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Bli med på turnering!

JULI
3.-10. Landsturneringen NM i sjakk, Fredrikstad
Info: http://www.nm2010.sjakk.net/

AUGUST
16.-20. Jentesjakkskolen, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11
20. Åpent oslomesterskap for jenter BGP/UGP
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

SEPTEMBER
10.-12. NM for lokallag, Modum
Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no / 911 89 190
18. NTG BGP/UGP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no / 952 55 900
25. Kretskamp Telemark - Buskerud
Info: Roger Østebø, roger@leiv-vidar.no / 414 07 4 10
26. Tiger BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

Å være med 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 
turneringer som passer for både nybegynnere og erfarne spillere. 

Turneringskalenderen finner du også på www.sjakk.no.
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Eventyret om 

Kong Lufte-Truls og Bonde-Birgitte!

Det var en gang en liten by langt, langt 
nord på et sjakkbrett. Den lille byen het 
Åttenderadia og var et virkelig trivelig 
sted.

Her bodde Kong Lufte-Truls. Han var den 
lureste og snilleste kongen som noen 
gang hadde levd i byen. 

Den forrige kongen, derimot, hadde vært 
så uforsiktig at han ble fanget av en 
fiende som kom fra sør. 

Kong Lufte-Truls hadde lært av den for-
rige kongen og skaffet derfor tre bønder 
som skulle passe på han dag og natt. 
Bøndene het Børge, Benny og Bob. Slik 
så det ut i Åttenderadia:    

Alt så trygt og fint ut, men alt var ikke så 
vel. Helt i sør lå byen Førsteradina og her 
bodde Kong Frekke-Frans. 

Kong Frekke-Frans ønsket å styre ab-
solutt hele sjakkbrettet og ville derfor 
slå ut Kong Lufte-Truls. Frekke-Frans 
hadde en veldig skummel hjelper kalt 
Sekkeluringen. 

Nederst til høyre på brettet ser du Sek-
keluringen og Kong Frekke-Frans legge 
skumle planer: 

"Nå har jeg en vanvittig ond, frekk og 
idiotsikker plan", sa Kong Frekke-Frans til 
Sekkeluringen og lo på en veldig skum-
mel måte. 

"Hør her, Sekkeluringen. Kong Lufte-
Truls tror han er godt beskyttet, men det 
han ikke har tenkt på er at de dumme 
bøndene gjør at han ikke har noe sted 
å flykte."
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Sekkeluringen nikket og sa: "Ja, sjef! Jeg 
skjønner hva du tenker på og setter kur-
sen for Åttenderadia. På gjensyn!"

Samtidig hadde Kong Lufte-Truls sendt 
den vakre bonden Birgitte i retning av 
Førsteradina. Dette var alle bønders 
drøm, for kom man over hit kunne man 
bli forvandlet til en dronning. Dette var 
en god idé, tenkte Kong Lufte-Truls, for 
han kunne tenke seg å gifte seg med 
en dronning.    

Nedenfor ser du at Sekkeluringen har 
kommet seg nesten fram til Åttendera-
dia. Og ta en titt på Birgitte som har kom-
met nesten helt fram til Førsteradina.

Sekkeluringen hadde akkurat gått fram til 
b7-feltet, og den onde planen er nesten 
fullført. Ser du hva Sekkeluringen skal? 

Ja, nettopp han skal gå ett skritt fram og 
sette Kong Lufte-Truls sjakk matt! 

Men Kong Lufte-Truls var en skikkelig lu-
ring. Han slo seg på brystet og ropte "Du 
lurer ikke meg!" Deretter ba han Bonde-
Bob flytte seg ett skritt fram slik at kongen 
kunne gjemme seg på h7-feltet.

Forfjamset innså Sekkeluringen at det 
ikke var så lett å fange Kong Lufte-Truls, 
og skuffet satte han kursen hjemover. 
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I mellomtiden hadde Bonde-Birgitte 
nesten nådd målet sitt. Plutselig fikk hun 
øye på den gråtende Sekkeluringen som 
tok seg en pustepause på skrått framfor 
henne:

Sekkeluringen så helt utslitt ut. Bonde-
Birgitte tenkte at en slik sjanse ville hun 
aldri få igjen. Hun tok derfor sats og 
slo til Sekkeluringen så hardt hun bare 
kunne. Sekkeluringen ble slått ut av hele 
sjakkbrettet. 

Bonde-Birgitte gikk forsiktig over til Før-
steradina og strakk hendene i været. 

"Jeg klarte det!" ropte hun av glede! 
Og akkurat i dét hun kom fram, ble hun 
forvandlet til en dronning.

Kong Lufte-Truls ble strålende glad. Kong 
Frekke-Frans, derimot, ble overveldet av 
skuffelse. 

Ikke bare hadde han mistet Sekkelu-
ringen, men plutselig innså han at han 
hadde blitt offer for nøyaktig samme 
onde plan som han hadde hatt for Kong 
Lufte-Truls. Han var truet av Dronning 
Bonde-Birgitte og hadde ingen sted å 
rømme. 

"Sekkematten kaller vi det lure du nettopp 
gjorde", sa Kong Lufte-Truls og blunket til 
Dronning Bonde-Birgitte. 

Kong Lufte-Truls giftet seg med Birgitte 
og de lever fortsatt lykkelig sammen. Og 
de så aldri noe mer til Sekkeluringen eller 
Kong Frekke-Frans. 

Snipp, snapp, snute, og så var eventyret 
ute! 
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Flinke barn i 
Nordnorsk mesterskap

14 ivrige barn fra Alta og Tromsø deltok i barne-
turneringen under årets nordnorske mesterskap i 
pinsen. 
 
Tor Fredrik Kaasen fra Tromsø gikk til topps i miniputt-
klassen, mens Martin Gregusson vant lilleputt. Det 
var også en egen juniorklasse der Monika Machlik 
vant. 
 
På bildet ser du alle deltagerne i mini- og lilleputt: 
Martin Gregusson, Angie S. Nybakken, Tor Fredrik 
Kaasen, Ingrid A. Greibrokk, André Nielsen, Benjamin 
Halvorsen, Einar Lorem, Elias Berg, Erik Hansen, Harald Vestjord, Sindre 
H. Sørbye, Vetle Thomassen, Vladimir Merzliakov og Yngvar K. Gohli, 
sammen med turneringslederne. 
 
Flere bilder fra turneringen finner du på www.tromsosjakklubb.com.
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GLA'SIDENE

Oppgave 3: Hvor mange ruter er det på et sjakkbrett?

SVAR: _______________________

Oppgave 1: 

I sjakk sier man at løperen er verdt 3, hesten 3 og tårnet 5.  

Remi slår ut begge tårnene til Sjakkira.  
Sjakkira slår ut begge løperne og begge hestene til Remi. 

Hvem leder?
SVAR: _________________________________

Oppgave 2: 

Remi har gjemt seg et annet sted i bladet 
med datamaskinen sin. 

Hvilken side er han på?
 

SVAR: _________________________

Hvis du klarer de tre oppgavene kan du sende løsningene på e-post 
til forsteraden@gmail.com eller i posten til USF, Sandakerveien 
24D, 0473 Oslo innen 15. 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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Klarte du oppgavene i det forrige bladet?

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

Oppgave 1: Jeg er en dronning.
 
Oppgave 2: Elgen er skogens konge.

Oppgave 3: Den lure matten er trappematt!

Mange klarte oppgavene, og den heldige vinneren ble Haakon Monclair (7 år) fra 
Bærum. Han får en spennende bok og en overraskelse hjem i posten.

Denne flotte tegningen av Remi og Sjakkira har vi fått fra Maria Kristine 

Skaslien, 9 år, fra Oslo. Hun får en overraskelse hjem i posten!

Har du en tegning av Remi og Sjakkira? 

Send den til oss, da vel!
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Sekkeluringen 
slår tilbake!

I eventyret på side fire leste du at 
Sekkeluringen på brutalt vis ble 
slått ut av sjakkbrettet.

Du trodde kanskje dette var slutten 
for det slemme tårnet. Å nei du, da 
må du tro om igjen! Sekkeluringen 
var nemlig veldig sint og hadde 
pønsket ut en grusom hevn. 

I flere år trente han beinhardt på 
sekkematten og plutselig en dag 
dukket han opp på en sjakktur-
nering.

I det første partiet spilte hvit veldig 
dårlig og kongen var nesten sjakk 
matt. Men heldigvis var Sekkelu-
ringen på a1. Ser du hvordan sek-
keluringen satte sjakk matt i ett 
trekk og ble partiets store helt?

Sekkeluringen visste at det ville bli 
tøft å vinne hele turneringen alene. 
Han måtte derfor lære de andre 
brikkene sekkematten. 

Sekkeluringen står på e1 og har 
veldig lyst til å sette sjakk matt på 
e8, men den svarte løperen pas-
ser på dette feltet. Ser du hvordan 
kompisen på a1 hjelper sekkelurin-
gen slik at de sammen setter sjakk 
matt i to trekk?
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Alle motstanderne til sekkeluringen 
skalv som aspeløv, og alle som én 
ble de satt sjakk matt. 

I siste runde så det vanskelig ut, 
for motstanderen hadde pakket 
seg godt sammen i hjørnet med 
kongen på h8 og tårnet på g8. Nå 
var det vel ingen sekkematt? 

- Joda, sa Sekkeluringen og smilte 
lurt. Svart er matt i tre trekk!  

Resultatene fra turneringen var 

sensasjonelle og i alle verdens 
krinkler og kroker snakket de om 
Sekkeluringen. Til og med Kong 
Lufte-Truls ble veldig redd, men 
mer om dette en annen gang…   
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Løsninger på oppgavene:

Oppgave 1: Ta8 er matt!

Oppgave 2: Først ofrer kompisen 
seg: Ta8+! Løperen må slå tårnet 
med Lxa8. Da slår Sekkeluringen 
til: Te8 matt!

Oppgave 3: Sekkeluringen får 
hjelp av sine gode lagkamerater. 
Først ofrer dronningen seg med 
Dxg8+! Svarts må slå tilbake: 
Kxg8. Løperen tvinger kongen 
tilbake i hjørnet med Le6+ Kh8. 
Dermed er alt klart for Sekkelu-
ringen: Tf8 matt!
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Norges beste skoler

Kjelsås og Nordberg fra Oslo gikk til topps i 
årets norgesmesterskap for skolelag i Moss 
16.-18. april.

Kjelsås barneskole vant alle sine matcher, og 
sammen med Skøyen skole kvalifiserte de 
seg til nordisk mesterskap for skolelag senere 
i år. 

I år ble barneskoleklassen dominert av lag 
fra Oslo. Ni av de ti første lagene kom fra ho-
vedstaden. Forhåpentligvis blir enda flere lag 
fra hele Norge med neste år, for å spille på 
skolelaget er kjempemoro!

Norgesmesterne Kjelsås skole med (fra venstre) Sander Lange Berge, Andreas Hernæs, Ludvik 
Slipersæter, Erlend B. Saur og Håkon Groven. Tre stormestere klapper i bakgrunnen.
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I ungdomskoleklassen var Nord-
berg skoles førstelag suverene. 
De vant samtlige partier unntatt 
ett! Dette partiet var en remis 
mot Nordberg 2.

På Nordbergs førstelag spilte (fra 
venstre) Odd Martin Guttulsrud, 
Gregor Taube, Tor Botheim og 
Henning Kjøita. Alle disse er 
blant norges beste kadetter, og 
har flere norgesmestertitler fra 
tidligere NM.

Andreplass til Skøyen skole med (fra venstre) Ulrik Olsen, 
Erik Grammeltvedt, Maud Rødsmoen og Vetle Hvoslef.



14 Ingrid Skaslien fra Oslo har sendt oss denne flotte tegningen!  
Hun får en premie hjem i posten.

HVORDAN

BANKE

PAPPA
I

SJAKK
med 50 knusende matter

Murray Chandler

tjuesjuende_forsoek_medomslag.indd   1 03.12.2008   16:32:02

 SJAKK-
TRIKS

FOR

BARN
50 tøffe triks for å lure 

din motstander

Murray Chandler

forsok_22_med_omslag.indd   1 03.12.2008   16:30:05

Hvordan banke pappa i sjakk 
gir en morsom og systematisk 
gjennomgang av de 50 knusende mattene sjakkmestre 
knuser motstanderne med.

Sjakktriks for barn følger opp med taktiske motiver, og 
lærer deg de 50 tøffe triks ene erfarne spillere bruker for å 
vinne sjakkpartiene sine. Bøkene er 
skrevet av den engelske stormesteren 

Murray Chandler, og oversatt til norsk av Silje Bjerke.

Pris pr. bok:

kr. 149,–

KJEMPESUKSESSEN FRA 
ENGLAND

PÅ NORSK!

Bestillinger
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41
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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
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Ser du matten?
Du er hvit og får gjøre to trekk på rad. Hvordan setter du matt?
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24D, 0473 Oslo

LÆR MER HOS SJAKKHUSET
Hos Sjakkhuset på Sagene i Oslo kan du trene sjakk med andre barn 
og med noen av landets beste trenere.

Sjakkhuset
 

Nettbutikk på www.sjakkhuset.no
Butikk på Sagene i Oslo. Kontakt: post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11 

	 SJAKKTRENING					 ●	 SJAKKBUTIKK	 ●	 TURNERINGER

TRENINGSGRUPPER	HØSTEN	2010

Våre populære treningsgrupper starter opp igjen i august. •	
Grupper med 4-8 barn etter alder og nivå. •	
Dyktige trenere og proft treningsopplegg. •	

PRIVATTRENING

Vi tilbyr privattimer for barn og ungdom på alle nivåer.

Magnus Carlsens første trener 
Torbjørn R. Hansen

Landslagsspiller Silje Bjerke Internasjonal mester 
Torstein Bae

Mer informasjon: www.sjakkhuset.no eller kontakt oss på 
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.


