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DESEMBER
12. Dragulf BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no
12. Kragerø BGP/UGP juleturneringen
Info: Truls Jørgensen, truls.jorgensen@fiber.no
13. Stavanger Advent BGP/UGP
Info: Carsten B. Jacobsen, sjakk@cicons.no
13. Hamar BGP/UGP
Info: Geir Brobakken, gebrobak@bbnett.no
13. Sotra Lucia BGP/UGP, Hordaland
Info: Tom Eriksen, tom.georg.eriksen@gmail.com

JANUAR
16. Greveløkka BGP/UGP, Hamar
Info: Trond Nerland, troner67@gmail.com
23.-24. Trygve Waage Cup lagsjakk, Oslo
Info: http://ungdom.oslosjakk.no
23. Dragulf eye q BGP/UGP, Bærum
Info: www.dragulf.no
30. Arendal BGP/UGP
Info: Tommy V. Thoresen, vithores@online.no
30. Sandefjord BGP/UGP
Info: Pål Farmen, pal.farmen@broadpark.no

Medlemsblad for Ungdommens Sjakkforbund.

Adresse: 
USF, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
e-post forsteraden@gmail.com

Førsteraden                                                                                                                nr 6/2015

Redaktør: Silje Bjerke. 
Illustrasjoner og forside: Flu Hartberg (ikke side 11). 
Trykk: Gunnarshaug AS.

Bilder og tekst av Silje Bjerke 
der ikke annet er oppgitt.

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.

NM for jenter i Oslo 

Norgesmesterskapet for jenter 2016 spilles i Oslo 12.-14. februar. Et fint sted å treffe nye 
og gamle sjakkvenninner! Les mer på hjemmesiden: bit.ly/nmjenter
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Sjakkskattejakt, kåring av "skjønnhetspartier", 
stort sjakklotteri, og noen av deltagerne fikk til 
og med spille på verdensmesterbrett. Dette var 
litt av et NM!

Sjakklubbene Askøy, Bergen, Hordvik, Sotra og Sør-
åshøgda stelte i stand et fantastisk norgesmesterskap 
i Bergen 13.-15. november. De 380 barna gledet seg 
over de mange flotte premiene, og noen jublet over 
å ha vunnet signert sjakkbrett fra Magnus Carlsen. 

Ikke nok med det, i hver runde fikk fire heldige barn 
spille på flotte sjakkbrett signert av verdensmestere! 
Magnus Carlsen, Vishy Anand, Vladimir Kramnik, 
Anatolij Karpov og Garry Kasparov hadde alle 
skrevet autografen sin på det ene brettet. De som 
ble trukket ut til å spille på verdensmesterbrettene, 
fikk med seg et kort med autografen til Magnus 
Carlsen på.

I hver runde ble det også kåret tre skjønnhets-
partier. De som hadde spilt de flotte partiene fikk 
en kjempefin premie, og partiene er lagt ut på  
sjakkbloggen.no slik at alle kan spille gjennom dem.

Her er et av de vakre partiene som vant skjønn-
hetspremie.

Anna Ovidia Young, Sotra - 
Gabriela Lunde Haugsdal, Masfjorden
Runde 2, klasse G (født 2006 og yngre)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Lc5 4.Lc4 Sf6 5.0–0 0–0 
Begge spillerne får ut offiserene på en fin måte. 

6.h3 d6 7.d3 Sh5 Gabriela legger en god plan med 
å få springeren i angrep nærmere den hvite kongen. 
Men her kunne faktisk Anna gjort et lite triks: 
8.Sxe5! Når denne hesten flytter, angriper den hvite 
dronninga den svarte hesten. Hvit vinner en bonde 
etter 8...Sxe5 9.Dxh5.

8.De1 

XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzp-+pzpp'

6-+nzp-+-+&

5+-vl-zp-+n%

4-+L+P+-+$

3+-sNP+N+P#

2PzPP+-zPP+"

1tR-vL-wQRmK-!

xabcdefghy

8...Sg3! Et flott trekk. Bonden kan ikke slå hesten, 
for da blir det sjakk fra løperen på c5. Bonden er 
bundet. 

9.Lg5 Anna kjemper godt og får en ny offiser i spill. 

9...Dd7 10.Lb3 Sd4 Gabriela får enda en brikke i

Lurer du på hvordan du leser sjakk-
t r e k k e n e ?  S j e k k  i n t e r n e t t s i d e n  
bit.ly/sjakktrekk
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angrep. Samtidig legger hun en sleip felle. Hvis Anna 
slår hesten på g3 nå, kommer 11...Sxf3+ med dob-
beltsjakk, og svart vinner hvits dronning.

11.La4 Her var det tryggest å bli kvitt svarts hest 
med 11.Sxd4. 

11...Sxf3+ 12.gxf3 Dxh3 Dronningen kommer 
med i angrep. Det er ikke mulig å forsvare seg.  
 
13.a3 Dh1#

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zppzp-+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-vl-zp-vL-%

4L+-+P+-+$

3zP-sNP+Psn-#

2-zPP+-zP-+"

1tR-+-wQRmKq!

xabcdefghy

 Sjakk matt! Et flott angrepsparti. 0–1

Hovedarrangør Ole Valaker var veldig fornøyd etter 
mesterskapet. - Det beste var at barn som vanligvis 
ikke får så mye oppmerksomhet på premieutdelin-
gen, strålte fordi de ble trukket ut på verdensmester-
brettene eller fikk skjønnhetspremie, sier han. - Som 
en far sa: "Hun vandrer på en rosa sky. Dette reddet 
hele helgen!"

Sju år og norgesmester!
Forrige gang NM ble spilt i Bergen, var i 2006. Da 
gikk en sjuåring helt til topps i niårsklassen! Det var 
Aryan Tari, som nå spiller på det norske landslaget.  

I år var det nok en sjuåring som klarte å bli norges-
mester i niårsklassen. Aksel Bu Kvaløy fra Stavanger 
vant de seks første partiene og sikret seieren med 
remis i siste runde. Aksel har allerede 1123 i norsk 
rating og 1442 i internasjonal rating. 

- Det var veldig gøy å bli norgesmester! sier Aksel. 

- Hva synes du er så morsomt med sjakk?
 

- Jeg liker å tenke på trekkene. Når jeg gjør sånn, 
så må han gjøre sånn, men da gjør jeg sånn, og så 
videre. Jeg liker taktikk. Og så liker jeg turneringer, 
forteller Aksel.

Aksel lærte sjakk av farfar, bare fire år gammel. 
 
- Jeg var på besøk hos farfar og farmor. Der sto det 
et sjakkbrett og jeg lurte på hva det var. Farfar viste 
meg hvordan brikkene skulle flyttes og hva sjakk 
matt var, og så spilte vi mange partier. Jeg likte det 
veldig godt.
 
- Hvor mye driver du med sjakk til vanlig?
 
- Jeg spiller på mandager med sjakklæreren min, og 
med sjakklubben på Jåtten på torsdager. Men jeg 
spiller nok litt sjakk hver dag, litt på iPad, og litt på 
brett. Jeg liker også å sette opp puzzles til pappa!

Ole-Christian vant igjen
Ole Christian Bakken Kran fra Oslo vant niårsklas-
sen i fjor. I år hadde han full kontroll med 6,5 poeng 
av 7 mulige i tiårsklassen. På neste side kan du se 
hvordan Ole-Christian vant vakkert i et avgjørende 
parti mot tidligere norgesmester Linnea Tryggestad.

Aksel Bu Kvaløy ble norgesmester bare sju år gammel! 
(Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)

Mer om NM: www.nmforungdom2015.no
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Linnea G. Tryggestad - Ole-Christian B. Kran

XABCDEFGHY

8r+-+-+ktr(

7zp-+-+-+-'

6lzp-zp-wqP+&

5+-zpPzp-+-%

4P+P+R+p+$

3+-zPL+pzP-#

2-+-wQ-zP-vL"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Linneas konge står utsatt til. Ole-Christian 
avgjør med et flott offer: 35...Txh2+! Fjerner 
den hvite løperen og baner vei for den svarte 
dronninga. 36.Kxh2 Dh8+ 37.Kg1 Dh3

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zp-+-+-+-'

6lzp-zp-+P+&

5+-zpPzp-+-%

4P+P+R+p+$

3+-zPL+pzPq#

2-+-wQ-zP-+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Linnea ga opp. Det blir matt i neste trekk når 
dronninga flytter til g2. 0-1

7 av 7 poeng!
NMs mest suverene vinner fant man i 11-års-
klassen. Nicholas Sunde fra Søråshøgda vant 
alle de sju partiene! Nicholas forteller til avisa 
Fanaposten at han gjør alle leksene på mandager, 
slik at han har tid til å trene sjakk resten av uka.
 
- Da andre barn lekte ute i gaten i sommer, jobbet 
vi hardt, blant annet med "IQP" - isolert dron-
ningbonde, forteller Nicholas' trener Ole Valaker. 

- Det var svært tilfredsstillende å se ham bruke 
oppskriften i det avgjørende partiet som også ga 

skjønnhetspremie. Vi har også jobbet med det 
mentale, å holde hodet kaldt i siste runde. Det 
har sviktet et par ganger. Nå satt det. 

- Jeg er spent på fortsettelsen. Jeg tror han kan 
nå veldig langt, sier Valaker.

Nicholas var ikke den eneste fra Søråshøgda 
som imponerte i NM. Liam Rønnestad kom på 
fjerdeplass i samme klasse, mens Afras Mansoor 
og Vetle Velle tok andre- og fjerdeplass i tolv-
årsklassen.

- Ingen på Søråshøgda kunne sjakk før høsten 
2012, forteller Valaker. - Jeg hadde aldri trodd 
at så mange skulle bli så gode.

- Barna får vite at gode treningsvaner lønner seg, 
og ser fort at det er riktig. Vi har kurs på tirsdager 
og spillekveld på onsdager. De som vil bli gode, 
får beskjed om å løse taktikkoppgaver og spille 
mye på nett. Så går vi gjerne gjennom partiene for 
å luke ut feil. De fremste har også fått opplæring 
i å bruke åpningsbaser, forteller han.

Favorittseire i klasse C og D
Både i 12-årsklassen og 13-14-årsklassen var det 
to av forhåndsfavorittene som vant. Isak Sjøberg 
var blant de høyest rangerte i 12-årsklassen, og 
imponerte med modent spill. I 13-14-årsklassen 
var Tor Fredrik Kaasen fra Tromsø ratingfavoritt 

Ole-Christian Kran ble norgesmester for andre året på rad. 
(Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)
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med hele 2120 i rating. Han spilte meget godt 
og tok med det sin andre NM-seier, da han også 
vant Landsturneringen i 2013.

I klasse D fikk vi se en klassisk kombinasjon:

Richard B. Tøndel, 1911 U - 
Sigurd L. Gaure, Oslo SSU

XABCDEFGHY

8-+-+k+-tr(

7+p+qzppvl-'

6-+-zp-+p+&

5trN+-+-+p%

4P+-+P+-+$

3+P+-wQ-+-#

2-+P+-zPPzP"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

18...Dxb5!! Sigurd ofrer dronninga. Hvis  
Richard slår dronninga, kommer 19...Ta1 matt! 
Denne matten kalles operamatten, etter at Paul 
Morphy fikk den til i operaen i Paris i 1858!

19.Ka2 0–0 20.Df3

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+p+-zppvl-'

6-+-zp-+p+&

5trq+-+-+p%

4P+-+P+-+$

3+P+-+Q+-#

2K+P+-zPPzP"

1+-+R+-+R!

xabcdefghy

20...Txa4+! Et siste offer avgjør partiet. Hvis 
Richard slår tårnet, kommer 21...Db2 matt. 

21.Kb1 Ta1# 0–1

Norgesmester igjen
Når vi spør Johannes Haug hvor mange ganger 
han har blitt norgesmester, husker han ikke helt. 

- Første gangen jeg vant var det utrolig morsomt. 
Jeg har vunnet en del ganger nå, så det var ikke 
like morsomt som første gangen, men det var 
selvfølgelig utrolig kult å vinne igjen! sier han 
etter å ha gått helt til topps i 15-16-årsklassen. 

Johannes har et mål om å bli stormester med 2600 
i rating. Foreløbig har han sterke 2218.

Johannes har mange gode tips til barn som vil 
bli bedre i sjakk.

- Jeg liker å lese Mark Dvoretskys bøker, men 
dem er det jo ganske høy vanskelighetsgrad på. 
For yngre spillere vil jeg anbefale å spille mye og

Nicholas Sunde tok sju av sju poeng! 
(Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)

Isak Sjøberg tok nok en NM-tittel i klasse D. 
(Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)
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KLASSE A (FØDT 1989-1998)
1. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa  5
2. Sigve Hølleland, Masfjorden   4,5 
3. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund  4,5
4. Erlend Kyrkjebø, Stavanger   4,5
5. Martin Nilsen, Stavanger   4,5
6. Edit Machlik, Tromsø    4
7. Jon Machlik, Tromsø    4
8. Maud Rødsmoen, Oslo SSU  4
9. Elise Forså, Tromsø    3,5 
10. Mathias Sætre, Bergens   3,5
(28 deltagere)

KLASSE B (FØDT 1999-2000) 
1. Johannes Haug, Nordstrand   5
2. Eskil E. Grønn, Oslo SSU   5
3. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand    5
4. Benjamin Haldorsen, Bergens    4,5
5. Trygve Dahl, Gullkongen Stjørdal  4,5
6. Andreas Fossan, Stavanger   4,5
7. Sondre Merkesvik, Bergens   4,5
8. Lucas Baumann Ranaldi, 1911 U  4
9. Eivind Olav Risting, 1911 U   4
10. Sara Næss, Vålerenga   4
(44 deltagere)

KLASSE C (FØDT 2001-2002)
1. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø   6
2. André Zountouridès Nielsen, Alta    6
3. Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand  5,5 
4. Eivind Bruaset, Trondheim   5 
5. Gunnar Lund, Tromsø     5
6. Eirik S. Enersen, Bærum   5
7. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand  5
8. Abyl Kizatbay, Stavanger   5
9. Odin Nikolai Heier, 1911 U   5
10. Sverre Skjølingstad, Stavanger    5
(58 deltagere)

ha det gøy med sjakken. Hvis jeg skal anbefale en 
internettside, må det være chess.emrald.net. Det 
synes jeg er en utmerket side for å øve på lette 
"tactics" (sjakkoppgaver).

- Når man trener, er det viktig å være fokusert. Det 
er bedre å trene 30 minutter veldig konsentrert 
enn tre timer ukonsentrert, sier norgesmesteren. 

- Og så er det viktig å ikke bruke for mye tid på 
åpninger som liten. Å få den lille fordelen i åp-
ningen kommer ikke til å hjelpe deg så mye når 
du ikke er så god!

Drama i eldste klasse
I klassen under 26 år var internasjonal mester 
Johan-Sebastian Christiansen den store favorit-
ten, selv om han bare er 17 år. Johan-Sebastian 
vant turneringen til slutt, men det var såvidt.

- Jeg kom til Bergen som stor favoritt og var gan-
ske sikker på at gullet skulle være helt greit å sikre, 
forteller Johan-Sebastian. - Det starta veldig lett
hvor jeg vant de to første rundene uten proble-
mer og alt så ut til å være slik det skulle. Så kom 
matchen som jeg regnet med skulle bli den mest 
utfordrende: svart mot Erlend Kyrkjebø. 

Erlend klarte å vinne det partiet. - Jeg trodde gul-
let glapp allerede da. Med såpass få runder er det 
hardt å vinne gullet hvis man taper et parti, sier 
Johan-Sebastian. - Så de neste partiene spilte jeg

Tor Fredrik Kaasen tok gullet i klasse C.
(Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)

Johannes Haug vant NM som så mange ganger før.
(Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)
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KLASSE D (FØDT 2003)
1. Isak Sjøberg, Nordstrand   6
2. Afras Mansoor, Søråshøgda   5,5 
3. Tobias L. Nilsen, Moss     5,5
4. Vetle Velle, Søråshøgda   5
5. William Sandberg Olsen, Moss    5
6. Gaute Bergan, 1911 U    5
7. Ingrid Skaslien, Vålerenga   5 
8. Oskar Feed Jakobsen, Hå   4,5
9. Thyra Kvendseth, Nordstrand    4,5
10. Ulrikke Langvik, Gullkongen Stjørdal   4.5
(40 deltagere)

KLASSE E (FØDT 2004) 
1  Nicholas Sunde, Søråshøgda    7
2. Jens E. Ingebretsen, Holmestrand  5,5
3. Julian Aleksander Munk, Stavanger  5,5
4. Liam Jansson Rønnestad, Søråshøgda   5,5 
5. Karl Ivar Lavergren, Drammen    5,5
6. David Nesse, Smeaheia   5
7. Noah M. Christensen, Lillehammer  5
8. Gard Alexander Bye Syreng, Nittedal  5
9. Tim Wanvik, Oslo SSU    5
10. Johannes Strømberg, Kristiansand  4,5
(57 deltagere)

KLASSE F (FØDT 2005)
1. Ole-Christian B. Kran, Oslo SSU   6,5
2. Andreas Tenold, Nordstrand   6
3. Max Dahl, 1911 U    5,5
4. Alex Flåtrud, Bærum    5,5
5. Alexander Øye-Strømberg, Gullkongen  5
6. Mathias L. Schouten, Tromsø    5
7. Hugo Røste, Hamar    5
8. Mathias Unneland, Aalesunds    5
9. Ask Amundsen, Sørum     5
10. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand  4,5
(54 deltagere)

KLASSE G (FØDT 2006 OG YNGRE)
1. Aksel Bu Kvaløy, Stavanger   6,5 
2. Linnea Larre, Oslo SSU    6
3. Axel Tunsjø, Oslo SSU    6
4. Torbjørn Valvåg, Tromsø   6
5. Eivind Grunt Kreken, Nordstrand    6
6. Shazil Khan Shehzad, Sandved    5,5
7. Hy Chang Vo, Bærum    5,5
8. Sergey Eliseev, Stavanger   5,5
9. Arun Vijay Cithu, Stavanger   5
10. Jonas Bringsvor Nilsen, Søråshøgda  5
(98 deltagere)

Johan-Sebastian Christiansen vant et jevnt og spennende 
NM i eldste klasse. (Foto: Tarjei J. Svensen, sjakkbloggen.no)

nesten litt umotivert, siden jeg var veldig skuffet 
over meg selv. Men jeg ga ikke helt opp. 

Før siste runde var det fortsatt en sjanse for 
Johan-Sebastian, hvis han vant sitt parti mot Sigve 
Hølleland, samtidig som Henrik Øie Løbersli og 
Erlend Kyrkjebø måtte spille remis. 

- Jeg følte meg sulten på gull! sier Johan-Sebas-
tian. - Partiet mitt endte vanvittig fort hvor jeg 
fikk inn en taktisk lekkerbisken og fanget dron-
ninga hans. 

Etter et langt parti spilte Erlend og Henrik remis, 
og dermed var norgesmestertittelen i boks. - Jeg 
ble ti kilo lettere da jeg så at det kom til å ende 
remis. Veldig synd for begge, som hadde gjort en
strålende turnering. Men sånn går det dessverre, 
sier Johan-Sebastian.

Johan-Sebastian er en del av Norges Sjakkfor-
bunds ungdomssatsning "Dream Team", og har 
fått lov til å trene med Magnus Carlsen. 

- Det å trene med Magnus er en stor inspirasjon 
for meg. Å sitte ved siden av han og høre på alt 
han har å komme med, er bare helt utrolig. Man 
tenker at "ja, de er utrolig gode i sjakk, men så stor
forskjell kan det da ikke være mellom oss?" Men 
jo, det er det! Magnus sitter inne med vanvittig 
mye og han kommer med så mange kloke ting 
og helt utrolige trekk og varianter som man ikke 
engang er i nærheten av å tenke på! sier norges-
mesteren.
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Trodde du alle nisser var røde eller blå? Vel, da 
må du tro om igjen. I et land langt, langt borte 
fantes det nemlig en nisse som var svart og hvit. 
Ja, nettopp - en ekte sjakknisse!  

Sjakknissen Pattrik var annerledes enn de andre 
nissene. Mens nisser flest har store fabrikker der 
de lager gaver og leker, hadde Pattrik bare et bord, 
en stol og et sjakksett. 

Det var to ting Pattrik likte. Det ene var å glede 
barn ved å gi dem gaver, og det andre var å spille 
sjakk. "Helt siden jeg var liten har jeg drømt om 
å bli en sjakknisse", hadde han sagt til den lokale 
sjakkavisa i et intervju. 

Men Pattrik hadde ikke noen gavefabrikk. Han 
kunne ikke lage gavene på egen hånd, for noe 
fingernem var han i hvert fall ikke. Ikke kunne han 
kjøpe gaver heller, for han eide ikke nåla i veggen. 

Første desember tuslet Pattrik i gågata. Det var 
julebelysning overalt og snøen hadde begynt å falle. 
Pattrik var trist og lei seg, fordi han følte han var 
en elendig nisse. Han gjorde jo ingen barn glade. 
"Aha!", sa Pattrik og pekte fingeren i været. "Jeg 
skal gi barna gaver på sjakkbrettet!"

Like før jul var det en barneturnering i byen. Patt-
rik fikk lov til å være med, selv om han var voksen. 
Alle nisser er nemlig forvokste barn. I første runde 
møtte han ei lita jente som het Lise. 

Pattrik hadde de hvite brikkene og han hadde spilt 
fryktelig godt. Han så for seg at han skulle vinne 
et fantastisk parti. "HO, HO, HO. Nå vinner jeg," 
sa han, mens han gomlet en marsipangris. Men 
hvorfor satt han egentlig med alle barna? Det var 
jo for å være snill, men det hadde han glemt helt. 
Men det var ennå ikke for sent. 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+N+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-wQ-zPPzP"

1trk+-+-mK-!

xabcdefghy
Lise var skikkelig sur fordi det var urettferdig at 
hun skulle møte en voksen nisse i første runde. 
Hun så at den skjeggete nissen kunne flytte 
dronninga til b2 og si sjakk matt. Teite sjakknisse, 
tenkte hun. 

Pattrik løftet den hvite dronningen høyt opp i 
været, men gikk bare ett skritt, til c2. Lise hoppet 
i stolen. "Den tar jeg!", sa hun og slo dronningen 
med kongen. "Og det er sjakk matt, for nå truer 
tårnet mitt kongen din!"

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+N+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+k+-zPPzP"

1tr-+-+-mK-!

xabcdefghy

Nissesjakk
Av stormester Torbjørn R. Hansen
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Pattrik ristet på hodet og uffet seg, men innerst 
inne var han han veldig fornøyd. Lise var jo så glad!

Slik fortsatte turneringen. Pattrik fikk vist alle at 
han var flink i sjakk, men så tapte han med vilje 
helt mot slutten. Etter dette håpet alle at de skulle 
møte nissen Pattrik, for da lærer de litt sjakk av å 
se på ham, men til slutt vant de uansett. 

Barna lært noe viktig av å spille mot Pattrik, og 
det var at selv om man tapte et parti, gjorde man 
motstanderen glad. Jula handler om å gjøre hver-
andre glade, og det var barna enige i. Selv om det 
betød at de tapte i ny og ne.

Etter den turneringen var Pattrik den mest popu-
lære nissen i byen. Nå gikk han smilende i gågata, 
og hver eneste dag lagde han sjakkoppgaver som 
han hang opp på veggen utenfor sjakklubben. Han 
kalte de julenøtter. Tidlig hver morgen flokket 
barna seg rundt sjakklubben for å løse nøttene. 
Klarte de julenøttene, fikk foreldrene ta et bilde 
av barnet sammen med sjakknissen, og de fikk 
utdelt en julesang:

På låven sitter nissen med sin julenøtt,
han er kjempetrøtt,
øya på gløtt.
Han tenker og han grubler,
og han er så rar,
for julenøtten er endelig klar.

I neste spalte ser du to av julenøttene til Pattrik. 
Klarer du dem?

Nøtt 1: Hvit trekker og setter matt i ett trekk! 

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+-+nsn-+-'

6-+-+N+-+&

5+-+-+-+-%

4-+N+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+K+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Nøtt 2: Hvit trekker og setter matt i to trekk!

XABCDEFGHY

8-+-+-snrmk(

7+-+P+-zpn'

6-+-+-zppwq&

5+-+-+-vl-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2K+-+-+p+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

LØSNINGER

Oppgave 1: Hvit kan spille hesten til d6 sjakk 
matt! Se så fint de hvite hestene samarbeider.

Oppgave 2: Hvit ligger masse under, men kan 
likevel vinne ved å forvandle bonden til en springer. 
1.d8=S! Uansett hva svart gjør, hopper springeren 
videre til f7 og sier sjakk matt i neste trekket.
 

GOD JUL!
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JULEOPPGAVER  
MED MAGNUS CARLSEN

I alle oppgavene fant Magnus Carlsen en smart måte å sette sjakk matt på. Finner du løsningen? Send 
svarene på e-post til forsteraden@gmail.com eller i posten til Ungdommens Sjakkforbund, Sandakerveien 
24 D, 0473 Oslo, innen 1. januar. Er du usikker på sjakknotasjon, kan du for eksempel skrive: "Flytte dron-
ningen til a1". Vi trekker ut en vinner som får en flott sjakkbok.

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7zp-+q+p+-'

6-zp-+-vL-+&

5+-vlP+-+Q%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2P+-+-tRKzP"

1+-+-tr-+-!

xabcdefghy

Magnus spilte hvit mot Steffen Pedersen 
fra Danmark, i et blindsjakkparti fra 2007. 
Hvordan satte Magnus matt i ett trekk?

XABCDEFGHY

8-wqr+kvl-tr(

7+-+-zppzp-'

6p+-+-+-+&

5sNptR-zP-vLp%

4-+-+-+n+$

3+-+-+-+P#

2PzPPwQ-+P+"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

Magnus spilte hvit mot David Kjartansson 
fra Island, i lynsjakk i 2006. Hvordan 
satte Magnus matt i ett trekk?

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-zpk'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+P%

4-+-+-zp-+$

3+-+-wq-+-#

2-+-zp-+K+"

1+-+-+R+R!
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Magnus spilte svart mot Vishy Anand  
i lynsjakk-VM i 2009. Hvordan satte 
Magnus matt i ett trekk?

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-zp-'

6-+p+-+kzp&

5+-vl-+p+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-wq-vLP#

2-+Q+-+PmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Magnus spilte svart mot Laurent 
Fressinet i en lynsjakkturnering i 2006. 
Hvordan satte Magnus matt i ett trekk?

4.

2.

3.

1.
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-sn-mk&

5+-+-tr-+-%

4P+-+-+-mK$

3+-zP-+-zPP#

2-+-+-tR-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Magnus spilte svart mot Vasilij Ivantsjuk
i lynsjakk-VM i 2009. Hvordan satte 
Magnus matt i ett trekk?

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7zpp+-+k+-'

6-+-+-tr-+&

5wq-zp-+Q+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+-tR-#

2PzPP+-zPP+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

Magnus spilte hvit mot Sipke Ernst
i turneringen Wijk aan Zee i 2004. 
Hvordan satte Magnus matt i ett trekk?

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+lvlR+p'

6q+-+-+-mk&

5+psnPzp-zpp%

4-+p+-+-+$

3+-zP-+-+-#

2-zPL+-+P+"

1+-vL-+-mK-!

xabcdefghy

Magnus spilte hvit mot Hans Krogh 
Harestad i Politiken Cup i Danmark i 2003. 
Hvordan satte Magnus matt i ett trekk?

XABCDEFGHY

8-+Q+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+Pvlp+&

5zPk+K+-+-%

4-zp-+-+-+$

3+N+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-wq-!

xabcdefghy

Magnus spilte hvit mot Øystein 
Hole i NM i 2005. Hvordan satte 
Magnus matt i ett trekk?

Klarte du oppgavene i det forrige bladet?
 

Løsningene på oppgavene i forrige nummer av Førsteraden var:

Den dyktige vinneren ble Eskil Guttormsen (11 år) fra Alta. Han får en sjakkbok i posten.

Oppgave 1:  Tårn til d8 matt. Denne matten kalles trappematten.
Oppgave 2:  Dronning til g7 matt. Dette kalles brennmatt eller dronningmatt.
Oppgave 3:   Dronning til d8 matt. Denne matten kalles sekkematten, og er den aller vanligste matten.
Oppgave 4:  Dronning til f7 matt. Skolematten!
Oppgave 5:    Løper til e6 matt. Det er dobbeltsjakk - både tårnet på g1 og løperen på e6 sier sjakk. Dermed  
      kan ikke svart slå den hvite løperen, ettersom tårnet også sier sjakk. Merk at løper til h5  
      ikke er like bra, for da kan svart sette hesten i veien på g6.
Oppgave 6:  Dronning til g6 matt. Svarts bonde på f7 kan ikke slå dronninga, for da blir det sjakk fra  
      løperen på b3. Bonden på f7 er bundet.

5. 6.

7. 8.
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For 15 år siden deltok Magnus Carlsen på 
Korsvollsjakken Barnas Grand Prix. Kanskje 
var det en ny verdensmester blant de 114 barna 
som var med i år?

I hele Norge arrangeres det Barnas Grand 
Prix-turneringer. Det er kjempefin 
trening, og ikke minst supergøy å 
være med på! 

Den 21. november møttes 114 
barn på Korsvoll skole i Oslo 
for å delta på Korsvollsjakken 
Barnas Grand Prix. Her er 
det klasser fra nybegynner til 
ungdom, og alle som deltar 
får en flott premie. 

Flinke søsken 
To av de dyktige deltagerne 
var søsknene Emilie og Noam 
Vitenberg fra Voksen skole i Oslo. 
Emilie er seks år og spilte sin andre 
sjakkturnering på Korsvoll. Hun  
synes det er gøy å være på turnering. 

- Det morsomste er å vinne! sier hun.

Emilie lærte sjakk av 
bestemor, og av storebror 
Noam. Noam på 11 år er 
hennes sjakkhelt, og det 
er ikke så rart. Han vant 
nemlig hele turneringen! 
Selv om han er lilleputt, 
klarte han til og med å 
hamle opp med de eldre 
kadettene. 

- Jeg lærte sjakk da 
jeg var fem år, forteller 
Noam. 

- Det jeg liker best med sjakk er at man trener 
hjernen sin, sier han. 

Noam driver med sjakk 1-5 timer hver dag, og 
har som mål å bli stormester.

 

   Vil bli verdensmester 
En annen som hadde det gøy 

på Korsvoll, var ni år gamle 
Linnea Larre. Dette var 
den 13. BGP-turneringen 
hun spiller i år!

Linnea kom rett fra NM i 
Bergen, der hun ble num-
mer to.

- NM er den morsomste 
turneringen jeg har spilt, 

forteller hun. 

 Hun er enig med Emilie:

 - Det morsomste med sjakk er  
        å vinne!

Linnea har spilt sjakk i 
to år, etter at hun lærte 
det av pappa.

 - Målet mitt er å bli 
verdensmester! fortel-
ler hun.

Bli med på BGP! 
Vil  du spille BGP? 
Sjek k turner ings-
oversikten på side 2 
i dette bladet, og les     

   mer på hjemmesiden  
    bgp.barnesjakk.no.

Topp på turnering!

Emilie lærer mange lure 
sjakktriks av storebror Noam.

Linnea satser på å bli verdensmester!
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Sjakksnakk
Gode resultater i EM og VM  
Norge stilte med 22 deltagere i EM for 
barn og ungdom i Kroatia i september, 
og 35 deltagere i VM i Hellas i oktober/
november. De norske deltagerne var 
blitt tatt ut til å få delta etter å ha gjort 
gode resultater i turneringer tidligere.  
Monika Machlik fra Tromsø impo-
nerte med 8. plass i EM i klassen jenter 
under 18 år, mens Johan Salomon fra 
Nordstrand tok en fin 8. plass i åpen 
klasse under 18 år. Johan og Monika 
ble også Norges to beste deltagere i VM, 
der Johan ble nummer 11 og Monika 
nummer 15. 

To av de dyktige norske deltagerne i VM for ungdom, Thyra Kvendseth 
og Embla E. Grønn, trener mellom rundene. (Foto: Vibeke E. Grønn)

Magnus verdensmester igjen  
Magnus Carlsen er allerede verdens-
mester i langsjakk. I oktober ble han 
verdensmester i hurtigsjakk også. Han 
tok 11,5 poeng på 15 runder i hurtig-
sjakkmesterskapet i Berlin, noe som ga 
en overlegen førsteplass. I VM i lynsjakk 
gikk det ikke så bra – der ble Magnus 
bare nummer seks. Verdensmester 
ble russiske Aleksander Grisjtsjuk. 
Kanskje så du VMene på TV? Alle 
partiene fra begge VMene kan du se på  
www.berlin2015.fide.com Magnus ble verdensmester igjen - men ikke i fotball, altså! 

Sjakk på skolen!
Sjakkforbundene er nå igang med noe som heter SkoleSjakken. 
SkoleSjakken skal tilby sjakk til alle de 1650 grunnskolene i 
Norge! Forbundene har fått en gave på fire millioner kroner 
fra Sparebankstiftelsen DNB, og derfor skal alle skolene 
som vil få gratis sjakkbrett, brikker, lærehefter og kurs for 
lærerne. Så skal lærerne holde kurs for elevene, og til slutt 
kan alle være med på en kjempestor turnering mellom 
skolene. Les mer og meld dere på: www.skolesjakken.no
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

XABCDEFGHY
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To som spilte, fikk denne stillingen. Svart flyttet nå bonden fra g7 til g5. I samme øyeblikk 
ropte begge spillerne i kor: "Jeg gir opp!" 
 

Svart ga opp fordi han akkurat oppdaget at hvit kunne slå bonden en passant og samtidig sette 
sjakk matt, med 1...hxg6. Hvit, derimot, kjente ikke til en passant-regelen og ga opp fordi han 
trodde at han selv var matt! 
 

Moralen må være: Gi aldri opp! 

(Fra boka Kurzgeschichten um Schachfiguren av Kurt Richter, etter Prof. Krejcik, Wien 1923)

PS! Kjenner ikke du heller en passant-regelen? En passant betyr i forbifarten. Når en bonde 
flytter to skritt fram og kommer opp på siden av en annen bonde, kan bonden bli slått ut 
akkurat som om den bare hadde flyttet ett skritt fram. Dette må gjøres med en gang bonden 
kommer opp på siden av den andre bonden, og skjer veldig sjelden!

Jeg gir opp!


