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Bli med på turnering
Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin 
premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge framover. Turne-
ringene merket med BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, og passer for både 
nybegynnere og erfarne spillere. Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

OKTOBER
18. Haustjakta BGP/UGP, Vinje i Telemark
Info: Rainer Müller, rainermu@hotmail.com
18. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
19. Gullkongen Stjørdal kretsmesterskap BGP/UGP
Info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com
 

NOVEMBER
1. Nordstrand BGP/UGP, Oslo
Info: www.nsku.no / turnering@nsku.no
8. Korsvollsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Johs R. Kjeken, jrkjeken@online.no
14.-16. NM for barn og ungdom, Stavanger
Info: Se baksiden av bladet.
29. Bergen kursavslutnings-BGP/UGP
Info: Eirik T. Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no

DESEMBER
6. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
13. Fana Jule-BGP/UGP, Bergen
Info: Stig K. Martinsen, stigkm@gmail.com
14. Byåsen BGP/UGP, Trondheim
Info: Anders Teigen, ateigen@yahoo.no
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Sjakk-OL på hjemmebane

Hanna B. Kyrkjebø (16), Marte B. Kyrkjebø (16), Elise S. Jacobsen (13) og Maud Rødsmoen (17)  
representerte Norge i sjakk-OL i Tromsø i august. Her møter de verdensmesteren for kvinner, kinesiske  
Hou Yifan (20). (Foto: Hans-Henry Jacobsen)

Elleve norske juniorer fikk prøve seg da 
sjakk-OL ble arrangert i Tromsø i august. 
Blant dem var tidenes yngste norske OL-
deltaker, Elise Sjøttem Jacobsen.

Det ble en flott opplevelse for 13-åringen Elise 
fra Tromsø, som ble kjendis i hjembyen sin.

- Det ble autografskriving, hun fikk gaver 
fra ukjente og det var mange som ville ta 
bilde med henne, forteller pappa Hans-Henry.  

- Og det var artig å være med i en turnering 
der også de beste i verden deltok.

OL er nemlig en lagkonkurranse der verdens 
beste spillere møtes. Verdensmester Magnus 
Carlsen spilte for Norge. Det spilles i to klas-
ser: Den åpne klassen og kvinneklassen. Elise 

spilte på Norges tredjelag i kvinneklassen. 
Hun hadde trent veldig hardt for å komme med 
på OL-laget. - Samlet mengde sjakk per uke 
var 20-25 timer det siste halvannet året før OL, 
forteller pappa. - Det var sjakk absolutt hver 
dag. Treningen gjorde utslag på Elises rating 
også: Hun gikk opp fra 1379 i april 2013, til 
1755 ett år senere!

På Elises lag spilte også tvillingsøstrene 
Hanna og Marte Kyrkjebø fra Stavanger, og 
Maud Rødsmoen fra Oslo. 17-åringen Maud 
gjorde et kjempegodt resultat med seks av ni 
poeng, noe som gjorde at hun fikk den flotte 
tittelen "Kvinnelig FIDE-mester", på engelsk 
forkortet WFM. Bare åtte kvinner i hele Norge 
har klart å oppnå en så høy tittel før Maud.

- Det var veldig stort å få spille OL, sier Maud.
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- Det var utrolig mye oppmerksomhet rundt 
arrangementet og vi ble tatt imot på flyplassen 
av en haug med journalister og kameraer! 
Det var egne busser med sjakk-OL-logoen 
og generelt veldig stor interesse for sjakk i 
hele Tromsø. Selve spillelokalet var utrolig 
fint, det var en dommer til hver lagmatch, og 
igjen flere filmkameraer. Spillingen gikk veldig 
bra, og jeg fikk til åpningene mine kjempefint 
hver gang. Det var dessuten utrolig kult å 
spille i samme turnering og samme rom som 
Magnus Carlsen og alle andre store verdens-
stjerner, forteller hun.

I den åpne klassen spilte Johan Salomon  
(17) og Aryan Tari (15) på Norges andrelag, 
som gjorde det kjempesterkt. Norge 2 spilte 
blant annet uavgjort mot Ukraina, som var 
forhåndsrangert som det nest beste laget i 
hele turneringen!

- Det var en veldig fin opplevelse å spille OL, 
forteller Johan Salomon fra Nordstrand. 

- I motsetning til flesteparten av turneringene 
jeg spiller var dette en lagkonkurranse, og jeg 
fikk æren av spille for Norges andrelag. Under 
turneringen fikk jeg se de virkelig store stjer-
nene spille, og jeg fikk oppleve en sjakkfest 
av de sjeldne. Jeg gjorde en god innsats for 
laget og presterte langt over forventet. Dette 
var til stor motivasjon for fremtiden, og jeg 
ser frem til neste store turnering som blir VM 
U18 i Sør-Afrika, sier han.

Også i den åpne klassen var det dyktige nor-
ske juniorer på det norske tredjelaget: Lars 
Oskar Hauge (15) og Sebastian Mihajlov 
(14) fra Oslo, og Kristian Stuvik Holm (16) 
fra Hamar. De to siste juniorene som deltok 
for Norge var tvillingsøstrene Monika og Edit 
Machlik (17) fra Tromsø på Norges andrelag 
i kvinneklassen.

Kina vant OL i den åpne klassen, mens Russ-
land vant kvinneklassen. Norges førstelag 
med Magnus Carlsen i spissen ble nummer 
29 og var litt skuffet over det. Norges første-
lag i kvinneklassen var godt fornøyde med 
sin 25. plass.

Sjakk-OL 2014 Tromsø 1.-14. august

Åpen klasse (177 lag)
1. Kina  19 poeng
2. Ungarn 17 poeng
3. India  17 poeng
29. Norge 1 14 poeng 
(Magnus Carlsen, Simen Agdestein, Jon 
Ludvig Hammer, Leif Erlend Johannessen, 
Kjetil A. Lie)
63. Norge 2 12 poeng 
(Frode Urkedal, Frode Elsness, Torbjørn R. 
Hansen, Aryan Tari, Johan Salomon)
101. Norge 3 10 poeng
(Espen Lie, Rune Djurhuus, Lars Oskar 
Hauge, Kristian Stuvik Holm, Sebastian 
Mihajlov)

Kvinneklassen (136 lag)
1. Russland 20 poeng
2. Kina  18 poeng
3. Ukraina 18 poeng
25. Norge 1 14 poeng
(Sheila B. Sahl, Silje Bjerke, Olga Dolzhiko-
va, Niina Koskela, Ellen Hagesæther)
68. Norge 2 11 poeng
(Monika Machlik, Ellisiv Reppen, Anita 
Grønnestad, Line Jin Jørgensen, Edit 
Machlik)
99. Norge 3 9 poeng
(Torill Skytte, Hanna B. Kyrkjebø, Marte 
B. Kyrkjebø, Maud Rødsmoen, Elise S. 
Jacobsen)

Statsminister Erna Solberg fikk æren av å gjøre første trekk 
for Magnus Carlsen i et av partiene. (Foto: Paul Truong / 
COT 2014)
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Elise Sjøttem Jacobsen, 
tidenes yngste norske OL-
spiller, fikk til et flott an-
grepsparti i kampen mot 
Makedonia. Ta fram brett 
og brikker og spill gjennom 
partiet!

Elise Sjøttem Jacobsen - 
Ivana Manova (Makedonia)
Runde 3

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 
Vanligvis lønner det seg ikke 
å gå ut med dronningen så 
tidlig, men Elise har planlagt 
å ta lang rokade og gå raskt 
til angrep på den svarte 
kongen. 

3...Sc6 4.De3 g6 5.Ld2 Lg7 
6.Sc3 Sge7 7.0–0–0 Sånn! 
Elise har fått ut alle offiserene 
på dronningfløyen og kongen 
er i sikkerhet. 

7...0–0 8.Lc4 d6
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-snpvlp'

6-+nzp-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+L+P+-+$

3+-sN-wQ-+-#

2PzPPvL-zPPzP"

1+-mKR+-sNR!

xabcdefghy

9.h4 Ettersom Elises konge 
har gjemt seg på den andre 
siden av brettet, kan hun nå 
gå til angrep på den svarte 
kongen på kongefløyen. Når 
h-bonden kommer i kontakt 
med den svarte g-bonden, 

vil det åpne seg rundt den 
svarte kongen og det hvite 
tårnet kommer med i spill. 

9...Sa5 10.Le2 Le6 11.h5 f6 
Svart har foreløbig forsvart 
seg bra, men dette trekket 
var ikke så lurt. En god hus-
keregel er å ikke flytte bøn-
dene foran din egen konge 
hvis du ikke er nødt. Nå blir 
kongestillingen svekket, og 
det blir vanskeligere å be-
skytte den svarte kongen mot 
det hvite angrepet. 

12.g4 Elise fortsetter bon-
destormen mot den svarte 
kongen. 

12...Tf7 13.hxg6 Sxg6 14.f4!
XABCDEFGHY

8r+-wq-+k+(

7zppzp-+rvlp'

6-+-zplzpn+&

5sn-+-+-+-%

4-+-+PzPP+$

3+-sN-wQ-+-#

2PzPPvLL+-+"

1+-mKR+-sNR!

xabcdefghy

Elise truer å spille bonden 
til f5, der den vil true både 
springeren og løperen. Det 
vil være en gaffel! 

14...Sf8 15.Dh3 Både dron-
ningen og tårnet sikter seg 
inn mot det svake h7-punktet 
ved siden av den svarte 
kongen. Nå må den svarte 
springeren bli stående på f8, 
slik at den beskytter h7. 

15...Lh8 16.Sf3 Gode an-
grepsspillere vet at de må få 
alle offiserene med i angrep. 

16...Dd7 17.Tdg1 Enda et 
tårn kommer med i angrepet. 

17...Tg7 18.f5 Lc4 19.g5 Kf7 
20.Lxc4+ Sxc4 21.Sd5 Tg8
XABCDEFGHY

8r+-+-snrvl(

7zppzpq+k+p'

6-+-zp-zp-+&

5+-+N+PzP-%

4-+n+P+-+$

3+-+-+N+Q#

2PzPPvL-+-+"

1+-mK-+-tRR!

xabcdefghy

Elise har alle offiserene i 
angrep, mens de svarte  
offiserene gjemmer seg på 
den bakerste raden. 

22.Dh5+ Sg6 23.Dxh7+ Tg7 
24.fxg6+
XABCDEFGHY

8r+-+-+-vl(

7zppzpq+ktrQ'

6-+-zp-zpP+&

5+-+N+-zP-%

4-+n+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPvL-+-+"

1+-mK-+-tRR!

xabcdefghy

Svart ga opp. Det blir matt 
uansett hva hun foretar 
seg, for eksempel 24...Kf8 
25.Dxh8+ Tg8 26.Dxf6+ Ke8 
27.Th8 og det finnes ikke 
forsvar. Et flott angrepsparti 
av Elise! 1–0

Sterk OL-seier
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Oppgaver fra OL 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+l+p+-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+-+-%

4-+p+LzPP+$

3+-mk-+-+-#

2K+-+-+-+"

1+-wq-+-+-!

xabcdefghy

Niina Koskela er svart. Hvordan  
satte hun sjakk matt i ett trekk?
XABCDEFGHY

8-+q+-trk+(

7+-+-+-zp-'

6p+-+-+-zp&

5+-+-zpP+P%

4-zp-zpR+Q+$

3+-+-+-+-#

2PzP-+-tr-+"

1+K+-+-tR-!

xabcdefghy

Silje Bjerke er hvit. Hvordan satte  
hun sjakk matt i ett trekk?
XABCDEFGHY

8r+-+l+rmk(

7zp-+-+q+-'

6-zpp+p+-zp&

5+-+-zP-+n%

4-+PzP-+psN$

3+-+-+-zP-#

2P+LwQ-zP-+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Line Jin Jørgensen er hvit. Hvordan 
satte hun sjakk matt i to trekk?

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+p+-+p+-'

6-+-+-+-+&

5zP-zPp+-+r%

4-+-+-+lzp$

3+PvLL+-+-#

2-+-+-mKPzP"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

Kristian Stuvik Holm er hvit. Hvordan 
satte han sjakk matt i ett trekk?
XABCDEFGHY

8r+-+-mk-tr(

7+-+-wq-vlp'

6p+Q+-zpp+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+P+$

3+L+-vL-+-#

2PzP-sN-zP-+"

1+K+-+-+R!

xabcdefghy

Rune Djurhuus er hvit. Hvordan  
satte han sjakk matt i to trekk?
XABCDEFGHY

8-+-tr-tr-+(

7+pzp-+p+k'

6p+-+-+pzp&

5+-+-zP-+-%

4-+nzP-+-tR$

3+-zP-+-wQP#

2P+L+q+P+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Ekspertoppgave! Simen Agdestein er 
hvit. Hvordan satte han matt i fire trekk?

Ser du hvordan de norske OL-spillerne satte sjakk matt?

4.3.

2.1.

5. 6.

Lø
sn

in
ge

r p
å 

si
de

 1
1
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Sjakkminner for livet

I juni samlet ti av verdens beste sjakkspillere seg i Stavanger for å spille turneringen Norway Chess. 
Heldige ungdommer fra Stavanger sjakklubb ble hentet i egne sjakkbiler og kjørt til spillestedet for 
Norway Chess, der de fikk møte verdensstjerner som Magnus Carlsen og Levon Aronjan. Autografer 
ble samlet inn og mange fikk også opptre som "linselus" på TV! (Foto: Stavanger SKU)

Super sjakktur til London
Lassa skole i Stavanger er en av Norges beste 
sjakkskoler, og kom på andreplass i norgesmes-
terskapet for skolelag i april. I sommer fikk de 
reise på en fantastisk tur til London og repre-
sentere Norge i skoleturneringen "Yes 2 Chess". 
Torgeir Bjelland, Magnus Falck, Aleksander 
Fossan, Sverre Skjølingstad og Julian Munk 
var skolens utsendte. Guttene endte til slutt på 
en sterk fjerdeplass, etter blant annet å ha slått 
både Portugal og England 5-0.

I tillegg til å spille turneringen, fikk guttene dra på 
London-sightseeing i egen buss, spille simultan-
sjakk mot britisk mester GM David Howell, være 
på mottakelse i parlamentet og enda mye mer!

På bildet er guttene utenfor Lyceum Theatre. 
Etter spillingen og avslutning med grilling og pre-
mieutdeling i Hyde Park, var de nemlig på Lion 
King-musikalen som ble en flott avslutning på tre 
strålende dager i London. (Foto: Erik Fossan)
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Trippel verdensmester!
Magnus Carlsen vant ver-
densmesterskapene i hur-
tigsjakk og lynsjakk i Dubai 
i juni, og er nå tredobbelt 
verdensmester!

Magnus ble verdensmester 
i vanlig sjakk, eller det som 
kalles langsjakk, i november 
i fjor. I hurtigsjakk og lynsjakk 
har man mye mindre tenketid 
enn i langsjakk - faktisk har 
man bare omtrent fem minutter 
å tenke på i lynsjakk!

De to VM-ene ble spilt som 
turneringer med 15 partier 
hurtigsjakk og hele 21 partier 
lynsjakk. Magnus fikk 11 av 15 
poeng i hurtigsjakken og 17 av 
21 poeng i lynsjakken. 

Vi skal se hvor flott Magnus 
vant ett av partiene i VM i 
hurtigsjakk.

Magnus Carlsen - 
Vladimir Potkin 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+lwqp+p+p'

6p+-+pzPp+&

5+p+-+-+-%

4-+-+-zP-+$

3zP-+LwQ-+-#

2-zPP+-+PzP"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Magnus spiller hvit mot en sterk 
stormester. Magnus har fått en 
kjempefin angrepsstilling med 

en skummel bonde på f6 like 
ved den svarte kongen. 

18.f5! Magnus ofrer en bonde 
for å åpne for dronningen. Ser 
du hva han planlegger? 

18...Dd8 Svart er god og finner 
den eneste redningen. Magnus 
truet å spille Dh6 og så Dg7 
matt i neste trekket. Nå funge-
rer ikke Dh6 fordi svart kan slå 
bonden på f6 med dronningen. 

19.Dg5 Tc8 20.fxg6 fxg6
XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7+l+p+-+p'

6p+-+pzPp+&

5+p+-+-wQ-%

4-+-+-+-+$

3zP-+L+-+-#

2-zPP+-+PzP"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

21.Lxg6! Magnus ofrer løpe-
ren for å knuse svarts konge-
stilling. 

21...Dxf6 Godt forsvars-
spill. 21...hxg6 blir matt 
etter 22.Dxg6+ Kh8 
23.Dg7#.

22.Lxh7+ Det er dobbelt-
sjakk: Dronningen og løpe-

ren sjakker samtidig. 

22...Kh8 Hvis svart slår løpe-
ren med 22...Kxh7 kommer det 
hvite tårnet med i angrepet: 
23.Txd7+ Kh8 24.Dh5+ Kg8 
25.Dh7#.

23.Dh5 Igjen truer Magnus 
Carlsen matt, for eksempel 
23...Lc6 24.Lg6+ (det er sjakk 
fra dronningen) 24...Kg8 
25.Dh7#.

23...Kg7 24.Txd7+ Tf7 25.Ld3 
Magnus åpner for at dronnin-
gen kan gå til h7. 

25. . .Df4+ 26.Kb1 Txd7 
27.Dh7+ Kf6 28.Dxd7 Svart 
ga opp. Magnus truer både lø-
peren og å spille tårnet til f1 og 
vinne den svarte dronningen. 
I tillegg er den svarte kongen 
helt på bærtur ute på brettet. 
Svart kan ikke redde seg fra 
alle truslene. 1–0

Vil du se flere partier og bilder 
fra VM? Sjekk hjemmesiden 
http://dubai2014wrb.com.

(Foto: Calle Erlandsson fra OL 2014)
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Oppgave 1  
 
Hvor skal hvit flytte 
dronningen for å sette 
sjakk matt? 
 
A) g7
 
B) f8 
 
C) g6

GLA'SIDENE

Oppgave 3 
 
Hvilke to sjakkbrikker 
har blitt blandet  
sammen her?  
 
 
B  L  O  Ø  N  P  D  E  E  R

Oppgave 2 
 
I hvilket sjakktrekk  
får du flytte to av  
dine egne brikker?
A) Rokade 
 
B) En passant 
 
C) Gaffel

Klarer du de tre oppgavene på Gla'sidene? Hvis du gjør det, sender 
du løsningene på e-post til forsteraden@gmail.com eller i posten til  
Ungdommens Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen  
5. oktober. Du kan vinne flotte premier! 

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

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+-+Q+p'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+K#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy
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Klarte du 
oppgavene i det 
forrige bladet?

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

Oppgave 1: Tallet 7 skal stå i 
den tomme ruta.
 
Oppgave 2: Det er brennmatt 
hvis hvit flytter dronningen til c7.

Oppgave 3: Remi har gjemt seg 
på side 12.

Den dyktige vinneren ble Bastian 
Nordskog Magnussen (10 år) fra 
Bergen. Han får premie i posten.

Denne morsomme tegningen har vi fått fra Andrea 
Hanevold (7 år) fra Bærum. Hun får premie i posten.

Løsninger på oppgavene på side 7 i dette bladet

1. Niina spilte dronningen til b2. (Hvit var Yubin Kim fra Sør-Korea i runde 1.) 

2. Kristian spilte tårnet til e8. (Svart var Cecil Moncur fra Bahamas i runde 1.)
 
3. Silje spilte dronningen til g7. (Svart var Khayala Isgandarova fra Tyrkia i runde 8.)
 
4. Rune spilte 1.Dxa8+ og det blir matt etter 1...De8 2.Lc5# (Svart var Elton Joseph fra 
    Bahamas i runde 1.)
 
5. Line Jin spilte 1.Dxh6+ og det blir matt etter 1...Dh7 2.Dxh7# (Svart var Lalaina Vololona    
    Razafimahefa fra Madagaskar i runde 1.)
 
6. Simen spilte 1.Txf7+! og det blir matt etter 1...Txf7 2.Dxg6+ Kh8 3.Txh6+ Th7 4.Dxh7 eller  
    4.Txh7 matt! (Svart var Basheer Al Qudaimi fra Qatar i runde 1.)
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Sommersjakk i Trondheim

Landsturneringen er årets største sjakkturne-
ring for voksne og barn. I sommer møttes 504 
deltagere til kamp i Trondheim fra 12. til 19. juli.

Det ble kåret norgesmestere i alle aldersklas-
ser, fra miniputt (11 år og yngre) til senior (over 
60 år). I tillegg til spennende sjakkpartier ble 
det blant annet tid til fotballturnering, lagsjakk, 
lynsjakk, og tur til badeland.

Bjørn til topps i miniputt
- Det var kult og morsomt å bli norgesmester! 
sier Bjørn Robertsen, som gikk helt til topps 
i klasse miniputt. - Det var jevnt i toppen, og 
jeg trodde løpet var kjørt da jeg tapte første 
runde og fikk walk over i andre runde, fortel-
ler han. Men så tok Bjørn 6,5 poeng på de 
7 siste rundene og endte helt på toppen av 
seierspallen.

- Jeg trener sjakk 1 til 3 timer om dagen, for-
teller norgesmesteren. - Jeg begynte å spille 
sjakk høsten 2011, så jeg har spilt sjakk i 
snart tre år. Jeg vil gjerne bli stormester, sier 
unggutten som begynte å spille sjakk i San-
defjord, men som nå spiller med gode venner 
i Moss sjakklubb.

- Hva synes du er det morsomste med 
sjakk? 

- Det er så mange muligheter! Jeg har hørt 
at det er flere mulige sjakkpartier enn det er 
atomer i universet. Det er også morsomt å 
dra på turneringer, svarer Bjørn.

Han har to forbilder. - Stormester Evgenij 
Romanov fra Russland, og Magnus Carlsen, 
såklart!

Andreas best i lilleputt
Andreas G. Tryggestad fra Nordstrand i Oslo 
spilte skikkelig bra i lilleputtklassen, og vant 
de sju første kampene. Han hadde sikret 
seg norgesmestertittelen allerede en runde 
før slutt.

- Jeg har vunnet norgesmesterskapet for 
barn og ungdom i aldersklassen min tidligere, 
men dette var enda morsommere! forteller 
Andreas.

Andreas trener sjakk 2-2,5 timer hver dag i 
gjennomsnitt. - Jeg går gjennom datafiler jeg 
får fra treneren min, og så øver jeg sammen

Mange flinke deltagere i miniputtklassen i Landsturneringen. Sjakkeksperter i lilleputtklassen! (Alle foto: Silje Bjerke)
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KLASSE MINIPUTT (U11)
1. Bjørn Robertsen, Moss            7,5 
2. Tobias Lang Nilsen, Moss              7 
3. Afras Mansoor, Søråshøgda             7 
4. Isak Sjøberg, Nordstrand           6,5 
5. Thyra Kvendseth, Nordstrand         6,5 
6. Ulrikke Langvik, Trondheim               6 
7. Sondre Piiksi, Moss              6 
8. Jens E. Ingebretsen, Holmestrand    6 
9. William Sandberg Olsen, Moss          6 
10. Embla Ekeland Grønn, OSS            6 
11. Julian Munk, Stavanger                  6 
12. Tim Wanvik, Bærum             5,5 
13. Ingrid Skaslien, Vålerenga            5,5 
14. Vetle Velle, Søråshøgda             5 
15. Ulrik Ruud, Trondheim             5 
16. Eskil Bruaset, Trondheim             5 
17. Maximilian L. Lystad, Vålerenga      5 
18. David Nesse, Smeaheia Sandved   5 
19. David Luangtep Vangen, 1911 U         5
20. Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda      5

Øvrige deltakere:
Thomas Thorvaldsen, Follo; Eivind 
Andreas Almli, Orkdal; Linnea G. Tryg-
gestad, Nordstrand; Magnus Ø. Lange, 
Follo; Nikolai Rist, Alta; Gard A. Bye 
Syreng, Nittedal; Ian Dahl, Hell; Shazil 
Shehzad, Smeaheia Sandved; Niklas 
Unneland, Aalesunds; Henrik Iversen, 
Søråshøgda; Daniel Fossan, Stavanger; 
Jakob Horstad, Søråshøgda; Anton K. 
Hystad, Søråshøgda; Anders Ivan Stein, 
Nittedal; Sheroni Amarapala, Strømmen; 
Alisha Shehzad, Smeaheia Sandved; 
Brage Myran, Steinkjer; Arne Kjelsbøl 
Huse, Nordstrand; Thomas J. Kvamme, 
Bergens; Eva Skaslien, Vålerenga; Mina 
J. Heier, 1911; Ariza Hina, Søråshøgda; 
Sigrid J. Kjøita, 1911 U; Charlotte Tal-
laksen, Stavanger; Harald S. Dyrhaug, 
Stavanger; Inga D. Skjølås, Stavanger; 
Ådne Tveit, Elefantene; Mathias Unne-
land, Aalesunds; Jens Teigen, Byåsen; 
Sigurd S. Kjeldstad, Gullkongen; Astrid 
Elisabeth Sandberg, Kongsvinger.

med treneren. I tillegg spiller jeg på Internet 
Chess Club (www.chessclub.com) og deltar 
på mange turneringer, forteller han.

Andreas har et godt tips til andre barn som 
har lyst til å bli norgesmestere: - Spill mange 
partier og gå gjennom dem etterpå, slik at du 
kan se hva du gjorde lurt og dumt!

Andreas' forbilde er selvfølgelig Magnus 
Carlsen. - Jeg pleier å følge med litt når han 
spiller, forteller han. Målet til Andreas er å få 
seg en sjakktittel.

Neste år er Landsturneringen i Oslo. Les 
mer og meld deg på: www.sjakknm2015.no

Medaljevinnerne i miniputt: Tobias L. Nilsen (sølv), 
Bjørn Robertsen (gull) og Afras Mansoor (bronse).
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KLASSE LILLEPUTT (U13)
1. Andreas Tryggestad, Nordstrand       7,5 
2. Eivind Bruaset, Trondheim             6,5 
3. Aleksander Fossan, Stavanger          6,5 
4. André Nielsen, Alta            6,5 
5. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø            6,5 
6. Abyl Kizatbay, Stavanger              6 
7. Torgeir H. Bø, Vålerenga              6 
8. Odin Nikolai Heier, 1911             5,5 
9. Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand     5,5 
10. Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø    5,5 
11. Aleksander Flæsen, Stavanger         5 
12. Aleksander Lindbøl, 1911 U               5 
13. Even Elias Yuan Hem, 1911 U            5 
14. Sigve Saman Zandi, Tromsø               5 
15. Sverre Skjølingstad, Stavanger           5 
16. Amalie I. Merkesvik, Bergens          5 
17. Eirik S. Enersen, Bærum            4,5 
18. Mads W. Myhre, Kristiansund         4,5 
19. Vladimir Merzliakov, Alta          4,5 
20. Harald Chr. Vestjord, Tromsø        4,5

Øvrige deltakere:
August K. Kløfsrud, Moss; Gunnar Lund, 
Tromsø; Andreas Salvesen, 1911 U; 
Maria Skaslien, Vålerenga; Daniel S. Au-
nan, Vålerenga; Maria Næss, Vålerenga; 
Haakon Garfjell, Asker; Ingrid J. Kvamme, 
Bergens; Benjamin Halvorsen, Tromsø; 
Mats Nærheim, Smeaheia Sandved; 
Maria Greibrokk, Alta; Christopher Munk, 
Stavanger; Håvar Dahl, Hell; Henrik 
Jacobsson, Asker; Polina Bronder, Vå-
lerenga; Oliver Opseth, Hamar; Jørgen 
Ruud Auran, direkte. 

Vakkert spill

Under Landsturneringen kåres de flotteste 
partiene i lilleputtklassen. Årets beste parti ble 
spilt mellom Eivind Bruaset fra Trondheim og 
André Nielsen fra Alta:

Eivind Bruaset - André Nielsen, runde 2

1.e4 c5 2.a3 Dette er et uvanlig trekk og ser 
ganske rart ut. Vanligvis lønner det seg å flytte 
ut springerne og løperne i åpningen. Så hvorfor 
gjør Eivind dette trekket? 

Med sitt forrige trekk c7-c5 tok André kontroll 
over et felt i sentrum, nemlig d4-feltet. Eivind 
planlegger å spille bonden fra b2 til b4 for å 
lure bort bonden fra c5. Når denne bonden blir 
borte, kan hvit overta hele sentrum med d2-d4. 
Bare se hva som skjer i partiet!

2...Sc6 André gjør seg klar til å ta bonden når 
den kommer til b4. Mange stormestere fore-
trekker å skynde seg ut med offiserene istedet, 
for eksempel ved å spille 2...g6 3.b4 Lg7 med 
ganske jevn stilling. 

Andreas 
Trygge-
stad vant 
lilleputt.

Disse seks spilte de tre vakreste partiene i lilleputtklas-
sen under årets NM. På toppen av seierspallen Eivind 
Bruaset og André Nielsen.
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Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D (bygg F3) 0473 Oslo
tlf. 22 15 12 41 
e-post usf@sjakk.no
USF på Internett www.sjakk.no

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

Generalsekretær:  
Geir Nesheim

Leder:  
Eirik Næss eirik.nass@staminahot.no
tlf. 951 82 730

3.b4 cxb4 4.axb4 Sxb4 5.d4 
XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zpp+pzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-sn-zPP+-+$

3+-+-+-+-#

2-+P+-zPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Eivind har gitt bort en bonde, 
men til gjengjeld har han fått 
et perfekt sentrum, han har 
fått en åpen linje for tårnet og 
begge løperne er klare til å bli 
med i spillet. 

Når man gir bort en bonde i 
åpningen på denne måten, 
kalles det en gambit. Denne 
gambiten kalles vinggambit, 
fordi den skjer ute på vingen 
(på kanten av brettet).

5...d5! Godt spilt av André, 
som prøver å ødelegge det 
flotte sentrumet til hvit. 

6.c3 Sc6 7.exd5 Dxd5 8.Sa3! 
Enda et trekk som ser litt rart 
ut - springerne liker seg jo 
ikke på kanten av brettet! Men 
denne hesten har tenkt seg 
til b5, der den vil plage svart 
og blant annet true en ekkel 
familiegaffel på c7. 

8...Sf6 9.Sb5

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zpp+-zppzpp'

6-+n+-sn-+&

5+N+q+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-zP-+-+-#

2-+-+-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

Ser du hvits skumle trussel? 

9...Dd8 André redder seg fra 
den ekle gaffelen på c7. 

10.d5! Sterkt spilt. Det ser ut 
som om svart kan slå bonden, 
men etter  10...Sxd5 har Eivind 
planlagt det kjempesmarte 
11.Dxd5! Dxd5 12.Sc7+ og 
hvit har vunnet en springer.

10...Se5 11.Lf4 Hvis den 
svarte springeren flytter nå, 
kommer Sc7+ med gaffel. 
André har en veldig vanskelig 
stilling, men forsvarer seg så 
godt som det er mulig. 

11...Sfd7 12.Dd4 f6 13.Sf3  
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zpp+nzp-zpp'

6-+-+-zp-+&

5+N+Psn-+-%

4-+-wQ-vL-+$

3+-zP-+N+-#

2-+-+-zPPzP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Eivind har fått ut nesten alle 
offiserene og har et voldsomt 
press mot springeren på e5. 

13...a6 André prøver å jage 
vekk den hvite springeren, 
men problemet er at springe-
ren ikke trenger å flytte seg. 
Hvis bonden slår springeren, 
mister nemlig svart tårnet på 
a8 etter Ta1xa8. 

14.Sxe5 fxe5 15.Lxe5 Sxe5 
16.Dxe5
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7+p+-zp-zpp'

6p+-+-+-+&

5+N+PwQ-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+-+-#

2-+-+-zPPzP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

16...e6 

16...axb5 hjelper ikke på grunn 
av 17.Txa8. Å løpe avgårde 
med 16...Kf7 var kanskje det 
beste forsøket, men svart har 
en fryktelig vanskelig stilling.

17.Sc7+ Kf7 18.dxe6+ Kg6 
19.Td1 

Svart ga opp. Den svarte 
kongen er ille ute, i tillegg til 
at tårnet på a8 går tapt. Flott 
angrepsspill! 1-0



16

Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Bli med på

Norgesmesterskapet for barn og ungdom 2014!    
 
NM er årets største sjakkturnering i Ungdommens Sjakkforbund (USF), med ca. 300 deltakere 
i alderen 5 – 26 år. Vi i Smeaheia skolesjakk og Stavanger Sjakklubb Ungdom er glade for å 
kunne invitere til årets NM, som spilles på Scandic Forus Hotel i Stavanger. Vi tilbyr flotte  
spilleforhold og innkvartering med fullpensjon til meget gunstige priser!

• Dato: fredag 14. til søndag 16. november 2014 
 Registrering på spillestedet innen kl. 15.30 den 14. november

• Spillested: flotte spillelokaler på Scandic Forus Hotel 
 Vår samarbeidspartner Scandic Forus Hotel tilbyr gunstige priser

• 7 ulike aldersklasser, 7 runder i hver klasse

• Påmelding og startkontingent: 
 For direkte påmelding se vår hjemmeside www.nmforungdom2014.no
 Se også http://tournamentservice.com/TournamentList.aspx 
 NB! Redusert startkontingent ved påmelding før 1. november 

• Ytterligere informasjon: 
 Se vår hjemmeside www.nmforungdom2014.no 


