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Bli med på turnering!
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.

MARS
5. NTGs vinterturnering BGP/UGP, Bærum
Info: Elias DeMac, fantisen@hotmail.com
5. Skedsmokorset BGP/UGP
Info: J. Paul Schmidt, j.paul@online.no
12. Sjakkhuset BGP/UGP, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
12. Kragerø BGP/UGP
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
12. Fredtun BGP/UGP, Karmøy
Info: Lillian Løndalen, lillian_1969@hotmail.com
19.-20. KM for skolelag, anbefalt helg
Info: Kontakt din klubb eller krets
26.-27. Landslagssamling på NTG, for uttatte spillere
Info: USF, sjakkfor@online.no

APRIL
2. Nordstrand BGP/UGP, Oslo
Info: Jon Andersson, turnering@nsku.no
9.-10. Årsmøte og ledertreff i USF
Info: USF, sjakkfor@online.no
10. Barnas sjakkdag, Oslo
Info: Silje Bjerke, silje@sjakkhuset.no
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Norgesmestere 2010
NM for ungdom er årets største barneturnering. Hele 258 flinke barn stilte opp 
i mesterskapet på Fagernes i november.

Arman Ghaderi  f ra 
Trondheim gikk til topps 
i yngste klasse. Arman 
ble nummer tre i NM i 
fjor, så han var en av de 
store favorittene.

På bildet under ser du 
Arman i siste runde 
mot turneringens best 
plasserte jente, Megan 
A. Garcia, som kom på 
en flott 7. plass.
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I fjor vant Johannes Haug fra Nord-
strand yngste klasse i NM. I år tok han 
seieren i 10-årsklassen. Bak ham fulgte 
mange drevne unge spillere, blant dem 
nr 2 Endre Machlik (til venstre) og nr 3 
Sondre Merkesvik (til høyre).

I 11-årsklassen ledet Benjamin Imsrud (i grønt) fra 
start til mål, og endte et helt poeng foran konkurren-
tene. Nærmest fulgte en hel gjeng fra Nordstrand og 
Oslo SSU. Ved siden av Benjamin på den midterste 
pallen ser du sølvvinner Didrik Braathen (til venstre) 
og nr 3 Eskil E. Grønn.
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Mesterskapets største favoritt fantes i 
13-14-årsklassen. Peter Flermoen fra Har-
stad (nr 6 fra venstre) har en kjempehøy 
rating og innfridde ved å vinne alle partiene 
sine.

Oslo SSUs stortalenter dominerte i 12-års-
klassen. Øverst ser du norgesmester Aryan 
Tari (i midten), sølvvinner Lars Oskar Hauge 
(til venstre) og nr 3 Sebastian Mihajlov.
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Premievinnerne i gruppe B. Blant mange 
sterke spillere tok ratingfavoritt Anders  
Hobber (i midten) gullet.

De beste blant de eldste gratulerer hverandre 
med god innsats. Fra venstre Inge S. Skron-
dal (sølv), Kristoffer Madland (gull) og Jon  
Kristian Haarr (bronse).

NM hadde også en liten begynnerklasse!
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GLA'SIDENE

Oppgave 3: 

På side 10-11 i dette bladet kan 
du lære om sjakknotasjon. Hva 
betyr 0-0 på sjakkspråket?

A) Sjakk matt

B) Kort rokade

C) Løperen flytter

Oppgave 1: 

Remi har tatt med seg medaljen sin 
og gjemt seg et annet sted i dette 
bladet. På hvilken side?

 

Oppgave 2: 

Bland bokstavene og få et 
stort dyr: 

 

T A N F E L E

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 1. april. 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: Sjakkira var på side 12. 
Oppgave 2: Byen var Bergen.
Oppgave 3: Helt i begynnelsen av spillet kalles det åpning.

Mange klarte oppgavene denne gangen, og den heldige vinneren ble Selma Stavrum 
(8 år) fra Oslo. Hun får en spennende bok og en overraskelse hjem i posten.

Disse flotte sjakktegningene har 
vi fått fra Marcus Mortensen (8 år) 
fra Oslo (tegningen over) og Jesper 
Jensen (6 år) fra Tyristrand (de to 
tegningene til venstre). Begge får 
en overraskelse i posten.
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Etter hvert som du spil-
ler mer sjakk, lærer du å 
notere trekkene. Å notere 
betyr å skrive ned. Forde-
len med å gjøre dette er at 
du på denne måten kan 
ta vare på partiene dine 
slik at du kan se på dem 
senere. 

En annen fordel er at du 
kan lese sjakkbøker eller 
lese sjakkspalter i avisen. 
Nå skal jeg vise deg hvor-
dan du skriver sjakktrek-
kene. 

På et sjakkbrett er det 64 
ruter og faktisk har hver 
rute et eget navn. Ser du 
at på siden av sjakkbrettet 
står det tall og bokstaver? 

Den hvite bonden som 
har flyttet på seg, står på 
feltet som heter e4. Grun-
nen til at det heter e4 er at 
den står på linjen der det 
står ”e” og raden der det 

står ”4”. Ser du hvor feltet 
c5 er? 

Når du skal flytte bøndene, 
skriver du helt enkelt hvil-
ket felt bonden lander på. 
Hvis den svarte bonden 
flytter fra e7 til e5, skriver 
du e5.

Litt vanskeligere blir det når 
du skal flytte offiserene. For 
at du skal slippe å skrive så 
fryktelig mye, er det slik at 
hver offiser har sin egen 
bokstav:

Konge = K
Dronning = D
Tårn = T
Løper = L
Springer = S

Vi øver oss med denne 
stillingen:

Du skriver trekkene ved 
først å skrive hvilken brikke 
du flytter og deretter hvilket 
felt den går til. Hvis du vil 
flytte kongen ett skritt fram, 
skriver du Ke2. Eller om du 
vil flytte dronningen fem 
skritt rett framover, skriver 
du Dd6. 

For å kunne skrive helt 
perfekt er det noen ekstra 
tegn du må kunne.

Når det er sjakk skriver du 
et plusstegn: +  

Når du slår en brikke, skri-
ver du et kryss: x 

I stillingen til venstre kan 
hvit slå bonden på a7 
med tårnet. Dette skriver 
vi slik: Txa7.

Hvit kan også slå en 
bonde med sjakk med 
Dxd7+.

 

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7zppzppzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Sjakknotasjon!

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzppzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy
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Rokade skriver vi slik: 
Kort rokade: 0-0
Lang rokade: 0-0-0

Henger du fortsatt med? 
Nå skal vi se på en siste 
ting før vi gjør noen opp-
gaver.

Noen ganger er det to 
like brikker som kan gå 
til samme felt. Hvis du ser 
på stillingen over ser du at 
begge de hvite springerne 
kan gå til e2. Det holder 
derfor ikke å skrive Se2, 
for da vet vi ikke hvilken 
springer som flytter. Hvis vi 
ønsker å flytte springeren 

på g1 til e2, skriver vi derfor 
Sge2. Om vi ønsker å flytte 
den andre springeren skri-
ver vi Sce2. 

Nå er du klar til å skrive 
ned din egne partier eller 
spille gjennom et parti fra 
avisa! 

Oppgaver

Nå skal du få sjansen til å 
bruke det du har lært.

Oppgave 1: 

Spill gjennom dette partiet 
på et sjakkbrett: 

1.e4 c6 2.d4 Sf6 3.Sc3 Db6 
4.Sf3 Sg4 5.g3 e5 6.dxe5 
Dxf2 matt!

Oppgave 2: 

Finn på et parti der svart blir 
matt skikkelig fort. Husk å 
skrive ned trekkene! 

 
Lille Per kommer løpende ut til moren på kjøkkenet og 
sier forferdet: 

- Mamma, mamma! Vi må sende et brev til julenissen  
og si at jeg ikke ønsker meg en bilbane til jul lenger!
- Hvorfor ikke det? spør moren. - Du har jo ønsket  
deg en bilbane helt siden i sommer.
- Jo, fordi det står en splitter ny bilbane i garasjen!

Innsendt av Marlene Østebø (11) fra Stavanger

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-sN-mK-sN-!

xabcdefghy

e4 e5 Lc4 Lc5 
Dh5 Sc6 Dxf7 
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Åtte år gamle Martha-Pil Evertsen Neumer fra Oslo har sendt oss en flott tegning av 
Sjakkira og Remi. Samtidig har hun laget en fiolinkonsert som passer til tegningen! 
Konserten og tegningen heter "Remi og Sjakkira krangler".

En ung komponist
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Butikk på Sagene i Oslo 
Nettbutikk på www.sjakkhuset.no 
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

ALT INNEN SJAKK FÅR DU HOS OSS!

Sjakkhuset
Sjakkbutikk og sjakkurs for alle 

XABCDEFGHY

8rsnl+kvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+-+Pwq$

3+-+-+P+-#

2PzPPzPP+-zP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Verdens raskeste matt!
Det raskeste det går an å sette sjakk matt, er i bare 
to trekk. Det skjer når hvit gjør to veldig dumme 
trekk, og svart får til sjakk matt. Hvit begynner 
slik:

1. f3 Dette trekket er ikke lurt. Det hjelper ikke til 
med å få ut noen offiserer. Den samme matten kan 
forresten skje hvis man begynner med 1.f4.  

1...e5 Svart svarer med et veldig bra trekk som 
åpner opp for løperen og dronninga og får en 
bonde inn i sentrum.

2.g4 En kjempestor tabbe. Hvit burde heller flytte 
ut en offiser!

2...Dh4 Sjakk matt! Hvit kan ikke stikke av med 
kongen og heller ikke sperre veien med noen 
brikker.

Denne matten kalles klovne-
matten eller narrematten!
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Mikroputt
1. Maria Næss, Tigerklubben  100
1. Amalie I. Merkesvik, Bergens   100
1. Bernt Magnus Myraunet, Frosta  100
1. Aleksander Fossan, Stavanger 100
5. Megan A. Garcia, Tigerklubben 95 
5. Even Hem, 1911 U   95 
7. Malin Imsrud, Caissa  92
8. Matias Villasenor-Ranvik, 1911 U 90
9. Elias Haukenes, Ridabu  88  
10. Odin N. Heier, Oslo SSU  87 
10. Sverre Skjølingstad, Lassa  87 
12. Ingrid J. Kvamme, Bergens  84  
13. Truls K. Jauert, Moss  83 
13. Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand 83 
13. Maria Skaslien, Tigerklubben  83

Miniputt
1. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 100
1. Benjamin Imsrud, Caissa  100
1. Sondre Merkesvik, Bergens  100
1. Didrik Braathen, Nordstrand  100
5. Kristoffer Bråtveit, Stavanger  96
6. Cornelius Kvendseth, Nordstrand 93 
7. August Berntsen-Øybø, 1911 U 91 
8. Andreas Fossan, Stavanger  90
9. Sigve Sundsbø, Byåsen  86 
9. Shaun Ondo, Oslo SSU  86 
9. Eirik Neteland, Ostereidet  86 
12. Almir Mesihovic, Figgjo  84
13. Sebastian N. Berg-Olsen, 1911 U 82 
14. Martin B. Østby, Oslo SSU  81 
15. Gent Luta, Kjørbekkhøgda  80

Lilleputt
1. Sondre Merkesvik, Bergens   100
1. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa 100
3. Sherington Amarapala, Strømmen 97
4. Mathias M. Sætre, Bergens  94 
5. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger  93
6. Daniel S. Hauge, Strømmen  90 

7. Caroline Beer Jacobsen, Stavanger 88
8. Maud Rødsmoen, Oslo SSU  87 
9. Petter Skjerve, Hanstad  84
10. Aschmirtan Sivaranjan, Nordstrand 83
10. Martin Saltvedt, Stavanger  83
12. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 82 
13. Anders N. Aure, Drammen  81
14. Marius Eriksen, Nord-Odal  79 
15. Adrian Hitland, Rolland  78 

Kadett
1. Bibek Liu, Strømmen  100
1. Ole Emil Frisvold, Bergens  100
3. Erlend B. Kyrkjebø, Stavanger  96
4. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 95
5. Mathias B. Eike, Strømmen  94
6. Edel J. Myraunet, Frosta  90
7. Lars R. Rådstoga, Brattås  88 
8. Håkon N. Nordstrøm, Fana  85 
8. Anita Gholami, Oslo SSU  85 
10. Vegard Øverås, Sandved  82
10. Adrian Stephansen, Tigerklubben 82
12. Sigve Hølleland, Masfjorden  81 
12. Eivind Aartun, Stavanger  81 
14. Jens Fjellheim, Modum  80
15. Jørgen Hoel, Bergens  79 

Ungdom
1. Timmie Nygaard, Caissa  100
2. Jonatan M. Andersen, Bergens 92
3. Magnus Aartun, Stavanger  72
4. Ole Jakob Hegelund, SK Springer 60
4. Elias DeMac, Bergens  60 
6. Jon Kristian Haarr, Ålgård  58 
7. Evgenij Kulikov, Stavanger  55
8. Sondre Stai, Ridabu  47
9. Vadims Daskevics, Stavanger  40
9. Sigurd Kittelsen, Elverum  40 
9. Audum Hoem, Kristiansund  40
12. Hans Joachim Aadland, Fana 30 
13. Vegard Stene, Trondheim  27

BGP 2010
Hver gang du er med på en Barnas Grand Prix-turnering, samler du BGP-
poeng. Her er de som samlet flest poeng i 2010. Oversikt over dine egne 
poeng finner du på USFs BGP-sider på bgp.barnesjakk.no.
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BGP-VINNEREN

Hvor lenge har du 
spilt sjakk?
Jeg begynte å spille 
sjakk i førsteklasse. 
Det betyr at jeg må 
ha vært 6 år da.

Hva er det mor-
somste med å være 
på BGP-turnering?
Det morsomste er å 
vinne. Noen ganger 
møter jeg noen av 
venninene mine fra 
jentesjakktreningen, 
og det er også veldig 
moro.

Hvordan har du blitt 
så god i sjakk?
Jeg har trent masse 
med treneren min og med søsteren 
min Sara. Hver tirsdag går jeg på jen-
tesjakktrening. Og så pleier jeg å være 
med på en del turneringer. Jeg løser en 
del oppgaver som jeg får av treneren, 
og på kveldene løser jeg noen få opp-
gaver i boka "Chess School 1a."

Har du noe mål som 
sjakkspiller? 
Målet er å bli enda 
bedre.

Hva er den morsom-
ste turneringen du 
har spilt?
Jeg vet ikke hvilken 
jeg synes er mor-
somst.  Jeg synes 
egentlig alle turerin-
ger er morsomme, 
men den siste BGP-
turneringen som jeg 
vant og som gjorde at 
jeg fikk 100 poeng, er 
den jeg husker best 
akkurat nå.

Kan du anbefale en 
sjakkbok eller et sjakkprogram?
Jeg løser mange sjakkoppgaver i 
"Chess School 1a", så den boka kan 
jeg anbefale. Også har jeg løst alle 
oppgavene i "Min første sjakkbok". 
Også vet jeg at man blir mye bedre 
av å spille masse.

Hvis du klarer å vinne fem BGP-turneringer i løpet av året, får du 100 
BGP-poeng og blir sammenlagtvinner. Den første som klarte dette i 
mikroputtklassen i 2010 var åtte år gamle Maria Næss fra Tigerklubben 
i Oslo.

 
- Hvor drar hamstere på ferie? 

- Til Hamsterdam!

Innsendt av Hanna Lein-Mathisen (8 år) fra Oslo

Maria Næss var den første som nådde 
100 BGP-poeng i 2010.
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Sjakk3ern har tatt en tur til 
Tromsø for å sjekke sjakkin-
teressen blant tredjeklassin-
gene i OL-byen. Første skole på 
“turneen” var Tromsdalen, der 
46 elever og en journalist fra 
avisa “iTromsø” ventet på oss. 

Fra første stund var det tydelig 
at sjakkinteressen blant barna 
i OL-byen var stor. De 46 bar-
na fulgte oppmerksomt med 
mens jeg fortalte om turnerin-
gen og Ellisiv Reppen kyndig 
gjennomgikk de elementære 
sjakkreglene med dem. Og 
de kastet seg med iver over 
brikkene da de omsider skulle 
få prøve å spille selv, til og med 
de barna som aldri hadde spilt 
sjakk før. Disse tredjeklassin-
gene er vel så langt fra OL man 
kan komme, men entusiasmen 
har de til felles med mange av 
verdens elitespillere. 

Inntrykket fra Tromsdalen ble 
forsterket av de neste skole-
besøkene vi gjorde i Tromsø. 
Takk til Christian Grundekjøn 

som organiserer Sjakk3ern for 
Tromsø SKU, og som sørget for 
at vi fikk et vellykket opphold.

I flere av landets sjakkretser er 
klubber i gang med å besøke 
tredjeklasser for å fortelle om 
Sjakk3ern. Se www.sjakk3ern.
no for hvilke sjakkretser som 
er i gang. 

Det er fortsatt mulig for klubber 
å være med. Ta kontakt med 
meg på vibeke@sjakk.no.

Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24D, 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 kiresp@online.no
tlf. 69 25 89 75

HVA ER ”SJAKK3ERN”?

I ”Sjakk3ern” vil tredjeklasser 
få tildelt en pakke med fem 
sjakksett, klokker og noe 
læremateriale, og få en 
times besøk av en sjakkin-
struktør. Deretter kan klas-
sen forberede seg på egen 
hånd til en stor turnering. 
Turneringen innledes med 
kretskvalifiseringer, før de 
beste klassene får reise 
til Oslo og spille den store 
landsfinalen.

Invitasjonen til Sjakk3ern er 
sendt ut til alle kretser i Ung-
dommens Sjakkforbund. 
Kretsene og klubbene har 
ansvaret for skolebesøkene 
og kretsfinalen. Landsfi-
nalen i mai arrangeres av 
sjakkforbundene.

På www.sjakk3ern.no fin-
nes all informasjon om pro-
sjektet. 

Sjakk3ern er i gang!
Av Vibeke E. Grønn

En gutt strekker en ivrig hånd 
i været mens Ellisiv Reppen 
forklarer sjakkreglene.


