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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.

JANUAR
24.-25. Trygve Waage Cup for klubblag, Oslo
Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
24. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no / olga@stormester.no
31. Stomperudsjakken BGP/UGP, Sørum
Info: J. Paul Schmidt, j.paul@online.no

FEBRUAR
7.-8. Jentesjakkhelg på NTG, Bærum
Info: Olga Dolzhykova, olga@stormester.no
13.-15. NM for jenter, Masfjorden
Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
14. Masfjorden BGP/UGP 1
Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
15. Masfjorden BGP/UGP 2
Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com
20. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no / olga@stormester.no
27.2.-1.3. NM for barne- og ungdomslag, Alta
Info: www.nmungdomslag2015.com

MARS
21.-22. Oslomesterskap for skolelag
Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
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Verdensmester!

Magnus Carlsen vant VM-kampen mot 
Vishy Anand, og er fortsatt verdensmes-
ter i sjakk!

- Jeg er lykkelig og lettet, sa Magnus Carlsen 
da han hadde vunnet mot Vishy Anand. Da 
hadde de to spilte elleve partier. Magnus 
hadde vunnet tre, Anand hadde vunnet ett 
og sju partier var blitt remis. 

Magnus og Anand spilte VM-kamp i fjor også. 
Da vant Magnus ganske overlegent. I mars 
klarte Anand å kvalifisere seg til å få utfordre 
Magnus på nytt. Anand spilte mye bedre i 
år enn i fjor, og det ble en veldig jevn kamp. 

Etter at Magnus og Anand hadde vunnet ett 
parti hver og spilt tre remiser, kom det mest 

dramatiske partiet i matchen. Magnus gjorde 
en stor tabbe midt i partiet, men Anand så det  
ikke! - Det var en følelse av komplett panikk, 
fortalte Magnus etter partiet. Han hadde 
oppdaget den store tabben rett etter at han 
hadde flyttet, og ble veldig lettet da Anand 
ikke oppdaget den. Til slutt vant Magnus 
partiet og tok ledelsen i matchen. 

De fire neste partiene endte med remis, og 
Anand gikk hardt for seier i det ellevte partiet. 
Men Magnus klarte å snu partiet og hale inn 
en ny vinst - og dermed var han verdens-
mester! 

Alle partiene, den store tabben, bilder og 
mye mer kan du se på VMs hjemmeside  
www.sochi2014.fide.com.

Magnus mottar pokalen. Til venstre Russlands president Vladimir Putin, så Magnus' motstander Vishy Anand og 
til høyre president i det internasjonale sjakkforbundet Kirsan Iljumzjinov. - Pokalen skal jeg plassere ved siden av 
Chennai-pokalen, så skal de stå der og se fine ut sammen, sa Magnus til VG da han kom tilbake til Norge. (Foto: 
Anastasia Karlovitsj)
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Her skal vi se et av de flot-
teste partiene i VM. Finn fram 
brett og brikker og se hvor fint 
Magnus Carlsen vant!

Magnus Carlsen - 
Vishy Anand
VM, parti 2

Kjenner du til de tre huskere-
glene i åpningen? 

1) Ta kontroll over sentrum  
     (midten av brettet)
2) Få hestene og løperne i spill 
3) Få kongen i sikkerhet med  
    rokade.

Magnus Carlsen følger selv-
følgelig alle reglene! 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 
Magnus velger spansk åp-
ning, en av de mest populære 
åpningene. 

3...Sf6 4.d3 Magnus beskytter 
bonden på e4, samtidig som 
han åpner opp for løperen 
på c1. 

4...Lc5 5.0–0 

Du tenker kanskje at Magnus 
nå kan vinne en bonde ved 
å spille 5.Lxc6 dxc6 6.Sxe5, 
men da har Anand planlagt  
6...Dd4 som både angriper 
hesten og truer sjakk matt 
på f2. 

5...d6 6.Te1 0–0

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-+pzpp'

6-+nzp-sn-+&

5+Lvl-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

Også Anand følger selsvagt 
åpningsreglene, og får kongen 
i sikkerhet med rokade. 

7.Lxc6 bxc6 

Magnus valgte å bytte en løper 
mot en hest, fordi Anand da får 
en dobbeltbonde (to bønder 
som står på rekke). Det er litt 
dumt å ha dobbeltbønder, for 
de står i veien for hverandre 
og kan ikke hjelpe hverandre 
framover. 

8.h3 Te8 9.Sbd2 
XABCDEFGHY

8r+lwqr+k+(

7zp-zp-+pzpp'

6-+pzp-sn-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+N+P#

2PzPPsN-zPP+"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Magnus setter hesten på d2, 
slik at den kan gå videre til c4 
eller til f1 og g3. 

9...Sd7 10.Sc4 Lb6 11.a4 
Anand må være forsiktig slik 
at løperen hans ikke blir inne-
sperret. Derfor velger han å 
stoppe Magnus' bonde fra å 
komme til a5. 

11...a5 12.Sxb6 Mange ble 
overrasket over dette trek-
ket, siden Anand får rettet ut 
bondestillingen sin, og slipper 
å ha en dobbeltbonde. Men 
Magnus har sett at han nå får 
kommet fint på i sentrum. 

12...cxb6 13.d4! Magnus går 
på i sentrum og åpner samti-
dig opp for sitt neste geniale 
trekk... 

13...Dc7 14.Ta3!!
XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+-wqn+pzpp'

6-zppzp-+-+&

5zp-+-zp-+-%

4P+-zPP+-+$

3tR-+-+N+P#

2-zPP+-zPP+"

1+-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Tårnet på a1 gjorde ikke noe 
nyttig, men nå kommer det 
med for fullt bortover tredje-
raden. Tårnet har tenkt seg til 
g3, der det kan gå til angrep 
på den svarte kongen! 

14...Sf8 15.dxe5 dxe5 16.Sh4 
Magnus kaster alle brikkene i 
angrep. Hesten gjør klar bane 
for tårnet og dronningen, sam-
tidig som den er på vei til f5. 

16...Td8 17.Dh5 f6 18.Sf5 
Le6 

Det kan se ut som om Anand 
kunne laget en gaffel med 
18...g6, men Magnus redder 
seg med 19.Sh6+ Kg7 20.Dh4 
og har et fortsatt skummelt 
angrep.

Lurer du på hvordan du 
leser sjakktrekkene? 
Sjekk internettsiden  
bit.ly/sjakktrekk
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19.Tg3
XABCDEFGHY

8r+-tr-snk+(

7+-wq-+-zpp'

6-zpp+lzp-+&

5zp-+-zpN+Q%

4P+-+P+-+$

3+-+-+-tRP#

2-zPP+-zPP+"

1+-vL-tR-mK-!

xabcdefghy

Magnus har fått brikkene fint i 
angrep og truer å slå bonden 
på g7 rett foran den svarte 
kongen. Både hesten og tår-
net angriper denne bonden. 

19...Sg6 Anand finner et godt 
forsvarstrekk. 

20.h4 Enda en brikke i angrep! 

Magnus planlegger å flytte 
dronningen til g4, og så jage 
bort svarts hest ved å flytte 
bonden fra h4 til h5. 

20...Lxf5 Anand kvitter seg 
med en av Magnus' angreps-
brikker, men Magnus får fort-
satt overtaket. 

21.exf5 Sf4 22.Lxf4 exf4 
23.Tc3 

Anand ble kvitt en del av Mag-
nus' angrepsbrikker, men nå 
har Magnus andre fordeler i 
stillingen. Bøndene til Anand 
på dronningfløyen er utsatt, og 
Magnus har kontroll i e-linjen. 
Vi skal se hvor fint han utnyt-
ter dette. 

23...c5 24.Te6

XABCDEFGHY

8r+-tr-+k+(

7+-wq-+-zpp'

6-zp-+Rzp-+&

5zp-zp-+P+Q%

4P+-+-zp-zP$

3+-tR-+-+-#

2-zPP+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Tårnet har funnet seg det som 
kalles en forpost. En forpost er 
et punkt som er langt framme 
på en åpen linje, og som er be-
skyttet av en av dine bønder. 
Det er ofte veldig vanskelig å 
jage bort en brikke som står 
på en forpost, slik som i dette 
partiet. 

24...Tab8 25.Tc4 Dd7 26.Kh2 
Tf8 

Fikk spille mot Magnus på TV
Noen av Norges flinkeste unge sjakkspillere fikk æren av å spille 
mot Magnus Carlsen, direkte på TV-programmet "Kongen av 
sjakk". De 16 barna fra 9 til 12 år spilte sammen på laget "Juni-
ormesterne" og ga Magnus skikkelig tøff motstand. Magnus spilte 
mot flere andre lag samtidig, blant annet mot "Politikerne" og 
"Idrettsstjernene", men han sa etterpå at det var Juniormesterne 
som spilte best. På bildet under ser du norgesmester Andreas 
Tryggestad avslutte den tøffe duellen mot Magnus. Magnus vant 
til slutt - såvidt!         (Foto: Vibeke E. Grønn)
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Anand kunne prøvd å bytte 
bort Magnus' skumle tårn med 
26...Te8, men problemet er at 
etter 27.Tce4 Txe6 28.fxe6 har 
Magnus isteden fått en veldig 
farlig fribonde. 

27.Tce4 Tb7 28.De2
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+r+q+-zpp'

6-zp-+Rzp-+&

5zp-zp-+P+-%

4P+-+Rzp-zP$

3+-+-+-+-#

2-zPP+QzPPmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Magnus har satt begge tår-
nene og dronningen etter 
hverandre. Dette kalles Alekhi-
nes kanon, og er oppkalt etter 
den tidligere verdensmesteren 
Aleksander Alekhin. Han bruk-
te dette trikset flere ganger. 

Offiserene samarbeider veldig 
godt når de står slik. 

28...b5 29.b3 

Det var fr istende å spil-
le 29.Te7, men da hadde 
Anand planlagt 29...Dd6! 
Hvis Magnus da slår tårnet til 
Anand med 30.Txb7 kommer  
30...f3+ sjakk! og Anand vin-
ner Magnus' dronning.

29...bxa4 30.bxa4 Tb4 31.Te7 
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+qtR-zpp'

6-+-+-zp-+&

5zp-zp-+P+-%

4Ptr-+Rzp-zP$

3+-+-+-+-#

2-+P+QzPPmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

31...Dd6

31...Dd6 

Magnus hadde en genial 
plan hvis Anand hadde spilt 
31...Dxf5. Da hadde Mag-
nus tenkt til å spille 32.Txb4 
cxb4 33.Dc4+ Kh8 34.Df7! 
og Anand blir matt, enten 
etter 34...Txf7 35.Te8+! eller  
34...Tg8 35.Te8 med snarlig 
matt. 

32.Df3 Txe4 33.Dxe4 f3+ 
34.g3 Anand er under stort 
press og gjør nå en siste 
tabbe. 

34...h5 35.Db7!
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+Q+-tR-zp-'

6-+-wq-zp-+&

5zp-zp-+P+p%

4P+-+-+-zP$

3+-+-+pzP-#

2-+P+-zP-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

VM-kamp 2014 Sotsji, Russland 7.-28. november
 
     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11 
Magnus Carlsen, Norge ½   1    0   ½   ½    1   ½   ½   ½   ½   1   6,5
Vishy Anand, India  ½   0   1    ½   ½    0  ½   ½   ½   ½   0 4,5 

Anand ga opp. Han kan 
ikke stoppe Magnus fra å 
slå bonden på g7, og da blir 
det snart sjakk matt. 

For eksempel 35...Dd2 
36.Txg7+ Kh8 37.Th7+ 
Kg8 38.Dg7# 1–0 

Hurra for Magnus!
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Oppgave 1  
 
Hvordan kan hvit  
sette sjakk matt  
i ett trekk?

GLA'SIDENE

Oppgave 2 
 
Både hesten og  
løperen vil komme seg 
fortest mulig til feltet 
a8. Hvilken brikke  
bruker færrest trekk?

Klarer du julenøttene? Send dine forslag på e-post til 
forsteraden@gmail.com eller i posten til Ungdommens  
Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, innen 
15. januar. Du kan vinne flotte premier! 

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

JULENØTTER
XABCDEFGHY

8-+l+-+rmk(

7zp-+-+-zpp'

6-zpq+-+-+&

5+-zp-+-sN-%

4-+-+-+-+$

3+Q+-+-+P#

2PzPPtr-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+N+L!

xabcdefghy
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Klarte du 
oppgavene i det 
forrige bladet?

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

Oppgave 1: 
Han er fra filmen Istid.
 
Oppgave 2: 
Springeren bruker fem trekk.

Oppgave 3: 
Magnus Carlsen spilte VM-kamp 
i Russland.

Den dyktige vinneren ble Brede  
Ellingsen (8 år) fra Randaberg. Han 
får premie i posten.

Oppgave 3 
 
På hvor mange  
forskjellige måter  
kan hvit sette sjakk  
matt i ett trekk her?

Denne fine tegningen av brikkene 
som er klare til start har vi fått fra 
Amanda Aartun Hvile (9 år) fra Kon-
nerud. Premie er på vei!

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpl+-+p+-'

6-zpN+-wQp+&

5+-zp-+-+-%

4-snL+-+-+$

3+P+-+-+-#

2PvLPwq-zP-+"

1+KtR-+-+R!

xabcdefghy
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Noen av NMs yngste deltakere, med de flotte premiene sine. (Foto: Sigurd Støren)

Tidenes største NM!

Med 414 deltagere ble årets norgesmes-
terskap tidenes største NM for barn og 
ungdom.

Den forrige deltakerrekorden var fra Sandnes i 
2003, der 325 barn og ungdom stilte opp. I Sta-
vanger i november var det nesten hundre flere 
deltagere!

- Den høye deltakelsen skyldes økt sjakkin-
teresse i kjølvannet av Magnus Carlsen, men er 
også et resultat av god og langvarig satsing på 
barne- og ungdomsjakk over hele landet, sier 
Petter Fossan i arrangementskomiteen. Magnus 
Carlen er selv medlem i Stavanger sjakklubb, og 
inspirerer nok mange unge spillere til å prøve 
seg i turnering.

Ole-Christian til topps
Aller størst deltagelse var det i yngste klasse, 9 
år og yngre, der 113 barn stilte opp. Etter at alle 
hadde utkjempet sju spennende kamper, var 
det Ole-Christian Bakken Kran fra Oslo som ble 
norgesmester.

- Det var veldig morsomt å bli norgesmester, sier 
Ole-Christian. - Det var veldig spennende før 
siste runde, og jeg fikk sommerfugler i magen 
da jeg skjønte at jeg kunne vinne!

Ole-Christian har spilt sjakk i to og et halvt år.  
- Jeg trener 1-2 ganger i uka, og spiller turnerin-
ger nesten hver uke, forteller han.

- Hva er det morsomste med sjakk?

- Det morsomste er å vinne, og å få til noe jeg 
har forberedt.
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Max, Ole-Christian og Hugo tok de tre første plas-
sene i yngste klasse. (Foto: Sigurd Støren)

Og du kan sikkert gjette hvem Ole-Christians 
forbilde er? 

- Magnus Carlsen!

7 av 7 til Afras!
NMs mest suverene vinner fant man i tiårs-
klassen. Afras Mansoor fra Søråshøgda vant 
alle de sju partiene! Selv om han bare er ti år, 
har Afras allerede hele 1626 i rating.

Vi skal se et pent trekk fra Afras (hvit) i siste 
runde mot klubbkamerat Nicholas Sunde:

XABCDEFGHY

8-trl+-trk+(

7zp-+-+p+p'

6-zpn+-+p+&

5+LvlNsn-vL-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+N+P#

2PzP-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Afras har fått offiserene veldig fint plassert, og 
lager nå en sterk binding: 21.Lf4! Den svarte 
springeren er under press, men hvis den flyt-
ter unna, går svarts tårn tapt. Svart kjemper
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tappert, men hvit fikk et stort overtak etter  
21...Sxf3+ 22.gxf3 Lxh3 23.Lxc6 Lxf1 
24.Lxb8 Txb8 25.Txf1 og vant etter hvert.

Glad i å angripe
I 11-årsklassen var det Isak Sjøberg som 
stakk av med seieren. Isak forteller at han er 
glad i å ofre brikker, og forbildet hans er en 
legendarisk angrepsspiller.

- Mitt største forbilde er Mikhail Tal. Han var 
kjent for sin aggressive spillestil og ble kalt for 
"Trollmannen fra Riga". Men selvfølgelig er det 
jo veldig kult at Magnus Carlsen vant VM, så 
jeg ser absolutt på han som et forbilde også!

- Det morsomste med sjakk er å komme på 
gode trekk, som å ofre en brikke og få en 
bedre tilbake, sier Isak. - Ellers er det kult å 
møte mange nye mennesker. På sjakk får man 
mange flere venner. Det er også gøy å tenke 
over hvor mange varianter det finnes i sjakk!

- Det var veldig gøy å bli norgesmester. Jeg 
ble veldig glad da jeg fikk remis i det siste 
partiet, for da visste jeg at jeg vant! sier Isak.

Daniel og Andreas duellerer
I fjor vant Daniel Nordquelle 12-årsklassen, 
tett fulgt av klubbkamerat Andreas Trygge-
stad. I år var det omvendt - Andreas tok gullet 
mens Daniel tok sølvet!
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Toppen i gruppe E. Etter norgesmester Isak kom en hel gjeng fra Moss sjakklubb 
på 2., 3., 4. og 8. plass! (Foto: Sigurd Støren)

De fremste i gruppe F. Nr 2 Julian, nr 1 Afras og nr 3 Jens står på bakerste 
rekke. (Foto: Sigurd Støren)

De to Nordstrands-gutta er nå kvali-
fisert til nordisk mesterskap, hvor de 
også hevdet seg meget sterkt i fjor.

Eivind igjen
Eivind X. Djurhuus har vunnet NM 
flere ganger tidligere. I år fikk han 
tøff motstand fra Endre Machlik 
fra Tromsø. Begge fikk 6,5 poeng, 
men Eivind snek seg såvidt foran 
etter å ha møtt sterkest motstand 
gjennom turneringen. Her skal vi 
se en vakker kombinasjon fra et av 
Eivinds partier.

Odin N. Heier - Eivind X. Djurhuus
XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7+p+-+pzp-'

6p+-+-+-+&

5+-vlP+Q+-%

4P+N+n+-+$

3+P+-+-+R#

2-vL-+q+PzP"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Odin har fått til et meget sterkt 
angrep og truer å spille dronningen 
til h7 med sjakk matt. Hvordan kan 
Eivind redde seg? 

Eivind ofrer dronningen: 
28...Dxf1+!! 29.Dxf1 Sf2+ 30.Kg1 
Sxh3+ Det er dobbeltsjakk - både 
løperen på c5 og hesten på h3 sier 
sjakk. Når det er dobbeltsjakk må 
kongen flytte unna. 

31.Kh1 Sf2+ 32.Kg1 Sd3+ Igjen er 
det løperen som sjakker. 

33.Kh1 Te1 34.Dxe1 Sxe1 Dermed 
har Eivind vunnet tilbake dronnin-
gen og leder med et tårn. Eivind 
vant etter noen flere trekk. 

Flere dyktige deltagere i gruppe F. (Foto: Sigurd Støren)
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De beste i gruppe C, med de tre fremste på bakerste rekke. 
(Foto: Sigurd Støren)

Daniel, Andreas og Abyl tok de tre første plassene i gruppe D. 
(Foto: Sigurd Støren)
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De tre fremste i gruppe A: Erlend, Sigve og Henrik. 
(Foto: Eivind Stavenes)

Topp tre i gruppe B: Benjamin, Lars Oskar og Cornelius. 
(Foto: Eivind Stavenes)

Favoritten vant
Lars Oskar Hauge var storfavoritt i gruppe 
B med hele 2356 i rating, og vant overbe-
visende. Lars Oskar (16) spilte for Norge i 
OL i Tromsø i sommer, og er i norgestoppen 
også blant voksne. Sølvvinner Cornelius 
Kvendseth har hatt meget god framgang den 
siste tiden, og vant alle partiene sine unntatt 
mot Lars Oskar.

Fint med sjakk på skolen
Norgesmester i gruppe A, Sigve Hølleland, 
er så heldig at han får lære sjakk på sko-
len! Både han og bronsevinner Henrik Øie 
Løbersli går på sjakklinja på Norges Topp-
idrettsgymnas i Bærum. Der trener de sjakk 
omtrent 15 timer hver uke. Erlend Kyrkjebø 
snek seg mellom de to NTGerne, og tok en 
av Stavangers tre medaljer i årets NM.
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

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

Den norske EM-troppen. (Foto: Jon Andersson)

Sol og sjakk i EM
Årets europamesterskap for barn og ungdom ble arrangert 19.-28. oktober i Batumi i Georgia. 
Før hvert mesterskap velger Ungdommens Sjakkforbund ut hvem som skal få lov til å represen-
tere Norge i mesterskapet. 18 dyktige spillere representerte Norge denne gangen. Den beste 
plasseringen sto Edit Machlik fra Tromsø for, med en flott 13. plass i klassen jenter under 18 år. 


