
lere. Hvis du aldri har spilt turnering tidligere, kan det være lurt å prøve deg i en BGP. 
Turneringskalenderen finner du også på www.sjakk.no.
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MYE MORO PÅ JENTESAMLNIG

På Jentebrigadesamling får man møte nye og gamle venninner, spille 
masse sjakk og lære nye triks. Høstens første samling ble arrangert i 
Marnadal like ved Kristiansand.

Vil du være med på jente-
samling? Kontakt Jenteut-
valget ved Ellisiv Reppen 
på siffa86@hotmail.com.

Malin fra Sandefjord og Hannah fra 
Oslo er blitt gode sjakkvenninner! 
(Alle foto: Harald Hansen)
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Informasjon
7 runder NSF Monrad
1 time på 40 trekk, 30 min på resten
Spillested Adolf Øien videregående
Gode overnattingsmuligheter! 

www.tsf.no/ungdomsnm

NM  for ungdom 

Klasseinndeling
Klasse A: 17-26 år
Klasse B: 15-16 år
Klasse C: 13-14 år
Klasse D: 12 år
Klasse E: 11 år
Klasse F: 10 årKlasse F: 10 år
Klasse G: 9 år og yngre

Kontakt
TSFU ved Ole Hegelund 
Tlf:       414 21 674
E-post: post@tsfu.net

20 - 22 november
Trondheim 2009

lærerik tur til em
Nicolai Getz, Line Jin Jørgensen, 
Benjamin Arvola, Elise Forså, 
Jathavan Suntharalingam, Erle 
Hansen, Kristian Stuvik Holm 
og Jarani Suntharalingam var 
Norges representanter i årets 
Europamesterskap for barn og 
ungdom. 

EM fant sted i Italia, og i tillegg 
til mange spennende og lærerike 
sjakkpartier fikk troppen med seg 
en fotballkamp mot svenskene. 
På bildet ser du Line Jin (til høyre) 
i duell med svenske Jessica. 
Hvem som vant kampen forblir 
hemmelig...

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

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

•
•

•

GLA'SIDENE

Oppgave 2: 

Hvilken tegneseriefigur er dette? 

D  __  __  A  L  __       D  __  C  K

 
SVAR: _________________________

Oppgave 3: 

Stokk om på bokstavene 

og få et land! 

 
R  E  G  S  V  E  I

 

SVAR: 

_____________________________

Oppgave 1:

Hva betyr REMIS på sjakkspråket? 

A) Få kongen i sikkerhet 

 
B) Uavgjort 

 
C) Å gi seg
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Klarte du oppgavene i det forrige bladet?

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

Oppgave 1: Stokker du om på bokstavene får du PATT, 
som er en type uavgjort på sjakkspråket.
 
Oppgave 2: Kongen Remi kommer frem til kaken.

Oppgave 3: Byen er Tromsø.

Det var mange som klarte oppgavene, og den heldige vinneren ble Elias Jonsson 
(10 år) fra Oslo. Han får en spennende bok og en overraskelse hjem i posten.

KAN DU LØSE KRYSSORD?

Løsningen står på side 15!
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Sjakkhuset

Alt du trenger av 

sjakkprodukter kan du bestille                   

i nettbutikken på

Dinosaursjakk - kun 230,-

Fra fire år og oppover. Engelsk tale.

post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

www.sjakkhuset.no
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NORDISKE 
MESTERE!

 
Korsvoll skole fra Oslo gikk helt til topps i nordisk mesterskap for barnesko-
lelag i september. Elida Brekke, Henning Kjøita, Markus Teigset, Johannes 
H. Bøhler, Torgeir Kjøita og trener Johs R. Kjeken fikk en flott tur til Island 
og kunne ta med seg den store pokalen og gullmedaljene hjem. 

Neste år begynner guttene på laget på ungdomsskolen, så da må Elida få 
med seg nye spillere til å forsvare skolens ære. Det bør ikke bli noe problem, 
for på Korsvoll spiller mer enn 100 barn på skolen sjakk hver uke!

(Foto: Siri Lin Brekke)
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BUSKERUD SLO TELEMARK

Vinnerlaget fra Buskerud kunne reise fornøyde hjem etter en kjempemorsom sjakkdag. 
(Begge foto: Øystein Brekke)

Lørdag 12. september kjempet 
barn fra Buskerud og Telemark 
mot hverandre i en stor kretskamp. 
Matchen ble arrangert i Porsgrunn 
i Telemark. 

Hele 30 barn fra hver krets deltok, 
og alle spilte sju partier hver.

Det ble en jevn og spennende 
kamp, der Buskerud til slutt vant 
109-96. Alle koste seg med fina-
lestund på Peppes Pizza. 

Buskerud har allerede invitert til ny 
kamp neste år. En flott start på en 
tradisjon som kanskje også kan 
være noe for din krets?

Gode spillere i aksjon i kretskampen. Nærmest spiller 
Kazim Yilmaz fra Hokksund mot Gunnhild Espeseth fra 
Kviteseid, og ved siden av Kazim ser du Jørgen Thingstad 
fra Modum og Olav Baade Møen fra Veien.
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LÆR sjakk

KVELERMATTEN

Det er alltid moro å sette 
sjakk matt, men det er 
faktisk noen matter som er 
morsommere enn andre. 

Disse mattene får som 
regel egne navn fordi de 
er så spesielle. Eksempler 
på dette kan være sek-
kematten, skolematten 
og Legalls matt. Kanskje 
du en gang får en matt 
oppkalt etter deg. Da får vi 
håpe at det ikke er du som 
blir satt matt!

I dag skal vi lære kveler-
matten. Dette er et veldig 
skummelt navn, og det 
passer bra fordi det er en 
veldig skummel matt. Når 
man får til kvelermatten 
blir nemlig motstanderens 
konge kvalt fordi den ikke 
har noen fluktfelter. På en 
måte kan man si at kon-

gen ikke får luft og da blir 
den kvalt.

Slik ser en klassisk kveler-
matt ut:

Den svarte kongen er 
innelåst i kroken og den 
hvite springeren har satt 
sjakk matt. Selv om det 
er mange forsvarsbrikker 
rundt den svarte kongen 
hjelper det ingen ting. Den 
svarte kongen er kvalt. 

Det er ikke lett å få til 
kvelermatten. Som regel 
er ikke motstanderen så 
hjelpsom og pakker kon-
gen inne som i eksemplet 
ovenfor. 

Nei, noen ganger må man 
være veldig smart for å få 
det til:

Svart ser ut til å ligge godt 
an, men faktisk kan hvit 
sette matt i to trekk. Om 
du tar en titt på forrige 
diagram ser du mattbildet. 
Ja, du ser riktig! Tårnet til 
svart må lokkes til g8 for 
da kan hvit sette matt med 
springeren på f7. Hvordan 
kan hvit få til dette? 

Jo, med 1.Dg8+! Txg8 
og nå kvelermatten med 
2.Sf7 matt! Flotte greier, 
ikke sant?

XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7+-+-+Nzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-+-zpp'

6-+-+Q+-sN&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-wq-+-zP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy
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Som du nå har sett er 
dronningen og springe-
ren veldig gode i angrep. 
Sammen kan de gjøre 
enhver konge utrygg. 

Bare se hvordan de klarer 
å tromme sammen en 
flott kvelermatt i denne 
stillingen: 

Nå må du tenke deg godt 
om. Du har kanskje fått 
øye på en kvelermatt med 
1.Dg8+ Txg8 2.Sf7 matt. 
Bra sett, men faktisk ville 
dette vært en stor feil, for 
svart kan slå dronningen 
med kongen.

Nei, hvit kan vinne med 
1.Sf7+! Svart kan ikke ta 
hesten fordi da dukker 
plutselig sekkematten opp 
etter 1…Txf7 2.De8+ Tf8 
3.Dxf8 matt! 

Svart er nødt til å spille 
1…Kg8.

2.Sh6+! Dette er det per-
fekte stedet for springeren 
siden den dekker på både 
g8 og f7. 

2…Kh8 Svart hadde ikke 
noe valg, for når det er 
dobbeltsjakk må kongen 
alltid flytte. Nå ser du kan-
skje resten?

3.Dg8+! Nå kan ikke kon-
gen slå, for hesten passer 
på dronninga. 

3...Txg8 4.Sf7 matt! Nok 
en kvelermatt!

Du skal få en morsom 
oppgave til slutt:

Hvit har bare en bonde 
igjen, men kan likevel vin-
ne. Dersom hvit går inn 
og forvandler bonden til 
en dronning har hvit fått 
tilbake dronningen, men 
svart har veldig mange 
brikker og leder klart. 

Men hvit kan faktisk vinne. 
Ser du hvordan?

Løsning: 1.d8 = Springer! 
Svart kan ikke hindre kve-
lermatten på f7.

Bla om og prøv deg på 
kvelermatt-oppgavene på 
neste side!

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-+-zpp'

6-+-+Q+-+&

5+-+-+-sN-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-wq-+-zP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-+-zpp'

6-+-+Q+-sN&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-wq-+-zP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+-+Nzpp'

6-+-+Q+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-wq-+-zP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-snrmk(

7+-+Pzp-vlp'

6-+-+-zpptr&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-zp-+-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy
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Sjakkoppgaver: 
Kvelermatten

XABCDEFGHY

8r+ktr-+-+(

7zppzpN+pzpp'

6-+n+-+lwq&

5+-+-zp-+-%

4-vlL+P+-+$

3+-sNP+-+Q#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zppvl-+-zpp'

6q+p+-zp-+&

5+-+-+-sN-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8rsnlwqktr-+(

7zppzpp+pwQp'

6-+-+-+-+&

5+-vlNzp-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-snPzP"

1tR-vL-mKLsNR!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-wq-+rmk(

7zppzpl+pzpp'

6-+n+psn-+&

5+-vlp+-+-%

4-+-+PsN-sN$

3+L+P+-+Q#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

1. 2.

3. 4.

Løsningene  
står på  

neste side!

Det er hvit sin tur i alle oppgavene. Husk at temaet er kvelermatten. 

I én av oppgavene kan svart unngå matt ved å gi bort dronningen,  
men svaret er likevel riktig.
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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: Håvard Løvik
E-post haavard.lovik@lyse.net
tlf. 51 58 44 41p, 475 00 893m

Turneringssjef: J. Paul Schmidt
E-post j.paul@online.no
tlf. 63 82 48 42p, 936 76 100m

Løsning på kryssord side 7

Løsning på sjakkoppgaver side 14

Oppgave 1: 
1.Sb6+! Dobbeltsjakk, så kongen må flytte. 1…Kb8 Nå kan hvit vinne med det 
lure dronningofferet som vi har lært: 2.Dc8+!! Etter 2…Txc8 har vi en kveler-
matt etter 3.Sd7# matt!

Oppgave 2: 
1.Dxe5+! Svarts beste trekk er nå å spille 1…De7 selv om det taper dronninga 
etter 2.Sxe7. 1…Le7 og nå kvelermatten med 2.Sf6# matt!

Oppgave 3: 
Hvit kan vinne på akkurat den måten vi har lært. 1.Db3+! Kh8 Nå må hvit følge 
opp med springermanøveren til h6. 2.Sf7+ Kg8 3.Sh6+! Kh8 og nå dronningof-
feret 4.Dg8+! Txg8 5.Sf7# matt!

Oppgave 4: 
Man må selvsagt ikke ofre dronningen hver gang. I denne oppgaven holder det 
å ofre en springer. 1.Shg6+ fxg6 2.Sxg6# matt!
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24D, 0473 Oslo

Bli kjent med norske stormestre gjennom USFs underholdende og lærerike 
serie om stormestrene i norsk sjakk! Hvert hefte åpner med et portrett 
av spillerne ved Arne Danielsen. Deretter får du sjansen til å bryne deg 
på oppgaver basert på spillernes egne partier. Oppgavene er utformet av 
Bjarte Leer-Salvesen, Atle Grønn og Silje Bjerke. Heftene avsluttes med 
en rekke spennede partier kommentert blant annet av spillerne selv.

Bestillinger sendes  til
Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

1 hefte: 59,–

Alle seks heftene: 270,–
2 av heftene: 100,–


