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Bli med på turnering
Prøv deg i en sjakkturnering! De fleste turneringer passer for både nybegynnere og drevne spillere. 
Her er oversikt over arrangementer i Norge for barn og unge framover. Turneringene merket med 
BGP/UGP er en del av Barnas Grand Prix-serien, som du kan lese mer om på bgp.barnesjakk.no. 
Kalenderen oppdateres på www.sjakk.no.

OKTOBER
17.-18. Oslomesterskapet for barn og ungdom
Info: http://ungdom.oslosjakk.no
17. Åpent kretsmesterskap for Rogaland
Info: Sigvat Stensholt, sigvat.stensholt@polytec.no

NOVEMBER
1. Stavanger Sirdals BGP/UGP
Info: Carsten B. Jacobsen, sjakk@cicons.no
8. NM-trening BGP/UGP, Bergen
Info: Ole Valaker, ole.valaker@gmail.com 
13.-15. NM for barn og ungdom, Bergen
Info: www.nmforungdom2015.no
21. Korsvollsjakken BGP/UGP, Oslo
Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
28. Åsmarka BGP/UGP, Hedmark
Info: Geir Brobakken, gbrobak@bbnet.no

Moro og trening før NM  

Norgesmesterskapet for barn og ungdom 
spilles i Bergen 13.-15. november. Ar-
rangøren forbereder seg godt, og har hatt 
mange morsomme kurs og turneringer før 
NM. I Bergen har det vært dommerkurs, 
sjakklærerkurs for barn, lagturnering og 
sjakkshow på kjøpesentrene i området. Sjekk  
www.nmforungdom2015.no og bli med på 
sjakkfesten!
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Ungdommen knuste de voksne
Landsturneringen NM i sjakk 2015:

Selv ikke voksne stormestere 
kunne stoppe tre ungdommer 
i årets norgesmesterskap. 16 år 
gamle Aryan Tari vant konge-
pokalen. 

- Det var utrolig stort å bli nor-
gesmester. Det er det største jeg 
har gjort i sjakkarrieren min! 
forteller Aryan. Han er den tredje 
yngste noensinne som har vunnet 
NM - etter Magnus Carlsen og 
Simen Agdestein. Aryan spiller 
turneringer nesten hver uke. 

- Det jeg synes er gøy med sjakk er 
å reise rundt til så mange forskjel-
lige steder, og bli kjent med mange 
nye mennesker. En annen ting jeg 
liker er at man hele tiden setter seg 
mål om å bli bedre. Det er ingen 
fasit på hvor god man kan bli. 
Man kan alltid lære, sier Aryan.

Tre skolevenner på topp
I år var det ekstra spesielt at 
også sølv- og bronsevinneren var 
ungdommer. Sølvvinner Johan 
Salomon (18) vant de fire første 
partiene og ledet NM lenge, men 
ble passert av Aryan mot slutten. 
Også 17-årige Kristian Stuvik 
Holm spilte veldig sterkt og ble 
nummer tre.

De tre guttene går på samme skole 
på Norges Toppidrettsgymnas 
i Bærum. Der trener de sjakk 
sammen hver eneste dag. Aryan 
forteller at de har 2-3 timer sjakk-
trening hver dag på skolen.

- På egen hånd ved siden av 
dette trener jeg rundt tre ti-
mer på en vanlig dag, forteller 
Aryan. - Men det kommer vel-
dig an på hvor motivert man er. 

Gode treningstips
Lurer du på hvordan du kan  
bli like god som Aryan? Aryan 
har mange tips til barn som vil 

bli sjakkeksperter.

- Jeg vil anbefale barn å gjøre 
taktiske oppgaver på nettsi-
den www.chesstempo.com, 45 
minutter hver dag, sier Aryan. 

-  E l lers  er  nettstedene  
chess.com og chess24.com vel-
dig nyttige. Her kan man gjøre

Ungdommene Johan Salomon, Aryan Tari og Kristian Stuvik Holm tok 
de tre første plassene i norgesmesterskapet i Oslo i sommer. Erfarne 
stormestere som Berge Østenstad og Rune Djurhuus havnet lenger ned 
på resultatlista. (Alle foto fra Landsturneringen: Bjørn Berg Johansen)
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LANDSTURNERINGEN NM 2015

Oslo, 4.-11. juli
www.sjakknm2015.no

KLASSE ELITE
1. Aryan Tari, Vålerenga (16 år)  7
2. Johan Salomon, Nordstrand (18 år) 6,5
3. Kristian S. Holm, Vålerenga (17 år) 6

KLASSE LILLEPUTT (U13)
1. André Nielsen, Alta    7,5
2. Aleksander Fossan, Stavanger  7 
3. Bjørn Robertsen, Moss   6,5 
4. Abyl Kizatbay, Stavanger   6,5 
5. Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø  6,5 
6. Isak Sjøberg, Nordstrand   6,5 
7. Benjamin Halvorsen, Tromsø   6 
8. Brage Myran, Trondheim   6 
9. Noam Aviv Vitenberg, 1911 U  6 
10. Vetle Velle, Søråshøgda   5,5 
11. Tobias Lang Nilsen, Moss   5,5 
12. William Sandberg Olsen, Moss  5 
13. Maria Næss, Vålerenga   5 
14. Harald Christian Vestjord, Tromsø  5 
15. Ingrid Jørdre Kvamme, Bergen  5
(50 deltagere)

KLASSE MINIPUTT (U11)
1. Julian Munk, Stavanger              8 
2. David Nesse, Sandnes               7 
3. Afras Mansoor, Søråshøgda               7 
4. Jens E. Ingebretsen, Holmestrand      6,5 
5. Aksel Bu Kvaløy, Stavanger   6,5 
6. Ole-Christian B. Kran, Oslo SSU 6,5 
7. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand  6,5 
8. Andreas Tenold, Nordstrand   6 
9. Max Dahl, 1911 U    6 
10. Liam J. Rønnestad, Søråshøgda  6 
11. Gard A. Bye Syreng, Nittedal  6 
12. Thomas Thorvaldsen, Follo   5,5 
13. Shazil Khan Shehzad, Sandnes  5,5 
14. Mathias Unneland, Aalesund  5,5 
15. Hugo Røste, Hamar   5,5
(61 deltagere)

alt fra å se videoer til å spille lynsjakk 
mot andre mennesker i hele verden. 

- Sjakkprogrammet som alle sjakkspil-
lere bør ha er Chessbase, en database 
hvor alle sjakkpartiene er lagret. Her 
gjør man sjakkanalyser og lærer, fortset-
ter Aryan.  

Hans viktigste tips er likevel: - Spill 
mange turneringer! 

Digger Fischer og Morozevitsj
Aryan har selvfølgelig studert partiene 
til de beste i verden, og han har flere 
forbilder. - Jeg liker veldig mange, men 
mest kanskje stilen til Bobby Fischer. 
Ellers synes jeg det er mest gøy å se på 
Aleksander Morozevitsj sine partier i 
disse dager, forteller norgesmesteren. 
- Han skaper alltid spenning og interes-
sante kamper. 

Aryan er kjent for å være veldig god til å 
se langt framover. Her skal vi se hvordan 
han avgjorde med svart mot stormester 
Einar Gausel: 
XABCDEFGHY

8-+rwqr+k+(

7+l+-+pvlp'

6pzp-+-+p+&

5+-snp+-+-%

4P+-zP-+-+$

3+P+-+N+P#

2-vLRsN-zPP+"

1+-+R+QmK-!

xabcdefghy

Aryan spilte 24...Sxb3! Einar kan slå 
hesten, men da tar Aryan tårnet på c2 
med sitt tårn. Derfor spilte hvit 25.Txc8. 

Men Aryan har sett lengst. Etter  
25...Dxc8 26.Sxb3 får svart tilbake 
offiseren med gaffelen 26...Dc2 som 
truer både løperen på b2 og hesten på 
b3. Dermed vant Aryan en bonde, og 
senere partiet.
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Med seier i de fem siste parti-
ene spurtet André Nielsen 
inn til NM-tittel i lilleputt-
klassen. 

André har vunnet NM flere 
ganger tidligere, og har alle-
rede en internasjonal rating 
på mer enn 1900. I NM 
fikk han tøff motstand 
blant annet fra sølvvinner 
Aleksander Fossan, som 
vant 6,5 av de 7 første 
partiene. De to møttes i 
et avgjørende parti i siste 
runde, der André stakk 
av med seieren.  

Vakre partier
I lilleputtklassen er det 
ekstrapremier til dem som 
spiller de flotteste partiene 
i turneringen. "Skjønnhets-
premien" i gull gikk til Abyl 
Kizatbay og Isak Sjøberg. Vi 
skal se på partiet som kom på 
andreplass, mellom norges-
mester André og bronsevinner 
Bjørn Robertsen. 

"Etter naturlig åpningsspill i 
siciliansk, får hvit inn et tema-
tisk offisersoffer på e6. Hvit 
fullfører kongejakten i stor stil", 
skriver juryen som avgjorde 
hvilke partier som var flottest. 

André Nielsen - 
Bjørn Robertsen, runde 7

1.e4 c5 Bjørn velger Sicil i-
ansk åpning. Ved å flytte bon-
den til c5 passer svart på det 
viktige d4-feltet i sentrum.  

2 .Sf3  d6 Svar t  åpner  opp  
for løperen, samtidig som bonden 
beskytter e5-feltet i sentrum. 

3.d4 Dette er den vanligste måten 
å møte Siciliansk på. André åpner 
opp i sentrum og satser på å få 
offiserene raskt i spill. 

3...cxd4 4.Sxd4 Svart har fått 
byttet en bonde på kanten mot 
en bonde i sentrum. Det er bra 
for svart. Samtidig har hvit fått 
veldig god plass til offiserene sine. 
Ofte i sjakk er det både fordeler og 
ulemper med trekkene man gjør. 

4...Sf6 5.Sc3 a6 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7+p+-zppzpp'

6p+-zp-sn-+&

5+-+-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

Dette kalles Najdorf-varianten 
i Siciliansk, oppkalt etter sjakk-
mesteren Miguel Najdorf. Hva 
er vitsen med å flytte bonden på 
kanten til a6?

Faktisk er et av hovedpoengene 
med dette trekket å legge press 
på bonden på e4. Er ikke det rart? 

Svart planlegger nemlig å spille 
bonden fra b7 til b5 etterpå. Da 
kan løperen gå til b7 og true bon-
den på e4, samtidig som bonden 
av og til kan gå videre fra b5 til b4 
og jage bort den hvite hesten som 
passer på e4-bonden. 

En annen fordel med trekket  
5...a6 er at hvits hester og løper 
ikke lenger kan bruke b5-feltet. 

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

Førsteplass ble andréplass!
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6.Lc4 e6 7.Lb3 Dette ser også ut 
som et mystisk trekk, men André 
forutser svarts plan. Svart vil spille 
bonden fra b7 til b5 og angripe 
den hvite løperen, så da er det greit 
å flytte løperen unna med en gang. 

7...b5 8.0–0 Hvit utvikler brik-
kene på en veldig fin måte. Snart 
er alle offiserene i spill. 

8...Lb7 Selv om dette var svarts 
plan, er det vanligere å flytte den 
andre løperen til e7 først, og ta 
rokade. Det er lurt å få kongen i 
sikkerhet så raskt som mulig. Vi 
skal se hvor fint André utnytter 
at Bjørn somler litt med rokaden. 

9.Te1 Le7 Nå er det faktisk ikke 
helt trygt å flytte denne løperen, 
men det er ikke lett å se hvorfor. 
Det beste trekket hadde vært  
9...Sbd7 for å utvikle hesten først. 

Du lurer kanskje på hvorfor svart 
ikke følger planen sin og jager bort 
den hvite hesten på c3? Det er ikke 
trygt, for da har hvit et fantastisk 
trekk: 9...b4 10.Sd5! exd5 11.La4+ 
Sbd7 12.exd5+ Le7 13.Sf5 og 
svart er ille ute, siden løperen på 
e7 er angrepet av både hesten og 
tårnet, og hvit har et forrykende 
angrep. Etter 13...Sxd5 14.Sxg7+ 
Kf8 15.Se6+ fxe6 16.Lh6+ Kf7 
17.Dh5+ blir svart straks matt. 

Det er ikke sikkert André og 
Bjørn så alt dette, men de kjen-
ner regelen om at det viktigste i 
åpningen er å få offiserene raskt 
ut på brettet. Da nytter det ikke å 
prøve å vinne bønder før man har 
gjort ferdig utviklingen!

XABCDEFGHY

8rsn-wqk+-tr(

7+l+-vlpzpp'

6p+-zppsn-+&

5+p+-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+LsN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

10.Lxe6! Utrolig bra spilt av 
André, som ofrer løperen for tre 
bønder og et skummelt angrep. 
Ofre på e6 skjer ganske ofte i 
Siciliansk åpning. 

10...fxe6 11.Sxe6 Dd7 12.Sxg7+ 
Kf7 13.Sf5
XABCDEFGHY

8rsn-+-+-tr(

7+l+qvlk+p'

6p+-zp-sn-+&

5+p+-+N+-%

4-+-+P+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Hvit har fått tre bønder for of-
fiseren, og den svarte kongen står 
ikke trygt på f7. 

13...b4 Her burde nok svart kon-
sentrert seg om å få ut de siste 
offiserene, og prøvd å få kongen i 
sikkerhet. Derfor var 13...Tf8 el-
ler 13...Sc6 bedre trekk. Kanskje 
hadde ikke Bjørn tenkt på Andrés 
veldig sterke svartrekk. 

14.Sd5! Det ser ut som om dette 
ikke fungerer, fordi begge hestene 
plutselig må beskyttes av bonden 
på e4. Men André har sett et smart 
mellomtrekk... 

14...Lxd5 15.Sh6+! 

15.exd5 hadde ikke vært lurt, for 
da hadde hesten gått tapt etter 
15...Dxf5. Derfor redder André 
hesten først. 

15...Kg6 16.exd5 Te8 17.Dd2
XABCDEFGHY

8rsn-+r+-+(

7+-+qvl-+p'

6p+-zp-snksN&

5+-+P+-+-%

4-zp-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPwQ-zPPzP"

1tR-vL-tR-mK-!

xabcdefghy

Nå truer hvit Dg5 sjakk matt! 

17...Kg7 18.Dg5+ Kf8 19.Te6! 
André kjenner den viktigste an-
grepsregelen: Få alle offiserene 
med i angrepet! Nå truer han å slå 
hesten på f6 med tårnet, og da blir 
det raskt sjakk matt. 

19...Dd8
XABCDEFGHY

8rsn-wqrmk-+(

7+-+-vl-+p'

6p+-zpRsn-sN&

5+-+P+-wQ-%

4-zp-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vL-+-mK-!

xabcdefghy

Ser du hva André kan gjøre nå? 

20.Txf6+! Lxf6 21.Dg8+ Ke7 
22.Df7# En stilig avslutning på 
et flott parti! 1–0
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- Det var en deilig følelse da jeg vant det siste 
partiet og skjønte at jeg hadde vunnet turne-
ringen! sier norgesmester Julian Munk. 

Stavangergutten vant hele åtte av de ni partiene 
han spilte i miniputtklassen, og var ett poeng 
foran David Nesse og Afras Mansoor på de 
neste plassene. 

- Det var kjempegøy og stort å bli norgesmester, 
forteller Julian. - Pappa og storebroren min som 
også var med på Landsturneringen var veldig 
stolte av meg! 

Julian forteller at han begynte med sjakk i første-
klasse. - Jeg begynte fordi storebroren min spilte 
sjakk. Det var veldig gøy på sjakkskolen, der jeg 

lærte kjempemye av min første sjakklærer Erik 
Fossan, som også er pappa til min venn og klas-
sekamerat Daniel, sier han.  - Det er morsomt 
at sjakk kan spilles både individuelt og som lag. 
Og så blir man kjent med andre sjakkspillere og 
får nye venner.

Julian har to sjakkforbilder. - Magnus Carlsen 
og Wesley So er mine forbilder. Målet mitt som 
sjakkspiller er å utvikle meg kontinuerlig og bli 
bedre og bedre. 

Og her er norgesmesterens tips til andre 
barn: - Gjør mange sjakkoppgaver og spill 
mange turneringer, og ha det gøy under trening.   
Chess.com er en fin plass å spille mot andre 
på nettet.

Jubel for Julian

De fremste i miniputtklassen. Fra venstre sølvvinner David, norgesmester Julian, bronsevinner Afras og fjerde-
mann Jens. (Foto: Bjørn Berg Johansen)
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På lag med Magnus

På Landsturneringen skal det ikke bare kåres norgesmestere. 
Det er også tid til fotballturnering, pratelagsjakk og mye annet. 

Et av de morsomste tilbudene er laglynturneringen. Der spil-
ler tre på lag mot tre andre. Hvis spillerne på det ene laget har 
mye høyere rating enn det andre laget, får de med høyest rating 
veldig liten tenketid.  

Tolv år gamle Arne Kjelsbøl Huse fikk æren av å spille på lag 
med Magnus Carlsen under årets laglynturnering. Ettersom 
Magnus har så høy rating, fikk laget hans bare 30 sekunder å 
tenke på i nesten alle partiene! 

- Det var både spennende og utfordrende å være på lag med 
Magnus, forteller Arne. - Utfordrende fordi vi bare fikk 30 
sekunder på klokka, mens motspillerne fikk 9,5 minutter. Det 
var fordi vi hadde 2004 i gjennomsnittlig rating. Magnus var 
veldig hyggelig og blid, og brydde seg om spillet mitt, sier Arne.

- Det beste minnet var en signert t-skjorte der han skrev: " Til 
Arne, verdens beste lagspiller. Hilsen Magnus".  

Arne fikk også med seg noen gode råd fra verdensmesteren. 
- Han ga flere tips, og sa at jeg måtte tenke på motstanderens 
tid, og flytte raskt! forteller Arne.

Magnus Carlsen fulgte godt med da lagkamerat Arne (12) spilte.  
(Foto: Bjørn Berg Johansen)

Flytt da!
Før sjakk-klokka ble opp-
funnet, kunne partiene vare 
en evighet.  En av de beste 
spillerne i verden, Louis 
Paulsen, var også kjent 
som en av de treigeste. Det 
ryktes at en gang Paulsen 
spilte mot Paul Morphy, 
tenkte og tenkte Paulsen 
i timevis på ett trekk. Da 
det begynte å bli mørkt ute, 
sa Morphy til slutt: "Herr 
Paulsen, kan du være så 
snill å flytte?" 

Da svarte Paulsen: "Å, 
beklager, jeg trodde det var 
din tur!" 

Om denne historien er 
fullstendig sann er ikke 
helt sikkert, men det er 
i hvert fall greit at vi har 
sjakk-klokker i dag!
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Finner du supertrekkene fra NM?

XABCDEFGHY

8-+qsN-+-tr(

7+-+k+-vlp'

6ptr-+-+p+&

5+p+-+p+-%

4-wQ-zP-zP-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-+PzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

Sigrid Kjøita mot Simon Sand i lilleputtklassen. 
Hvordan satte Sigrid (hvit) matt i ett trekk?
 

XABCDEFGHY

8rsn-+-trk+(

7zppzp-+pzp-'

6-+l+-+-+&

5+-+-+N+q%

4-+-zP-+-+$

3+-sN-+-+R#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Norgesmester Julian Munk mot Max Dahl. 
Hvordan satte hvit matt i to trekk?
XABCDEFGHY

8-+r+-wQ-+(

7+ltrk+p+-'

6p+-+-+p+&

5+-+-+p+-%

4-+-+p+-+$

3vLL+-+-tR-#

2P+P+-wqPzP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Jens E. Ingebretsen mot Shazil Shehzad.  
Hvit kan vinne på flere måter, men hvordan 
satte Jens matt i bare to trekk?

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zpR+-+-'

6-+-+-+kzp&

5+-+-wqp+-%

4P+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-zP-+-mKP+"

1+-+-tr-+-!

xabcdefghy

Sigurd L. Gaure mot Thyra Kvendseth.
Hvordan satte Thyra (svart) matt i ett trekk?
XABCDEFGHY

8r+l+-snrmk(

7zpp+-vl-+p'

6-wqn+p+p+&

5+-+pzP-sN-%

4-+-zP-+-zP$

3+-+-+-zP-#

2PzPL+N+K+"

1tR-vL-+Q+R!

xabcdefghy

Isak Sjøberg mot Mats Wollan Myhre. 
Hvordan satte Isak matt i to trekk? 

XABCDEFGHY

8r+-+-mk-+(

7zpl+-trpzpL'

6-zppsN-snQzp&

5+-wq-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+-+P#

2PzP-+-+P+"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

Kristian Natvig sto for et av NMs fineste trekk 
da han spilte mot Magnus Sæthre. Hvordan 
tvang hvit fram sjakk matt i maks fire trekk?

4.3.

2.1.

5. 6.

Det ble spilt mange flotte partier i Landsturneringen. Her er seks fine avslutninger fra mini- og lilleputt-
klassene. Ser du hvordan du kan sette sjakk matt?

St
år
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u 

fa
st?

 S
jek

k l
øs

ni
ng

en
e p

å s
id

e 1
2.
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Tredjeplass blant 40 000!

40 000 barn fra Europa og USA deltok i skole-
lagturneringen Yes2Chess. Norges representant 
Søråshøgda kapret en flott tredjeplass.

I finalen i selveste Hyde Park i London ble de beste 
skolene samlet.  - At dette er de beste lagene i hvert 
land, er det liten tvil om, forteller lagleder og trener 
Ole Valaker fra Søråshøgda. - Både det amerikanske 
og svenske laget har vunnet sine nasjonale mester-
skap i år, og tyskerne hadde slått ut 6000 konkur-
renter på veien!

Søråshøgda slo Sverige, Danmark og Spania, og 
tapte bare mot turneringsvinneren USA. 

- Resultatet viser en enorm fremgang siden tredje-
plassen Søråshøgda fikk i NM i april, sier Valaker. 

- Det kommer etter hardt arbeid fra alle på laget, 
blant annet timevis med øving på blindsjakk. De 
har også fått egen tid på skolen til å forberede seg, 
forteller han. Blindsjakk betyr at man spiller sjakk 
uten å se sjakkbrettet - bare ved å fortelle hverandre 
trekkene og se det for seg i hodet!

Ung toppscorer
En av toppscorerne i finalen var også blant mester-
skapets yngste. 9-årige Ariza Hina fra Søråshøgda 
vant fire strake seire!

Trener Valaker forteller at barna fikk oppleve et 
skikkelig luksusopplegg. Sponsor Barclaycard hadde 
blant annet ordnet gratis reise, tre dager på flott 
hotell, egen privatsjåfør, omvisning i Parlamentet, 
teater, middager og simultan mot den britiske mes-
teren David Howell. I simultanen imponerte Afras 
Mansoor med remis mot stormesteren. Afras' parti 
ble senere kommentert på det store sjakknettstedet 
chessbase.com!

Prøv dere neste år!
I turneringen spiller fem barn fra samme skole på 
lag. Alle må gå i 6. trinn eller lavere. Alle på Sørås-
høgda har minst ett år igjen, og kan bli Norges repre-
sentanter neste år også. For å få være med i finalen 
må man kvalifisere seg gjennom norgesmesterskapet 
for skolelag i april, så nå er det bare for skolelaget 
ditt å legge seg i hardtrening! Kan dere hamle opp 
med Søråshøgda og resten av verden neste år?

Søråshøgda barneskole kom på tredjeplass i Yes2Chess-finalen i London i juni. Til venstre Søråshøgdas lag sammen med den 
engelske guiden. Til høyre toppscorer Ariza Hina, som bare er ni år gammel! (Foto: Ole Valaker og Kristoffer Vikebø/Entercard)
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GLA'SIDENE
Klarer du de tre oppgavene på Gla'sidene? Send svarene 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 eller vitser også. Kanskje får du en premie!

OPPGAVE 1  
 
På hvor mange måter kan 
hvit sette sjakk matt i ett 
trekk i stillingen til høyre?

XABCDEFGHY

8k+-+-+-+(

7+-+-+QtR-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-mK-+-!

xabcdefghy

OPPGAVE 2  
 
Hvor mange mulige trekk  
kan hvit velge mellom i  
det første trekket i et parti?

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzppzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzPPzPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1sN-+-+-+n!

xabcdefghy

OPPGAVE 3  
 
Hvilken av de to hestene  
bruker færrest trekk på å  
komme seg til h8, den  
hvite eller den svarte?
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S   Y   T   M   A   T   T   A 

J   F    I   N   S   A  R    G 

A  S   F   U   L  B   O    U 

K  O   N  G   E  S   K    L 

K   I   R   A   T  L    A    S 

A  R  E  N   S   Ø   D    P 

B  O  N  D   E   P   E    A

I   D   R  A   T   E   L    T 

S  Ø  L   T   Å   R  N    T 

Klarte du oppgavene?
 
Løsningen på oppgavene i forrige nummer av Førsteraden var:

Sjakkira ved treet var også på side 10.

Oppgave 1. Sigrid mattet med 23.De7# (Lilleputt, runde 7)
Oppgave 2. Thyra mattet med 43...De3# (Lilleputt, runde 5)
Oppgave 3. Julian spilte 20.Se7+! og Max ga opp. Det blir matt etter 20...Kh7 21.Txh5# Denne flotte matten  
     kalles Anastasias matt. Det hadde ikke vært like lurt å slå dronningen først, for da kunne svart  
     reddet seg, for eksempel ved å flytte tårnet til e8. (Miniputt, runde 8)
Oppgave 4. Isak mattet med 19.Sf7+ Kg7 20.Lh6# (Lilleputt, runde 8)
Oppgave 5. Jens spilte 35.La4+! Det tvinger svart til å sette noe i mellom på c6 og dermed sperre kongens  
     fluktvei. Etter 35...Lc6 eller 35...Tc6 blir det matt med 36.De7#. Svart kan også prøve 35...Ke6,  
     men da matter Jens med 36.Dd6#. Svart ga opp. (Miniputt, runde 9)
Oppgave 6. Kristian ofret dronningen med 23.exf6!! Det blir matt uansett hva svart gjør. Hvis svart slår  
     dronningen med 23...fxg6, kommer 24.fxe7 dobbeltsjakk og matt! Magnus prøvde det beste  
                    forsvaret 23...Dxd6, men da vant Kristian med 24.fxg7+ Ke8 25.Dxd6 og det blir matt i neste  
     trekket. Flott spilt! (Lilleputt, runde 8)

Løsninger på supertrekkene fra NM (side 10)

VISDOMSORD 
FRA EN SJAKKMESTER

 
- Det er alltid best å ofre motstanderens brikker!

Savielly Tartakower (1887-1956)

Den dyktige vinneren ble Dina 
Holst-Larsen (10 år) fra Moss. 
Dina får boka Chess Endgames 
for Kids i posten.
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Saras supre sluttspill

Norge tok to medaljer i nordisk 
for jenter. Sara Næss sikret sølv i 
et spennende parti i siste runde!
 
Sara forklarer her selv hvordan hun 
tenkte under partiet. På to måter 
ligner Sara på Magnus Carlsen i 
dette partiet: Hun spiller spesielt 
godt i sluttspillet, og selv om stil-
lingen er helt jevn fortsetter hun å 
prøve å vinne istedenfor å ta remis!

 

Anna H. Jensen, Danmark - 
Sara Næss, Vålerenga

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 d6 
5.Lg2 0–0 6.Sf3 c5 7.0–0 Nå har 
vi kommet inn i Kongeindisk, en 
åpning jeg ofte bruker mot 1.d4.

7...Sfd7 Dette trekket tror jeg ikke 

var noe godt fordi det ikke har noe 
mening. Det sløser tid og jeg ender 
opp med å gå tilbake.

8.e3 
XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7zpp+nzppvlp'

6-+-zp-+p+&

5+-zp-+-+-%

4-+PzP-+-+$

3+-sN-zPNzP-#

2PzP-+-zPLzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

8...Sa6 Dette gjorde jeg for å flytte 
springeren til c7 og få flyttet bon-
den fra b7 til b5 på et tidspunkt.

9.Ld2 Sf6 Igjen ser vi at 7...Sfd7 
var helt unødvendig.

10.a3 Ld7 11.Dc2 Tb8 Her var jeg 
klar til å spille b5, men på grunn 
av springertrekket tidligere rakk 
jeg det ikke.

12.dxc5 dxc5 13.Tfd1 Le6 14.Sb5 
Db6 Dette gjorde jeg for å unngå 
en ekkel avdekker som kan komme 
senere i d-linja. 15.Tac1 
XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zpp+-zppvlp'

6nwq-+lsnp+&

5+Nzp-+-+-%

4-+P+-+-+$

3zP-+-zPNzP-#

2-zPQvL-zPLzP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

Siden springeren min ikke står 
særlig godt i a-linja, bestemte jeg 
meg for å få den ut og bytte den 
vekk.

Sara Næss (til venstre) tok sølv i kadettklassen i nordisk for jenter i mai. Thyra Kvendseth (til venstre i bilde 2) tok bronse i 
lilleputtklassen. Les mer om nordisk på nordicchampionshipforgirls2015.wordpress.com. (Begge foto: Arrangøren v/Lene Wul)

 SARA NÆSS 
KOMMENTERER

HUSKEREGEL: 
 

PRØV ALLTID Å FÅ DE 
DÅRLIGST PLASSERTE 

BRIKKENE DINE TIL 
BEDRE STEDER.
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15...Sc7 16.Sxc7 Dxc7 17.Sg5 Lf5 
18.e4 Ld7 19.e5 Lf5 20.Db3 Sd7 
21.f4 f6 Dette gjorde jeg for å få 
vekk den aktive bonden på e5.

22.exf6 Lxf6 Her tok jeg bonden 
med løperen for å forsøke å få to 
sterke løpere nedover, men jeg er 
usikker på om det var riktig.

23.Ld5+ Kg7 24.Lc3 Db6 Siden 
hvit hadde angrepet her, ville jeg 
bytte dronning. 25.Lxf6+ 
XABCDEFGHY

8-tr-+-tr-+(

7zpp+nzp-mkp'

6-wq-+-vLp+&

5+-zpL+lsN-%

4-+P+-zP-+$

3zPQ+-+-zP-#

2-zP-+-+-zP"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

25...exf6 Denne gangen tok jeg 
med bonden for å få sammenheng-
ende bønder igjen.

26.Dc3 Her kan jeg ikke ta sprin-
geren på g5 fordi dronningen på 
c3 lager en binding.

26...h6 27.Sf3 Le6 Igjen forsøker 
jeg å bytte brikker slik at angripet 
til hvit blir mindre skummelt.

2 8 . L xe 6  D xe 6  2 9 . Te 1  D c 6 
30.Te7+ Tf7 31.Te2 Sb6 32.b3 
Te8 33.Txe8 Dxe8 34.Te1 Te7 
35.Kf2 Txe1 36.Dxe1 Dxe1+ 
37.Sxe1 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zpp+-+-mk-'

6-sn-+-zppzp&

5+-zp-+-+-%

4-+P+-zP-+$

3zPP+-+-zP-#

2-+-+-mK-zP"

1+-+-sN-+-!

xabcdefghy

Nå fikk jeg byttet masse brikker og 
trodde egentlig det skulle bli remis, 
men jeg fortsatte å presse til jeg var 
helt sikker.

37...Sd7 38.Ke3 Kf7 39.Sd3 a6 
40.g4 Ke6 41.h4 b5 42.Ke4 f5+ 
Dette gjorde jeg for å tvinge kon-
gen tilbake og åpne g-linja, slik 
at jeg senere kan prøve å angripe 
bonden i h-linja.

43.gxf5+ gxf5+ 44.Ke3 Her gikk 
jeg ikke Kf6 på grunn av varianten 
nedenfor. Jeg ville heller lokke 
kongen over til den andre siden.

44.. .Kd6 Hvis 44. . .Kf6 kom-
mer 45.Kf3 Kg6 46.Se5+ Sxe5+ 
47.fxe5 Kf7 48.Kf4 Ke6 49.h5 
bxc4 50.bxc4 a5 51.a4 Ke7  
52.Kxf5 og hvit vinner.

45.Kd2 Ke6 46.Kc3 Nå var det på 
tide å spille Kf6. 

46...Kf6 47.Se1 Kg6 48.cxb5 axb5 
49.a4 bxa4 50.bxa4 Sb8 51.Kc4 
Kh5 

Dersom den hvite kongen prøver 
å ta på c5 nå vil hvit bare tape: 
52.Kxc5 Kxh4 53.a5 Kg3 54.Kb6 
h5 55.Kb7 Sa6 56.Kxa6 h4 57.Kb6 
h3 58.a6 h2 59.a7 h1D 60.a8D 
Dxa8 og svart vinner. 

52.Sg2 Kg4 

XABCDEFGHY

8-sn-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-zp&

5+-zp-+p+-%

4P+K+-zPkzP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+N+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

53.Kxc5 Kg3 54.Kd5 Her burde 
hvit begynt å gå mot hesten min 
og det ville nok blitt remis: 54.Kb6 
Kxg2 55.Kb7 Sd7 56.Kc6 med 
remis. Heldigvis slapp jeg unna!

54...Kxg2 55.Ke5 Kg3 56.Kxf5 
Kxh4 57.Kg6 h5 58.f5 Kg4 59.f6 
Her er det også viktig at jeg ikke 
spiller 59....Sd7 på grunn av 60.a5 
h4 61.a6 h3 62.a7 Sb6 63.f7 
h2 64.f8D h1D 65.Db4+ Kg3 
66.Dxb6 og hvit vinner.

59...h4 60.f7 Sd7 61.a5 h3 Her 
ga hvit opp, siden min bonde blir 
dronning først og da passer den 
på feltet a8 der hvit prøver å få ny 
dronning. 0–1

HUSKEREGEL: 
 

BØNDENE SAMARBEIDER 
BEST NÅR DE STÅR PÅ 
LINJENE VED SIDEN AV 

HVERANDRE.

HUSKEREGEL: 
 

DEN SOM FORSVARER 
SEG, VIL OFTE BYTTE 

BRIKKER.

HUSKEREGEL: 
 

IKKE GÅ MED PÅ REMIS 
FØR DET IKKE ER NOEN 

MULIGHETER TIL Å 
VINNE.

HUSKEREGEL: 
 

KONGEN MÅ HJELPE TIL 
I SLUTTSPILLET!
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Noen av de rareste og mest tullete sjakkoppgavene som finnes, kalles hjelpematt. 

I hjelpematt skal spillerne samarbeide om å sette den ene sjakk matt! Her er en skikkelig nøtt:

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+-+-+N'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+Qzp"

1+-+K+-+-!

xabcdefghy

Svart og hvit skal samarbeide om å sette svart matt i to trekk. Først flytter svart, så flytter 
hvit, så flytter svart og så setter hvit matt. Svart skal altså spille så dårlig som mulig. 

Klarer du denne, er du veldig kreativ og god!

Hjelp, jeg vil bli matt!

Løsning: 

Svart begynner med å flytte bonden til h1  
og forvandle til et tårn!

Hvit svarer med å flytte dronningen til f1.

Svart skal spille så dumt som mulig, og slår  
derfor hesten med tårnet sitt. 

Da kan hvit sette matt ved å flytte dronningen til f8.


