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Funnet formen,

Magnus?

Les Magnus’ kommentarer fra NM og EM
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Magnus videre til VM med ny taktikk:

– Jeg trenger ikke
vinne hvert parti
Etter en litt rolig vår ble
sommeren igjen en hek-
tisk sjakktid for Magnus
Carlsen (14).

Magnus spiller sikkert altfor mye etter
Kasparovs smak, men hvilken 14-åring
kan si nei til en match mot Anand –
eller sjansen til å møte kameratene un-
der landsturneringen? Alle i norsk sjakk
er glade for at Magnus ikke har glemt
oss, og valgte å komme direkte fra EM i
Polen til NM i Sandnes. Likevel var det
utvilsomt en beslutning mer etter hjertet
enn hjernen. Men viktigst av alt: 34.plas-
sen fra EM og flaks med kvaliteten kvali-
fiserte (som sistemann!) til FIDE-VM,
som er berammet til desember 2005.

Pigg i Polen
Magnus sier seg meget godt fornøyd med
EM-resultatet etter de nokså ujevne pre-
stasjonene det siste året: «EM er relativt
sett mitt beste resultat noen sinne. Pre-
stasjonen på 2657 er ikke så høy som i
Wijk aan Zee 2004, men nå møtte jeg

mye jevnere motstand. Når
jeg spiller mot folk på 2600+
runde etter runde, føler jeg
ikke det samme presset til å vinne hvert
parti. Jeg er fornøyd med å få en OK stil-
ling – blir det remis, så blir det remis.»

Magnus følte seg mye piggere i EM
enn under NM, og forklarer dette med
FIDE-kontrollen: «Den korte betenk-
ningstiden i EM (partiet varer sjelden
over 4 timer) passer meg mye bedre enn
7-timers sesjonene i NM.»

Hardkjør i Biel
Etter å ha falt ned til 2528 på FIDEs
juliliste, er Magnus nå på full vei opp-
over igjen. Et sterkt EM ble fulgt opp
med delt førsteplass i NM, og deretter en
2590-prestasjon i den prestisjefylte luk-
kede GM-gruppen i Biel. I det harde fel-
tet i Sveits tok Magnus 4 poeng av 10,
noe som gav en sterk (!) sisteplass. Mag-
nus klarte ikke å vinne noen partier, men
hadde mange severdige og meritterende
remiser.

(fortsettelse side 28.)

Se Magnus’ beste EM-
partier på side 28!

1. A. Volokitin 2671 UKR 6
B. Gelfand 2724 ISR 6

3. Y. Pelletier 2603 SUI 5
4. H. Nakamura 2660 USA 4½

C. Bauer 2641 FRA 4½
6. M. Carlsen 2528 NOR 4

Biel
17.-27. juli

1. L. Nisipeanu 2670 ROM 10
2. T. Radjabov 2673 AZE 9½
3. L. Aronjan 2690 ARM 9
4. S. Karjakin 2635 UKR 9
5. V. Ivantsjuk 2739 UKR 9

34.M. Carlsen 2548 NOR 8
(229 deltakere)

EM
Warszawa, Polen
18. juni - 2. juli

Tøff motstand. Tøff motstand. Tøff motstand. Tøff motstand. Tøff motstand. Magnus tapte 1-3
mot den indiske verdenstoppen
Viswanathan Anand (2785) i en eks-
klusiv 4-manns hurtigsjakk-turne-
ring i Ciudad de Leon (Spania) 10.-
12. juni. Anand vant sine to hvit-
partier mot Magnus’ russiske forsvar
og holdt remis med svart. I finale-
matchen vant Anand 2½-1½ mot
FIDE-verdensmesteren, usbekeren
Rustam Kasimdzjanov (2670).

Magnus holdt rutinerte Boris Gelfand
(2724) til 1-1 i Biel, og presset her
med hvit i en vill sicilianer.

Foto: Chessbase.com

Foto: turneringens hjemmeside
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Formsvake stjerner
funklet i Sandnes

Eliteklassen, Sandnes 2.-9. juli 2005
1. GM Magnus Ø. Carlsen, NTG 2522 +19 =02 +08 -04 +13 +05 +06 =03 +07 7
2. GM Simen Agdestein, NTG 2571 +15 =01 =05 +10 +04 =06 =03 +07 +09 7
3. GM Leif E. Johannessen, OSS 2557 =13 =07 =09 +12 +18 +04 =02 =01 +06 6½
4. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 2496 +14 +10 =17 +01 -02 -03 +05 -06 +13 5½
5. GM Rune Djurhuus, Akademisk 2509 =08 +22 =02 =06 +09 -01 -04 +17 +10 5½
6. IM Roy H. Fyllingen, Bergens 2408 =11 =12 +21 =05 +17 =02 -01 +04 -03 5
7. Atle Grønn, OSS 2354 =21 =03 +14 -17 +11 +18 +10 -02 -01 5
8. Øystein Hole, Akademisk 2319 =05 +11 -01 -18 +21 =09 =17 =10 +14 5
9. GM Einar J. Gausel, OSS 2540 =17 =18 =03 +15 -05 =08 =14 +11 -02 4½
10. IM Frode Elsness, Moss 2429 +20 -04 +16 -02 +15 +17 -07 =08 -05 4½
11. Bjørnar Byklum, SOSS 2292 =06 -08 +22 =13 -07 =16 +18 -09 +20 4½
12. IM Helge Nordahl, B. Knights 2440 =22 =06 -15 -03 =20 +19 =13 =16 +17 4½
13. Geir S. Tallaksen, Porsgrunn 2351 =03 =21 =18 =11 -01 =14 =12 +15 -04 4
14. Bjarte Leer-Salvesen, SOSS 2353 -04 +20 -07 =21 =16 =13 =09 +19 -08 4
15. Jon Ludvig Hammer, OSS 2300 -02 +19 +12 -09 -10 -20 +22 -13 +21 4
16. Harald Borchgrevink, Bergens 2249 =18 -17 -10 +19 =14 =11 =20 =12 =22 4
17. IM Erik Fossan, Randaberg 2319 =09 +16 =04 +07 -06 -10 =08 -05 -12 3½
18. IM Bjarke Barth Sahl, Asker 2394 =16 =09 =13 +08 -03 -07 -11 =22 =19 3½
19. Øystein Dannevig, OSS 2346 -01 -15 +20 -16 +22 -12 +21 -14 =18 3½
20. Jøran Jansson, Asker 2279 -10 -14 -19 +22 =12 +15 =16 =21 -11 3½
21. Carl Fredrik Ekeberg, Asker 2254 =07 =13 -06 =14 -08 =22 -19 =20 -15 2½
22. Silje Bjerke, NTG 2081 =12 -05 -11 -20 -19 =21 -15 =18 =16 2

Foto: Leif Magne Svendsen
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GM Simen Agdestein (2571), NTG
GM Einar Gausel (2540), OSS
Spansk
Man skal ha litt glid for å gå til topps i
en turnering, og jeg hadde nok det
denne gangen. Jeg erkjenner det. Det
var ikke som før da selvtilliten var på
topp, og man følte at bare et bitte lite

En time ut i 9. runde stod
Magnus offiser under og Si-
men offiser over, men begge
stod typisk nok til vinst.
Nesten sann vandrerhistorie i
Sandnes. Opphavsmann ukjent.

“Siste runde i Sandnes. I
fjor var det Berge og
Magnus. Igjen er Magnus
i sentrum, men denne
gang har også nestor
Simen 6 poeng av 8.

av Atle Grønn

Publikum står tjukt
rundt deg. De fleste
har en idé om hva som
foregår på brettet og

smiler beundrende. Noen småler og ris-
ter lett på hodet. Bare glade ansikter.
Mange blir stående og stirre – ikke bare
på brettet, men også på spillerne, eller,
rettere sagt, på din motspiller, 14-årige
Magnus Carlsen. De betrakter ham, hans
bevegelser. Magnus kommer med et lite
sukk, en hoderisting eller hever et øye-
bryn når en ny variant dukker opp i ho-
risonten; men de fleste skjønner at her
er det ingen fare på ferde. Dette kan ikke
gå galt; selv svigerforeldrene dine, som
har tatt den lille turen fra Stavanger til
Sandnes, kan jo se at Magnus har
”komp” for en ussel bonde:
XIIIIIIIIY
8rsnl+k+-tr0
7zp-wq-+pzp-0
6-zppvlp+-zp0
5+-+-sN-+-0
4-+LzPQzP-vL0
3+-+-zP-+-0
2P+-+-+PzP0
1+R+-+RmK-0
xabcdefghy
Så kommer en rask liten håndbevegelse,
17.Sxf7!17.Sxf7!17.Sxf7!17.Sxf7!17.Sxf7!, Magnus reiser seg momentant
og piler ut av lokalet. Du begynner selv å
riste lett på hodet, smiler skjelmsk i takt
med den stigende stemningen. Som en
bonus til det feststemte publikum lar du
Magnus matte deg midt på brettet, slik
Øystein Hole og Geir Sune Tallaksen
gjorde det noen runder før deg: 17...Dxf717...Dxf717...Dxf717...Dxf717...Dxf7
18.f5 Dh5 19.Lxe6 Sd7 20.f6! Sxf6 21.Txf618.f5 Dh5 19.Lxe6 Sd7 20.f6! Sxf6 21.Txf618.f5 Dh5 19.Lxe6 Sd7 20.f6! Sxf6 21.Txf618.f5 Dh5 19.Lxe6 Sd7 20.f6! Sxf6 21.Txf618.f5 Dh5 19.Lxe6 Sd7 20.f6! Sxf6 21.Txf6
Dxh4Dxh4Dxh4Dxh4Dxh4 22.Dxc6+ Ke7 23.Tf7+ Kxe622.Dxc6+ Ke7 23.Tf7+ Kxe622.Dxc6+ Ke7 23.Tf7+ Kxe622.Dxc6+ Ke7 23.Tf7+ Kxe622.Dxc6+ Ke7 23.Tf7+ Kxe6
24.Dc4# 1-0 24.Dc4# 1-0 24.Dc4# 1-0 24.Dc4# 1-0 24.Dc4# 1-0 (Carlsen-Grønn) Siste runde.Siste runde.Siste runde.Siste runde.Siste runde. Bare han ikke spiller 1.d4, så går nok dette bra.

Agdestein
kommenterer

Slik er det å være statist i en NM-thriller.
Litt artig, til tider litt pinlig, og en smule
ensomt. Den eneste i Sandnes den dagen
som ønsket meg alt vel, var muligens
Simen, som kvelden før kom med sitt
velmenende råd: «Han spiller helt sikkert
1.e4». Kanskje tenkte Simen da på sitt
eget parti, som skulle finne sted en meter
lenger borte mot stormesterkollega Einar
Gausel.

Gausel var dagens andre statist. Også
han merket sikkert den rådende stemnin-
gen: publikum ville ha stikkamp mellom
lærer og elev, konge og prins, eller hva
man nå kaller det. Selv om muligheten til
å stikke kjepper i hjulene for Simen og
hans fans nok inspirerte til innsats, er det
alltid vanskelig å spille mot en super-
konsentrert Simen med NM-tittel i sikte.
Slik gikk det til med Simens egne ord:

feiltrekk fra motstanderen var nok sig-
nal til å hive seg over ham. Nå handler
det mer om å holde det gående og se
om noe skulle dukke opp etter hvert.
Dermed blir det ikke så lett å finne noe
praktparti å kommentere til sjakk-
bladet, men følgende mot Einar Gau-
sel var mer interessant enn jeg først
var oppmerksom på. Det var siste
runde, og Magnus og jeg knivet side
om side med Leif Erlend et halvpoeng
bak. Det eneste som ville holde, var
nok seier. 1.e4 Jeg må stadig henvise
til Sverre Heim, som kommenterte en
gang at livet er for kort til å spille 1.c4.
Nå pleier ikke jeg å spille akkurat det,
men variasjon er nødvendig. 1...e5
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 Einar overrasket
med sitt åpningsvalg. 4.0-0 Sxe4 5.d4
Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Se4 Dette
overrasket meg enda mer. Tilfeldigvis
hadde jeg kikket litt på varianten da
Leif Erlend spilte dette litt før, så jeg
var oppmerksom på noen av finessene.
Det skal visst være bra for hvit, men
dessverre husket jeg ikke helt hvor-
dan. 7…Sf5 var det Kramnik klarte å
holde standen med mot Kasparov i VM-
matchen for noen år siden, men i det
siste har hvit vunnet en del partier i
dette sluttspillet. 8.De2 Sluttspillet her
etter 8.Dxd8+ er mer gunstig for svart.
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Jeg er lei av spenning.
Simen om den spennende
duellen om NM-tittelen.“

8...Lf5 9.Td1 Dc8 10.Sd4 Lc5 11.f3
Jeg visste 11.b4 var teori og regnet
som godt. Poenget skal være noe med
11…Lxb4 12.e6 så vidt jeg husker,
men svart har finesser à la som i par-
tiet etter 11…Lb6, og jeg så ikke po-
enget med å svekke c3-feltet.  11...Dd7
Under partiet trodde jeg 11…Lxd4 var
nødvendig, men det var det slett ikke.
12.c3 0-0-0? Einar akket seg over
dette etter partiet og mente 12…Lb6
ville være helt problemløst for svart.
Jeg er tilbøyelig til å være enig, men
verken vil eller gidder å sjekke med
computeren hva den sier. Men jeg ser
at 13.g4 (etter 12…Lb6) kan besva-
res med 13…Le6, og jeg kan ikke slå
på e4 verken med damen eller bonden
på grunn av enten binding med c6-c5
eller løperslag på g4, eller, enda verre,
begge deler. Hadde jeg fulgt Kasparovs
råd, ville jeg nå sjekket denne stillin-
gen på basen og funnet noen fine
mønsterpartier for hvit og dermed
vært beredt til neste gang noen skulle
spille denne varianten. Kanskje lar vi
det bli et elevprosjekt på NTG når sko-
leåret begynner. Noe er det i hvert fall
som gjør at gode svartspiller ikke spil-
ler dette mer. 13.Df1 Her var det så
mange måter å vinne offiser på at jeg
nesten ble svimmel. 13.g4 er det mest
nærliggende, men svart har faktisk en
del kompensasjon etter 13…Lg6
14.fxe4 The8 (15.Lf4 f6!). Jeg vurderte
også 13.De1 og 13.Te1. Men jeg trodde
det jeg valgte var det klareste. Men jeg
tok feil. Svart har i diagramstillingen
under en mulighet jeg først ble opp-
merksom på da Rune Djurhuus viste
varianten i sin spalte i Aftenposten
lenge etterpå.

XIIIIIIIIY
8-+ktr-+-tr0
7zppzpq+pzpp0
6-+p+-+-+0
5+-vl-zPl+-0
4-+-sNn+-+0
3+-zP-+P+-0
2PzP-+-+PzP0
1tRNvLR+QmK-0
xabcdefghy
13...The8? Einar fikk heller ikke med
seg 13…Dxd4+! Det er ikke så lett å
oppdage slike trekk, men etter 14.cxd4
Txd4 er jeg nødt til å gå for 15.Le3

Txd1 16.Dxd1 Lxe3+ 17.Kf1 om jeg
skal spille på gevinst, men det er åpen-
bart livsfarlig. Kanskje er det svart som
står best selv om han bare har to offi-
serer for damen. Dermed hadde jeg
kanskje måttet akseptere remis med
evig sjakk etter 15.Txd4 Lxd4+ 16.Kh1
Sf2+ og fram og tilbake. Da måtte jeg
i så fall vinket farvel til stikkamp mot
Magnus da han allerede hadde en over-
veldende stilling mot redaktøren av
dette bladet. 14.fxe4 Nå er endelig
alle triks borte, og jeg står bare en
sunn offiser over. 14...Lxe4 15.Lf4 g5

Ulike forventninger
i sjakk-Norge

I stormens øye
Sjelden har en sjakkredaktør hatt be-
dre grunnlag for egne meninger om
innspurten i eliteklassen i NM. [...]
Din oppgave mot Simen og Magnus i
de to siste rundene må ha virket uover-
stigelig – og ble det også. Men med
partiene på ettertankens avstand, an-
tar jeg at du er glad for å ha vært der –
i stormens øye. Jeg gleder meg til din
reportasje fra årets landsturnering.
(leserbrev til NSb fra
Fred WFred WFred WFred WFred Westerbyesterbyesterbyesterbyesterby, SK 1911)

Siste dag
Så ble det avgjort i de fleste klasser.
Klasse Elite er som vanlig litt treg av
seg, så der får vi vente til slutten av
sommeren med avgjørelsen. Nå er
heldigvis ikke dette den mest spen-
nende klassen for de fleste, så vi kan
leve i spenningen.
(fra siste bulletinbulletinbulletinbulletinbulletin i årets NM)

Rosiner og druerRosiner og druerRosiner og druerRosiner og druerRosiner og druer..... Noen liker dat-
tera og andre liker mora ... Mens
Magnus lenge har sverget til rosin-
pakkene, hadde Simen gjerne en drue-
klase for hånden. Turneringsleder
Lahlum bråvåknet da Gausel under
sisterundepartiet påpekte at druene
måtte «spises på egen tid». Et ikke
urimelig krav som Simen straks et-
terkom, før Lahlum rakk å slå opp i
FIDE-håndboka.

Med duoen Simen Agdestein (38) og
Magnus Carlsen (14) alene på topp etter
9 runder var endelig alt som det skulle
være. Sjakk-Norge pustet lettet ut; de to
yndlingene møtes til en etterlengtet dyst
en gang i høst. Hvem er egentlig best?
Resultatet av stikkampen (2 langsjakk-
partier + eventuelt hurtigsjakk) vil i
sjakkopinionen uunngåelig bli tolket
som et klart svar. Simen har lenge sagt
«Magnus er best», men er kjent for ikke
alltid å koordinere tale og tanke. Det
nervøse innbyrdes remispartiet fra 2.
runde («Simen hostet, og Magnus så
trøtt ut», meldte turneringsleder Lahlum

16.Lg3 h5 17.b4 Lb6 18.Lf2 Jeg tror
jeg finner det mest nøyaktige. 18...Txe5
19.Sd2 Ld5 20.S2f3 Lxf3 21.Sxf3
Lxf2+ 22.Kh1 Det går med 22.Kxf2
også. 22...Td5 23.Txd5 Dxd5 24.Dxf2
b6 25.Sd4 Kb7 26.De2 Resten er lett.
26...h4 27.Tf1 h3 28.Tf5 hxg2+
29.Kg1 Dd7 30.Dxg2 Te8 31.b5 Te1+
32.Tf1 De7 33.Dxc6+ 1-0
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GM Magnus Carlsen (2522), NTG
Geir Sune Tallaksen (2351), Porsgrunn
Dronningindisk
Spillet mitt i NM var preget av at jeg
ikke hadde noe særlig overskudd et-
ter EM. Jeg spilte ingen veldig gode
partier, men tok stort sett de sjansene
jeg fikk. I dette partiet fikk jeg bare
offermuligheter fordi min motstander
gjorde to klare feil. Poengsummen 7
av 9 er jeg derimot veldig fornøyd med.
At Simen også klarte dette, måtte jeg
egentlig regne med. 1.Sf3 Sf6 2.c4
e6 3.d4 Med 2½ av 4 var dette et
parti jeg måtte vinne for å ikke bli hek-
tet av tetstriden, noe mitt åpningsvalg
klart viser. 3...b6 4.g3 La6 5.b3 b5
Ikke spesielt logisk, men da hvit ikke
har noen naturlig måte å dekke bon-
den på, må jeg nesten ta, noe som er
gunstig for svart. Geir Sune hadde ikke
noen partier på basen med dette trek-
ket. 5...Lb4+ 6.Ld2 Le7 er hoved-
varianten. 6.cxb5 6.Lg2 bxc4 7.Se5
Lb4+ 8.Kf1 (8.Ld2 cxb3!) 8...d5 9.bxc4
0-0 10.c5 er veldig skarpt, svart har
problemer med Lb4. Hadde jeg visst
at dette var mulig under partiet, hadde
jeg kanskje spilt slik. 6...Lxb5 7.Lg2
d5 7...Lb4+ 8.Ld2 a5 er det jeg trodde
var hovedvarianten. 8.0-0 Sbd7 9.Sc3
La6 10.Te1 Selv om jeg ikke kunne
noe særlig teori lenger, fortsatte jeg å
spille fort. Jeg var sikker på å ha sett
et parti Bologan-Vallejo Pons med dette
trekket. 10...Ld6 Varianten 10...c5

11.e4 cxd4 12.Sxd5! demonstrerer
hvorfor man bør utvikle seg før man
bryter i sentrum. 11.Lb2?! 11.Lg5 ble
spilt av Bologan. Hvit vil bytte av den
dårlige løperen. Ulempen er at man
må bruke enda et trekk på å spille e4.
11.e4! direkte er faktisk fullt mulig,
med poenget 11...Lb4 12.exd5 Lxc3
13.dxe6 med kjempeangrep. 11...0-0
12.e4 Sxe4 13.Sxe4 dxe4 14.Txe4
Lb7

XIIIIIIIIY
8r+-wq-trk+0
7zplzpn+pzpp0
6-+-vlp+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-zPR+-+0
3+P+-+NzP-0
2PvL-+-zPLzP0
1tR-+Q+-mK-0
xabcdefghy
15.Th4 15.Te2 Sf6 16.Dd3 Ld5 17.Tc1
a5 er mulig, men svart har ikke proble-
mer her. Å sette et tårn på h3, gir neppe
hvit noen objektiv fordel, men å forsvare
seg mot et angrep med mange brikker
på brettet er dog ikke Geir Sunes ster-
keste side. 15...Le7 16.Th3 Sf6
16...Ld5 er svakere på grunn av
17.Dc2 Sf6 18.Te1. 17.De2 17.Dc2
besvares med 17...Le4. 17...Ld5
17...Le4 18.g4 hjelper bare hvit.
18.Te1 Hvit vil på død og liv ha dronnin-
gen til c2 eller d3. 18...Db8? Geir Sune
vil til b7 med dronningen, men proble-
met er at etter mitt svar står dronnin-
gen bedre på d8 enn b8. Bedre var
18...a5 fulgt av a4. Svarts motspill
kommer i tide, og han står ikke dårli-
gere. 19.Se5 Nå er dette bra. Dronnin-
gen kommer ikke til d5 i ett trekk.
19...Db7 Hadde han spilt 19...Lxg2,
kunne han i hvert fall vurdert et annet
trekk enn Dd5 etter 20.Kxg2 Db7+
21.Kg1. 20.Lxd5 Dxd5 21.Dc2 c5?
21...h6 var mye bedre. Svart er helt
klart i live etter 22.g4 (22.Dxc7 Ld6
gir kompensasjon.) 22...Ld6. 22.Sg4
22.Sc6 med poenget 22...Dxc6 23.d5
Dxd5 24.Lxf6 hadde jeg kanskje sett
hvis jeg hadde vært i bedre form. Det

fikse springertrekket er imidlertid ikke
så godt som det ser ut som etter
22...Ld6. 22...h6 22...g6 23.Sh6+
Kg7 24.dxc5 var enda verre. 23.Te5
Df3

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zp-+-vlpzp-0
6-+-+psn-zp0
5+-zp-tR-+-0
4-+-zP-+N+0
3+P+-+qzPR0
2PvLQ+-zP-zP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
24.Sxh6+ Dette er et av de ofrene som
«må» funke. 24...gxh6 25.Txh6 Kg7
25...Dg4 26.Lc1 gjør det veldig enkelt
for meg. 26.Tg5+!? Helt unødvendig,
da 26.Th4 Tg8 27.Tf4 Db7 28.d5 gir
en helt ukomplisert vinststilling. Men
hadde jeg spilt slik, ville dette partiet
ikke ha vært noe å vise frem.
26...Kxh6

XIIIIIIIIY
8r+-+-tr-+0
7zp-+-vlp+-0
6-+-+psn-mk0
5+-zp-+-tR-0
4-+-zP-+-+0
3+P+-+qzP-0
2PvLQ+-zP-zP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
27.Lc1 cxd4 Eneste trekk. Svart må
gå imellom med dronningen på e3.
28.Tg4+ De3 29.Th4+ Sh5 29...Kg7
30.fxe3 var vel bedre, men er likevel
veldig enkelt for meg å vinne. 30.Txh5+
Kxh5 31.Dh7+ Kg4 31...Kg5 32.fxe3
Tac8 33.Dg7+ Kh5 34.Kg2 Txc1
35.h3! er en morsom variant (Jeg
hadde ikke sett den, men hadde tenkt
til å spille 33.Ld2, som også vinner).
Svart kan ikke unngå matt eller tårn-
tap etter 35...f5 36.Dh7+ Kg5
37.Dxe7+ Tf6 38.h4+ Kg6 39.h5+.
32.fxe3 Tac8 32...Kf3 33.exd4, og
matten kan ikke unngås uten store
materielle tap; En annen variant er
32...Lg5 33.h3+ Kxg3 34.Dh5 Lxe3+
35.Lxe3 Tg8 36.Lg5 Txg5 37.Dxg5+
Kxh3 38.Kf2 med matt i neste.

Carlsen
kommenterer

Jeg følte jeg vant på rutinen.
14-årige Magnus til Simen like
etter siste runde.“ringside) fortalte oss lite annet enn at

Magnus nok var i bedre form enn Simen
under NM. Simen spilte halvråttent med
hvit i åpningen, Magnus fikk fordel, men
Simen klarte på et vis å rote det til.

Simen tok 7 av 9 på en litt tung uke.
Hans magi består mye i at han får mot-
standeren til å spille dårlig. Alle var enige
om at Magnus imponerte mest spillemes-
sig, selv om også han klager over for-
men, jf. hans egne kommentarer fra 5.
runde:
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Fyllingen
kommenterer

IM Roy H. Fyllingen (2408), Bergens
GM Kjetil A. Lie (2496), Porsgrunn
Nimzo-indisk
1.d4 Sf6 2.c4 e6 Allerede her innbyr
stillingen til litt kampmessig psyko-
logi. Svarts trekkrekkefølge gir som
kjent muligheten til å fortsette med de
roligere Nimzo-/dronningindisk oppstil-
lingene, eller 3...c5, som inviterer til
den mer ubalanserte Benoni – en av
Kjetils yndlinger. Dette satt jeg og fun-
derte litt på – og tenkte videre: «Ja, ja,
hvis jeg nå spiller 3.Sc3, kan han gå
over i Nimzo (3...Lb4) og ha en forbe-
redelse på lur, mens jeg for min del er
forberedt på Benoni. På den annen side
er jeg, som spiller Nimzo selv med
svart, bedre kjent i disse stillings-
typene enn ham, så...» 3.Sc3 Lb4 Nett-
opp! Nimzoen kom tross alt, og jeg var
ute av alle mine forberedelser, men så
gjensto spørsmålet om konkrete
variantforberedelser likevel kunne over-
rumple den større erfaring... 4.e3 b6
Igjen oppstår en mulighet for en
åpningsfinte: Jeg som svart spiller ofte
4...b6 her, og som hvit har jeg tidligere
vanligvis møtt det med 5.Sge2, som
alt kan finnes i databasene. Min vurde-
ring under partiet var derfor nå at stil-
lingen kunne havne for konkret inn i
Kjetils forberedelser hvis jeg valgte
5.Sge2. Samtidig må jeg innrømme å
ha hatt litt flaks her, for nå åpnet an-
ledningen seg til å prøve ut en ny vari-
ant jeg hadde studert litt før turnerin-
gen. Så: 5.Ld3 Hovedvarianter kan all-
tid børstes støv av!  5...Lb7 Enda et
valg: 6.Sf3 inviterer til 6...Se4 med
initiativ til svart (iallfall på kort sikt),
mens 6.f3 styrer stillingen over i en
mer langsom posisjonell variant. Hva
skulle jeg gjøre? Valget falt denne gang
på førstnevnte – fordi: A: 6.Sf3 er et-
ter mitt syn det beste; B: Svarts mu-
lige svar 6...Se4 er ikke det beste her
(fortsatt etter mitt syn), men det var
likevel sannsynlig at angrepsspilleren
Kjetil ville foretrekke dette etter noen
timer foran computeren...; C: Hvit av-
væpner svarts midlertidige initiativ
etter 6...Se4 med greie utviklingstrekk,
og (ikke minst) D: Det var nettopp 6.Sf3

jeg hadde studert før turneringen. Puh!
Det er utrolig hvor mye ekstraarbeid
inntogsmarsjen av disse PCene i
åpningsforberedelsene har medført!
6.Sf3 Se4 7.Dc2 f5 8.0-0 Svarts på-
gang hadde tross alle de foranstående
vurderinger gjort meg en smule bekym-
ret, for her oppdaget jeg en mulighet
for svart som jeg aldri hadde tenkt
over før; 8...Sxc3 9.bxc3 Lxf3!?. I denne
stillingen var jeg usikker på hva jeg
eventuelt ville gjøre, og Kjetil vurderte
også muligheten. Det ble imidlertid
ikke noe av fordi han ikke likte fortset-
telsen 10.cxb4 for svart, som var det
jeg ikke likte som hvit (!), da den svarte
hvitfeltsløperen blir veldig sterk. Jeg
hadde tenkt å spille 10.gxf3 Ld6 11.f4,
hvorpå vi hadde fått det Lahlum kaller
en «blytung posisjonell stilling», der hvit
har en lite mobil struktur, men løper-
par og noen halvåpne linjer å jobbe i.
Denne stillingen hadde dog gitt kamp
mye lenger enn partiet! 8...Lxc3 Her
var jeg fornøyd. De siste åpnings-
tekniske forstyrrelser er omsider ryd-
det av veien, og midtspillet kan be-
gynne. 9.bxc3 0-0 10.Sd2 Sg5? Svart
er ikke med på notene. Kampen står
om e4-feltet, så enkelt er det. Da må
man enten gjøre alt for å tviholde på
kontrollen over dette feltet, eller gi opp
kampen, men selge seg så dyrt at
en vinner igjen noe et annet sted. Dette
gjøres ved for eksempel teoritrekket
10...Dh4, da hvits bondesentrum blir
nøytralisert etter 10.f3 Sxd2 11.Lxd2
Sc6 12.e4 fxe4 13.fxe4 e5. 11.f4! Den
overoptimistiske ganger jages hjem av
en fotsoldats godt timet utmarsj, og
hvit tar fullstendig herredømme i sen-
trum. 11...Sf7

XIIIIIIIIY
8rsn-wq-trk+0
7zplzpp+nzpp0
6-zp-+p+-+0
5+-+-+p+-0
4-+PzP-zP-+0
3+-zPLzP-+-0
2P+QsN-+PzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy
12.e4 Firbondesystemet i kongeindisk
kan diskuteres, mens det i Nimzo er
upåklagelig. Hvits massive bondevegg
står der og effektivt blokkerer de fleste

XIIIIIIIIY
8-+r+-tr-+0
7zp-+-vlp+Q0
6-+-+p+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-zp-+k+0
3+P+-zP-zP-0
2P+-+-+-zP0
1+-vL-+-mK-0
xabcdefghy
33.Kg2 Alltid morsomt med et stille
trekk. 33...Txc1 Det samme som å gi
opp. Det var også de to eneste alterna-
tivene. 34.h3+ Kg5 35.Dg7+ Kf5
36.g4+ Ke4 37.Dxd4# Jeg fikk fak-
tisk lov til å matte tre ganger denne
turneringen. Ikke noe særlig godt parti,
men jeg ofret da noen brikker. 1-0

Hvis dette er å være ute av form, gleder
vi oss stort til han finner formen. Og
kanskje stikkampen og tanken på en sy-
vende NM-tittel motiverer også Simen til
gamle høyder? Simen ble selv norges-
mester første gang i 1982 som 15-åring,
en rekord han sikkert vil ha med seg
videre.

Etter 4 runder hadde mange en helt
annen vinnerkandidat. Årets nye norske
stormester Kjetil Lie elsker å spille mot
Magnus. Det har blitt mange seire og
enkelte flotte tap (hvem husker ikke
finalepartiet fra Molde?). I år gjennom-
førte Kjetil en metodisk nedspilling av
Magnus’ russiske forsvar, som ikke har
vist seg som noe pålitelig remisvåpen i
Magnus’ hender. Men med 3½ av 4 ven-
tet Simen i 5. runde, og dermed startet
nedturen for Kjetil. Han reiste seg litt
gjennom seier i en gjensidig bukke-
kavalkade mot GM Rune Djurhuus i 7.
runde, men møtte igjen veggen runden
etter mot en aggressiv Fyllingen:

Moderne kunst
«Nesten en time etter på klokken, med
en bondestruktur som ville gjort seg
bedre på en utstilling av moderne
kunst, hadde svart i beste fall en svært
vanskelig oppgave.»
(Lahlum om partiet Carlsen-Hole)
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svarts påfunn, mens troppene i bak-
kant plasseres i posisjon til det ende-
lige gjennombruddet... 12...Sh6
12...fxe4 13.Sxe4 er ikke noe helse-
bringende alternativ. Svarts kongefløy
blir altfor svak til å stå imot truslene i
lengden – f5-bonden må stå der som
buffer. 13.La3! Dette krevde litt gjen-
nomtenkning. Løperutfallet i seg selv
har ikke noe poeng – løperen skal ikke
gjøre en jobb i denne diagonalen, men
rydde veien for tårnet på a1, og da er
det en bonus å få med på kjøpet at
svart må bruke tid på å parere trusler.
13...Tf6 I lys av det som skjer videre,
er det lett å foreslå at svart allerede
her skulle ha prøvd bondeofferet
13...c5!?. Trekket 13...d6 går derimot
ikke – da brekkstangen umiddelbart
tas i bruk med 14.d5!, og svarts bonde-

kjede e6-f5 bryter sammen. Det går
imidlertid ikke an å analysere hvert
trekk til bunns...  14.Tae1 c5!? Kjetil
innser at slaget om utligning er tapt,
og konsentrerer seg om å stagge hvits

Jeg stod en stund ganske likt,
men så startet de klokkene.
Lie om møtet med Fyllingen“

Kjetil Lie (til høyre) hadde en god start, men ble stoppet av Simen. «Simens
eneste gode parti» ifølge Magnus.

Det var en gang man kunne sove
lenge om morgenen under NM. Men
for å få plass til laglyn, sjokk og alt det
der, starter arrangøren ubønnhørlig
klokkene 10.00. Man venner seg til tids-
jaget, og sparer inn litt tid ved å ta
forberedelsene under frokosten.

Jeg bodde hos min svigerfamilie,
20 minutters kjøretid fra Sandnes.
Før tredje runde mot Bjarte ”Bompi”
Leer-Salvesen tok jeg meg god tid ved
frokosten, uten å vie maten noen
særlig oppmerksomhet. Blikket var
urokkelig festet på en viss stilling i
engelsk. På et tidspunkt ble jeg så iv-
rig at jeg kalte på gamle Fritz. Og
Fritz svarte med en nyhet, men nå
nærmet klokka seg 09.45, så det var
på tide å pakke ned kulepenn og bom-
ringpenger.

Vel plassert i bilen, kikket jeg på
klokka igjen. ”Ja, jeg kommer fem
minutter for sent, men slikt hører
med en mandag morgen,” tenkte jeg

for meg selv. ”Sjakk er et slit,” tenkte jeg
videre. ”I går spilte jeg syv timer mot
Leffi, og Bompi er vel like seig. Og i til-
legg er det dobbeltrunde med fjerde runde
fra klokka 17.00. I verste fall blir det
kontinuerlig spilling i 14 timer fra 10.00
til 24.00! Uten pause! Og kongressen i
går presterte til og med å stemme ned et
forslag om å fjerne dobbeltrunden!”

Det var vel her det gikk opp for meg.
Klokka viste 09.50. Jeg la meg brått ut i
venstre fil, foretok noen forbikjøringer à
la Jøran Jansson, og raste inn i Sandnes
sentrum 09.58. Mine tanker gikk til den
treige heisen på hotellet, men jeg visste
råd: Jeg kastet meg ut av bilen foran
hotellinngangen, spurtet forbi heisen og
opp trappene. Utenfor spillelokalet så jeg
en alltid smilende Bompi i jovialt pas-
siar med dommer Lahlum. Jeg løp forbi
dem, men bommet i forfjamselsen på
døra til spillelokalet. Jeg tapte fem sek-
under, men kom meg på rett kurs igjen.

Jeg kjente en andpusten Lahlum i
nakken. Det eneste jeg fikk med meg var
at han skrek. Det var visst et selsomt syn

da vi stormet inn i spillelokalet.
(Dessverre hadde NSb ikke anledning
til å ta bilde av dette opptrinnet.)

Som ventet hadde Bompi utført
1.c4, og med et ukjent antall sekunder
til rådighet fikk jeg slengt ut en bonde.
Mens jeg kjempet for å få igjen pus-
ten, kastet jeg et blikk utover spille-
lokalet fylt av hundrevis av distré sjakk-
spillere som alle hadde fått med seg
morgenrunden klokka 09.00.

Deretter bar det ut igjen for å
parkere bilen. Klokka 10.15 fikk jeg
en kaffe av elskverdige Bombi. 10.30
fikk jeg inn Fritz’ nyhet (frokosten
var ikke forgjeves!). Etter 40 trekk
gav arrangøren meg generøst en ek-
stra time, og en samarbeidsvillig
Bompi lot meg styre dronningslutt-
spillet rolig inn til seier rundt trekk
60.

Høres ut som en lang dag på job-
ben, men klokka 17.00 var det på’n
igjen. Jeg møtte opp ca. 16.45, sånn
for sikkerhets skyld.

AG

videre pågang. Da alternativene ikke
er gode, for eksempel 14...Tg6 15.Sf3
fxe4 16.Lxe4 Lxe4 17.Dxe4 Sc6
18.d5! med klar hvit fordel, finner han
med velkjent kreativitet frem til et

Løpsk tidsnød

Foto: Leif Magne Svendsen
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sjanserikt bondeoffer, og et nytt, van-
skelig spørsmål melder seg: Skal jeg
ta imot?

XIIIIIIIIY
8rsn-wq-+k+0
7zpl+p+-zpp0
6-zp-+ptr-sn0
5+-zp-+p+-0
4-+PzPPzP-+0
3vL-zPL+-+-0
2P+QsN-+PzP0
1+-+-tRRmK-0
xabcdefghy
15.Te3! Nei! Trekket fortjener i seg
selv objektivt sett ikke utropstegn, men
der er et annet poeng med det som
gjerne gjør: Svart prøver med 14...c5 å
skape kaos og forvirring fordi hans
strategi så langt har mislyktes, et ofte
anvendelig «trick» i underlegne stillin-
ger. I slike situasjoner er det (nesten)
like ofte lurt av den annen part å ikke
la seg affisere av kaosinvitasjonen.
Etter for eksempel 15.dxc5 Sa6
16.cxb6 Dxb6+ (16...axb6!?) 17.Kh1
Tc8 (17...Sg4!?) ville stillingen ha fått
en mer ubalansert karakter der hvit
må ta hensyn til konkrete mottrusler.
Istedenfor fortsetter nå spillet (etter
15.Te3) etter hvits pipe – med stadig
økende press, og derav utropstegnet!
15...Sc6 Svart har fortsatt ikke noe
annet valg enn å tilby bonden. Jeg
kunne nå saktens ta imot (etter
16.dxc5 De7 17.Sb3, fulgt av Dc1/b2
har ikke svart nok for bonden.), men
her bød en annen av de Nimzo-indiske
stillingers muligheter seg; nemlig å
ofre et par sentrumsbønder for å åpne
opp for løperparet. 16.Th3 cxd4
17.Lb2 Her skal det åpnes for løperne!
17...Dc7 Det er nærliggende å tenke
at svart bør fullføre bondegevinsten
og deretter legge seg bakpå og for-
søke å ri stormen av, men det lar seg
ikke så lett gjøre i praksis, f.eks.
17...dxc3 18.Lxc3 Tg6 19.Sf3 De7
20.Sh4! Tg4 21.exf5! Txh4 22.f6!
Dc5+ 23.Tf2 Txh3 (23...Sg4 24.Lxh7+)
24.Lxh7+ Kf8 25.fxg7+ med voldsomt
angrep. 18.a3! Både jeg og Fritz i
analyserommet under partiet hadde
sans for dette trekket (computere er
ikke så redde for å miste materiell len-
ger – derfor slår de oss nå!). Poenget
er å klargjøre for 19.cxd4 uten å tillate

...Sb4. 18...e5? Tapstrekket. Svarts
forsvarsrekke, bondekjeden e6-f5, bry-
ter nå sammen. Uansett er det ikke
helt enkelt å stagge hvits aggressive
pågang. 18...dxc3 strander på 19.Lxc3
Tf7/f8/g6 20.Sf3!, hvoretter svart
ikke har noe tilfredsstillende, f.eks.
19...Tf7 20.Sf3 Dxf4 21.Se5!, eller
19...Tg6 20.Sf3 Dxf4 21.Sh4!. Det
beste ser ut til å være det hypergriske
18...fxe4 19.Sxe4 Txf4, hvor hvit må
være «på hugget» og sende i vei
20.Sf6+! for å få fordel (20.Txf4 Dxf4
21.Lc1 Df8 fungerer ikke like bra),
f.eks. 21...gxf6 (21...Kh8 22.Txf4 Dxf4
23.Sxh7 med farlig angrep) 22.Lxh7+!
Kh8 (22...Kf8 23.Txf4! Dxf4 24.Lc1!)
23.Txf4 Dxf4 24.Lc1, og det virker van-
skelig å holde unna. 19.exf5! En bonde
gjenvinnes samtidig som veien til
svarts konge ryddes klar. 19...exf4 In-
genting henger sammen lenger. Hel-
ler ikke å blokkere a1–h8-diagonalen
hjelper – pga. springerhoppet til e4:
19...d6 20.Se4! 20.cxd4 Te8 20...Taf8
er ikke mye bedre: 21.Sf3! Sxf5 22.d5!
Se3 23.Lxh7+ Kh8 24.Df2! Sxf1
25.Lg6+! Kg8 26.Th8+! med matt.

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7zplwqp+-zpp0
6-zpn+-tr-sn0
5+-+-+P+-0
4-+PzP-zp-+0
3zP-+L+-+R0
2-vLQsN-+PzP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy
Hvits stilling er svært pen, og vi står
overfor partiets vanskeligste trekk for
min del. Hvordan skal jeg fortsette? Et
stadig tilbakevendende problem for
den som står godt, er at man blir for
hysterisk. Det kan fort skje her, ek-
sempelvis fungerer ikke 21.Se4 Txf5
22.Sd6 Dxd6 23.Lxf5 Sxd4 24.Lxh7+
Kh8 25.Dd3 Te2!. Så der satt jeg og
vridde på variantene som en Rubiks
kube og kom ingen vei, og så plutselig
– den siste tornen i hvits øye er f4-
bonden – hvordan får jeg has på den?
Ikke 20.Thf3 Sg4!, men ... 21.Th4! Der-
med faller bonden på f4 – og med den
svar ts siste rest av mostands-
dyktighet. Også Fritz i kommentator-
rommet hadde veldig sans for dette

stille trekket!  21...Se7 22.d5! Nå som
den svarte springeren ikke lenger kan
jumpe til e5, understreker dette lille
bondefremstøtet den hvite stillingens
triumf. Til og med løperen på b7 blir
dårlig. 22...Shxf5 På 22...Tf7/f8 følger
enkelt 23.f6! med totalt sammenbrudd.
23.Lxf6 Se3 Svart forsøker en siste
finte, men nå er det bare for hvit å
holde hodet kaldt. 24.Lxh7+ Kf7

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7zplwqpsnkzpL0
6-zp-+-vL-+0
5+-+P+-+-0
4-+P+-zp-tR0
3zP-+-sn-+-0
2-+QsN-+PzP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy
25.Thxf4! Å flytte dronningen var ikke
like klart. 25...gxf6 Eller enkle varian-
ter som 25...Sxc2 26.Lg5+ Dxf4
27.Txf4+ Sf5 28.Txf5#; 25...S7xd5
26.Lg5+ Dxf4 (26...Sxf4 27.Dg6+ Kf8
28.Txf4+ Dxf4 29.Lxf4) 27.Dg6+ Kf8
28.Txf4+. 26.Txf6+ Kg7 Kjetil spiller
ut resten for publikum. 27.Tf7+ Kh6
Eller 27...Kh8 28.Dc3+. 28.T1f6+ Kg5
29.Sf3+ Kg4

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7zplwqpsnR+L0
6-zp-+-tR-+0
5+-+P+-+-0
4-+P+-+k+0
3zP-+-snN+-0
2-+Q+-+PzP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
Her ble det fra Einar Gausels side i
etteranalysene gjort et poeng av at
det må da finnes en matt i to trekk.
Etter en del fingring med brikkene frem
og tilbake måtte vi oppgitt konstatere
at noe slikt ikke fantes (30.De4+
forsinkes av 30...Df4). Faktum er at
teksttrekket setter matt i to trekk – vi
overså at 30.Tg7+ Sg6 31.Dxg6 er
matt (godt gjort av tre tittelholdere!)
30.Tg7+ Kh5 31.Tg5# Dette partiet
er noe av det beste jeg har spilt på
lenge! 1-0
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DebutanterDebutanterDebutanterDebutanterDebutanter..... 15-årige Jon Ludvig Hammer bet godt
fra seg med 4 poeng, inkludert seier mot historiske
Silje Bjerke. Bak Siljes plassering skjuler det seg innbitt
kjemping hele veien. Turneringens siste parti var en
lang remis-tango mot eks-samboer Borchgrevink.

Crazy hemmiser
«... Jeg (Maren Stangeland) kla-
tra oppi handlevogna, iført en
kjempediger, svart hatt pluss noen
hemma solbriller. Og så var vi i
gang ... Folk stirret som om vi
skulle ha vært flyvende griser. Men

vi holdt ut, med tanken på at dette
så absolutt ville hjelpe med å for-
andre sjakkfolkenes rykte. Vi vil da
heller framstå som crazy hemmiser
enn kjedelige nerder? ... Etter 15-
16 runder rundt i første etasje
hadde folk faktisk sluttet å bry seg
særlig om dette uvanlige synet. Da
visste vi at vi hadde gjort en god
jobb: Vi hadde hjulpet sjakkfolk
med å kvitte seg med sitt dårlige
rykte, og byttet det ut med et opp-
siktsvekkende, hemma og crazy
rykte. Med denne herlige følelsen
kunne jeg klatre ut av handle-
vogna.»
(utdrag fra «Marens hjørne»,
fast innslag i NM-bulletinen)

Fyllingen hadde en god turnering, men
måtte nøye seg med 6.plassen, bak fem
stormestere, etter et noe unødvendig tap
mot GM Leif Erlend Johannessen i siste
runde. Leif Erlend, på sin side, var ikke i
storform, men viste klasse med 6½ po-
eng (ubeseiret) og 2615-prestasjon på en
”halvdårlig uke”. Det holdt til 3.plass
foran Lie og Djurhuus. Sistnevnte av-
sluttet fint med karakteristiske arbeids-
seire mot IMene Fossan og Elsness, men
var langt unna formen de første syv run-
dene. Spesielt skuffende for sjakk-
publikummet var 13-trekks-remisen i
3.runde mandag morgen (dobbeltrunde-
dagen!) mellom norsk sjakks to store
fightere: Djurhuus og Agdestein. Man

blir jo eldre og klokere, men noe pent
syn var det ikke.

Djurhuus’ parti i 5. runde mot sjakk-
skribentkollega Gausel viste tydelig to
dobbeltarbeidende fedre med mye å tenke
på. «Jeg har vunnet mange dårlige slutt-
spill i min karriere, men dette var nok
blant de dårligste,» sa Djurhuus til
Lahlum i bulletinen, som for øvrig be-
merket at Gausel etter partiet «ikke var
tilgjengelig for kommentarer».

To veier til IM-napp
Selv om stormesterne tidvis slet med for-
men, la de altså likevel beslag på de fem
første plassene. Ikke tilfeldig var det Fyl-
lingen som fulgte nærmest; Norges-
mesteren fra 1998 har gang på gang vist
at han kan kjempe på likefot med de
beste. På de neste plassene ble det IM-
napp til undertegnede og Øystein Hole.
Hole beveget seg smygende, nesten umer-
kelig gjennom rundene før han endelig
”nappet til”. Solide svartremiser i tre
sluttspill mot Djurhuus, Gausel og
Elsness la grunnlaget underveis. I siste
runde måtte han vinne med hvit mot Bjarte
Leer-Salvesen, og det gikk som bestilt.

Min egen turnering kulminerte med
en seig seier mot IM Frode Elsness i 7.
runde. Med 5 av 7 lå jeg dermed helt
oppe på delt 2.plass, og med rating-ka-
nonene Simen og Magnus ventende
som sultne løver i buskene, var IM-nap-
pet allerede i boks. Jeg trengte kun 0 av 2.
Det bød ikke på store problemer, som det
fremgår av denne reportasjen.

Korrekt akademikerKorrekt akademikerKorrekt akademikerKorrekt akademikerKorrekt akademiker..... Hole tok sitt
andre IM-napp etter et par kraftfulle
hvitseire. Han er nå blitt så god at
remistilbudene i Sandnes ofte ble
høflig avslått. Og eplet spiste han selv-
sagt på egen tid.

Foto: Leif Magne Svendsen

Foto: Leif Magne Svendsen
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Junior:

Tredobbelt OSS

Ørnulf Stubberud (2069), OSS
Daniel Kovachev (1979), OSS
Katalansk
1.c4 Sf6 2.g3 e6 3.Lg2 d5 4.Sf3 Ld6
Og allerede her var vi ute av teorien.
5.d4 c6 6.b3 De7 7.Lb2 0-0 8.0-0
b6?! Fritz liker ikke dette trekket et-
tersom svart nå vil slite med å få gjen-
nomført e5, som er standardplanen i
disse stillingstypene. Under partiet
tenkte jeg på 8...Sbd7 9.Sbd2 e5
10.cxd5 cxd5 11.dxe5 Sxe5 12.Sxe5
Lxe5 13.Lxe5 Dxe5 14.Sf3 Dh5
15.Sd4 med liten fordel til hvit (Fritz).
Hesten står utmerket på d4, og skulle
det oppstå et sluttspill etter f.eks.
16.e3, er det bare hvit som kan spille
på vinst. 9.Sbd2 Lb7 10.Dc2 Sbd7
11.e4!? Jeg er i utgangspunktet en
e4-spiller. Noe som betyr at når jeg
først får muligheten til å spille e4, så
skal det mye til for å stoppe meg.
11...dxe4 Svart må for all del ikke
spille 11...e5?? 12.exd5! cxd5
13.Tfe1! med lumske planer i e-linja.
12.Sg5 Tac8 13.Sdxe4 Sxe4
14.Sxe4 Lb8? Silikonmonsteret an-
gir 14...La3 15.Lxa3 Dxa3 16.f4!? med
fordel til hvit, men det er likevel bedre
for svar t enn det som ble spilt.
15.Tfe1! Med dette trekket forhindrer
jeg 15...c5, som besvares med 16.d5!
da 16...exd5 strander på 17.Sf6+ og
dama faller. 15...Tfe8 16.Te2?! Fritz
angir her 16.f4! for å ta ytterligere kon-
troll over feltet e5. 16...Sf8 17.Tae1
f6? Etter at jeg nettopp har doblet i e-
linja, virker ikke f6 særlig logisk.
18.Sd2 Ld6 19.Lh3 Df7

XIIIIIIIIY
8-+r+rsnk+0
7zpl+-+qzpp0
6-zppvlpzp-+0
5+-+-+-+-0
4-+PzP-+-+0
3+P+-+-zPL0
2PvLQsNRzP-zP0
1+-+-tR-mK-0
xabcdefghy
20.c5! bxc5 21.dxc5 Lc7 21...Dh5??
straffes brutalt med 22.Lxe6+ Txe6
23.Txe6 Sxe6 24.cxd6 Dd5 25.De4.
22.Dc4 Tcd8! Det beste forsøket.
23.Lxe6 går ikke på grunn av
23...Txe6! 24.Txe6 Txd2, og svart en-
drer utfallet. 23.f4 Td5 24.Lg2??
Dd7?? 24...Txc5! 25.De4 Lb6 26.Kh1
og stillingen endres fra å være langt
bedre for hvit til å bli meget uklar.
25.Lxd5 cxd5 26.Dd4 e5 27.fxe5 fxe5
28.Db4?! Bedre var 28.Txe5! Lxe5
29.Txe5 Txe5 30.Dxe5 Se6 31.Db8+
Lc8 32.Dd6! med vinst. 28...Dc6 med
remistilbud. 29.Tf2 29.Ld4? e4
30.Da4 Se6! er bedre for svart. 29...a5
30.Dc3 d4?? Tapstrekket. Stillingen
er uklar etter 30...Se6!, men svart har
her uhyggelig liten tid. 31.Df3 Dxf3
31...Db5?? 32.Df7+ Kh8 33.Dxf8+
Txf8 34.Txf8 med matt. 32.Sxf3 Nå
har kruttrøyken lagt seg, og det hele
er over. 32...Lxf3 33.Txf3 e4 34.Lxd4
Le5 35.Txe4 Lxd4+ 36.Txd4 Se6
37.Te4 og Daniel ga labb. 1-0

3.premievinner Martin Valla var med-
forfatter til NMs mest originale stilling:
XIIIIIIIIY
8r+-wqkvlntr0
7zpp+-zppzpL0
6-+-+-+-+0
5+-+p+l+-0
4-+-sn-+-+0
3+-+-+-+P0
2PzPP+-zPP+0
1tRNvLQmK-sNR0
xabcdefghy
De mystiske åpningstrekkene var 1.e4 c61.e4 c61.e4 c61.e4 c61.e4 c6
2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Sc6 5.h3 Sxd42.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Sc6 5.h3 Sxd42.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Sc6 5.h3 Sxd42.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Sc6 5.h3 Sxd42.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Sc6 5.h3 Sxd4
6.Lxh7 Lf5 6.Lxh7 Lf5 6.Lxh7 Lf5 6.Lxh7 Lf5 6.Lxh7 Lf5 med fordel til svart på grunn
av sentrumdominans (Hogir Talat -
Martin Valla, 2.runde (0-1)).

Junior
1. Ørnulf Stubberud, OSS 2069 +15 +21 +02 =03 +08 +06 +04 =07 =05 7½
2. Daniel Kovachev, OSS 1979 +18 +08 -01 +17 =03 -04 +13 +09 +07 6½
3. Martin Valla, OSS 1817 +17 +22 +10 =01 =02 =09 -07 +16 +04 6½
4. Kristian Aandal, Porsgrunn 5½, 5. Askild Bryn, L.hammer 5½, 6. Thomas Børstad,
OSS 5½, 7. Emil Agdestein, NTG 5, 8. Willy Kristiansen, Sandnes 5, 9. Inge S.
Skrondal, Akademisk 5, 10. Marte Egeland, Sandnes 5, 11. Håkon Astrup, OSS 5,
12. Brede Hagen, NTG 5, 13. Johnny Schmidt, Sørum 4½, 14. Tone Namtvedt, OSS
4½, 15. Ellisiv Reppen, NTG 4, 16. Karl Juriloo, Førde 4, 17. Anders Hobber,
Porsgrunn 4, 18. Kenneth Einarsen, Tønsberg 4, 19. Torkel Kvinge Tande, Mas-
fjorden 4, 20. Sverre Juul-Hansen, Sørum 3½, 21. Maria Pitz Jacobsen, Nordstrand
3, 22. Hogir Talat, Fr.stad 3, 23. Rannveig Blikra Vea, Stavanger 2½

Stubberud
kommenterer

Magnus Carlsen (14) og Jon Ludvig
Hammer (15) blir neppe noen gang
juniormestere. Nå er toget definitivt gått
for elitespiller Geir Sune Tallaksen (20),
og overraskende for mange valgte ”favo-
ritten” Øystein Bøyum Fossum (18) å
spille i Mester. Synd for dem, for junior
er en viktig og prestisjefylt klasse å vinne.

Fjorårets kadettmester, Ørnul fØrnulfØrnulfØrnulfØrnulf
StubberudStubberudStubberudStubberudStubberud (fyller 17 i august), grep sjan-
sen begjærlig i Sandnes, og sikret den
overlegne klasseseieren da han ledet med
hele to poeng to runder før slutt.

«Jeg trodde det skulle bli hardere, men
alle de andre spilte remis mot hveran-
dre, så jeg kunne bare dra i fra,» fortel-
ler Ørnulf.  Han er godt fornøyd med å
ha ”gjort seg ferdig med” pliktløpet i
junior allerede, men seieren kom ikke
direkte overraskende: «Jeg fryktet ingen
spesielt. Det var på papiret mange jevn-
gode utfordrere under meg, men jeg vis-
ste at jeg ville slå dem hvis jeg var i
form.» Til høsten venter andre skoleår
på NTG. Han trives med mye sjakk og
reising, og håper det neste året under
Simens ledelse vil hjelpe ham til å mat-
che eliteklassen neste år.

Nærmest Stubberud fulgte lag-
kameratene fra OSS, Daniel Kovachev
(18) og Martin Valla (20). Den gamle
storheten Oslo Schakselskap henger
fremdeles godt med, men fra resten av
landet var ikke deltakelsen imponerende.

Stubberud kommenterer det viktige
oppgjøret mot sølvvinneren:
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Etter seks runder ledet Stubberud
med ett poengs margin til Lahlums
fetter, Kristian Aandal (20). Lahlum
følger begivenhetene i bulletin 5:
«Fetter’n ser fortsatt helt uinteressert
ut og husker fortsatt aldri å ta med
kulepenn til runden, men har ikke
vært i nærheten av å tape noe parti og
er oppe på delt andreplass – kan han
overraske igjen mot selveste Stubbe-
rud i morgen?»

Senior A
1. Ragnar Hoen, OSS 2293 +11 +13 +06 +05 +03 +02 +04 +07 +08 9
2. Jan Svenske, Strømmen 1530 =03  =08+10 +07 +05 -01 +06 +09 =04 6½
3. Willy L. Olsen, OSS 1755 =02 =04 +13 +09 -01 +07 =05 =06 =12 5½
4. Øyvind Weberg, Follo 5, 5. Aage Mella, Strømmen 5, 6. Hans Chr. Fotland, OSS 5, 7.
Lars Sæther, Fr.stad 5, 8. Roar Lindblom, Risør 4, 9. Kjell Martin Haug, Stjernen 4, 10.
Odd Birkestrand, Masfjorden 4, 11. Gunnar Bue, Tønsberg 3½, 12. Per Sondresen,
Follo 3½, 13. Cato Rosenberg, Sandnes 2½, 14. Roar Thorstensen, Stjernen ½

Senior B
1. Håkon Sannes, Hønefoss 1455 +11 =09 -02 +05 +04 +06 =03 +12 +07 7
2. Hans Ivar Mellingen, Gambit T. (-) +wo =10 +01 +03 +06 =08 +07 +05 -04 7
3. Karsten Ovesen, Sevland 1420 +17 +08 =06 -02 +13 =07 =01 =04 +12 6
4. Øyvind Gabrielsen, Trondheim 5½, 5. Erik Lind Pedersen, Moss 5½, 6. Tore
Thonstad, Moss 5, 7. Alf Natskår, Stavanger 5, 8. Sverre Hebnes, Sandnes 5, 9. Frank
Johansen, Halden 5, 10. Ragnvald Monge, Sandnes 5, 11. Kjell Hoff, Fr.stad 5, 12.
Olav B. Skjæveland, Strand 4½, 13. Bjørn B. Johansen, Fr.stad 4, 14. Bernt Milovan,
Moss 3, 15. Gunnar M. Bekkelund, Gambit T. 3, 16. Knut Frimannslund, Sotra 2½, 17.
Gjermund Eikeland, Sandnes 2

Seniorklassene:

Hoen altfor god

Dagen etter i bulletin 6:
«Ledende Ørnulf Stubberud fikk ikke
mye hvitfordel mot overraskelses-
mannen Kristian Aandal, som i an-
ledning førstebordet for første gang i
turneringen hadde med medbrakt ku-
lepenn, men siden den viste seg ikke å
virke, var han igjen på leting etter en
hjelpsom venn etter fem minutters
spill... Like etter 20 trekk sto det på
førstebordet et tilsynelatende remisaktig
sluttspill. Aandal mistet imidlertid kon-
sentrasjonen da bulletinen kom...»Stubberud-Aandal, 7. runde.

«Det viktigste er ikke å vinne, men å ta 9
av 9.» Med denne sporty innstillingen
tok friskusen Ragnar Hoen (64), OSS,
sin fjerde seier i seniorklassen. Publi-
kum i Sandnes fikk ikke se en briljerende
mester, men en sikker vinnermaskin.

Oppslutningen om seniorklassene er
god, men nivåforskjellen mellom Hoen
og de andre er enorm. Neste år trenger
klassen definitivt deltakelse av IM Johan-
nessen, Kristiansen eller Ofstad – de
eneste som kan gi Hoen konkurranse.

I deres fravær var Jan Svenske (62)
fra Strømmen et positivt innslag. Med
respektløst spill satte han høyere ran-
gerte motstandere på plass  og  endte på
en klar 2. plass foran 75-årige Willy Ol-
sen, som hvert år tar turen fra sitt nye
hjemland Canada.

Bilde øverst: Seierspallen i Senior A,
Ragnar Hoen, OSS og Jan Svenske,
Strømmen.
Bilde nederst: Den jevngode vinner-
duoen på 7 poeng i senior B, Håkon
Sannes fra Hønefoss og den uratede,
men åpenbart farlige «Gambit-spil-
leren» Hans Ivar Mellingen.

Foto: Leif Magne Svendsen

Stubberud mot Fetter’n
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Den lovende lilleputten Frode O.O. Urke-
dal fra 1911 tok i år sin tredje strake
norgesmestertittel, men det så lenge ut
som om mesterskapet skulle havne i
Nord-Norge. Joachim Thomassen fra Mo
tok tidlig kommandoen i feltet, og ledet
helt frem til siste runde.

Frode ville det imidlertid annerledes
og med sin fjerde strake seier i turnerin-
gen, la han et stort press på Joachim. Da
Mo-spilleren ikke fikk noe annet enn re-
mis ut av sitt parti mot Kristoffer
Madland, var Frode endelig øverst på re-
sultatlisten, for første gang i turnerin-
gen.

En annen som med hevet hode kunne
reise fornøyd hjem fra Sandnes, var
Nicolai Getz fra OSS, som endelig fikk
det til å stemme i et NM med en flott
tredjeplass. Selv med våre to beste kadet-
ter opptatt med eliteklassen var dette en
sterk kadettklasse, og det er også bemer-
kelsesverdig at hele 60 kadetter stilte til
start i år.

I kadett B tok Runar Ødegård fra
Stavanger fullt hus (9 av 9) etter å ha
vist mye større sjakkforståelse enn sine
konkurrenter, og det blir spennende å se
hva han kan gjøre i A-klassen neste år.

Espen Andersen

Kadett A
1. Frode O.O. Urkedal, 1911 1832 +12 =04 +21 =20 =02 +13 +03 +05 +08 7½
2. Joachim Thomassen, Mo 1825 +14 +07 +08 =03 =01 +04 =05 +06 =09 7
3. Nicolai Getz, OSS 1612 +27 +16 +06 =02 =04 +08 -01 +09 =05 6½
4. Espen Forså, Tromsø 1894 +28 =01 +23 +06 =03 -02 +12 +20 =10 6½
5. Anders G. Hagen, Våler 5½, 6. Johannes L. Kvisla, 1911 5½, 7. Vegar Koi
Gandrud, Hønefoss 5½, 8. Sondre Waage Tofte, Stavanger 5, 9. Kristoffer Madland,
Sandnes 5, 10. Aina Marie Svendsen, Stavanger 5, 11. Nicholas Carding, Kragerø 5,
12. Line Jin Jørgensen, Sevland 4½, 13. Jonatan Ekelund Time, Hauge 4½, 14. Ingar
Edvardsen, Drammen 4½, 15. Sigmund Reppen, K.vinger 4½, 16. Kai Inge Esbensen,
1911 4½, 17. Jørgen Flo, Nordstrand 4½, 18. Anders Rønningen, Våler 4½, 19.
Jostein Munz, Nordstrand 4½, 20. Ellen Øen Carlsen, NTG 4, 21. Daniel S. Pettersen,
L.hammer 4, 22. Kenneth Hamre, Sarpsborg 4, 23. Espen Haugstad, Sandnes 3½,
24. Bendik Svendsen, Kragerø 3½, 25. Daniel Snerthammer, Sandnes 3½, 26.
Martin T Johannessen, Kragerø 3½, 27. Timmie Nygaard, Porsgrunn 3, 28. Daniel N.
Nyberg, Våler 3, 29. Eirik Nymo Isaksen, Alta 2½, 30. Dennis Nygaard, Porsgrunn ½

Kadett B
1. Runar Ødegaard, Stavanger (-) +02 +05 +21 +10 +15 +14 +04 +03 +07 9
2. Atle Larsen, Stavanger (-) -01 +26 -16 +25 +11 +06 +17 =04 +05 6½
3. Erlend Blom, Fana (-) +16 +08 +06 -15 +10 =05 +07 -01 =04 6½
4. Even Emberland, Sandnes 1140 -14 +11 +18 +08 +16 +15 -01 =02 =03 6½
5. Magnus K. Tande, Masfjorden 1064 +27 -01 =12 +19 +13 =03 +15 +14 -02 6½
6. Oskar Thormodsen, Hauge (-) +26 +12 -03 -16 +08 -02 +18 +17 +11 6
7. Sveinung T. Mjanger, Masfjorden 5½, 8. Evy Færevaag, Masfjorden 5½, 9.
Alexander Kårdal, Masfjorden 5½, 10. Einar D. Agdestein, Asker 5, 11. Hans
Joachim Aadland, Fana 5, 12. Magnus Lynghaug, Risør 5, 13. Harald Helberg,
K.vinger 5, 14. Eivind Brandt, 1911 4½, 15. David Ottersen, Arendal 4½, 16.
Joakim Skarding, Harstad 4½, 17. Stian Valle, Hammer fest 4½, 18. Espen
Bohnhorst, Kragerø 4½, 19. Silje Iren Nes, Sevland 4, 20. Sondre Aanstad,
L.hammer 4, 21. Ingrid Strand, Modum 4, 22. Tony Valle, Hammerfest 4, 23.
Margrethe Smelvær, Sevland 4, 24. Eirik Norbakken, Tromsø 4, 25. Christer
Enoksen, Tromsø 3½, 26. Henny Sivertsen, Sevland 3, 27. May Helen Strømsmo,
Tromsø 3, 28. Øyvind Malin, Vadsø 1½, 29. Stian Kosberg, Molde 1, 30. Tone
Aarthun, Sandnes ½

Kadettklassene:
Frodes tredje strake

Turneringsleder
Espen Andersen
rapporterer fra
de yngre klas-
sene:

Fire suverene vinnereFire suverene vinnereFire suverene vinnereFire suverene vinnereFire suverene vinnere.Ytterst til ven-
stre står Frode O. O. Urkedal som tok
7½ poeng i kadett A. Deretter følger
Stavangerspillerne Shervin-Leon
Malou med 8½ i miniputt, Lasse Ø.
Løvik med 8 i lilleputt og Runar
Ødegaard med fullt hus i kadett B.
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Putteklassene:
Stavangerdominans

At arrangørene skulle  sette sitt preg på
putteklassene var ventet, men at de skulle
la begge titlene bli igjen i Rogaland var
noe overraskende.

I miniputt ville ikke ekspert-
kommentator Hans Olav Lahlum
komme med tips, men nordisk mester
Anders Thingstad (Modum) og Jathavan
Suntharalingam (OSS) var av mange
regnet som de største favorittene. En som
også ville ha et ord med i laget, var imid-
lertid Stavangers Shervin-Leon Malou,
som åpnet turneringen med bare seire. I
fjerde runde slo han Jathavan, som til
slutt ble nummer to, og før siste runde
hadde Shervin-Leon 8 strake seire. I siste
runde kostet han på seg en remis mot
årets nordnorske puttemester John F. B.
Åsvang fra Sortland, og trygget dermed
mesterskapet. Shervin-Leon imponerte
med en god sjakkforståelse og en modig
og aggressiv spillestil.

At Lasse Ø. Løvik skulle vinne Lille-
putt, var ikke så overraskende. Han var
definitivt blant favorittene, men veien der-
fra til å stå øverst på seierspallen etter 9
runder har mange erfart kan være veldig
lang.

Sammen med Jon Kristian Haarr fra
Sandnes tok han raskt kommandoen
med 4 strake seire. Da disse to spilte re-
mis i 5 runde, fikk Katrine Tjølsen fra
Bergens tetkontakt, men i de to neste
rundene slo Lasse Katrine, og hun slo
igjen Jon Kristian. Dermed fikk Lasse en
luke på ett poeng før siste runde, og tok
der en meget rask remis (etter 1 trekk).
Katrine klarte ikke å slå klubbkamera-
ten Elias DeMac, så dermed tok Jon Kris-
tian sølvplassen etter seier mot Henrik
Juriloo fra Førde.

Lasse ble norgesmester takket være
sine evner til å regne ut motstanderne.
Det viste seg gang på gang at han hadde
sett lengst fremover, og dette kombinert
med stor angrepslyst gav en fortjent
norgesmestertittel.

Espen Andersen

Lilleputt
1. Lasse Ø. Løvik, Stavanger 1617 +52 +15 +25 +12 =02 +03 +05 +11 =06 8
2. Jon Kristian Haarr, Sandnes 1438 +40 +26 +05 +18 =01 +11 -03 +04 +13 7½
3. Katrine Tjølsen, Bergens 1563 +20 +08 =04 +21 +12 -01 +02 +18 =05 7
4. Even Thingstad, Modum 1575 +51 +14 =03 +06 -11 +08 +10 -02 +12 6½
5. Elias DeMac, Bergens 1512 +42 +28 -02 +25 +44 +13 -01 +09 =03 6½
6. Morten Lillehagen, 1911 1304 +33 +41 =11 -04 +21 +28 =12 +14 =01 6½
7. Levi André Tallaksen, Porsgrunn 1600 +35 =22 =16 =09 =45 +26 =13 +19 +11 6½
8. Bendik Berntsen-Øybø, 1911 1101 +37 -03 +14 =27 +19 -04 =16 +29 +22 6
9. Håvard Olsen, Tromsø 959 +49 +39 -18 =07 +23 =22 +15 -05 +20 6
10. Andreas Hindenes, Masfjorden 845 +59 +16 -12 +15 -13 +38 -04 +25 +18 6
11. Endre Larsplass, 1911 5½, 12. Benjamin Arvola, Kirkenes 5½, 13. Henrik Juriloo,
Førde 5½, 14. Andreas Strand, Modum 5½, 15. Sveinung Lind, L.hammer 5½, 16.
Marianne Wold Haug, 1911 5½, 17. Odin Rahlff Justad, Nordstrand 5½, 18. Kjartan
Aa. Fintland, Randaberg 5, 19. Benoni Frøland, Sandnes 5, 20. Asbjørn Hjørnevik,
Sandnes 5, 21. Rikard W. Rasmussen, Alta 5, 22. Ulv Greve Alsos, Tromsø 5, 23.
Marius S. Lode, Stavanger 5, 24. Lars Furu Kjelsaas, 1911 5, 25. Maren Stangeland,
Sandnes 4½, 26. Erlend Halvorsen, Sarpsborg 4½, 27. Vebjørn Haugsdal, Masfjorden
4½, 28. Ada Mellem, Våler 4½, 29. Joachim B. Nilsen, Bergens 4½, 30. Brage Jæger
Nilsen, Alta 4½, 31. Inge Larsen, Stavanger 4½, 32. Asbjørn O. Steinskog, Sandnes
4½, 33. Magnus Bjærum Kvidal, 1911 4½, 34. Anders Nes, Modum 4½, 35. Snorre Flo,
Nordstrand 4½, 36. Magnus Aartun, Stavanger 4, 37. Kjetil Danielsen, Nordstrand 4,
38. Håvard Halvorsen, Sarpsborg 4, 39. Daniel Fikstvedt, Stavanger 4, 40. Øyvind
Stangeland, Figgjo 4, 41. Martin L. Ellingsen, Tromsø 4, 42. Emil Mjanger, Masfjorden
4, 43. Tormund Blikra Vea, Stavanger 4, 44. Andreas Støle, Iglemyr D. 3½, 45. Ingrid
Kvinge Tande, Masfjorden 3½, 46. Henning Ward, Drammen 3½, 47. Eirik Aarthun,
Frøyland 3½, 48. Holger Støle, Iglemyr D. 3½, 49. Eirik Lund Presterud, 1911 3½, 50.
Arman Nur, Sandved 3, 51. Markus Halvorsen, 1911 3, 52. Petter Udland, 1911 3, 53.
Andreas Lønes, Follo 3, 54. Fredrik Fjeld, Stavanger 3, 55. Fredrik Kosberg, Molde 3,
56. Theodor K. Salvesen, Røros 3, 57. Tommy Bjørn Jensen, Brattås 2½, 58. Aleksan-
der B Nilssen, Figgjo 2, 59. Bjørnar Bersagel, Figgjo 2

Miniputt
1. Shervin-Leon Malou, Stavanger (-) +43 +29 +42 +02 +03 +06 +09 +15 =04 8½
2. Jath. Suntharalingam, OSSU 1100 +39 +44 +25 -01 +24 +10 +03 +05 +09 8
3. Odd M. Guttulsrud, 1911 1039 +68 +55 +24 +09 -01 +07  -02 +11 +13 7
4. John F. B. Åsvang, Sortland (-) +wo+57 +16 -06 +18 =05 +35 +07 =01 7
5. Elise Forså, Tromsø 635 +32 +10 +28 =07 =11 =04 +16 -02 +17 6½
6. Raksha Kulasingam, Østensjø (-) =13 +41 +66 +04 +12 -01 -07 +35 +16 6½
7. Anders Thingstad, Modum 1128 +59 +31 +35 =05 +15 -03 +06 -04 +20 6½
8. Sigve Haugsdal, Masfjorden (-) +27 -16 +72 =35 =13 +24 =18 +22 +15 6½
9. Simon Barane, Sandnes 788 +22 +66 +12 -03 +36 +11 -01 +10 -02 6
10. Tor Botheim, 1911 817 +63 -05 +21 +44 +14 -02 +12 -09 +25 6
11. Ingeborg Bjurholt, Bærum 854 +48 +18 +56 =15 =05 -09 +27 -03 +28 6
12. Andreas Jansen, Bergens (-) +19 +54 -09 +23 -06 +46 -10 +27 +32 6
13. Ingrid Øen Carlsen, NTG 668 =06 -19 +48 +49 =08 +54 +42 +14 -03 6
14. Jørgen Hoel, Bergens (-) +33 -35 +43 +50 -10 +36 +45 -13 +26 6
15. David Lange, Follo 5½, 16. Jørgen Sørbøl, 1911 5½, 17. Rolf Brage Lafton, Sørum
5½, 18. Anders Ljones, Stavanger 5½, 19. Jakob Olafsen Grande, 1911 5½, 20. Tore
Ø. Løvik, Stavanger 5½, 21. Dan Oliver Lode, Våler 5½, 22. Andreas Kanages Anda,
Stavanger 5½, 23. Øyvind S. Eliassen, Åsane 5½, 24. Joakim S. Misund, 1911 5, 25.
Kristian Haagaas, Nordstrand 5, 26. Jørgen Nes, Modum 5, 27. Aryan Tari, Stavanger
5, 28. Jar. Suntharalingam, OSSU 5, 29. Henrik Horne Iversen, Åsane 5, 30. Peter
Agdestein, Asker 5, 31. John-Andrè Sundvoll, Veien 5, 32. Håvard Dybdal Lund, Åsane
5, 33. Eivind Aartun, Stavanger 5, 34. Gaute Hagen, Asker 5, 35. Ole Vignisson Aase,
Stavanger 4½, 36. Daniel Fedai Larsen, Stavanger 4½, 37. Niklas Savio, Kjørbekkh.
4½, 38. Ola Sæteren Berntsen, Nordstrand 4½, 39. Reid Erik Friberg, Brattås 4½, 40.
Simen Aleksandersen, Sevland 4½, 41. Fredrik B.Jacobsen, Veien 4½, 42. Oda
Tjetland, Sandved 4, 43. Torstein Bersagel, Figgjo 4, 44. Andreas Harestad, Randa-
berg 4, 45. Eivind S. Berntsen, Nordstrand 4, 46. Andreas Fossheim, OSS 4, 47. Ole
Martin Moen, OSS 4, 48. Erik Johannes Auke, Drammen 4, 49. Abtin Tari, Stavanger
4, 50. Fredrick Hjelmevoll, Sevland 4, 51. Joakim J. Sivertsen, Figgjo 4, 52. Syver D.
Agdestein, Asker 4, 53. Rune Harestad, Randaberg 4, 54. Eystein Waade, Follo 3½,
55. Holger K. Thordal, Stangeland 3½, 56. Jon Asgeir Torsvik, Figgjo 3½, 57. Ragnhild
Bjurholt, Bærum 3½, 58. Vegard Kanages Anda, Stavanger 3½, 59. Erik Botheim, 1911
3, 60. Magnus Sleire, Masfjorden 3, 61. Ole Fr Stangeland, Sandved 3, 62. Emilie
Bergum Larsen, OSS 3, 63. Nina Færevaag, Masfjorden 3, 64. Thomas Fonnes,
Masfjorden 3, 65. Åshild Hjørnevik, Lye 3, 66. Johan Salomon, Nordstrand 2½, 67. Vera
Lunde Haugsdal, Masfjorden 2½, 68. Ingvild Hjørnevik, Lye 2½, 69. Patric Berg,
Drammen 2½, 70. Stian Andre Løvf, Drammen 2½, 71. Vebjørn Boge Nilssen, Figgjo
2½, 72. Gunnar Lange, Follo 2, 73. Christiane M. Moen, OSS  1
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Klasse Mester:

Ikke rør
Mesterklassen!

av Arnt
Esbensen,

Vadsø

For mange er
mesterklassen blitt
en viktig inspira-

sjon. Her samles spillere som ellers i
året lever på en mager kost av klubb- og
helgeturneringer, der det ofte er om å
gjøre å ikke bukke vekk poeng mot et
atskillig lavere ratingsnitt. I NM møter
man befriende jevnbyrdige motstandere
i ni partier, og må bruke all sin kløkt,
erfaring og energi (samt litt flaks og en
beinkrok i ny og ne) for å vinne partier.
Deltagerantallet gir også en antydning
om at landsturneringen er viktigere for
mesterspillerne enn for de fleste andre.

Kjempesuksess
Årets utgave var spesielt morsom å spille
i, fordi den rett og slett var svært sterk.
Det har ikke vært vanlig at spillere som
snuser på IM-napp i juni deltar med liv
og lyst i mesterklassen noen uker etterpå.
Dette henger selvfølgelig sammen med
at eliteklassen er blitt så vellykket som
den har blitt, og vi får håpe at trenden
bare fortsetter. Når styret i NSF antyder
en strukturendring av de øverste klas-
sene, må de tenke seg godt om. Fra dette
ståsted er den eksisterende ordningen
allerede en kjempesuksess…

Fire i front
Mot slutten var det mange som teoretisk
kunne kjempe om de to elite-plassene,
men i praksis stod det mellom Magne
Sagafos, Kjetil Stokke, Andreas Moen og
Espen Lie. Sagafos snublet i starten, men
viste etter hvert frem sin kapasitet etter
en periode med magre resultater. Stokke
er i ferd med å utvikle seg bort fra stem-
pelet som ren åpningsteoretiker, og vant
den avgjørende sisterunden mot Lie i

sluttspillet. I tillegg til å knive i toppen,
satt han visstnok og dunket lyn på ICC
utover kveldene, så appetitt på sjakk har
han nok av. Moen jr. tapte kvalitets-
tombolaen, men gjorde en god turne-
ring basert på den moenske sans for god
struktur og aktive brikker. To runder før
slutt så Lie ut som en bankers, men fikk
en stygg galopp på oppløpssiden. Han
vant noen seige sluttspill underveis, men
det sviktet altså i siste runde. Om et år er
han vel over 2300, så da er det kanskje
like greit at Stokke fikk en plass i solen?

Broket forsamling
Utover disse fire bestod klassen av en bro-
ket forsamling, med enda mer brokete
resultater. For eksempel hadde Terje Jo-
hansen fått utdelt rollen som topp-
rangert, men kom aldri helt opp i teten.
Manglende spilletrening?  På den posi-
tive siden ønsker vi talentfulle Dag Ulvin
velkommen tilbake etter lang tids passi-
vitet og med et greit resultat. Det var
også hyggelig at Øystein Fossum overlot
juniorklassen i Ørnulf Stubberuds sikre
varetekt for å spille med oss store gutta!
Her kom det også en sprekk på slutten,
men uansett er dette bare et intermesso
før en karriere i eliten.

På kvinnesiden spilte Sheila B. Sahl
som vanlig aggressivt, men i denne tur-
neringen var ikke det taktiske blikket på
høyden. Heather Richards virker nå helt
akklimatisert til norske forhold, og av-
sluttet med et knallparti i fantasi-
varianten (Caro-Kann) mot Fossum.
Flere jenter var det ikke med, men neste
år dukker forhåpentligvis Silje opp igjen
etter sin velfortjente permisjon i klassen
over.

Her følger den effektive slutten fra
Heathers glansparti:

Heather S. Richards (2051), 1911
Øystein B. Fossum (2233), NTG

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7zp-+-+R+-0
6lzp-+-+Nzp0
5+-+-+-+-0
4-+-+r+-+0
3+-zP-+-+-0
2PzP-+-mK-+0
1+-+-+-tR-0
xabcdefghy
43.Se5+ Kh8 44.Sg6+ Kg8 45.Tc7!
Bedre enn 45.Txa7?! Te2+ 46.Kf3
T8e3+ 47.Kf4 Te4+. For å unngå evig
sjakk må hvits konge oppover, men
etter 48.Kf5 Lc8+ 49.Kf6 Te6+ 50.Kf5
Te7+ vinner svart, som påpekt av Heat-
her. 45...Te2+ 46.Kf3 T8e3+ 47.Kf4
Ld3 48.Se5+ Kh8 49.Tc8+ Kh7
50.Tc7+ Kh8 51.Sf7+ Kh7 52.Sg5+
Kh8 Nå oppstår noen vakre matt-
motiver:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-mk0
7zp-tR-+-+-0
6-zp-+-+-zp0
5+-+-+-sN-0
4-+-+-mK-+0
3+-zPltr-+-0
2PzP-+r+-+0
1+-+-+-tR-0
xabcdefghy
53.Th7+! Kg8 53...Lxh7 54.Sf7#.
54.Se4+! Kf8 54...Kxh7 gir et annet
mattbilde: 55.Sf6+ Kh8 56.Tg8#.
55.Th8+ Kf7 56.Sd6+ Kf6 57.Tf8+
Ke7 58.Te8+ Kxd6 59.Txe3 Td2
60.Th1 Le2 61.Th2 1-0

Tungvektsoppgjøret fra syvende runde
kommenteres av vinneren selv på neste
side.

En Stokke
«På andrebord ofret Magne Sagafos med hvit bonde for et vedvarende initiativ,
men hadde visstnok ikke tilstrekkelig kompensasjon. Før Kjetil tok en altfor
klassisk Stokke, ved å bukke offiser fordi han byttet om rekkefølgen på to trekk.»
(Lahlum i bulletinen om oppgjøret i  6. runde mellom to kommende elitespillere)
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Sagafos
kommenterer

Andreas Moen (2195), OSS
Magne Sagafos (2204), Porsgrunn
Kongeindisk
I landsturneringen i Sandnes opplevde
jeg at mange sjakkspillere sliter med
nerver under partiene. Det viser at
sjakk fremfor alt er en kamp, og at
man må sette inn alt man har av energi
og ressurser for å vippe partiet til sin
fordel. 7. runde mot Andreas Moen bød
på et slikt parti. Det var langt fra feil-
fritt, og jeg måtte fra trekk 30 omstille
vinnermodusen til remis. Jeg visste at
med tap her ville jeg være ute av gull-
kampen. Nervene sto i helspenn da
Andreas rundt trekk 60 så ut til å karre
til seg vinnende fordel ... 1.d4 Sf6 2.c4
g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 0-0 5.Lg2 d6 6.0-0
a6 7.Sc3 Sc6 8.d5 Sa5 9.Sd2 c5
10.Tb1!? Overraskende. Et trekk jeg
aldri har sett før. Langt mer vanlig er
10.Dc2. 10...Sd7!? 11.Dc2 Tb8 12.b3
b5 13.h3 Sb6!? 14.e4? Dette hjelper
svar ts noe uvanlige oppstilling.
14...bxc4 15.bxc4 Ld7 16.Dd3 Sa4
Nå følger en rekke avbytter. Allerede
her må partene vurdere hvorvidt de er
villige til å gå inn i et eventuelt slutt-
spill. Jeg så lyst på fremtiden med tanke
på min svartfelter som etterhvert får

supreme kontroll i diagonalen a1-h8.
17.Txb8 Dxb8 18.Sxa4 Lxa4 19.La3
Dc7 20.Tb1 Tb8 21.Lf1 Tb6? Tårnet
burde heller stått på b7, et felt som
dekkes av springeren og dermed gjør
at svart unngår eventuelle bindinger i
b-linja. 22.Le2 Db7 23.Txb6 Dxb6
24.Sf1 Ld4 Her går jo ikke 24...Lb2
på grunn av bindingen etter 25.Db1.
25.Kg2 25.Dd2 Db1 26.Dxa5 Dxa2
27.Dxa4 Dxe2 28.Se3 Lxe3 29.fxe3
De1+ 30.Kg2 De2+ med evig sjakk
var en variant Andreas pekte på etter
partiet, og Fritz er enig. Svart kan også
forsøke å spille på vinst her med liten
risiko for å tape, selv om seier skal
godt gjøres. 25...Sb7 26.Dd2 Db1
27.Ld3 Da1 28.h4 Her var jeg svært
fornøyd. Med sitt siste trekk viser An-
dreas at han egentlig har svært lite å
foreta seg. Svarts brikker er mer ak-
tive, og dronningposten på a1 gir hvit
liten bevegelsesfrihet. Men svart har
heller ikke mye å finne på, helt til jeg
så et trekk jeg trodde vant a2-bonden.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+n+-zpp+p0
6p+-zp-+p+0
5+-zpP+-+-0
4l+PvlP+-zP0
3vL-+L+-zP-0
2P+-wQ-zPK+0
1wq-+-+N+-0
xabcdefghy

28...Lc3? 29.Dc1 Kalddusj. Svart må
bytte dame, og uten at svarts offise-
rer tar herredømme i hvits bakgård, er
det kun hvit som sitter med de prak-
tiske vinstsjansene takket være sin
overveldende terrengfordel. 29...Kg7
30.Se3 Dxc1 31.Lxc1 h5 32.f4 Ld7
33.Kf3 Ld4 34.Ld2 La4 35.Sc2 Lb2
36.Se3 Ld4 37.Ke2 Ld7 38.Lc2 Lxe3?
Dette er på grensen til to spørsmåls-
tegn. Med ett minutt igjen på 3 trekk
vurderte jeg det slik at hvit ikke ville få
glede av løperparet hvis jeg lukka stil-
lingen. Men slike avgjørelser bør man
vente med til etter tidsnøden. 39.Kxe3
Le8 40.e5 Ld7 41.Lc3 Kh7 42.Ld1
Kg8 43.Le2 Lf5 I ettertid ser man at
hvis svart holder løperen på d7, vil
ikke hvit få inn noen gjennombrudd ver-
ken med f5 eller e6. Og hvis hvits lø-
per bytter diagonal til b1-h7, kan svarts
konge gå fram og tilbake mellom h7
og h6 for å dekke g6, slik at e6-brud-
det vil være umulig. 44.Ld3 Kf8? Igjen
dukker muligheten til en forsert remis
opp. Jeg var redd for hvits muligheter
forbundet med f5 eller g4 dersom jeg
byttet av hvitfelterne. Men det viser
seg at hvit aldri kan avansere med f5
på grunn av svekkelsen av e5. En frem-
tidig springer på a5 eller d6 vil ta med
seg den ugarderte bonden på c4. Svart
burde derfor valgt: 44...Lxd3 45.Kxd3
Kf8 46.Ke4 Kg8 47.e6? f5+, og hvit
vil aldri kunne trenge gjennom festnin-
gen. 45.Le2 Lb1 46.a3 Lf5 47.Ld1
Ke8 48.La4+

XIIIIIIIIY
8-+-+k+-+0
7+n+-zpp+-0
6p+-zp-+p+0
5+-zpPzPl+p0
4L+P+-zP-zP0
3zP-vL-mK-zP-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
48...Kd8?? 48...Ld7 49.Lc6 Sd8
50.Lxd7+ Kxd7 51.Kf3 Sb7 52.g4
hxg4+ 53.Kxg4 e6 54.h5 gxh5+
55.Kxh5 Ke7 56.Kg5 Sd8 burde holde
remis. Men det er mange feilskjær som
lurer, og hvit kan fortsatt spille på ulike
planer for å forvirre svart i denne stil-
lingen. Nå får imidlertid hvit en gyllen
sjanse. 49.Lc6 Lc8 49...Kc7 50.Le8
taper bonde. 50.Kd2! ojda... Zugzwang!

TTTTTette oppgjør i 6. runde.ette oppgjør i 6. runde.ette oppgjør i 6. runde.ette oppgjør i 6. runde.ette oppgjør i 6. runde. Fire unge mesterspillere – som alle tidligere har
vært innom eliteklassen – preget turneringen. På 1.bord Lie-Moen og på
2.bord Sagafos-Stokke. De to sistnevnte sikret seg til slutt plass i eliten neste år.
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Svetteperlene drypper. Herfra kjemper
svart med hodet over vannet. 50...Kc7
51.Le8 Kb6 52.Lxf7 Lf5 53.Le8 Un-
der partiet trodde jeg 53.e6 var avgjø-
rende, men det viser seg at svart har
noen livreddende triks: 53.e6?! Sa5!
54.Lf6?? Sxc4+ 55.Kc3 Se3 og svart
har overtaket. 53...Sa5 54.Lxa5+
Kxa5 55.exd6 exd6 56.Lf7 Kb6 Med
bare sekunder igjen på de siste trek-
kene fikk jeg med meg at hvit vinner
etter 56...Ka4?? 57.Le6 Kxa3
58.Lxf5! gxf5 59.g4. 57.Le6 Kc7

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-mk-+-+-0
6p+-zpL+p+0
5+-zpP+l+p0
4-+P+-zP-zP0
3zP-+-+-zP-0
2-+-mK-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
58.g4! Vinnende. Bonden kan ikke tas.
58...Le4 59.Ke3 Lc2 60.f5 Kd8
61.fxg6 Den andre tidsnøden er over.
Hvit ser unektelig ut til å vinne gjen-
nom sin merbonde. Det er ulike måter
å vinne på, men det enkleste er:
61.Kf4 hxg4 62.Kxg4 Ke7 63.Kg5
gxf5 64.Lxf5 Lb3 65.Ld3 Kf7 66.h5
Kg7 67.h6+ Kf7 68.h7 Kg7 69.Kf5,
og hvit kan forsyne seg av svarts skatt-
kammer. 61...Lxg6

XIIIIIIIIY
8-+-mk-+-+0
7+-+-+-+-0
6p+-zpL+l+0
5+-zpP+-+p0
4-+P+-+PzP0
3zP-+-mK-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
62.g5? Det er vanskelig å si om dette
trekket kaster bort vinsten. Trekket
slipper to spørsmålstegn siden hvit
beholder praktiske sjanser. Bedre var
imidlertid: 62.Kf4 hxg4 63.Lxg4 Ld3
64.h5 Ke7 65.Kg5 Lxc4 66.h6 Ld3
67.Le2! Tipper Andreas hadde over-
sett denne finessen. Hvit etablerer to
fribønder, dersom svart trekker løpe-
ren! Følgende er forser t: 67...c4

Mester
1. Magne Sagafos, Porsgrunn 2204 -29 =41 +12 +10 +07 +02 =03 +08 +09 7
2. Kjetil Stokke, Fana 2221 +09 +03 +17 =06  =11 -01+21 =05 +08 6½
3. Andreas G. R. Moen, OSS 2195 +24 -02 +35 +04 +15 =08 =01 +11 =05 6½
4. Arnt Esbensen, Vadsø 2116 -21 +34 +20 -03 +31 =12 +19 +14 =06 6
5. Åsmund Hammerstad, Asker 2026 =12 =38 +25 +30 =21 +13 =14 =02 =03 6
6. Bertil Svendsen, Porsgrunn 2114 +43 +29 +30 =02 -08 =21 =09 +13 =04 6
7. Heather S. Richards, 1911 2051 =13 +40 -23 +24 -01 +27 =18 +22 +11 6
8. Espen Lie, Porsgrunn 5½, 9. Steinar Sidselrud, K.svinger 5½, 10. Terje Karlsen,
Fana 5½, 11. Øystein Bøyum Fossum, Drammen 5, 12. Georg Smidt Børresen, B.
Knights 5, 13. Terje Johansen, Strømmen 5, 14. Gunnar Berg Hanssen, Tromsø 5,
15. Håkon Bentsen, Molde 5, 16. Dag Ulvin, Lillestrøm 5, 17. Frode Ludvigsen,
Drammen 5, 18. Lars Breivik, Drammen 5, 19. FM Ole Chr Moen, OSS 5, 20. Trond
Thorstensen, Akademisk 5, 21. Brede A. Kvisvik, Kr.sund 4½, 22. Jone Riska
Pedersen, Bergens 4½, 23. Nikolas Axel Mellem, Våler 4½, 24. Ivar Chavannes,
Strømmen 4½, 25. Joachim Berg-Jensen, Porsgrunn 4½, 26. Arne Danielsen, Nord-
strand 4½, 27. Thomas Nyland, Molde 4½, 28. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 4½, 29.
Ragnar Holm, Hamar 4, 30. Øyvind Bentsen, Molde 4, 31. WIM Sheila B. Sahl, Asker
4, 32. Bror Thanke, Nordstrand 4, 33. Steinar Moen, Narvik 4, 34. Frode Lillevold,
Strømmen 4, 35. Jan Vidar Vestly, Randaberg 3½, 36. Stig K. Martinsen, Fana 3½,
37. Arn-Tore Haugsdal, Masfjorden 3½, 38. Geir I. Henriksen, Drammen 3, 39. Tore
Tjensvoll, Nordnes 3, 40. Rune Myhrvold, Hønefoss 3, 41. Odin Blikra Vea, NTG 2½,
42. Audun Kvam, Lørenskog 2½, 43. Jon Haug, Våler 2, 44. Gaute Salthe, Stavanger 1

68.Lxd3 cxd3 69.h7 d2 70.h8D d1D
71.Df6+ Kd7 72.De6+ Kc7 73.De7+
Kc8 74.Dxd6 Dg1+ 75.Kf6 Df2+
76.Ke7 Dh4+ 77.Df6 Dh7+ 78.Kf8 og
hvit slipper utrolig nok unna sjakkene.
Gjennom god koordinasjon mellom dron-
ningen og kongen presses den svarte
kongen ut mot kanten av stupet. Dår-
lig er derimot 62.Lf5?? Lxf5! 63.gxf5
Ke7 64.Ke4 Kf7 65.Kf4 Kf6 med re-
mis. 62...Ke7 63.Lc8 a5 64.Kd2 Le4

XIIIIIIIIY
8-+L+-+-+0
7+-+-mk-+-0
6-+-zp-+-+0
5zp-zpP+-zPp0
4-+P+l+-zP0
3zP-+-+-+-0
2-+-mK-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
65.Lh3? Løpersluttspillet er nokså
komplekst. Hvit ønsker å få kongen til
a4, men blir nektet adgang da Kb3
besvares med Ld1+. Det er også vik-
tig å merke seg at svart omtrent aldri
kan spille a4 for å låse stillingen, et-
tersom hvit da kan spille mot to svak-
heter (a4 og h5). For hvits del hjelper
det lite å spille Ld1 for å true h5-bon-
den og samtidig forberede  konge-
vandring til a4, da disse planene ef-
fektivt stoppes med Le8. Den kritiske
testen er derimot: 65.Kc3! Lf3 66.Lf5
Kf7! (66...Kf8? 67.Kb3 Lg4 68.Lc2 Ld7

69.Lg6 a4+ Tvungent, men nå får hvit
et nytt angrepspunkt: 70.Kc3 Lg4
71.Kd2 Ke7 72.Ke3 Kf8 73.Lc2 Ld7
74.Kf4 Kg7 75.Lf5 Le8 76.Ke4! Hvit
må fremdeles spille nøyaktig. 76...Kf8
77.Kd3 Ke7 78.Kc3 Kf7 79.Lc8 Kg6
80.Lb7 Kf5 81.Lc6 og hvit vinner.)
67.Kb3 Ld1+ (67...Lg4?? 68.Le6+
Ke7 69.Ka4 Le2 70.Kb5! og hvit ras-
ker med seg d6 og c5 med lett vinst.)
68.Lc2 a4+! Dette utrolige trekket
berger svart! (68...Le2?? 69.Ka4 Lxc4
70.Le4 La6 71.Kxa5 Lf1 72.Lf3 Kg6
73.Kb6 Ld3 74.Kc6 c4 75.Kxd6 c3
76.Ld1 c2 77.Lxc2 Lxc2 78.Ke7 og
hvit vinner.) 69.Kxa4!? (Alternativet er
69.Kc3 Lxc2 70.Kxc2 Kg6 71.Kd3 Kf5
med remis.) 69...Lxc2+ 70.Kb5 Lf5!
Igjen det eneste. Det er muligens dette
trekket vi overså i våre etteranalyser.
71.Kb6 (71.a4?? Ld7+ 72.Ka5 Ke7
og svart vinner på grunn av trekktvang.)
71...Ld3 72.Kb5 Lf5. Ingen av partene
har råd til å satse, og remis er uunngå-
elig. 65...Kf7 66.Lf1 Kg6! 67.Ld3? An-
dreas spilte dette trekket altfor fort.
Sommervarmen + 6 timers intens spil-
ling kan ha spilt et lite puss. Det er
fortsatt mulig for hvit å presse med
67.Kc3 Lf5 68.Kb3 Ld7, men det er
vanskelig å se hvordan han skal
komme videre. 67...Lxd3 68.Kxd3 Kf5
Svart har kontrollen over de riktige
feltene. Det er bare å pendle mellom
e5 og f5, og dersom hvit gir bonden
med g6, pendler svart mellom f6 og
g6 for å hindre infiltrasjon. Så fort hvit
spiller Kc2, lukker svart med a4. ½-½
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Årets Landsturnering i Sandnes skulle det i
utgangspunktet ikkje bli noko av – for min
del, på grunn av lang barnehagestopp og
problem med feriekabalen. Det var derfor
gledeleg då det ryktast at Trond T (sist omtalt
i NSb nr.2/2005 som Blindemattsetjaren frå
Bøler) hadde fått i hamn ein god deal på hei-
mebane, som mogleggjorde barnefri sjakk-
ferie i sørvest. Etter nokre runder utsøkt diplo-
mati på kammerset, var vi snart to i same båt
– og så bar det i veg, til havet.

Men først måtte skipskista pakkast, og
sidan brettspelande småbarnsfedre har mykje
å ta att, opptok klede og denslags kun halve
plassen. Resten vart brukt til alternative
strategispel som Carcassonne, Alhambra,
Ticket to Ride Europe og Axis and Allies. Eg
trur vi hadde med sjakkbrett og klokke også.

Etter å ha floge lavt over fjellet (med inn-
lagt slektstreff i Tuddal), kom vi fram til
Sandnes og fann relativt greitt spelelokalet,
vel og merke etter å ha korrigert nettkartet
frå heimesida. Sidan piler og tekst flytta seg

hit og dit, alt etter storleiken på browser-
vindauget, var kartet like mykje til forvirring
som hjelp.

Første dag brukte vi ei lita formue på
parkering, sidan ingen ga oss noko hint om
at parkeringshuset ikkje var den einaste sta-
den i nærleiken med god kapasitet.
Spelelokala var derimot flotte, i alle fall for
dei vaksne, sjølv om eg og andre i klasse 1 dei
første rundene var litt plaga av mykje støy
rundt den flaskehalsen som døropninga vart.
Arrangøren fekk delvis bukt med problemet
ved å innføre ei «stille sone», men hand-
hevinga av taleforbodet der kunne nok ha vore
betre.

Opningslaurdagen var stort sett vellukka
for Trond T, Øystein H og underteikna (som
delte ei leilegheit i Stavanger under opphal-
det) – vi tok 2½ av 3 – men på grunn av sein
rundestart vart det ikkje tid til andre brett-

spel etter sjakken, og det trekte ned.
Etter at NM-veka var vel i gang, forsøkte

heimepatruljen å følgje oss som var ute i fel-
ten per Internett. Vi fekk derimot nokre kla-
ger over manglande oppdatering av resultat
(før runden var slutt), samt over litt slurvete
korrekturlesing (gjaldt både bulletin og nett-
sider). Noko av forklaringa kan vere at
Webmaster Raymond Boger sat og spelte
sjakk nokre brett unna underteikna i klasse
1, og det er jo måte på kor mykje korrektur-
lesing og resultatservice ein kan bedrive mel-
lom trekka. Mannen sprang i alle fall ein del
mellom spelelokale og redaksjon.

Vi fann fort rytmen. Bortsett frå manda-
gen (med dobbeltrunde), var det sjakk frå 10,
deretter middag, så meir speling: brettspel
(Ticket to Ride fekk vi også Rune D med på,
etter at alle teoretiske moglegheiter var borte
– takk til Kjetil A!), laglyn (Trond og Espen T
og eg var «27.Sxe7 sjakk matt», som slo til så
mange gongar at det ga pallplassering) og
lynsjakk (der Espen T og eg sikra oss ny pre-
mie i klasse 1). I hovudturneringa greidde vi
å synkronisere oss til 5 av 9, og for Øystein H
heldt dette også til IM-napp nummer to (og
til siste premieplass i klasse 1 for meg). Re-
septen for IM-napp er altså å ofre førebuinga
under turneringa til fordel for speling av an-
dre typar brettspel!

NM rundt forbi Carcassonnes skogar
– ei reiseskildring frå småbarnsfedre utan barn

på grunn av sein rundestart vart
det ikkje tid til andre brettspel
etter sjakken, og det trekte ned.“

Eg trur vi hadde med sjakkbrett
og klokke også.“

Alt i alt hadde vi ei strålande veke i Sand-
nes og Stavanger, og bortsett frå litt tynt med
informasjon, deriblant ein litt puslete bulle-
tin, gjorde arrangøren ein framifrå jobb på

dei fleste område. Mange og flotte side-
arrangement, deriblant simultanar og
forelesningar, er tiltak som framtidige
arrangørar bør leggje merke til. Nybegynnar-
klassa var også ein gledeleg nyskapning.

Laurdagskvelden tok vi på den glimrande
Kino 1 (som låg rett ved spelelokalet), og sjølv
om filmen (Mr og Mrs Smith) ikkje var det
heilt store, var kinosalen nesten verd ein tur
til Sandnes i seg sjølv. Søndag letta vi anker
og sette kursen mot aust, og alle var samde
om at det hadde vore ein fin tur.

Laglyn Laglyn Laglyn Laglyn Laglyn – like morosamt som å ta godteri frå ungar like morosamt som å ta godteri frå ungar like morosamt som å ta godteri frå ungar like morosamt som å ta godteri frå ungar like morosamt som å ta godteri frå ungar. . . . . Trond  og Espen T til venstre og
artikkelforfattaren lengst til høgre.

Ordliste for vidarekommande:
T – ei forkorting som kan brukast til dø-
mes om Thorstensen-brørne.
«27.Sxe7 sjakk matt» – eit mogleg namn
på eit lag i laglynkonkurransen. Andre lov-
lege namn er til dømes «Barth Sahl» (Hå-
kon Astrup, Thomas Børstad og Emil
Agdestein) eller «Sofagas United» (Magne
Sagafos, Brede Kvisvik og Johannes Kvi-
sla).

Hans Arild Runde

Foto: Leif Magne Svendsen
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KLASSESPILLERE

Løsninger står nederst på siden.Slik spiller de i klasse 1. Er du med på notene?

Nr. 1: Svart trekker

Nr. 2: Svart trekkerNr. 4: Svart trekker

Nr. 1: Svart trekker
Nr. 1: Svart trekker

Nr. 2: Hvit trekker

Nr. 1: Svart trekker
Nr. 5: Svart trekker

Nr. 1: Svart trekker

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Svart trekker

XIIIIIIIIY
8-tr-wq-trk+0
7vl-zp-+pzp-0
6p+-zp-snnzp0
5zP-+P+-+-0
4L+N+P+-+0
3+-+-+P+-0
2-vL-+-zP-zP0
1wQ-+RtR-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-wq-+k+-tr0
7+-+n+pzpp0
6-+-zPp+-+0
5+Q+-zP-+-0
4-+-+-+-+0
3+p+-+N+-0
2-+-+-zPPzP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-tr-mk-tr0
7zp-+-+-zp-0
6-+p+-+L+0
5+p+n+-+-0
4-+-zP-+qzp0
3+-+-+-+-0
2PzPPsn-zPPwQ0
1+-+-tRRmK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+r+-+k+0
7+-+n+p+p0
6p+-+p+p+0
5wqp+l+-zP-0
4-vl-zP-+-zP0
3+-tr-vL-tR-0
2P+-+QzP-+0
1mKL+RsN-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+rwq-trk+0
7+p+-+-+p0
6p+-zp-vln+0
5+-zpPzp-+-0
4-+P+PzpP+0
3+-sN-+P+-0
2PzPn+LvLK+0
1+RwQ-+R+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-tr-+-tr-mk0
7+-+l+p+-0
6p+-wq-+-vl0
5+-+-+N+Q0
4-+p+L+-+0
3+-+-+-+P0
2PzP-+-zP-+0
1+K+-tR-tR-0
xabcdefghy

1) Roar Nakken, Ålesund – Gun-
nar Stake-Larsen, OSS. 24...Sh5!
Klassevinneren lar gampene få av-
slutte et godt posisjonelt parti-
opplegg. 25.e5 Sh4! 26.Te4
Dg5+ 0-1
2) Ole Woldseth, Sotra – Henrik
Carlsen, Bærum. 26.Tc1! Starten
på en fin serie med (gjensidige)
mattmotiver. 26...Kd8 26...Dxb5
27.Tc8# 27.Da5+ Ke8 28.Dc7
Dd8 29.Db7! Åpner veien for tår-
net. 29...Sb6 30.Tc7 b2 31.Dxb6
Sikkert greit å hindre b1D matt!
31...Da8 Pappa Henrik prøver seg
igjen. 32.Dxb2 Eller 32.d7+ Ke7
33.Dc5+ Kd8 34.Tc8+ Dxc8
35.dxc8D# 32...f6 33.Te7+ Kf8
34.Sd4 Dc8 35.Db8! En avslut-
ning med stil! Det følger  35...Dxb8
36.Sxe6+ Kg8 37.Txg7#. 1-0

3) Tor Ketil Larsen, Stavanger –
Hans R. Thjømøe, Drammen.
27.Dd6+! Svarts siste trekk var
en stor bukk (dronningen gikk fra
d7 for å ta en bonde på g4). 1-0
4) Per-Kristian Vigdal, Nordstrand
– Frode Lund, NTG. 25...Tc2!
26.Sxc2 Lc3# 1-0
5) Øyvind Normann, Bergens – Terje
Nilsen, Strømmen. 24...Se3+! Et
fint posisjonelt bondeoffer som gir
svart adgang til feltet f4. 25.Lxe3
fxe3 26.Sd1? En bukk, men etter
26.Dxe3 Sf4+ 27.Kh2 Lh4! fulgt
av Dg5, har hvit det fryktelig vondt
på de svarte feltene. 26...Sf4+ 0-1
6) Jan Stokke, Drammen – Ole-J.
Kristiansen, Hamar. 28...Txb2+!
29.Kxb2 Db4+ 30.Kc2 La4# En
uvanlig pen matt! 0-1

Velkommen
hurtigrating

Elokomiteen bestående av de
erfarne herrene Yggeseth,
Djurhuus og Kjeken har beslut-
tet at hurtigsjakkturneringer
kan inngå i NSFs ratingsystem,
dog med tilsvarende lav koeffi-
sient («k»).

Debatten har gått høylytt i
Tromsø Sjakklubbs gjestebok,
der enkelte krevde kongressens
inngripen for å forsvare «lang-
sjakkens» tradisjonelle enemer-
ker. Men kongressdeltakerne i
Sandnes var lite opptatt av denne
problemstillingen.
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Medlem: I OSS siden 1976.
NM-meritter: Vant klasse 1 i 2002
og ble nr. 2 i 1999.
Landsturneringen: En årlig familiefe-
rie sammen med Ole Chr. Moens
familie. Barna spiller i miniputt, og
Gunnar treffer Ole Christian med
jevne mellomrom i Mesterklassen.
Sjakkstil: Sunt, aktivt posisjonsspill med vekt på gode parti-
opplegg. Snarere Karpov enn Kasparov.
Ambisjoner: Fortsette på sammen hyggelige nivå med NM,
seriesjakk og sjakklitteratur.
Kjennetegn: Begynte med sjakk i voksen alder og blir bare
bedre med årene.
Kampen i Sandnes: Tok remis i siste runde mot Ole Smeby
med offiser over for å sikre seieren.

Klasse 1
1. Gunnar Stake-Larsen, OSS 1877 -07 +42 +21 +17 +04 +03 =02 +09 =05 7
2. Thomas Bryn, Molde 1812 =11 +43 =19 =28 =10 +38 =01 +08 +03 6½
3. Espen Thorstensen, Kongsv. 1938 +40 +08 +07 +10 +05 -01 -09 +04 -02 6
4. Roar Nakken, Ålesund 1756 -21 +41 +06 +18 -01 +15 +07 -03 +09 6
5. Ole Smeby, Kongsvinger 1851 +26 +20 =10 +15 -03 =08 +17 =12 =01 6
6. Tor Kristian Larsen, Fana 1955 =23 =39 -04 +32 =27 +30 +13 =11 +24 6
7. Jan Henning Hestad, Sandnes 5½, 8. Carl Eric Horda, Caïssa 5½, 9. Oddmund
Sande, Randaberg 5½, 10. Håvard Skøien, Kr.sand 5½, 11. Ole Jørn Gyldenås,
Nordstrand 5½, 12. Pål Agdestein, Asker 5½, 13. Gjermund Sørseth, Caïssa 5½,
14. Morten Lilleøren, Lørenskog 5½, 15. Hans Arild Runde, Akademisk 5, 16. Ole
Woldseth, Sotra 5, 17. Raymond Boger, Randaberg 4½, 18. Håkon Haugsrud,
Fr.stad 4½, 19. Ole-J. Kristiansen, Hamar 4½, 20. Helge E. Theting, Kragerø 4½, 21.
Terje Nilsen, Strømmen 4½, 22. Jahn Spillum, Moss 4½, 23. Jan Stokke, Drammen
4½, 24. Lars Erik Pedersen, Strømmen 4½, 25. Per Kristian Hansen, Kampen P B
4½, 26. Hans Richard Thjømøe, Drammen 4½, 27. Øyvind Normann, Bergens 4, 28.
Thore Østrem, Nordstrand 4, 29. Ragnar Edvardsen, Drammen 4, 30. Trond Nilsen,
Nordstrand 4, 31. Kjell Magne Johnsen, Samisk 4, 32. Øyvind Pedersen, Tromsø 4,
33. Jan Synnestvedt, Nordstrand 4, 34. Henrik A. Carlsen, Bærum 3½, 35. David
Lilleøren, Lørenskog 3½, 36. Rune Salomonsen, Nordnes 3½, 37. Frode Lund, NTG
3½, 38. Finn M. Gulliksen, Caïssa 3, 39. Tor Ketil Larsen, Stavanger 3, 40. Svein
Harald Johnsen, Vadsø 3, 41. Timo Nurmi, ASKO 3, 42. Per-Kristian Vigdal, Nord-
strand 3, 43. Leif Kverndal, Stjernen 2½, 44. Ola Mogstad, Molde 0

Gunnar Stake-Larsen (52)

NM i lyn – Magnus igjen

Ny eliteserie
Blant mange innkomne forslag var det
på forhånd særlig interesse rundt sen-
tralstyrets forslag om landsdekkende
eliteserie på 10 lag fra sesongen 2006-
07. Dette ble vedtatt etter en viss debatt.
Enkelte kritiske røster fryktet for distrik-
tenes representasjon i serien, men de fleste
sa seg fornøyd da det ble klargjort at
vinnerne fra Østlandsserien, Vestlands-
serien, Midt-Norge-serien og en Nord-
norsk Sonefinale skal møtes for å kjempe
om to ledige opprykksplasser hvert år.
Seriesjakken kommende sesong vil fun-
gere som en kvalifisering til eliteserien.

Ved siden av en eliteserie vil det bli
arrangert et NM for lag, som vil bli noe
liknende den nåværende åpne gruppen
under NM-finalen, skjønt med flere run-
der. Her kan alle klubber stille – vinne-
ren blir årets norgesmester. På samme
måte som i fotballen får vi dermed både
”serie og cup”.

Stikkamp med blanke ark
Etter forslag fra Hans Olav Lahlum ble
stikkampreglene for NM endret, slik at
det nå blir spilt hurtigsjakk ved poeng-
likhet. Alle husker vel at Berge Østenstad
fikk tittelen etter 1-1 i stikkampen mot
Magnus Carlsen i fjor på grunn av ube-
tydelig bedre kvalitet fra selve turnerin-
gen. I år er visstnok kvaliteten i Magnus’
favør, men Carlsen og Agdestein møtes
til høsten med blanke ark da regel-
endringen ble gjort gjeldende allerede for
årets NM.

Rokade i sentralstyret
Ellers merker man seg en liten rokade i
det nye styret. Den aktive visepresidenten
Helge Nordahl overtar kassererjobben til
Kenneth Gvein, som nå blir vanlig styre-
medlem med tiltenkt ”markedsansvar”.
Dermed kommer en ny visepresident inn
nordfra, nemlig Tromsøs Jan Sigmund
Berglund.

AG

NSFs 84. kongress, Sandnes 3. juli:

Som i fjor valgte Magnus å lade opp til
den avgjørende sisterunden med lyn-
sjakk fredag kveld. Det gikk som det måtte
gå.

Mesterklassen:Mesterklassen:Mesterklassen:Mesterklassen:Mesterklassen:
1. GM Magnus Carlsen, NTG 20
2. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 15½
3. Harald Borchgrevink, Bergens 14½
4. Per Ove Egeli, Randaberg 14½
5. Jon Ludvig Hammer, OSS 14

Klassevinnere lynsjakk
SeniorSeniorSeniorSeniorSenior: Ragnar Hoen, OSS
Junior:Junior:Junior:Junior:Junior: Geir Sune Tallaksen, Porsgrunn
Kadett:Kadett:Kadett:Kadett:Kadett: Nicolai Getz, OSS
Lilleputt:Lilleputt:Lilleputt:Lilleputt:Lilleputt: Katrine Tjølsen, Bergens
Miniputt:Miniputt:Miniputt:Miniputt:Miniputt: Shervin-Leon Malou, Stavanger
Klasse 1:Klasse 1:Klasse 1:Klasse 1:Klasse 1: Odd Nordahl, Bærum
Klasse 2:Klasse 2:Klasse 2:Klasse 2:Klasse 2: Thor Roverud, Caïssa
Klasse 3:Klasse 3:Klasse 3:Klasse 3:Klasse 3: Bjørn M. Ellingsen, Stavanger
Klasse 4:Klasse 4:Klasse 4:Klasse 4:Klasse 4: Frode Gundersen, Sandnes
Klasse 5:Klasse 5:Klasse 5:Klasse 5:Klasse 5: Erlend Halvorsen, Sarpsborg

Foto: Leif Magne Svendsen
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Klasse 2
1. Ole R. Tuft, Caïssa 1629 +39 +26 +13 +21 =04 -02 +10 =09 +06 7
2. Dag Andersen, Indre Østfold 1644 =50 +73 +69 +06 +17 +01 =05 +04 -03 7
3. Victor Havik, Stavanger 1684 +74 -12 =26 +30 +49 =20 +36 +15 +02 7
4. Jan Ludvigsen, Fr.stad 1607 +58 +07 +15 +05 =01 =14 +12 -02 =08 6½
5. Harry Andersen, Fr.stad 1716 +71 +53 +12 -04 +52 +13 =02 -06 +09 6½
6. Svein Arne Thrana, Nittedal 1705 +22 +42 =51 -02 +28 +35 +26 +05 -01 6½
7. Rune Aarthun, Sandnes 1674 +40 -04 -09 +71 +76 +37 =11 +35 +22 6½
8. Henning Pettersen, L.hammer 1574 -49 +78 +39 +18 -13 +52 +16 +14 =04 6½
9. Pål Farmen, Caïssa 1708 =32 =33 +07 =16 +18 +51 +20 =01 -05 6
10. Mikhail Lilleøren, Lørenskog 1675 =27 +47 +70 +54 =14 =15 -01 +26 =11 6
11. Lars Monsen, Bodø (-) +36 -28 =38 =62 +32 +27 =07 +34 =10 6
12. Gunnar Lie, Porsgrunn 5½, 13. Bjørn Røst, SOSS 5½, 14. Odd Pedersen, Løren-
skog 5½, 15. Frode Høva, Follo 5½, 16. Bagher Portazedi, Stord 5½, 17. Hans
Hovden, Kirkegata 5½, 18. Aslak Haanshuus, Stjernen 5½, 19. Jim Christensen, Mo
5½, 20. Jon Gunnar Tufta, Bergens 5½, 21. Vidar Garmanslund, Sotra 5½, 22. Lars
Johansen, Nordstrand 5½, 23. Øystein Knutsen, Stavanger 5½, 24. Hafsteinn
Agustsson, Nordnes 5½, 25. Tom Eriksen, Sotra 5½, 26. Jan Rune Moberg, Follo 5,
27. Morten Wendelborg, Porsgrunn 5, 28. Per Skogli, Gjøvik 5, 29. Aleksander Omtvedt,
1911 5, 30. Christian Neukamm, Strømmen 5, 31. Rune Johnsen, Bodø 5, 32. Per-Chr.
Stenvaag, Løten 5, 33. Rune Persson, Tromsø 5, 34. Jussi Dyrnes, Nordstrand 5, 35.
Lewi Bekkelien, B. Knights 4½, 36. Eric Fanghol, Ålesund 4½, 37. Rolv Breivik,
Akademisk 4½, 38. Leif Oskar Bjornes, Kr.sand 4½, 39. Jan Elvebakk, Trondheim
4½, 40. Odd Gunnar Malin, Vadsø 4½, 41. Per M. Berg-Jensen, OSS 4½, 42. Sigmund
Lunde, Sarpsborg 4½, 43. Espen Sollum, Stjernen 4½, 44. Asbjørn Lindland, Voss
4½, 45. Fred Westerby, 1911 4½, 46. Raymond Holmboe, Caïssa 4½, 47. Knut Valle,
Hammerfest 4½, 48. Bård Fjellengen, Sarpsborg 4½, 49. Ricardo Martinez, Stavanger
4, 50. Per Inge Holmen, Mo 4, 51. Ida Lahlum, Alta 4, 52. Holger Lange, Follo 4, 53.
Hans Stabbetorp, Fr.stad 4, 54. Knut Jarle Hjørnevik, Sandnes 4, 55. Håkon Strand,
Stavanger 4, 56. Karim Ali, Fribonden 4, 57. Øystein Edvardsen, Drammen 4, 58. Arild
Øksnevad, Nittedal 4, 59. Stein A. Nordhuus, Br.øysund 4, 60. Thor Roverud, Caïssa
4, 61. Oddvar Solli, Voss 4, 62. Henrik Aas, Stjernen 3½, 63. Per H. Wibe, Asker 3½,
64. Olav Fredriksen, Fnatt 3½, 65. Harald Halvorsen, Stavanger 3½, 66. Stein Berntzen,
Tromsø 3½, 67. Odd Ristesund, Sjakkam. 3½, 68. Magne Svendsen, Lillestrøm 3½,
69. Egil Arne Standal, Ørsta 3, 70. Tore Reppen, K.vinger 3, 71. Thomas G. Larsen,
Larvik 3, 72. Einar Kjæmperud, Caïssa 3, 73. Morten L. Madsen, Sotra 3, 74. Stein
Tore Gausdal, Sandnes 3, 75. Sven Erik Harberg, (direkte) 3, 76. Tom R.Wister,
Kirkegata 2½, 77. Torstein Furnes, Follo 2½, 78. Audun Sele, Molde 2½, 79. Jørund
Berstad, Førde 2½, 80. Leif Tidemann-Anders, Caïssa 2½, 81. Håvard H. Schjong,
Randaberg 2, 82. Thoralf Barstad, Nordstrand 1½, 83. Ryaad Aabid, Kr.sand 0

Medlem: I Caïssa på slutten av
80-tallet og på ny fra 2003.
Meritter: Vant årets kretsmester-
skap i Vestfold.
Landsturneringen: Spiller for tredje
året på rad.
Sjakkstil: Egentlig posisjonsspiller, men eksperimenterer nå
med «kompromissløs computersjakk», det vil si rare struktu-
rer der trekkene ikke er logiske, men ... gode!
Ambisjoner: Stabilisere seg i klasse 1.
Kampen i Sandnes: Lå ett poeng bak ledende Andersen før
siste runde. Andersen tapte mot Havik, og Tuft benyttet sjan-
sen til å komme à poeng gjennom en seier mot Thrana. Den
spennende sisterunden vekket kampinstinktet, og fin-
opptellingen gav seier på kvalitet.

Ole R. Tuft (33)

Landsturneringen
ble en fin opple-
velse for over 600
deltakere, men forble en godt skjult hem-

melighet på Quality
Hotel. Det var litt over-
raskende at Magnus
Monsen og hans stab –
som er så gode på rekrut-
tering – ikke satset mer
på å profilere mesterska-

pet utad. Mediene var enda mer fravæ-
rende enn tidligere, og selv innbyggerne
i Sandnes fikk vel knapt med seg hva
som skjedde. Noen av hotellgjestene som
bodde i 2. etasje – vegg i vegg med analyse-
rommet – stusset litt over alle sjakkbrett-
ene som stod framme, men fikk lov til å
leve videre i sin uopplysthet.

Utad
Rogalendingene har sikkert rett i at det
møysommelige arbeidet som gjøres i
skolesjakken er langt viktigere enn medie-
oppslag om Kongen vs. kronprinsen;
SuperSilje i eliten; Lars Monsens come-
back i klasse 2; et par hundre gærninger
i sjokk og laglyn og hva det måtte være.
Man skulle likevel tro at noe av dette
kunne vekke enkelte ikke-sjakkspilleres
nysgjerrighet.

Innad
Hvordan formidles så NM-moroa internt
i NSb? Det blir litt prioritering her og
der. To suksesshistorier (de aller yngste
og aller eldste) er litt stemoderlig be-
handlet: De yngste fortjener mer opp-
merksomhet, fortrinnsvis gjennom et
Førsteraden som holder seg på beina. En
sammenslåing med NSb kan bli aktuelt,
men foreløpig må jeg igjen – denne gang
med en litt vond smak i munnen – henvise
de yngre til neste utgave (?) av Førsteraden.

Førsteradens betydning er desto større
siden gleden ved å se seg selv på trykk er
omvendt proporsjonal med alder. Derfor
er jeg mindre bekymret for dekningen av
seniorklassene, og føler meg trygg på at
seniorene møter den sparsommelige om-
talen med sitt sedvanlige storsinn.

AG

NM-
dekning

Foto: Leif Magne Svendsen
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Klasse 3
1. Tore Lambrechts, Sandnes 1337 +61 +08 +06 =19 +13 +03 =11 +02 +05 8
2. Eirik Lynghaug, Risør 1489 +42 =12 +37 =10 +08 +19 +03 -01 =04 6½
3. Svein I Stensland, Stavanger 1413 +27 +59 +23 +13 =11 -01 -02 +15 +09 6½
4. Øyvind Fossheim, Fribonden 1480 -wo =18 +35 =27 +23 +13 +07 +08 =02 6½
5. Inge Simonsen, Tromsø 1285 +48 -30 =33 +46 +15 +09 +12 +11 -01 6½
6. Kjell Børre Grebstad, Asker 1487 +14 +47 -01 =31 =21 =24 +27 +20 +11 6½
7. Rune Jordet, Nittedal 1401 =18 -16 +42 +49 +47 +45 -04 +31 +14 6½
8. Eirik Søiland, Stavanger 1379 +38 -01 +32 +25 -02 +26 +30 -04 +19 6
9. Ivar Kosberg, Molde (-) +20 =32 +16 =22 +10 -05 +37 +18 -03 6
10. Snorre Skrede, Stavanger 1464 +58 =45 +34 =02 -09 =22 +33 =12 +18 6
11. Bernt Kirkebø, Strømmen 5½, 12. Stig Allan Snahre, Egersund 5½, 13. Hans K.
Gaarder, Nordstrand 5½, 14. Ole Tommy Nilsen, Sandnes 5½, 15. Bjørn Salvesen,
Røros 5½, 16. John Olav Birkeland, Eigersund 5½, 17. Gunnar Eiken, Sotra 5½, 18.
Per Chr. Ødegaard, Trondheim 5, 19. Terje Roer, Moss 5, 20. J. Paul Schmidt, Sørum
5, 21. Vemund Svendsen, Stavanger 5, 22. Jan Ø.Kristoffersen, Caissa 5, 23. Viggo
Andersen, Stjernen 5, 24. John Ivar Brekke, Trondheim 5, 25. Kjetil Nylund, Stavanger

5, 26. Øyvind Hjelle, Bodø 5, 27. Tor Petterson, Porsgrunn 5,
28. Chris Hinman, Stavanger 5, 29. Oddbjørn Christensen,
Tønsberg 5, 30. Leif Gulliksen, Stjernen 4½, 31. Frank Egge-
rud, Porsgrunn 4½, 32. Egil Rasmussen, Alta 4½, 33. Anders
Knudsen Beck, Tønsberg 4½, 34. Lasse Engebretsen, Nord-
strand 4½, 35. Øyvind Carstensen, Nordstrand 4½, 36. Odd
H. Birkestrand, Masfjorden 4½, 37. Thor-Kenneth Feyling, Eger-
sund 4, 38. Ståle Lund, Røros 4, 39. Sherip Boultarev, Stavan-
ger 4, 40. Sudhir Gupta, Sarpsborg 4, 41. Bjørn K. Ellingsrud,
Nordstrand 4, 42. Oddvar Kristiansen, Stjernen 4, 43. Henrik
Gaudernack, 1911 4, 44. Roy Brokvam, Lillestrøm 4, 45. Geir
Blom, Nordnes 3½, 46. Torge Ugland, Drammen 3½, 47. Hel-
mer Nilsen, Konnerud 3½, 48. Steinar Lode, Våler 3½, 49. Jan
M. Karlsen, Arendal 3½, 50. Kjell Terje Vatland, Stavanger 3½,
51. Joar G. Pettersen, Stavanger 3½, 52. Olav Hjortås, Ber-
gens 3½, 53. Steinar Flo, Nordstrand 3½, 54. Vegard Ram-
stad, Stjernen 3½, 55. Svein-Erik Bakken, Follo 3, 56. Finn A.
Wister, Kirkegata 3, 57. Lars Erik Nielsen, Caissa 3, 58.

Espen Kristiansen, Sarpsborg 3, 59. Leif Edvardsen, Drammen 3, 60. Gitle Kirkesola,
Kr.sand 2½, 61. Arvid Kolstad, I. Østfold 2½, 62. Ola Johnsen, Stavanger 2½, 63.
Olav Grande, 1911 2½

Medlem: Innmeldt i Sandnes for
5 år siden etter at PC-programmet
Chessmaster åpnet en ny verden.
NM-meritter: Ingen; har slitt i
klasse 3 i 4 år på rad.
Sjakk: Er en lidenskap.
Sjakkstil: Rastløs, høy risikovilje med usunne ofre. Satser
på gambitspill og hurtig utvikling.
Mysterium: Hvordan kan ICC-ratingen stige fra 1200 til
2000 på fire år, mens NSF-ratingen står stille?
Overgang: Ble oppnevnt til sjakklærer av Magnus Monsen
via sønnen Joachim (13), som nå har meldt overgang til
judo.
Kampen i Sandnes: Bak den overlegne seieren skjuler det seg
suspekte offisersofre, som et tvilsomt dobbelt offisersoffer i
siste runde. Fikk inn en miniatyr som svart mot sølvvinner
Lynghaug i runde 8: 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Sxc3 Sc6
5.Sf3 Sf6 6.Lc4 e6 7.0-0 Dc7 8.De2 Sg4 9.Lb3?? Sd4! 10.Lf4
Dxf4 0-1

Tore Lambrechts (36)

Nye æresmedlemmer
NM-general Magnus Monsen (70) fra
arrangørbyen Sandnes var arkitekten
bak forslaget om æresmedlemskap i
NSF til Sigmund SalamonsenSigmund SalamonsenSigmund SalamonsenSigmund SalamonsenSigmund Salamonsen (73),
Sevland. Monsen holdt en overbevi-
sende tale på kongressen der han trakk
fram Salamonsens 40-årige innsats for
barnesjakk, skolesjakk, jentesjakk og
alle former for sjakkglede. Sala-
monsen har hatt en enorm betydning
for det blomstrende sjakklivet i Nord-
Rogaland, og har i tillegg virket som
turneringsleder over hele landet.

Lenger sør i fylket regjerer Mag-Mag-Mag-Mag-Mag-
nus Monsennus Monsennus Monsennus Monsennus Monsen selv. Etter at kongressen
klappet gjennom æresmedlemskapet
til Salamonsen, ble Monsen selv klap-
pet inn i salen igjen for å motta sitt
velfortjente æresmedlemskap, etter
forslag fra Rogaland sjakkrets. Mon-
sen har i likhet med Salamonsen hatt
en særlig lidenskap for skolesjakken,
men har også hatt mange lederverv i
”voksensjakken” på lokalt, regionalt
og sentralt plan. Blant annet var han
NSFs president i perioden 1979-81 (se
Øystein Brekkes portrett i NSb nr.6/
2004). Sist, men ikke minst, markerte
Monsen seg ved å stå i spissen for det
gedigne NM-arrangementet i Sandnes.
Monsen får alltid god oppslutning om
sine prosjekter, og Sandnes-NM satte
derfor i år ikke overraskende ny
deltakerrekord for landsturneringer
utenfor Østlandsområdet. Vel blåst!

Sjakkens hedersmenn.Sjakkens hedersmenn.Sjakkens hedersmenn.Sjakkens hedersmenn.Sjakkens hedersmenn.  Mon-
sen  (til venstre) og Salamonsen.

Foto: Leif Magne Svendsen
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Medlem: Spilt i Trondheim siden
2001.
Landsturneringen: Spiller for andre
gang, men har allerede skaffet
overnatting til neste års turnering i
Moss!
Sjakkstil: Kan lite teori og ligger litt bakpå for å utnytte
motstanderens feil.
Sjakk: Fascinerer med sitt mangfold – ingen partier er like!
Kampen i Sandnes: Kom dårlig ut mot ledende Arne Hallsjø i
siste runde, men måtte gå for seier – og lyktes!

Arne Trulsen (38)

NM-plukk

Nybegynnerflaks
Rogaland har greie på barnesjakk. Sjakk-
pappa Per Blikra og resten av staben i
Sandnes kom opp med ideen om en egen
nybegynnergruppe som skulle spille 9
partier på 3 dager. Blikra regnet med 14-
15 deltakere – det kom 28 (!). I Stavan-
ger-NM 1997 fikk de voksne sin klasse 5
– «foreldreklassen» – som nå er godt
innarbeidet. Blir nybegynnerklassen et
fast innslag?

Penger, barnesjakk og olje
«Siden midten av 90-tallet har me satsa
på ungar – og det gjørr me fortsatt. Så
om 10-15 år e me på topp! [...] Me trenge
mer tid, men tid og pengar har me nok
av.»
(Arrangørene i Rogaland om egen sat-
sing i programheftet)

Åpenhjertig
«Siden jeg har 1000 i rating og er
dyslektiker, så var jeg nok ikke et natur-
lig valg til å skrive om sjakk, men sånn
ble det.»
(Lite selvhøytidelig bulletinredaktør)

Historisk i klasse 2
Hafsteinn Agustsson fra Nordnes tapte
en fordelaktig stilling mot Jan Rune
Moberg fra Follo da mobiltelefonen
ringte. De nye reglene trådte som kjent i
kraft 1. juli.

Bragdpremier
Etter en avstemning blant NM-deltakerne
ble NSFs bragdpremier for 2004 tildelt
Magnus Carlsen (GM-tittel med mer) og
Silje Bjerke (første kvinne som kvalifi-
serte seg til eliteklassen).

GULLaksen
Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull
er tildelt IM Eirik Gullaksen fra Bergens
Schakklub. En meget fortjent utmerkelse
til mannen som hver eneste dag sørger
for å holde sjakk-Norge oppdatert. Gull-
aksens hjemmeside (1,9 millioner (!) be-

Klasse 4
1. Arve Trulsen, Trondheim 1218 +38 =44 +13 +19 =20 -04 +07 +05 +02 7
2. Arne Hallsjø, Hauge (-) +wo+42 +29 +06 -05 +20 +04 +13 -01 7
3. Terje Berg-Jensen, Porsgrunn (-) =06 =32 +10 =09 =19 +29 +23 +11 +05 7
4. Jonatan Andersen, Moss 1113 +32 +08 -05 +23 +29 +01 -02 =06 +10 6½
5. Tom-Greger Knutsen, Samisk 1137 +26 +14 +04 +07 +02 =08 =06 -01 -03 6
6. Dag F. Snerthammer, Sandnes 1228 =03 +11 +24 -02 +15 +14 =05 =04 =08 6
7. Knut Are Hansen, Kr.sand 1174 +31 +10 +39 -05 -08 +09 -01 +19 +13 6
8. Øivind Hagberg, Stovner 1167 +30 -04 +27 +22 +07 =05 -13 +14 =06 6
9. Petter Fotland, Bergens 1198 +15 =13 =22 =03 =14 -07 +29 +21 +16 6
10. Bjørn Noralf Dybvik, Ålesund 5½, 11. Jonar Lensebakken, Nord-Odal 5½, 12.
Anders Preben Bay, Asker 5½, 13. Berge Frimanslund, Sotra 5, 14. Øivind Ekeberg,
Bærum 5, 15. Richard Aleksandersen, Stavanger 5, 16. Trygve Olsen, Follo 5, 17.
Tore Sverdrup, Bodø 5, 18. Yngve Rasdal, Masfjorden 5, 19. Harald M. Dahle,
Randaberg 4½, 20. Pål Andersen, Sevland 4½, 21. Roy André Lilleby, Asker 4½,
22. Pål-Egil Knutsen, Samisk 4½, 23. Kjell Bjørnar Larsen, Bærum 4½, 24. Trond
Davidsen, Direkte 4½, 25. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 4½, 26. Fredrik Hegge-
lund, Sevland 4½, 27. Ørjan Jørgensen, Stjernen 4½, 28. Finn Syvertsen, Asker
4½, 29. Eivind Ellingsrud, Nordstrand 4, 30. Tore M. J. Laitamaa, Samisk 4, 31.
Lars Hope, Voss 4, 32. Thorbjørn Skaug, Fr.stad 3½, 33. Andreas R Angeltveit,
Porsgrunn 3½, 34. Harald Omland, Asker 3½, 35. Nils Utsi, Samisk 3½, 36. Jack
André Helgesen, Sarpsborg 3½, 37. Tom Rune Johansen, Sarpsborg 3½, 38.
William Magnor, 1911 3½, 39. Frode Gundersen, Sandnes 3, 40. Jan Svindahl,
Kr.sand 3, 41. Martin Thormodsen, Hauge 3, 42. Ulf Atle Limburg, Asker 2½, 43.
Amund Nergård, Samisk 2½, 44. Gaute Ljones, Stavanger 2, 45. Halfdan Holmen,
Mo 1½

søkende siden 1997) er den viktigste kil-
den til sjakkstoff for sjakkspaltister, re-
daktøren av NSb og alle andre som øn-
sker å følge sjakkbegivenhetene med nor-
ske øyne. Hjemmesiden er preget av nitid
presisjon og stor brukervennlighet. Opp-
lysningene er alltid til å stole på, og man
kan samtidig være trygg på at Eirik har
fått med seg alt som er av interesse. Der-
for har hjemmesiden med tiden utviklet
seg til å bli et meget verdifullt arkiv over
norsk sjakkvirksomhet det siste tiåret.
Det er vanskelig å forestille seg hvor
mange gratistimer Eirik har lagt ned til
det beste for norsk sjakk. Lykke til videre!

Kul årbok –
kjipe sjakkspillere
NTG klarte også i år å få årboka ferdig
til landsturneringen. Denne gang med
Ellisiv Reppen som redaktør. Det ble en
super bok med flotte bilder og ungdom-
melige sjakkreportasjer. Men, som Si-
men skriver i VG etter NM-uka: «Vi klarte
ikke å selge mer enn 16 eksemplarer.
Sjakklinja og NTG får mye skryt, men
det skal åpenbart mye til før folk åpner
lommeboken for å støtte. Sjakkspillere
flest er mest opptatt av egen spilling, ser
det ut til.» Pinlig, og nå vet halve Norge
det.
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Morten Svendsen (17)Medlem: Spiller i Stavanger,
kommer fra Jåtten-gjengen med
«TK» (Larsen) som trener.
Landsturneringen: Spiller for
fjerde gang. Juniorklassen blir
for sterk når det ikke arrange-
res noen Junior B. Men nivået i
klasse 5 var kanskje litt lavere
enn jeg trodde.
Sjakk: er litt gøy og får meg til
å tenke.
Kampen i Sandnes: Hadde
bedre kvalitet enn klubbkame-
rat Vidar Edvardsen (15), men
tapte innbyrdes oppgjør.

Klasse 5
1. Morten A. Svendsen, Stavanger 977 +11 +32 +06 +21 +03 +12 -05 -02 +10 7
2. Vidar Edvardsen, Stavanger (-) +17 -31 +23 -18 +22 +25 +13 +01 +03 7
3. Åge Thorsen, Porsgrunn (-) +07 +30 +22 +16 -01 +04 +06 =05 -02 6½
4. Bernt André Notland, Stavanger (-) -06 +15 +28 +22 +17 -03 =07 +08 +05 6½
5. Truls Jørgensen, Kragerø 935 +27 =08 =09 =19 +10 +16 +01 =03 -04 6
6. Ellen Holter, Asker 854 +04 +23 -01 +31 =16 +14 -03 +07 =09 6
7. Bror Johannes Larsen, Stavanger 5½, 8. Bjørn Benjaminsen, Masfjorden 5½, 9.
Tore Nilssen, OSS 5½, 10. Allan Lilleøren, Lørenskog 5½, 11. Ivar Magne Glesnes,
Sotra 5½, 12. Robert Johnsen, Asker 5, 13. Eldbjørg Blikra Vea, Stavanger 5, 14.
Anders Stanghelle, Nord-Odal 5, 15. Petter Svendsen, Kragerø 5, 16. Leif Sigurd
Larsen, Stord 4½, 17. Tor Engebretsen, Nordstrand 4½, 18. Andre L. Midtgård,
Sarpsborg 4½, 19. Asbjørn Thomassen, Stavanger 4½, 20. Eir Kaltvedt, Stavanger
4½, 21. Kristian Kristiansen, Stovner 4, 22. Bjørn Michaelsen, Stovner 4, 23. Thor-
mod Thingstad, Modum 4, 24. Pål Mo Iversen, 1911 4, 25. Ole Birkeland, Kr.sand 4,
26. Frank H. Kristensen, Tønsberg 4, 27. Morthen Auke, Konnerud 4, 28. Lisbeth
Aarthun, Sandnes 3½, 29. Anette Thorstensen, K.vinger 3½, 30. Solveig Kluge
Engh, Stavanger 3, 31. Gro Lafton, Sørum 3, 32. Jens O. Østmann, Tønsberg 3, 33.
Ruben Floer, Asker 3, 34. Øystein Bjurholt, Bærum 2, 35. Terje K Nilsen, Mo 2, 36.
Frode Larsplass, 1911 2

Klar for ny sesong?

Velkommen til
NVGP!

Følg med på:
www.sjakk.no/gp

Sjakktrening?
IM John-Paul Wallace har vun-
net både det åpne og lukkede aust-
ralske mesterskapet. Wallace bor
for tiden i Trondheim. Han har
over 10 års erfaring som sjakk-
trener og er tilgjengelig for trening
ansikt til ansikt eller over inter-
nett. Om du er interessert, ta kon-
takt med John-Paul på tlf. 94 36
24 13 eller send en e-post til:
johnpaulwallace@hotmail.com
og skriv ”sjakktrening” som emne.

annonse

Wallace bidrar i dette nummeret av
NSb med to artikler – én om
computersjakk og én fra Frosta GP!

Sjakkstil: Aggressiv!
Vidar griper inn: «Du er defensiv som bare
det. Jeg er aggresiv! Jeg ofrer!»
Morten: «Nei, jeg ofrer! Du ofra jo ikke mot
meg!»
Vidar: «Det trengte jeg jo ikke – leda jo
med bonde!»

Vidar Edvardsen: «Sa du aggressiv?»

Jåtten-gjengen til topps
i klasse 5

Foto: Leif Magne Svendsen
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Den nylig avsluttede matchen mel-
lom Michael Adams og sjakk-
programmet Hydra vil få store konse-
kvenser for oss sjakkspillere ... Det hø-
res ut som en tankevekkende start på
denne artikkelen, men er det virkelig sant?
Beviser denne matchen noe som helst
som vi ikke allerede visste om datasjakk,
og har fremveksten av kraftfulle sjakk-
computere noen egentlig påvirkning på
sjakkspillere og vanlig turneringssjakk?

Utspilt
Adams (2737) ble utvilsomt fullstendig
utspilt i denne matchen. Flere kommen-
tatorer har påpekt at til forskjell fra
Kramnik og Kasparov, som brukte må-
neder på å forberede seg til vanskelige
oppgjør med datamaskiner, så tok Adams
svært lett på oppgaven. Adams er kjent
for sin avslappede livsholdning, så kan-
skje forberedelsene snarere bestod av et
ekstra barbesøk enn nitid arbeid med se-
kundanter for å utarbeide den best mu-
lige anti-computer-strategien. Uansett
tror jeg ikke en seriøs forberedelse ville
kunne ha gitt Adams særlig mer enn ett
poeng ekstra. Dette skyldes ikke først og
fremst Adams, men det faktum at com-
puterne har nådd et ekstremt høyt nivå
og bare vil bli enda bedre i fremtiden.

Effektive hjelpemidler
Tilbake til innledningen: Hva slags kon-
sekvenser vil computerenes økende styrke
få for oss sjakkspillere? Ifølge GM Tigran
Petrosjan (ikke eks-verdensmesteren,
men en landsmann som ble født i 1984)
ville det ikke ha vært mulig med en slik
bølge av unge stormestere som vi har
sett de siste årene, uten moderne sjakk-
teknologi. Databaser sammen med
treningsverktøy som Fritz gjør det mulig
for juniorer og amatører å få tilgang til

Adams-Hydra, London 21.-27. juni 2005:

mengder av verdifull kunn-
skap. Stillinger analyseres med
en effektivitet og presisjon som
ikke ville ha vært mulig for 20
år siden. Som kjent er disse
verktøyene av avgjørende betyd-
ning i hjemmeforberedelsene til
sterke spillere.

Ikke slutten
Men på den annen side, turneringene
spilles jo som før. Så snart spillerne er
“ute av boka”, går spillet sin vante gang.
Det er ikke menneskelig mulig å analy-
sere alle åpninger til bunns eller huske
all denne informasjonen. Selv Kasparov
kan bli overrasket i åpningen til tross for
all tiden han og hans menneskelige og
teknologiske medhjelpere har lagt ned.

Selv om hjemmeforberedelsene er dra-
matisk endret, betyr ikke det slutten for
konkurransesjakk. Takket være den utro-
lige rikdommen av muligheter på sjakk-
brettet tror jeg turneringssjakk vil klare
seg fint, i hvert fall de neste årtier!

Strategiske valg
Uten å gå i dybden på partiene fra Adams-
Hydra-matchen, vil jeg diskutere noen
kritiske stillinger og se nærmere på den
strategiske tankegangen bak noen av
Adams’ trekk. Etter min mening var noen
av Adams’ valg tvilsomme, og han ville
neppe ha spilt slik mot mennesker. Men
man må huske på hvilket nærmest ulø-
selig dilemma sjakkmestere står overfor
når de skal velge strategi mot et silikon-
monster:

“Skal jeg spille som normalt, med min
normale styrke?” vs.
“Skal jeg tilpasse min spillestil til anti-
computer-sjakk, hvilket ofte betyr å søke
lukkede stillinger og sluttspill?”

Den tiden er over da denne siste strate-

gien kunne fungere relativt smertefritt,
ettersom dagens dataprogram blir sta-
dig mer raffinerte posisjonelt og strate-
gisk. Anti-computer-strategien innebæ-
rer ikke bare at man gir avkall på sine
vanlige favorittstillingstyper, men sjakk-
mesteren risikerer også å bli for opptatt
av dunkel manøvrering og dermed miste
kontakten med sin vanlige sjakk-
intuisjon. Å spille anti-computer-sjakk
er rett og slett ikke naturlig for et men-
neske! Stormestere med en aggresiv stil
og utsøkt følelse for initiativet (f.eks.
Sjirov) vil utvilsomt bli sløvet og miste
sitt våkne blikk av å flytte “fram og til-
bake” de første 30 trekkene. Som påpekt
av Agdestein, før eller senere må stillin-
gen åpnes opp, og da vil computernes
taktiske styrke komme til sin rett.

Den gyldne middelvei
Løsningen på dilemmaet må etter min
mening bestå i en harmonisk balanse
mellom de to strategiene. Sjakkmesteren
må akseptere sin menneskelighet og
spille stillinger som passer hans stil og
styrke, men han må samtidig inngå noen
kompromisser og unngå de aller skar-
peste åpningsvariantene med mindre han
kan stole hundre prosent på sin åpnings-
forberedelse. Sjakkmesteren må selvsagt
vurdere muligheten for å styre partiet
inn i stillinger som kan være “ubehage-
lige” for maskinen. En slik blandet til-
nærming minner om hvordan man spil-
ler mot mennesker, ettersom sjakk-
mestere ofte tilpasser sitt spill stilt over-
for konkrete motstandere.

Mennesket vs.
Maskinen ½-5½ (!)

av IM John-Paul Wallace

Foto: Chessbase.com
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Hydra - Adams (1)

XIIIIIIIIY
8r+-wq-trk+0
7+pzp-vl-zpp0
6p+n+-+-+0
5+-+p+p+-0
4-zP-zPn+l+0
3+-zPL+N+-0
2P+QsN-zPPzP0
1tR-vL-tR-mK-0
xabcdefghy
14.Tb1 Dette partiet viser hvor van-
skelig det er å overleve med svart mot
maskinen. Hydras siste trekk er en
sterk nyhet i en variant av russisk.
Ettersom Adams har spilt denne stil-
lingen før, er det blitt antydet at 14.Tb1
var en spesialforberedelse av Hydra-
teamet. Adams menneskelige mot-
standere (Ponomarjov og Leko) spilte
begge 14.a4 Ld6 og fulgte senere opp
med b5 og axb5, med remis som re-
sultat. Hydras trekk er mye giftigere,
med ideen å ta på b5 med tårnet.
14...Ld6 Dette er muligens en feil.
Adams gjør ingenting for å motvirke
Hydras nye plan. 15.h3 Lh5 16.b5 Sa5
Nøkkelvarianten er 16...axb5 17.Txb5
b6 18.Txd5! Lxf3 19.Lc4! Poenget!
19...Kh8 20.Sxf3 Sa5 21.Txf5 Txf5
22.Le2! med stor hvit fordel ifølge
Malcom Pein. 17.c4 dxc4 18.Sxc4
Sxc4 19.Lxc4+ Kh8 20.bxa6 bxa6
21.Se5 Svarts stilling er allerede van-
skelig (1-0, 33).

Adams ble kritisert for å ha gått inn i en
åpen taktisk stilling i første parti, men
dette er ikke en helt korrekt beskrivelse.
Adams spilte ikke dårlig, men ble tatt på
senga av Hydras sterke nyhet. Stillingen
som oppstod, var vanskelig å forsvare,
det være seg mot supermaskiner eller
superstormestere. Hydra spilte nøyaktig
uten å vise svakhetstegn.

«Klok av skade» spilte Adams slapt
med hvit i neste parti. Jeg synes han
kunne presset litt hardere, men på den
annen side klarte Adams ihvertfall å få
med seg en remis med sitt forsiktige spill
i parti nummer 2.

Parti nummer 3 var spektakulært og
er blitt gjengitt i sjakkspalter verden over.

Hydra - Adams (3)

XIIIIIIIIY
8-+r+-trk+0
7+q+-vlpzp-0
6-+-tR-sn-zp0
5+-+pzpN+-0
4-+p+P+-+0
3+-zP-+-+P0
2-zP-+-zPP+0
1+-vLQtR-mK-0
xabcdefghy
28.Lxh6! En briljant avslutning som
maskiner på Hydras nivå aldri lar pas-
sere. Adams gav opp da Hydras an-
grep er avgjørende etter både 28...Lxd6
29.Lxg7 Le7 30.Lxf6 Lxf6 31.Dg4+
Kh7 32.Dh5+ fulgt av 33.Te3 og
28...gxh6 29.Df3. Det var imponerende
å se hvordan Hydra spilte et posisjon-
elt og strategisk perfekt parti som
ledet fram til diagramstillingen, mens
Adams knapt gjorde noen åpenbar feil.
1-0

Adams - Hydra (4)
1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.Sge2 Sf6 4.g3 g6
5.Lg2 Sc6 6.d4 cxd4 7.Sxd4 Sxd4
8.Dxd4 Lg7 9.0-0 0-0 10.a4 Da5
11.Dd3 Ld7

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zpp+lzppvlp0
6-+-zp-snp+0
5wq-+-+-+-0
4P+-+P+-+0
3+-sNQ+-zP-0
2-zPP+-zPLzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy
Så langt et fornuftig åpningsvalg av
Adams mot silikonmonsteret. Hvit spil-
ler noe uambisiøst, men unngår
gjennomanalyserte hovedvarianter. I de
neste trekkene blir imidlertid anti-com-
puter-strategien for overdreven:
12.Sd5?! Sxd5 13.Dxd5?! Dxd5
14.exd5 Adams’ unaturlige avbytter
har tatt alt liv ut av hvits spill. Jeg kan
ikke tro at Adams ville ha spilt slik mot
et menneske. 8 trekk senere oppstår
følgende stilling:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+-zpp+p0
6-+-zp-vlp+0
5zp-trP+-+-0
4R+P+-+-+0
3+r+-+-zP-0
2-zP-+-zP-zP0
1+-vLR+-mK-0
xabcdefghy
Hydra har utvist stor posisjons-
forståelse og har gjennomført et vel-
lykket minoritetsangrep på dronning-
fløyen. Hydra viste også i fortsettel-
sen god teknikk og vant sluttspillet (0-
1, 50).

Dette partiet viser hvor vanskelig det er
for mennesket å finne balansen mellom
«de vanlige gode trekkene» og trekk som
direkte tar hensyn til motstanderen – i
dette tilfellet en maskin. Adams’ 12. og
13. trekk forenklet og forverret hvits stil-
ling. Det resulterende sluttspillet må ha
virket demoraliserende på Adams.

Parti nummer 5 ble på mange måter
det mest interessante. Adams spilte en
sjelden variant med svart i spansk, fikk
en rolig stillingstype og ... ble posisjon-
elt utspilt!! Når man ser partiet, skulle
en tro maskinen spilte svart! Men tidene
har forandret seg, og dette partiet fortel-
ler oss mye mer om maskinens styrke
enn Adams’ svakheter.

Hydra - Adams (5)

XIIIIIIIIY
8-tr-wq-trk+0
7+-zp-+pzpp0
6p+pzp-+-+0
5+-sn-zp-+-0
4-+-+P+Q+0
3+PzPPtR-+-0
2P+-sN-zPPzP0
1tR-+-+-mK-0
xabcdefghy
I diagramstillingen står Adams litt dår-
ligere på grunn av bondestrukturen,
men han har fått en rolig stilling der
han sakte men sikkert kan utmanøv-
rere Hydra. Dessverre blir dette aldri
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Carlsen
kommenterer

Elmir Guseinov (2391), Aserbajdsjan
GM Magnus Carlsen (2548), Norge
EM i Warszawa (6)
Slavisk
Jeg hadde tapt i 5.runde, og var nede
på 50%. Min motstander i dette par-
tiet var relativt lavt ratet, men hadde
slått to stormestere tidligere i turne-
ringen. 1.c4 c6 2.d4 d5 3.Sf3 Sf6 4.e3
Lf5 5.cxd5 Ganske uambisiøst.
5...cxd5 6.Sc3 Sc6 7.Se5!? Nå var
jeg ute av teorien. 7...Sd7!? Dette inne-
bærer et bondeoffer. Etter å ha tenkt
en stund synes jeg dette så spennende
ut. Etter 7...e6 8.g4 Lg6 9.h4 har hvit
fordel. 8.Db3 Etter dette trekket har
jeg ingen problemer. 8.g4 er nok det
beste, da 8...Le6 9.Sxc6 bxc6 10.Lg2
g6 gir komplisert spill. 8...e6 Under

en realitet, ettersom Hydra med sitt
neste trekk tar initiativet – og slipper
aldri Adams tilbake i partiet. 16.f4!
exf4 17.Dxf4 Se6 18.Df2 Tb5 19.Tf1
Tg5 20.d4 Tg6 21.a4 Et mystisk
computertrekk! Det er vanskelig å se
poenget bak trekket, men man føler
likevel at Adams presses sammen på
begge fløyer. (1-0, 41).

Adams - Hydra (6)

XIIIIIIIIY
8-+r+q+-mk0
7vlp+-tr-zpp0
6-+-zp-sn-+0
5+-+-zpP+-0
4pzPPzpP+-+0
3zP-+-+-zPP0
2L+RsNQ+K+0
1+-tR-+-+-0
xabcdefghy
Adams dristet seg til en normal, åpen
Sicilianer og fikk en utmerket stilling.

partiet var jeg sur på meg selv for å ha
vært så sløv. Dette tillater 9.g4, noe
jeg hadde glemt. Med 8...Scxe5 9.dxe5
e6 kunne jeg ha kommet over til
samme stilling som i partiet. 9.Dxb7
Det ser allikevel ut som svart klarer
seg bra etter 9.g4 Sdxe5 10.gxf5
(10.dxe5 Lxg4 11.Dxb7 Tc8 12.Lb5
Dc7 13.Dxc7 Txc7 14.Ld2 a6 15.Lxa6
(eller 15.La4 Kd8) 15...Sxe5 og svart
står litt bedre) 10...Sf3+ 11.Kd1
(11.Ke2?? Scxd4+) 11...Lb4 12.Le2
Sh4 13.fxe6 fxe6 14.a3 Lxc3 15.Dxb7
Se7 16.Db5+ Kf7 17.bxc3 Tf8 med
kompensasjon for bonden p.g.a. hvits
dårlige kongestilling. 9...Scxe5
10.dxe5 Tb8 11.Dxa7 11.Dc6 Lb4
12.Lb5 Tb6 13.Dxd7+ Dxd7 14.Lxd7+
Kxd7 15.Ld2 var safere. Svart har dog
god kompensasjon med løperparet.
11...Lc5 12.Da4 0-0 Svart er to bøn-
der under, men er klart foran i utvik-
ling. Selv computeren vurderer faktisk
stillingen som bedre for svart. Hvis
hvit vil holde på begge bøndene, må
han spille 13.f4? f6 14.exf6 Sxf6
15.Le2 d4 16.exd4 Tb4, men denne
stillingen kan hvit aldri overleve.
13.Le2 Sxe5 14.0-0 Tb4 15.Dd1 Df6!
Mitt beste trekk i partiet. Poenget er

at svart vil ha med både dronningen
og tårnet i angrepet. Dette oppnås ikke
etter verken 15...Dh4 16.a3 og tårnet
blir drevet vekk, eller 15...Th4 16.g3.
16.a3? Dette bare gir meg et tempo.
16...Th4 17.g3 Dg6 18.b4 Lb6
19.Lb2? Svekker e3. Hvit burde ha
prøvd: 19.a4 Sg4 20.Lxg4 Lxg4 21.f3
Lh3, og nå kvalitetsofferet 22.a5 Lc7
(22...Lxf1 23.axb6 Ld3 24.b7) 23.f4
Lxf1 24.Dxf1 selv om det er ganske
dårlig. Han har dog to fribønder som
kan bli farlige.

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+-+-+pzpp0
6-vl-+p+q+0
5+-+psnl+-0
4-zP-+-+-tr0
3zP-sN-zP-zP-0
2-vL-+LzP-zP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy
19...Sg4 Nå er det slutt. 20.Lf3 Under
partiet moret jeg meg med varianten
20.Lxg4 Lxg4 21.Db1 (21.f3 Lxe3+
viser hvorfor løperen ikke skulle ha

Nå i midtspillet virker dette som en
ideell typestilling å ha mot en maskin,
med mulighet til bondestorm på begge
fløyer. Ved nærmere granskning er hvit
imidlertid ganske bundet opp, og det
er ikke så lett å komme videre. Den
nærliggende planen g4-g5 strander på
...Sh5. Hvis springeren flytter fra d2,
kommer ...Dc6. På toppen av det hele
har svart ideer som ...b5 på rett tids-
punkt. Derfor er jeg faktisk skeptisk til
om Adams har noen fordel i det hele
tatt. Hva som ville ha skjedd hvis par-
tene hadde fortsatt manøvreringen, for-
blir ukjent, siden Adams her valgte å
satse høyt: 31.c5 dxc5 32.bxc5 Tec7
33.Le6 Td8 34.Dd3 g6! 35.Kh2 Dc6
36.Df3 Tf8 Fem trekk senere kan vi
konkludere at 31.c5 forverret hvits
stilling. 37.g4 Db5 38.Dg3? De2+!
39.Dg2 De3 40.Dg3 Txc5! Adams’
unøyaktige spill gir Hydra sjansen til å
briske seg med sine taktiske ferdighe-
ter. Slike kombinasjoner koster ikke
mye energi for maskinen. 41.Dxe3 El-
ler 41.Txc5 Dxd2+ 42.Kh1 Lxc5

43.Txc5 d3 med vinst. 41...dxe3
42.Sf3 Eller 42.Txc5 exd2. 42...Sxe4
43.Kg2 Kg7 Etter Hydras stille, nær-
mest menneskelige, kongetrekk, be-
sluttet Adams å gjøre slutt på sine li-
delser. Matchen var utvilsomt skuf-
fende for Englands toppspiller, men han
spilte faktisk ikke så dårlig som resul-
tatet antyder! 0-1

Postscript
Igjen tilbake til spørsmålet om hvorvidt
denne matchen har brakt computer-
sjakken framover. Det som imponerer
meg, er Hydras posisjonsspill og styrke i
sluttspillet. Matchen viste at det ikke len-
ger er mulig å styre partiet inn i lukkede,
kjedelige stillinger for så å utspille mas-
kinen posisjonelt. Snarere tvert i mot –
Hydra velger posisjonelle, «hypermo-
derne» løsninger også når maskinen er
ute av teorien.

(oversatt og tilrettelagt av AG)

To EM-godbiter
(forts. fra side 2)
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gått til b2.) 21...Dh5 22.gxh4 Lf3
23.Tc1 Dg4+ 24.Kf1 Dg2+ 25.Ke1
Dg1+ 26.Kd2 Dxf2+ 27.Kd3 Tc8! med
ugarderlig matt. 20...Sxh2 21.Lg2
Etter 21.Te1 d4 faller hvits stilling
sammen. 21...Lg4 Det mest presise.
22.Sxd5 22.gxh4 Lh3 med matt i få
trekk. 22...exd5 Selvsagt ikke
22...Lxd1?? 23.Se7+ Kh8 24.Sxg6+.
23.Dxd5 Th5 Og hvit fant ut at et tårn
var litt mye ... 0-1

(Og 6 runder senere, da bare 2 av 2 var
godt nok, stod treneren og sparrings-
partneren for tur. Legg merke til serien
Txd6-Txc6-Txc7+. Ren magi! – red.)

GM Magnus Carlsen (2548), Norge
GM Peter Heine Nielsen (2653), Danmark
EM i Warszawa (12)
Spansk, berlinerforsvaret
Dagen før hadde jeg tapt, og var nede
på +1. Jeg måtte derfor vinne for å ha
noen sjanse til å gå videre til VM. Peter
Heine var i samme situasjon. 1.e4 e5
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0-0 Jeg har
tidligere stort sett prøvd 4.d3 eller
4.De2 i denne stillingen, med gode re-
sultater, men en eller annen gang må
man vel spille hovedvarianter. 4...Sxe4
5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5
Berlinerforsvaret. Kanskje et remis-
våpen, men det er gode muligheter for
å spille ut en dårligere motstander med
løperparet. 8.Dxd8+ Kxd8 9.Sc3 h6
Andre muligheter er 9...Ke8, 9...a5,
9...Se7, 9...Ld7 (dette spilte Kramnik
i sin VM-match mot Kasparov), 9...Le7
eller 9...Le6, som den russiske storme-
steren Kharlov spilte mot meg tidli-
gere i turneringen (1-0, 66). 10.h3 Ld7
11.Lf4 Løperen står ikke særlig godt
på f4, men hvit spiller på rask utvik-
ling. 11...Kc8 12.Tad1 b6 Dette er
bedre enn 12...Lb4, spilt i Shor t-
Sokolov tidligere i år. Hvit fikk fordel
etter 13.Se4 Le6 14.c3. 13.a3 Jeg vil
spille Tfe1 uten å tillate Lb4.
13...Le6!? Dette ser bare ut til å hjelpe
hvit, men er ikke dumt. 13...c5 er mu-
lig, men gir meg d5-feltet. 14.g4 Det
eneste konsekvente. 14...Se7 15.Sd4
Lc4 16.Tfe1 c5 17.Sf5 Sc6! 17...Le6
18.Sxe7+ Lxe7 19.Lg3! (19.Sd5 Lh4
oppnår ingenting.) 19...h5 20.Sd5 Ld8
21.Sf4 hxg4 22.Sxe6 fxe6 23.hxg4

med en helt risikofri liten fordel til hvit.
18.Sd5!? Objektivt sett gir ikke dette
mer enn remis, men andre ting, som
18.Se3 Le6 gir neppe hvit noen for-
del. 18...Lxd5 19.Txd5 g6

XIIIIIIIIY
8r+k+-vl-tr0
7zp-zp-+p+-0
6-zpn+-+pzp0
5+-zpRzPN+-0
4-+-+-vLP+0
3zP-+-+-+P0
2-zPP+-zP-+0
1+-+-tR-mK-0
xabcdefghy
20.e6! Poenget mitt. Hvis springeren
flytter, kommer ...Sd4 med tårnfangst.
20...gxf5 21.exf7 Ld6?! Neppe noe
tapstrekk. men mye enklere var
21...Se7 22.Tde5 Kd7 (22...Sg6
23.Te8+ Kb7 24.Lxc7 fxg4 25.T1e6
Th7 26.Txg6 Txf7 27.Txa8 Kxa8
28.Le5 gxh3 29.f4 med visse vinst-
sjanser) 23.Td1+ Kc8! Både Peter
Heine og jeg hadde kun vurder t
23...Kc6 Te6+. Etter 23...Kc8 må hvit
spille 24.Tde1 med trekkgjentagelse.

XIIIIIIIIY
8r+k+-+-tr0
7zp-zp-+P+-0
6-zpnvl-+-zp0
5+-zpR+p+-0
4-+-+-vLP+0
3zP-+-+-+P0
2-zPP+-zP-+0
1+-+-tR-mK-0
xabcdefghy
22.Lxh6! 22.Te8+ Kd7 23.Txa8 Txa8
24.Lxh6 Ke6 25.Txd6+ cxd6 26.f8D
Txf8 27.Lxf8 fxg4 28.hxg4 Se5 gir bare
remis. 22...Kb7 Alternativet var
22...Kd7 23.f8D (23.Lg7 Se7! 24.Td3
Thf8 25.Lxf8 Txf8 er litt bedre for svart.)
23...Taxf8 24.Lxf8 Txf8 25.Txf5 Txf5
26.gxf5 Sd4 27.Te4 Le7 28.c3 Sxf5
29.Kg2 med et veldig uklart sluttspill.
23.Lg7 Th7 24.Txd6 Txg7 25.Txc6!
Her regnet jeg med å vinne, men det er
ikke klart. 25...fxg4! Ikke 25...Kxc6
26.Te8. 26.Txc7+!? Alternativet var
26.Tf6 gxh3+ 27.Kh2 Tf8 28.Te7
Tg2+ 29.Kh1 (29.Kxh3 Tg7 og hvit
må gi f7-bonden.) 29...Tg7 30.f4 h2

31.f5. Spørsmålet er om det går an å
bytte f-bonden mot h-bonden og kutte
av kongen til svart. Etter 31...c4! har
jeg ikke funnet noen vinst. 26...Kxc7
27.Te7+ Kc6! 27...Kd6 blokkerer
svarts motspill med tårnet i d-linjen.
28.f8D Txf8 29.Txg7 gxh3 30.Th7 Td8
Her ser vi poenget med 27...Kc6. Dår-
ligere er 30...Tf3? 31.Kf1 Kd5 32.Ke2
Ke4 da svart bare har hjulpet den hvite
kongen til e2: 33.Td7 Kf4 34.Tf7+ Kg4
35.Txf3 h2 36.Tg3+ Kh4 37.Tg8 med
vinst. 31.Txh3 Td1+! Etter 31...Td2
32.Tc3 b5 33.Kf1 blir svarts tårn dre-
vet vekk. 32.Kg2 Tc1 33.Tc3 b5
34.Kf3 Hvit må prøve å komme til
dronningfløyen med kongen. 34...Kd5
35.Ke2 c4 36.Kd2

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-+-+-0
6-+-+-+-+0
5+p+k+-+-0
4-+p+-+-+0
3zP-tR-+-+-0
2-zPPmK-zP-+0
1+-tr-+-+-0
xabcdefghy
36...Tb1? Tapstrekket. Etter 36...Tf1
37.Tf3 Ke4 38.Tf7 Kd4 bør svart kunne
holde remis. 37.Th3! Tf1 Ikke
37...Txb2 38.Kc1 og tårnet blir fan-
get. 38.Th5+ Kd4?! Seigere er
38...Kc6 39.Tf5, men hvit tar kongen
til c3, og vinner etterhvert med a4.
39.Ke2 Tc1 40.Kd2 Jeg ville ikke for-
sere noe før tidskontrollen. 40...Tf1
41.Ke2 Tc1 42.c3+ Ke4 43.f3+ Den
sikreste måten å vinne på. 43...Kf4
44.Txb5 Tc2+ 45.Kd1 Th2 46.Kc1
Kxf3 47.Tc5 Th4 48.Kb1 Ke3 49.Tc7
a-bonden faller. 1-0

De spiller berlinerforsvaret
mot meg fordi de tror jeg er
dårlig i sluttspill. Men, for
det første, det er ikke nød-
vendigvis sluttspill selv om
damene er byttet av; og, for
det andre ...
Magnus – som har ca. 10-0 i
score mot berlinerforsvaret ...

“
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Fredssommeren 1945 ble
travel også for dem som
skulle få fart på det
organiserte norske
sjakklivet igjen. Entusias-
men var
stor, og
postsjakken
hadde vind i
seilene
etter stort
oppsving
under
krigsårene.

av Øystein Brekke

Norsk Sjakkforbunds styre ble overtatt av
nazistene gjennom et brev fra ”Kultur-
og Folkeopplysningsdepartementet” 19.
september 1942. Den eneste sportslige ak-
tiviteten i forbundets regi under krigen,
NM for klubblag i 1940, hadde samlet
bare tre deltagende lag. SK Stjernen slo
ut Skiens SK og ble deretter norgesmestere
med 3½-2½ over Fredrikstad SS i finale-
kampen i september 1940.

Utenom endel klubb- og krets-
turneringer ble postsjakk, eller
korrespondansesjakk som det het den
gang, den beste muligheten til å holde
sjakkspillingen ved like i de vanskelige
årene. Det korte og greie ordet ”post-
sjakk” ble foreslått (funnet opp) tidlig i
1945 av Johan D. Olsen fra Straums-
grend i en gruppeavis mellom deltagerne
i en privat postsjakkturnering (kfr. ”Post-
sjakk” nr.10/1948).

Olaf Bardas betydning
Et gjennombrudd kom tidlig i 1941 da
Olaf M. Olsen (som året etter skiftet navn
til siden velkjente Olaf Barda) fikk star-
tet en egen norsk korrespondanse-
turnering gjennom svenske ”Schack-
världen” der han ble redaktør for en

Norges Postsjakkforbund i 60 år
- hvorfor og hvordan et eget forbund?

fremragende ”Norge-avdeling” i hvert
nummer. Spalten til Barda ble stanset i
1943, men hadde da rukket å bidra at-
skillig som kontaktorgan for oppsvinget
med korrespondanseturneringer som
startet i nærmest rask rekkefølge, blant
annet i regi av ”Magasinet for alle” (også
en viktig spalte ved Olaf Barda), Aften-
posten (ved sjakkredaktør Storm Herseth
som ble erstattet av Georg Christiansen),
Narvik Sjakklubbs 25 års jubileums-
turnering for nordnorske spillere, ”Kam-
sjakk”-turneringer, en Gambitturnering,
”Sarpsborgturneringen” og lagkamper
mellom byer der ikke minst Namsos var
aktive.

I Schackvärlden nr. 7/1945 oppsum-
merte Barda den store betydningen av de
norske postsjakkturneringene under kri-
gen:

”Jeg tror at vi trygt kan slå fast at
båndet mellom sjakkfolket i Norge aldri
har vært så fast knyttet som nettopp i
disse splittelsens år, og at det ene og alene
er postsjakken vi har å takke for at norsk
sjakkliv ikke har falt fullstendig fra hver-
andre. Uten den tror jeg at den overvei-
ende del av landets sjakkspillere ville ha
søkt over til arvefienden – bridgen – og
det skulle sannelig ikke vært noen lett
jobb å få dem til å fylle sjakklokalene
igjen nå.”

”Norsk Korrespondanse-
sjakklubb”
I mellomtida hadde Olaf Barda spilt en
sentral rolle i flere sammenhenger. I star-
ten av 1945 tok han, gjennom oppropet
”Idé til en privat korrespondanse-
sjakklubb”, reelt initiativet som førte
fram til et eget postsjakkforbund i Norge
senere på året. Sverre Madsen i Fredrik-
stad og Sverre Halvorsen i Stavanger bi-
sto med utsendingen til lojale postsjakk-
venner.

Hovedideen bak forslaget til Barda var

en organisasjon bare for spillere som
visste å gjennomføre partiene sine punkt-
lig. Det motsatte – tidsoverskridelser og
spillere som forsvant – hadde til da ofte
vært et problem med korrespondanse-
sjakken.

Alt før fredsjubelen 8. mai var ”Norsk
Korrespondanse-sjakklubb” (NKS) klar
for stabelavløpning med bl.a. Sverre
Madsen som formann, Olaf Barda som
turneringsleder og ikke minst Sverre
Halvorsen som redaktør av medlemsbla-
det. Alt 31. mai gikk også startskuddet
for et klubbmesterskap med 54 spillere,
pluss at noen flere kom til etterpå. Enda
noen små uker senere utkom bladet
”Postsjakk” med sitt aller første num-
mer datert juni 1945.

”Klubbmesterskapet” lignet mye på
et første norgesmesterskap i postsjakk.
Olaf Barda rakk imponerende nok selv å
vinne landslagsklasse A med hele 9 po-
eng av 10, foran de utmerkede navnene
Trygve Moen 6½, Ernst Rojahn 5½,
Storm Herseth 4½, Erik Madsen 2½ og
Guttorm Klavestad 2 poeng.

Stiftet rett før kongressen
Landsturneringen 1945 ble lagt til Oslo
og av naturlige grunner først i starten av
september. Oppslutningen var likevel
rekordstor med 132 deltagere, en grun-
dig flytting av den tidligere deltager-

Norges Postsjakkforbunds logo, teg-
net i 1946 av den gode sjakkspilleren
Rolf Meitzner fra Moss.
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rekorden på 68 fra Oslo i 1925. Enda
større var oppslutningen om selve kon-
gressen 1. september med omlag 200
frammøtte i Frimurerlosjens store fest-
sal. Den rekorden er trolig ikke slått ennå.
Tross stor interesse hadde slett ikke alle
anledning til å bruke en hel ferieuke på
sjakk og heller ikke til å reise til Oslo og
skaffe seg innkvartering.

Om morgenen før kongressen holdt
NKS (Norsk Korrespondanse-sjakklubb)
styremøte i Oslo Schakselskaps davæ-
rende lokaler i Kaffistova i Cort
Adelersgate 2 med sju styremedlemmer
og flere interesserte medlemmer til stede.
Hovedspørsmålet var om klubben skulle
søke felles opptagelse som medlem i Norsk
Sjakkforbund. Dette fikk full tilslutning
mot ett styremedlem som ønsket å ut-

sette saken til neste år. I tillegg vedtok
møtet navneendring til ”Norges Post-
sjakkforbund” (NPSF) som dermed har
valgt å regne 1. september 1945 som
stiftelsesdato. Senere på dagen ble NPSF
opptatt som medlem i NSF, og Olaf
Barda(!) ble valgt som forbundets spesi-
elle representant til NSFs styre.

Den ekstra store interessen for post-
sjakk i de første årene etter krigen viser
tre store breddelandskamper, over 275
bord mot Danmark, 111 mot Nederland
og 100 mot England, som imponerende
nok alle ga en relativt klar norsk seier.
Norge har i det hele tatt mange gode
resultater i postsjakk, fra Olaf Bardas
fjerdeplass med stormestertittel i den før-
ste VM-finalen 1950-53 til Ivar Bern, som
nå kan bli vår første verdensmester i sjakk.

”Postsjakk” i 60 år
Mens Norges Sjakkforbund (som forbun-
det het fra sammenslutningen med AIFs
sjakkutvalg i 1946) aldri lyktes med en
sammenhengende god og regelmessig
utgivelse av Norsk Sjakkblad over tid i
perioden fra 1945 til 75, utkom bladet
”Postsjakk” hele veien ganske punktlig
med først ti, så tolv og siden igjen ti
nummer årlig.

”Postsjakk” ble dermed Norges Post-
sjakkforbunds fortrinn og naturlige stolt-
het. Det dekket noen ganger også aktivi-
tetene innen NSF på en bedre måte enn
et mer sporadisk Norsk Sjakkblad. Alle
kunne sende beundrende takk til den
utrettelige redaktøren Sverre Halvorsen i
Stavanger. Halvorsen var en dyktig re-
daktør, en god sjakkspiller og ikke minst

Et mestermøte.Et mestermøte.Et mestermøte.Et mestermøte.Et mestermøte. Publikum fulgte med stor interesse møtet mellom Olaf Barda (til høyre) og Einar Haave under NM
i Kristiansand i 1947. Haave var et hett navn etter den imponerende flotte radiolandskampen han vant mot Dan-
marks Bjørn Nielsen, men Barda gikk til topps og ble norgesmester for andre gang. Siden vant han fire ganger til, pluss
to ganger i postsjakk på to forsøk. Utenom radiolandskampene spilte Einar Haave også vanlig postsjakk med sterke
resultater. Han var førstebord i massekampen Norge vant mot England i perioden 1948-51.
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en hedersmann som alle satte stor pris
på. Nyheten om at han omkom i snø-
skred i påsken 1978 – 62 år gammel –
ble møtt med stor sorg i sjakk-Norge.

Gledelig nok har NPSF klart å fort-
sette den regelmessige utgivelsen av
”Postsjakk” som et kvalitetsblad også i
de 27 årene etter Halvorsens død. Nøkke-
len har igjen vært redaktører med god
kondisjon og brennende hjerte, først
Roald Berthelsen til 1991 og deretter
Øystein Sande som fortsatt regjerer.

God sameksistens –––––
og litt strid
Med de små ressursene – ikke minst
økonomisk – som sjakklivet i Norge ge-
nerelt har slitt med, er det kanskje ikke
rart at noen sentrale personer i NSF fra
tid til annen har ytret at de to forbun-
dene burde gå sammen, slik postsjakken
i de fleste land er et forbund eller et ut-
valg underlagt selve det nasjonale sjakk-
forbundet. Samarbeidet er viktig og har
stort sett vært bra, men kunne sikkert
vært enda bedre og mer omfattende. Men
totalt sett skal vi antagelig være glade for
at NPSF gjennom 60 år har hatt redak-
tører og styretillitsvalgte som har sett det
å gå inn i NSF som en risiko for å svekke

postsjakken.
Et mørkt øyeblikk for samarbeidet i

sjakk-Norge var da styret i Norges Sjakk-
forbund i 1950 vedtok at fire nordnorske
medlemmer av NPSF ikke fikk delta i
Landsturneringen i Trondheim fordi de
(også) var medlemmer i Nord-Norges
Sjakkforbund som på dette tidspunktet
var utenfor Norges Sjakkforbund. Etter
denne hendelsen tok det ikke lang tid før
NPSF ikke lenger betalte 500 kroner år-
lig for å være medlem i NSF nettopp for
å gi medlemmene anledning til å delta i
landsturneringene. Heldigvis varte det
heller ikke veldig lenge før de nordnor-
ske sjakkspillerne kom med i samarbeid
med resten av landet også ”over brettet”
igjen, men NPSF har siden vært utenfor
NSF.

Postsjakkens framtid
I de senere årenes virkelighet med nær
ubegrenset datahjelp er det populært å
mene mye om berettigelsen av ”postsjakk”
som i prinsippet blir alle former for sjakk
der spillerne fysisk sitter på hvert sitt sted
(på tysk ”Fernschach”). På 1800-tallet
var formidlingen telegraf eller post, si-
den også telefon og radio, og i dag er det
framfor alt epost og server.

Den nylig påbegynte 100-
bords(års)landskampen mot Sverige, der
spillerne velger mellom serverspill, epost
og tradisjonell post, viser noe av dagens
potensiale for postsjakk. Personlig opp-
lever jeg det som en svært annerledes,
men fortsatt stor og skjelvende spennende
utfordring etter 15 års pause fra post-
sjakk å velge trekk i spill mot svensken
etter at både databaser og Fritz har gitt
sine særdeles uforpliktende råd. Jeg sy-
nes at 60-åringen Norges Postsjakk-
forbund fortsatt har en viktig jobb å gjøre.

Øyvind Myhrvold til minne

Sjakklivet i Hønefoss og Buskerud led et
smertelig tap da Øyvind Myhrvold uven-
tet døde 18. mars, snaut 58 år gammel.
Øyvind slet med noen helseproblemer i
senere år og hadde avsluttet legepraksi-
sen sin, men var aktiv i Hønefoss
Sjakklubb igjen etter et par års pause og
deltok i Landsturneringene både i Fred-
rikstad og i Molde.

Øyvind begynte i 10-årsalderen i det
sterke skolesjakkmiljøet på Oppsal skole
i Oslo og fikk legandariske Rolf B. Sol-
heim som leder. Blant flere gode minner
fra denne perioden, fikk han i 1961 være
med å vinne gull i NM for folkeskolelag,

Minneord

det andre som ble spilt.
I voksen alder ble Øyvind en interes-

sert turneringsspiller, en villig og positiv
tillitsvalgt i sjakklivet og ikke minst en
stolt pappa til Mattis, Rune og Jo. Rune
har vært helt oppe og hevdet seg bra i
eliteklassen i NM, og også Jo er en dyktig
spiller. Øyvind var formann i Hønefoss
Sjakklubb i åtte år, første gang fra 1983
og siste gang til år 2000, og kassserer i
tolv år, første gang fra 1977. Han var i
kortere tid også formann og styremed-
lem i Buskerud Sjakkrets.

Som sjakkpappa engasjerte Øyvind
Myhrvold seg aller mest innen barne- og
ungdomssjakken, særlig på Tyristrand
der han bodde i mange år, i Buskerud
Sjakkrets Ungdom der han var leder og
styremedlem til for få år siden og gjen-
nom fire år som varamedlem i styret på
90-tallet i overgangen fra NSFU til USF.
Øyvind ble svært fortjent tildelt USFs
hedersdiplom i år 2000. I tillegg til sjak-
ken engasjerte han seg de siste årene som
en dyktig hobbymaler og en lidenskape-
lig jazzentusiast.

Jeg minnes Øyvind Myhrvold både
som en hyggelig sjakkvenn og en verdi-
full krumtapp for barnesjakken i Buske-
rud.

Øystein Brekke

Gausdalsjakken
Det blir ny turnering på Gaus-
dal 1.-9. oktober, samtidig med
skolens høstferie i Osloområdet.
Lahlum/Gullaksen melder at
Gausdal TGausdal TGausdal TGausdal TGausdal Troll Mastersroll Mastersroll Mastersroll Mastersroll Masters blir en 9-
runders GM-kvalifiserende
Sveitserturnering.  Årets Troll
Masters har status som «Arnold
J. Eikrems minneturnering».
Interesserte spillere bes ta kon-
takt med arrangør Lahlum
hanso.lahlum@c2i.net.
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Kasparov om Fischer (2)
Fortsettelse av Leffis føljetong fra NSb nr.3/05:

av Leif Erlend Johannessen

Etter nedturen i kandidatturneringen i
Curacao i 1962 gikk det lang tid før
Fischer igjen viste seg på den internasjo-
nale scenen. I mange år holdt han seg i
USA og spilte kun i det amerikanske
mesterskapet foruten oppvisninger og lik-
nende. Et eksempel på det sistnevnte fikk
man høsten 1963 da Bobby tente på ideen
om å sette verdensrekord i simultansjakk!
Mer enn 400 brett ble funnet fram til
forestillingen 27.november 1963. Dess-
verre smalt skuddene i Dallas 22.novem-
ber, og president John F. Kennedy ble
myrdet. Hele nasjonen var paralysert i
flere dager og alle større begivenheter ble
avlyst, inkludert Bobbys rekordforsøk.

Perfekt score
Men en måned etter dette var Fischer i
storform i det amerikanske mesterska-
pet. Alle de beste var med, og Bobby sco-
ret… 11 av 11! Noen av de mest kjente
partiene fra hele hans karriere er fra
denne turneringen, slik som det følgende,
fra tredje runde mot Robert Byrne:

Byrne – Fischer, New York, 1963
Grünfeld
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.Lg2 d5
5.cxd5 cxd5 6.Sc3 Lg7 7.e3 En origi-
nal utvikling av kongespringeren.

7.Sf3 0-0 8.Se5! e6! er den etablerte
hovedvarianten. Slik oppnådde
Kasparov fire remiser med svart mot
Karpov i VM-matchene fra 1986-87,
men som Kasparov påpeker, har
Karpov senere scoret en rekke pene
seire med hvit her. 7...0-0 8.Sge2 Sc6
9.0-0 b6 10.b3 Byrne spiller temme-
lig stereotypt. 10.Sf4 e6 11.b3 gir over-
gang til partiet Ståhlberg-Flohr, 1937.
Fischer foreslår 11...La6 12.Te1 Tc8
13.La3 Te8 med utligning. 10...La6
11.La3 Te8 12.Dd2 e5! For å spille et
slikt trekk, må du ha selvtillit i rikelig
mon og en enorm tro på egne ferdighe-
ter! «I was a bit worried about weakening
my d-pawn,» skriver Fischer, «but felt
that the tremendous activity obtained
by my minor pieces would permit White
no time to exploit it. 12...e6 would
probably lead to a draw.» 13.dxe5 Sxe5
14.Tfd1? Feil tårn! Det er forståelig at
hvit vil ut av bindingen, men dette svek-
ker f2-bonden katastrofalt. 14.Tad1!
var korrekt, da sjansene er ganske like
etter 14...Dd7; dama kan avansere vi-
dere til f5 og sågar g4. 14...Sd3 Med
den ubehagelige trusselen ...Se4.
15.Dc2? Taper, men det var slett ikke
enkelt å finne forsvar. Kasparov gir
15.Sd4 Se4 16.Sxe4 dxe4 17.Lb2 Tc8
18.a4 som det seigeste, men svarts
fordel er ubestridelig (d3-springeren!)

XIIIIIIIIY
8r+-wqr+k+0
7zp-+-+pvlp0
6lzp-+-snp+0
5+-+p+-+-0
4-+-+-+-+0
3vLPsNnzP-zP-0
2P+Q+NzPLzP0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy
15...Sxf2! 16.Kxf2 Sg4+ 17.Kg1 Sxe3
18.Dd2 Sxg2!! Mesterlig! Byrne hå-
pet på 18...Sxd1? 19.Txd1 med uklart
spill. 19.Kxg2 d4! Alt er forser t.
20.Sxd4 Lb7+ 21.Kf1 Dd7! 0-1 Et av
Fischers aller beste partier, med rette
inkludert i boken The World’s Greatest
Chess Games. Hvits resignasjon kan
virke i tidligste laget, men det finnes
ikke forsvar, f.eks. 22.Sdb5 (eller den

estetiske varianten 22.Df2 Dh3+
23.Kg1 Te1+!! 24.Txe1 Lxd4)
22...Dh3+ 23.Kg1 Lh6 osv.

Bobby smadret dem alle; Bisguier, Res-
hevsky, Addison, Weinstein, Donald
Byrne… (Byrne-brødrene var også rela-
tivt unge og hadde vært nasjonens håp
før Fischer dukket opp). En runde før
slutt kom så hans udødelige kombina-
sjon mot Benko (julenøtt nr. 1 i NSb
nr.6/04, med svar i nr.1/05 – red.).

Så kom ellevte og siste runde. Ifølge
øyevitner hadde over tusen tilskuere sam-
let seg på Henry Hudson hotell for å følge
dramaet trekk for trekk på et stort
demonstrasjonsbrett. Skulle han klare å
gå gjennom turneringen med perfekt
score? På et tidspunkt virket det veldig
vanskelig for Fischer; han var svart i et
tilsynelatende flatt og svært remisaktig
sluttspill med springer mot løper:

Saidy – Fischer, New York, 1963

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+p+-+pzpp0
6p+-+-sn-+0
5+-+p+-+-0
4-+-zP-+-+0
3zP-+-+-+-0
2-zP-+-zPPzP0
1+-vL-+-mK-0
xabcdefghy
Men det utrolige skjedde! Fischer manøv-
rerte springeren sin til e6 (…Sd7-f8-e6),
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fikk inn …h5 og Kh7-g6-f5 og pushet
gradvis bøndene på kongefløyen. Han sik-
ret seg mer og mer terreng, Saidy for-
svarte seg altfor passivt, og det hele endte
med at Bobby skapte en klassisker med
sterk springer mot dårlig løper. Det hører
med til historien at Kasparov demonstre-
rer hvordan hvit enkelt kunne holdt remis
fra diagramstillingen. Men Fischers
mirakuløse 11 av 11 var et faktum.

Denne triumfen ga Fischer tilbake
troen på seg selv og egne evner. Antakelig
var det først med dette resultatet at Bobby
fullstendig rehabiliterte seg etter det psy-
kologiske sjokket fra Curacao året før
(han hadde jo regnet med å bli verdens-
mester allerede i 1963!). Det var på denne
tiden Fischer søkte tilflukt i religion. Han
hadde ingenting i livet sitt foruten sjakk,
så han trengte noe for å fylle vakuumet.
Og også her gikk han sine egne veier! Bobby
ble etter hvert en ivrig tilhenger av adventist-
sekten The Worldwide Church of God.

Til tross for den sjakklige suksessen
nektet imidlertid Bobby fortsatt å delta i
internasjonale turneringer. I stedet fort-
satte han med å turnere USA og gi lek-
sjoner og simultanforestillinger, neppe
så mye på grunn av profitten, snarere
virket det som et genuint forsøk på å
skape blest om sjakken.

Internasjonalt comeback
Først høsten 1965 bestemte Fischer seg
for å returnere til den internasjonale sce-
nen. Valget falt på Capablancas minne-
turnering i Havana. Men her støtte han
på problemer med visumsøknaden da
forholdet mellom USA og Cuba var mildt
sagt anstrengt. Men unge Bobby fant løs-
ningen: han ville delta per telefon! Og
slik ble det. For første gang skulle en
deltaker i en internasjonal turnering
spille per telefon.

Bobby satt i et lite rom i sjakklubben

i New York, kun med et sjakkbrett og en
dommer til stede. Når han hadde be-
stemt seg for et trekk, skrev han det på en
lapp og en ”runner” (!) ble tilkalt. Han
måtte så spurte til et annet rom hvor
telefonen befant seg, og Havana ble ringt
opp: ”Hello Havana, this is America cal-
ling. White’s first move: pawn to king
four. Time three thirty. Standing by for
confirmation.” Og tilsvarende fra Cuba.
Slik spilte Fischer 21 partier! Noen av
partiene kunne vare opptil 12 timer, og
spilleopplegget var naturlig nok temme-
lig utmattende. Allikevel var sluttresul-
tatet absolutt respektabelt: delt annen-
plass (med Geller og Ivkov), et halvt po-
eng bak vinneren Smyslov.

I desember vant Bobby USA-mester-
skapet, men ikke uten problemer: han
tapte to partier midtveis, mot Reshevsky
og Robert Byrne – mer enn han hadde
tapt i alle tidligere mesterskap til
sammen! Denne turneringen var for øv-
rig minneverdig idet han for første gang
siden skandalematchen i 1961 utvekslet
håndtrykk med Reshevsky før partiet, og
sistnevnte gratulerte Fischer med resul-
tatet i Havana. Etter partiet og under
resten av turneringen var det imidlertid
ingen særlig varme å spore mellom de
to… Resultatet medførte også at Bobby
kvalifiserte seg til intersoneturneringen
i Sousse i Tunisia høsten 1967.

Fischer vs. Johannessen!
I 1966 spilte Bobby noen turneringer in-
ternasjonalt, men høydepunktet var OL i
Havana på høsten, der Fischer scoret fe-
nomenale 17 av 20 på førstebord og ledet
det amerikanske laget til sølvmedalje –

som i Leipzig OL i 1960. Kasparov trek-
ker interessant nok frem en rekke møter
mellom Fischer og Fidel Castro fra denne
olympiaden; de to utviklet nære relasjo-
ner. For oss nordmenn er dog OL i Havana
mest minneverdig på grunn av to histo-
riske oppgjør mellom Bobby og en viss…
Svein Johannessen! I det første partiet,
fra forgruppen, forsøkte Svein seg med
en ekte norsk oppfinnelse:

Fischer – S.Johannessen, Havana OL
1966, Spansk åpning.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5
5.Lb3 Sa5 Den norske varianten i
spansk! 6.0-0 d6 7.d4 Sxb3 8.axb3
f6 9.c4 Lb7 Senere fant Svein det ster-
kere 9...b4!, da springeren på b1 man-
gler gode felter. Det hadde vært inter-
essant å se hvordan Fischer hadde
håndtert dette; ifølge teorien skal svart
være finfin. 10.Sc3 Se7 11.De2 Nå,
derimot, har hvit enkelt spill. 11...c6
12.Td1 Dc7 13.Le3 Sg6 14.Tac1 b4
15.Sa4 c5 16.dxc5 dxc5 17.Dd3 Tb8

XIIIIIIIIY
8-tr-+kvl-tr0
7+lwq-+-zpp0
6p+-+-zpn+0
5+-zp-zp-+-0
4NzpP+P+-+0
3+P+QvLN+-0
2-zP-+-zPPzP0
1+-tRR+-mK-0
xabcdefghy
18.Sb6! og det er klart at svarts åp-
ning har vært mislykket. Den hvite
springeren kommer til d5, med overle-
gen posisjonell fordel. Legg merke til
at 18...Lxe4 er svakt pga 19.Sd5! Lxd5
20.cxd5 osv. Hvit vant forholdsvis greit.

Imidlertid møttes de igjen i A-finalen,
under veldig spesielle forhold. Fischer var
som allerede nevnt syvdagers adventist
og spilte ikke fra solnedgang fredag til
solnedgang lørdag. Dette medførte at han
måtte utsette en del partier, og partiet
mot Svein ble utsatt til fridagen. Med
tjukt av tilskuere satt 29 år gamle Svein

Nostalgi.Nostalgi.Nostalgi.Nostalgi.Nostalgi. Svein Johannessen (67)
minnes gjerne sine møter med Bobby.Med tjukt av tilskuere satt 29

år gamle Svein alene mot
det amerikanske geniet, og
han hadde faktisk Bobby i
tauene!

“
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alene mot det amerikanske geniet, og
han hadde faktisk Bobby i tauene! Jeg
kjenner Svein godt, og han har trukket
frem episoden flere ganger. Det er tydelig
at denne opplevelsen betyr mye for ham.
Her er partiet:

S.Johannessen – Fischer, Havana OL
1966, Benkö-varianten.
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.d5 b5 4.c4 Benkö-
gambit finner man ikke mange eksem-
pler på i Fischers karriere! 4...Lb7!?
5.g3 g6 6.Lg2 bxc4 7.Sc3 Lg7 8.0-0
0-0 9.Se5 d6 10.Sxc4 Sbd7 11.Te1
La6 12.Da4 Dc8 13.Sa5 Sb6 14.Dh4
Te8 15.Lg5 Dc7 16.Sc6 Lb7 17.e4
Sbd7 18.f4

XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7zplwqnzppvlp0
6-+Nzp-snp+0
5+-zpP+-vL-0
4-+-+PzP-wQ0
3+-sN-+-zP-0
2PzP-+-+LzP0
1tR-+-tR-mK-0
xabcdefghy
Svein har utspilt Fischer fullstendig i
åpningen og har stor fordel. 18...Kh8
19.e5? For tidlig. Kanskje var Svein
preget av stundens alvor? 19.Tad1
beholder alle fordeler. 19...dxe5
20.fxe5 Sxd5! 21.Sxd5 Dxc6 og stil-
lingen er plutselig totalt uklar. Fischer
fortsatte med å vinne partiet ganske
overbevisende.

Skandale i Tunisia
Før intersoneturneringen i Sousse på
høsten, besøkte Fischer Europa i mars
1967, for første gang på nesten fem år.
Anledningen var en turnering i Monte
Carlo og organisasjonskomiteen, med
prins Rainier i spissen, hadde kontaktet
det amerikanske forbundet og anmodet
dem om å sende to amerikanske storm-
estere, under betingelse av at en av dem
måtte være Bobby Fischer. Sjakklig inn-
fridde nok Bobby prinsens ønsker
(1.Fischer – 7 av 9; 2.Smyslov – 6½; 3-
4.Geller og Larsen – 6 etc), men neppe
når det gjaldt omgjengelighet: han opp-
førte seg som en primadonna, og da ar-

rangørene kontaktet amerikanerne igjen
to år senere, anmodet de igjen om to
stormestere; bare at denne gang var be-
tingelsen at Fischer ikke måtte være en
av dem!

Så var det altså klart for intersone-
turneringen i Sousse i Tunisia oktober/
november 1967; en av de mest gåtefulle
historiene i Fischers karriere. Alt tydet på
at han var i glitrende form, og han star-
tet da også med 6 poeng på de første 7
rundene. Men det var småting som tydet
på at han var nervøs. Han klaget ofte på
belysningen, noe som kunne resultere i
det lett komiske at Bobbys brett ble flyttet
fra bord til bord gjennom hele runden,
helt til han var fornøyd. For motstan-
derne måtte jo dette ha fortont seg som
et mareritt (de måtte bruke vel så mye
energi på å finne ut hvor Bobby til en-
hver tid hadde ”gjemt” seg, som å fun-
dere over sitt neste trekk), men slik var
Fischer-kulten på denne tiden at både
dommere og arrangører danset fullsten-
dig etter hans pipe.

En annen ting som kompliserte sa-
ken var at alle Bobbys fridager måtte leg-
ges fredag og lørdag for å unngå kolli-
sjon med hans religiøse prinsipper. Dette
medførte imidlertid et mer hektisk pro-
gram resten av uken. På et tidspunkt, da
Bobby fant ut at han måtte spille fem
partier uten pause, krevde han en ekstra
fridag og truet med å trekke seg fra tur-
neringen hvis dette ikke ble innvilget.
Neste dag dukket han ikke opp til partiet
mot Gipslis og ble dømt til tap. Han var
observert i Tunis, en by 140
kilometer unna Sousse, og alle
trodde han hadde trukket seg
fra turneringen for godt. Men
så dukket han plutselig opp
igjen neste dag, 53 minutter
for sent til partiet, og knuste
en totalt demoralisert og sjok-
kert Reshevsky! Da Fischer ble
konfrontert med walk-over-ta-
pet mot Gipslis, sa han bare
rolig: ”The president of the
Tunisian Chess Federation, Mr
Belkadi, promised me a free day. Theref-
ore I have again showed up to play.”

Kontroverser! Etter dette spilte han re-
mis i sitt utsatte parti mot Kortsjoj og
vant lett mot Robert Byrne. 8½ av 10!
Men så tok han endelig et oppgjør med
tapet mot Gipslis, som han betraktet som
en ugyldig avgjørelse. Arrangørene stod
på sitt, og Fischer forlot igjen Sousse,
som resulterte i et nytt tap. Forhandlin-
ger ble iverksatt, den amerikanske am-
bassaden ble brakt inn. Men alle forsøk
på å overtale Bobby til å fortsette turne-
ringen var forgjeves.

Hvorfor trakk han seg?
Å trekke seg med 8½ av 10?! Utrolig.
Bobby kunne lett ha vunnet turnerin-
gen, selv med to walk-over-tap (Larsen
vant, med tre tap og en rekke remiser),
så hvorfor gjorde han det? Kasparov dve-
ler lenge ved dette. Han spekulerer i at
Fischer ikke stolte riktig på egne evner
ennå og fryktet – ikke så mye en VM-
match mot Petrosjan – men snarere en
kandidatfinale mot Spasskij, som han
hadde dårlig score mot. Og hvis han
hadde tapt mot Spasskij i 1968, hvem
vet; kanskje han da aldri hadde blitt ver-
densmester?!

Uansett begrunnelse; etter intersone-
turneringen gikk Fischer inn i en ny,
lang dvaleperiode og viste seg ikke igjen
internasjonalt før i 1970.

Neste gang: Verdensmester! 1970 til 72.

Han hadde ingenting i livet
sitt foruten sjakk, så han
trengte noe for å fylle vakuu-
met.

“
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Det er vanskeleg å tru at det finst ein
person i heile Noregs land som har klart
å kome seg unna alt maset angåande
unionsoppløysninga.

Alt skal feirast og tusenvis av arran-
gement skal kaste glans over bandet mel-
lom Noreg og Sverige. Difor kom det nok
ikkje som eit sjokk at første helga i juni
var det også duka for ein sjakkamp i
Karlstad, kor eit eller anna unions-
dokument vart underskrive, ei eller anna
gong.

Opplading starta med ein 3-timers
biltur og ein vennleg lunsj med fienden.
Her blei óg opplyst om at det var to lands-
kamper, menn og kvinner kvar for seg,
men det kan jo nemnast at straks Sve-
rige tok leiinga, blei samanlagtstillinga
også kunngjort. Ved loddtrekning trakk
Simen kvit på førstebordet, noko som
gjorde at Ellen fekk svart i første runde,
og så starta unionskampen. Sverige var
med små marginer ratingfavorittar på
begge sider, men sterkare styrker skremte
ikkje heimefronten i 1905 heller, så her
var bare å køyre på.

For underteikna sin eigen del er det
alltid stor innsats i å unngå å vurdere
andre sine stillinger og parti i frykt for å
rote seg langt ut på jordet. Men moro-
samt var det å ta ein titt over på partiet til

Johnny Hector mot Kjetil Lie: 1.e4 c5 2.Sf3
g6, kor h4 blei spelt i 3.trekket. Hector
blei ved eit seinare høve konfrontert med
eit spørsmål om kvifor han ville provo-
sere Kjetil, som har ein openbar kjærleik
til angrepssjakk. Nei, då viste det seg at
han i det heile tatt «ångrade sej på trekk
to, Sf3», idet det ga Kjetil ein sjanse til å
kome med det første støytet, så då var det
vel bare å slenge ut h4. Partiet endte i
remis, men her var det mykje interes-
sant spel undervegs.

Leif Erlend hadde eit fint vinstparti
mot Emanuel Berg. Ein kan kanskje seia
at han hadde overtaket før partiet i det
heile teke hadde byrja, han kan ikkje
hugse å ha tapt mot svensken sidan 1994!
Dessverre og overraskande nok tapte både
Simen og Einar med kvit mot respektive
pappa Agrest og Tiger Hillarp-Persson.
Med Rune sin remis mot Ralf Åkesson
på 5.bord kunne ein telje på fingrane at
det i første runde for herrene stod 3-2 til
Sverige:

1. GM Agdestein (kvit) - GM Agrest 0-1
2. GM Johannessen - GM Berg 1-0
3. GM Gausel - GM Hillarp Persson 0-1
4. GM Lie - GM Hector ½-½
5. GM Djurhuus - GM Åkesson ½-½

I kvinnematchen hadde Ellen eit
spanande parti mot mamma Agrest, kor
det blei semje om remis i ei sluttstilling
kor Ellen hadde to ekstra bønder i ei litt
pressa stilling. Sjølv om Sheila kom godt
førebudd, måtte ho gi tapt for Victoria
Johansson, som sjølv gjorde sitt til at
folk bør slutte med uttalinger at jenter
spelar pysete. Silje var uheldig å gjere
den tabben som mange gjer etter fordel i
opninga – overmot pluss nokre unøyak-
tige trekk som snur heile stillinga – og
tapte for Christin Andersson. I tanke-

gangen ”ein bonde er ein bonde” vant
Gro lett mot Emilia Horn med fin slutt-
spelteknikk. Underteikna, sistebordspe-
laren og reserven som blei oppringt ei
veke før med spørsmål om deltaking, var
blitt fortalt på bilturen om
kvinnelandslagstrenar Ari Ziegler sine
berykta spørsmål etter partiets slutt.
«Hur mycket tänkte du på schäck under
partiet?» og «hur modig var du?» var to
av eksempla på totalt fem spørsmål om
eiga innsats. Svara blei oppgitt i prosent
og noterte til ein eller anna statistikk. Eg
valgte å ikkje bry meg for mykje om sta-
tistikken og tok heilpoenget mot ”baby”
Agrest på 15 år.

1. Hagesæther (svart) - WGM Agrest ½-½
2. WIM Berntsen - WIM Johansson 0-1
3. Bjerke - Andersson 0-1
4. Ferkingstad - Horn 1-0
5. Egeland - Agrest 1-0

Med foreløpig uavgjort i kvinnematchen
og berre eit poeng bak i herrematchen
låg den største misnøgda hjå den norske
troppen med programmet; felles-
middagen starta 20.00, og Norge-Italia-
kampen byrja 20.30. Nokon åt berre for-
rett, andre heiv nedpå middag, medan
dei minst fotballinteresserte klarte òg ein
kaffekopp før så og sei alle saman, pluss
nokre svenskar, var pressa inn på eit
dobbelrom framfor ein TV. Kampen endte
0-0. Følelsene var vekslende da Åge Hare-
ide stilte til pressekonferanse: ”Gutta fø-
ler de har gjort en god jobb, men får
ikke betalt. Vi skal bite i oss dette, og
komme tilbake.” Godt sagt Åge, godt sagt!
Med ein bensinstasjon som næraste nabo
til hotellet blei det ikkje dei heftigaste
utskeiingane, og det var ein nesten heilt
utkvilt gjeng som stilte til start klokka
elleve søndags morgen.

På herresiden stod Kjetil for show
igjen. Han svindlet Johnny Hector for
kvalitet og tok til slutt heilpoenget. Si-
men tilbaud Agrest trekkgjentaking som
han avslo. Då tok Simen saka i eigne
hender nokre trekk seinare og tvang fram
ein remis. Leif og Rune stod også for eit

«...Eg kan ikkje kommentere parti,
ikkje ein gong nogen små setninger.
Eg he prøvd, det ser dustete ut...» Men
så fekk Marte litt hjelp frå Helge Nor-
dahl og ei datamaskin.

Dobbel dose landskamp! av Marte Egeland

Foto: Leif Magne Svendsen
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halvpoeng kvar, medan Einar gjekk på
nok eit tap. Med dette stod det 2½ -2½  på
søndagens resultat og eit samanlagt 5½
-4½ tap mot svenskane. Ikkje mykje å
skilje på, men nok til eit ”Seir’n är vår”
på dei svenske sjakksidene og kanskje litt
sure oppstøt hjå dei norske herrene. Even-
tuelt så var det bare ein vennskapskamp
og ingen sure miner etterpå.

1. GM Agdestein (svart) - GM Agrest ½-½
2. GM Johannessen - GM Berg ½-½
3. GM Gausel - GM Hillarp-Persson 0-1
4. GM Lie - GM Hector 1-0
5. GM Djurhuus - GM Åkesson ½-½

Hjå damene var Ellen først ferdig og
hadde ein heilt grei remis på førstebord.
Silje stod glimrende nok ei gong, men
slappa litt for mykje av og tapte dessverre
igjen. Gro gikk på ein ”tråkig” tårnbukk
mot Emilia og sjølv med vinst på siste-
bord, såg det ut til å gå mot 3-2 til Sve-
rige. Det er i slike tider at FIDE-tida ende-
leg kan gjera litt nytte for seg. Med tårn
mot løpar og bonde, i ei ganske så død
remisstilling, spelte Victoria på vinst og
tapte på tid i staden for. Sheila sa ho
ikkje tykte det var ein morosam måte å
vinne på. Poenget haldt likevel stillinga
uavgjort 2½ -2½  og ga eit samla 5-5, så
resten av laget var særs nøgde.

1. Hagesæther (kvit)- WGM Agrest ½-½
2. WIM Berntsen - WIM Johansson 1-0
3. Bjerke - Andersson 0-1
4. Ferkingstad - Horn 0-1
5. Egeland - Agrest 1-0

Sjølv om det var to individuelle matcher,
er det enkel matte å sjå at sluttresultatet
vart 10½ -9½ til svenskane. Altså eit knapt
unionsnederlag i 2005, jaja me slepp i
alle fall fortsatt sildesalaten. ”Spillerne
skal ha stor honnør for innsatsen, det
var som om de hadde hjertene utenpå
skjorta,” sa Hareide til VG som skrøt
fælt av de norske spillerne lørdagskveld,
så me får vel bare ta Åge på ordet og nyte
oss i solsteiken av klipp-og-lim-funk-
sjonen på PC’en.

Inna Agrest (1984), Sverige
Marte Egeland (1902), Norge
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 3.c4 c6
4.dxc6 Sxc6 5.Sf3 e5 er eit forsøk for
kvit til å behalde bonden, men svart
har litt komp. 3...Sxd5 4.Sf3 g6 5.Ld3
5.c4 enten nå eller i eit av dei neste
trekka er meir populært på toppnivå
(dvs. mamma og pappa Agrest). 5...Lg7
6.0-0 0-0 7.c3 Sd7 8.Te1 c5 9.c4?!
Sb4 10.d5 Sxd3 10...b5 11.cxb5 Lb7
var ein meir ambisiøs plan for å utnytje
det upresise spelet hjå kvit. 11.Dxd3
Te8 12.Sc3 Sf6 13.Lg5 h6?! 14.Lf4?!
Ingen av spelarane la merke til 14.Lxf6
Lxf6 15.De3 Db6 16.Dxh6 Dxb2
17.Se4 Lg7 18.Dh4 med farleg åtak.
14...Lf5 15.De3 g5 16.Lg3 Tc8
17.Tad1 Sh5 18.Se5 18.Le5 f6
19.Lg3 Sxg3 20.fxg3 er betre sidan
lauparen til svar t er innestengd.
18...Sxg3 19.fxg3 Db6 20.g4?

XIIIIIIIIY
8-+r+r+k+0
7zpp+-zppvl-0
6-wq-+-+-zp0
5+-zpPsNlzp-0
4-+P+-+P+0
3+-sN-wQ-+-0
2PzP-+-+PzP0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy
20...Lxg4! Sjølvsagt. 21.Td2 Lh5
22.Dh3 Lg6 23.Sxg6 Dxg6 24.Txe7?
Svart får mykje større problem etter
24.Dd7 og no til dømes 24...Ld4+
25.Kh1 Lxc3 26.bxc3 Db6 27.Tde2
Tcd8 28.Df5 Dd6 29.Te6! 24...Ld4+!
25.Kh1 Eit poeng er 25.Kf1 Df6+.
25...Lxc3 26.Td1 Ld4 27.Txb7 Tb8
28.Txa7 Txb2 29.Dd7 Teb8 30.Tf1
Tf2 31.Te1 Tb1 32.De8+ Kg7 33.h3
Tf1+ 0-1
(kommentarar med hjelp frå Helge Nor-
dahl)

 ... straks Sverige tok leiinga,
blei samanlagtstillinga også
kunngjort.“ Norske sommerhits

Til tross for to avsluttende tap tok lille-
bror Espen LieEspen LieEspen LieEspen LieEspen Lie fra Porsgrunn en fin fjer-
deplass i Salongernas IM-turnering i
Stockholm i midten av juni.

Best av 21 nordmenn i Kroatiske Pula
Open (siste del av juni) ble Fanaspilleren
Kjetil StokkeKjetil StokkeKjetil StokkeKjetil StokkeKjetil Stokke med 6 poeng av 9 og en
ratingprestasjon på 2383. El lenEl lenEl lenEl lenEl len
HagesætherHagesætherHagesætherHagesætherHagesæther tok sin tredje WIM-norm
og mangler kun ratingen på å bli vår
tredje kvinnelige internasjonale mester.

Tromsøs sjakktrener TTTTTrond Romsdalrond Romsdalrond Romsdalrond Romsdalrond Romsdal
og sentralstyremedlem Kenneth GveinKenneth GveinKenneth GveinKenneth GveinKenneth Gvein
tok hver sin GM-skalp i danske Politiken
Cup i juli. Ofrene var henholdsvis Car-
sten Høi (Danmark, 2404) og Murray
Chandler (England, 2542). Ellers mer-
ker man seg at lilleputtnorgesmesteren
Lasse Østbø LøvikLasse Østbø LøvikLasse Østbø LøvikLasse Østbø LøvikLasse Østbø Løvik spilte remis mot is-
lendingen Sigurdur Sigfusson (2346) og
at Romsdals elev Espen Forså Espen Forså Espen Forså Espen Forså Espen Forså (15 år) slo
svensken Niclas Hjelm (2333) i et flott
angrepsparti. Blant mange norske del-
takere i København ble Oslo-spillerne
Kristian TKristian TKristian TKristian TKristian Trygstad rygstad rygstad rygstad rygstad og Stig TjomslandStig TjomslandStig TjomslandStig TjomslandStig Tjomsland best
med 7 av 10 poeng.

Eirik GullaksenEirik GullaksenEirik GullaksenEirik GullaksenEirik Gullaksen presterte i Amster-
dam Chess Tournament i slutten av juli
to remiser i overkant mot Magnus-kjen-
ningene GM Ivan Tsjeparinov (Bulga-
ria, 2634) og GM Andrej Kharlov (Russ-
land, 2619). Mot mer ordinære motstan-
dere gikk det litt tyngre. I B-gruppa kom
Drammensspilleren Geir Ivar Henrik-Geir Ivar Henrik-Geir Ivar Henrik-Geir Ivar Henrik-Geir Ivar Henrik-
sensensensensen på en sterk 2. plass med 7 av 9.

I hovedturneringen under Biel-festi-
valen gjorde Daniel Nygaard NybergDaniel Nygaard NybergDaniel Nygaard NybergDaniel Nygaard NybergDaniel Nygaard Nyberg fra
Våler (forhåndsrangert som nummer
143) et kanonresultat med 6½ poeng av
9. Dette gav 12. plass blant de 163
deltakerene.

Det vandrende paradokset HallvardHallvardHallvardHallvardHallvard
VVVVV. Ådnøy. Ådnøy. Ådnøy. Ådnøy. Ådnøy (lynhai og tidsnødsnarkoman)
måtte vinne siste runde i Czech Open for
å ta sitt første IM-napp. Slik gikk det
ikke, men ratingprestasjonen på 2378 er
uansett sterk. Massemønstringen i
Tsjekkia spilles i siste uke av juli og er
verdens største åpne turnering.
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For et par uker siden flyttet jeg til min
kjæreste i Rissa, like utenfor Trondheim,
etter å ha bodd nesten to år i Kristian-
sand. Etter å ha pakket ut sakene tenkte
jeg at jeg skulle sjekke på internett om
det var noen turneringer i området, og,
sannelig, dagen etter begynte Frosta GPFrosta GPFrosta GPFrosta GPFrosta GP.

Det som gjorde Frosta spesielt inter-
essant, var det unike formatet med tre
parallelle turneringer over fire dager:
langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk i ett!
Hver turnering hadde egne pengepremier
i tillegg til en sammenlagtpremie på
4000 kr!

Jeg var topprangert, men hadde far-
lige utfordrere i noen unge NTG-spil-
lere, Øystein B. Fossum og Ørnulf
Stubberud. Etter en hard fight vant jeg
likevel alle turneringene og kunne ta med
meg 7400 kr i prispenger! Denne turne-
ringen ble en svært hyggelig opplevelse
takket være arrangøren Rune Haug og
Per Arne Myraunet samt turneringsleder
Erling Skjelstad. Takk til disse og alle
andre involverte!

For meg som australier var det også
ganske spesielt å skulle bo i et stabbur
under turneringen, men det var virkelig
trivelig i lag med romkameratene Arne
og Idar. Arne hjalp meg for øvrig med
forberedelsene til mitt sisterundeparti i
langsjakkturneringen. Før siste runde lå
Ørnulf og jeg likt, et halvt poeng foran
Øystein, så her stod det mye på spill:

IM John-Paul Wallace (2410), Australia
Ørnulf Stubberud (2113), OSS
Dronninggambit
1.d4 Sf6 2.c4 e6 I lynpartiet spilte
Ørnulf kongeindisk, men jeg fikk en stor
fordel etter åpningen, så Ørnulf ville
prøve noe nytt. Som regel spiller jeg
3.Sf3 i denne stillingen, men jeg be-
stemte meg for å besvare Ørnulfs over-
raskelse med samme mynt: 3.Sc3!
d5 Etter litt nøling velger Ørnulf en solid
dronninggambit, noe som føltes som
en liten åpningsseier for meg. Og det
viser seg snart at min motstander ikke
var helt fortrolig med denne åpningen.
4.cxd5 exd5 5.Lg5 Le7 6.e3 c6 7.Dc2

0-0 8.Ld3 h6?! Dette er unøyaktig og
roten til senere problemer. Standard-
trekket 8...Sbd7 er bedre. 9.Lh4 Le6!
En god praktisk avgjørelse. En fordel
med ...h6-trekket er i hvert fall at svart
ikke trenger bruke tid på den lang-
somme planen ...Sbd7, Te8 og Sf8,
men kan utvikle brikkene direkte.
10.Sge2 Det var ingenting galt med
10.Sf3. Senere kunne hvit forberede
g4 og spille på svekkelsen ...h6. Tekst-
trekket fulgt av f3 er imidlertid mer
fleksibelt og tvinger Ørnulf til hele ti-
den å ta hensyn til både g4- og e4-
brudd. 10...Se8 11.Lg3! Det er viktig
å beholde brikkene for å opprettholde
trykket i stillingen. 11...Sd7 12.f3 Lh4
Ørnulf insisterer på å bytte av svart-
felterne, en fornuftig men tidkrevende
plan. Hvis svart ikke spiller 12...Lh4,

kan hvit spille Lf2 fulgt av h4 og g4,
eller spille seg gjennom i sentrum med
e4. 13.Lxh4 Jeg hadde andre gode
trekk å velge mellom, men jeg er for-
nøyd med mitt valg selv om det kan
virke litt merkelig. Alternativene var
13.0-0 Lxg3 14.hxg3 eller 14.Sxg3
med fordel til hvit i alle varianter. Min
plan var imidlertid å beholde mulighe-
ten til lang rokade. Dessuten ville jeg
ikke ha springeren på g3 da den gjør
mer nytte på e2 hvor den dekker d-
bonden (etter et e3-e4 brudd) og er
dessuten klar til å hoppe til f4 etter et
eventuelt  g4. 13...Dxh4+ 14.g3! De7
15.Sf4 Jeg avstår fremdeles fra rokade.
Pussig nok hadde jeg diskutert forde-
ler og ulemper med å utsette rokade
med min romkamerat Arne. Arne hadde
fortalt meg om en russisk trener som

Artikkelforfatteren
, IM
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Drammen hurtig MGP, 5. juni
Gr. A: 1. Jon Ludvig Hammer, OSS 6/7, 2.
Sjur Ferkingstad, Sevland 5½, 3. Daniel
Kovachev, OSS 5½ (46 deltakere)

Gr. B: 1. Jathavan Suntharalingam, OSS 6/7,
2. Timmie Nygaard, Porsgrunn 6, 3. Andreas Strand, Modum 5 (25 deltakere)

Frosta hurtig-GP, 25.-26. juni
1. IM John-Paul Wallace, Australia 5½/6, 2. Tormod Ingul, SMPOAÅ 5, 3. Øystein B.
Fossum, NTG 4½ (27 deltakere)

Frosta GP, 25.-28.juni
1. IM John-Paul Wallace, Australia 4½/5, 2. Øystein B. Fossum, NTG 4, 3. Ørnulf
Stubberud, OSS 3½ (23 deltakere)

Vinneren av sommerfestivalen
i Frosta rapporterer: En australier i Frosta
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Klasse Mester
1. Sjur Ferkingstad, Sevland 104
2. Eirik T. Gullaksen, Bergens 67
3. Kjetil A. Lie, Porsgrunn 60

Sluttstillingen NGP 2004-05

Klasse 1
1. Joachim Berg Jensen, Porsgrunn 106
2. Bjørn Haveland, Bærum 67
3. Ivar Areklett, Hauge 66

Klasse 2
1. David Lilleøren, Lørenskog 105
2. Nicolai Getz, OSS 96
3. Johannes Kvisla, SK 1911 91

Klasse 3
1. Frode O. Urkedal, SK 1911 100
2. Nicolai Getz, OSS 88
3. Brede Hagen, NTG 72

Klasse 4
1. Endre Larsplass, SK 1911 75
2. Jathavan Suntharalingam, OSS 75
3. Timmie Nygaard, Porsgrunn 69

Klasse 5
1. Timmie Nygaard, Porsgrunn 102
2. Jathavan Suntharalingam, OSS 100
3. Dennis Nygaard, Porsgrunn 83

under en juniorturnering spurte en
trenerkollega: «Har alle elevene mine
rokert?» Det viktigste for ham var at
alle rokerte så tidlig som mulig! Laszlo
Hazai, Polgar-søstrenes trener, mente
også under en treningssamling at jeg
burde rokere tidligere enn jeg ofte gjør.
Imidlertid er den australske stormes-
ter Ian Rogers av en annen oppfatning:
«Ikke roker fordi du kan, men fordi du
må!» Denne filosofien deler også jeg.

XIIIIIIIIY
8r+-+ntrk+0
7zpp+nwqpzp-0
6-+p+l+-zp0
5+-+p+-+-0
4-+-zP-sN-+0
3+-sNLzPPzP-0
2PzPQ+-+-zP0
1tR-+-mK-+R0
xabcdefghy
15...Sb6 15...c5! ville ha vært en god
mulighet her. Svart ofrer en bonde, men
får god kompensasjon etter 16.Scxd5
Lxd5 17.Sxd5 Dd6. Under par tiet
hadde jeg planlagt 16.0-0-0 fulgt av
17.The1 men denne stillingen er muli-
gens mer uklar enn jeg trodde. 16.0-0
Dette var en vanskelig avgjørelse da
jeg hadde flere skarpe alternativer som
16.h4!? c5 eller 16.0-0-0!? c5 17.h4
Tc8 18.Kb1. Til slutt bestemte jeg meg
for at kort rokade måtte være riktig

siden jeg kan angripe på kongefløyen
med egen konge tryggere plassert på
h1 enn på b1. 16...Td8 Ørnulf manøv-
rerer for sakte i dette partiet. Han
burde ha kastet ut ...c5, noe som gir
meg en viss posisjonell fordel (svart
ender muligens opp med en isolert d-
bonde), men slik ville han i hvert fall ha
avverget et direkte mattangrep. Han
trodde imidlertid at jeg spilte på e4-
bruddet og prøvde å forhindre dette.
17.Tae1 Lc8 18.Kh1 Dd6 19.g4!
Svart står plutselig overfor et drepende
kongeangrep. 19...Sc7 20.Tg1 Df6
21.Tg3 Tfe8 22.Df2! Se6 23.Sce2
Sd7 24.Teg1 Sdf8 25.Sh5! Angrepet
kan ikke stoppes. Dette er ikke over-
raskende når man ser at alle hvits brik-
ker står harmonisk plassert, mens
svar t mangler motspill. 25...Dh4
26.f4! b6 27.Dg2

XIIIIIIIIY
8-+ltrrsnk+0
7zp-+-+pzp-0
6-zpp+n+-zp0
5+-+p+-+N0
4-+-zP-zPPwq0
3+-+LzP-tR-0
2PzP-+N+QzP0
1+-+-+-tRK0
xabcdefghy

Det er ikke ofte jeg får sjansen til å
triple i en linje! Tankene går til Sokolovs
effektive 28.Df1-g2 oppgitt! (1-0) mot
Kasparov i Wijk aan Zee 1999:

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+-mk0
7zpp+-+p+-0
6-+-+q+-+0
5+-zp-+-+-0
4-+-sn-+-tr0
3zP-+-+PtR-0
2-vL-+-zPQzP0
1+-+-+-tRK0
xabcdefghy
Tilbake til Frosta: 27...c5 28.Th3 De7
29.g5! Sxf4 Nå er det definitivt slutt;
jeg har materiell fordel, og angrepet
fortsetter. Etter 29...hxg5 er 30.f5! av-
gjørende, i hvert fall mente jeg det un-
der partiet. Fritz synes å foretrekke
svart etter 30...g6, men det har jeg
vanskelig for å ta seriøst. 30.Sexf4
Lxh3 31.Sxh3 hxg5 32.Sxg5 f6
33.Sh3 33.Sh7 var mulig, men i tids-
nøden var teksttrekket klart å fore-
trekke. 33...Td7 Hvit vinner også etter
33...g5 34.Sxf6+!? Dxf6 35.Sxg5 Dg7
36.Df3. 34.Sxg7! Dxg7 35.Df3 Dxg1+
36.Kxg1 cxd4 37.exd4 og Ørnulf gav
opp, og jeg kunne puste ut etter fire
dager fulle med sjakk! 1-0

 IM John-Paul Wallace
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AskerSchladden

søndag 9. oktober

Asker Schakklubb er tilbake
igjen med sin tradisjonsrike
hurtigsjakkturnering!
Inngår i NVGP!

Påmelding:
Øistein Yggeseth
Tlf. 66 79 68 39, e-post
oistein.yggeseth@online.no

Påmeldingsfrist:
Torsdag 6.oktober
Ved senere påmelding økes
startavgiften med kr. 50.

Tidspunkt: søndag 9.oktober kl. 1030
Fremmøte innen kl. 1000

Spillested: Kulturhuset i Trekanten,
Asker sentrum

Turneringsform: 6 runder Monrad.
Betenkningstid: 25 min. pr. spiller pr. parti
Gruppeinndeling: Gruppe A over 1500

Gruppe B under 1500
Premiering: Gruppe A 2500 - 1500 - 1000

Gruppe B 1500 - 1000 - 700
+ sjakklitteratur til beste 1/3 i hver gruppe.

Startavgift: Senior kr. 250, junior kr. 150

Halden Grand Prix
Tidspunkt: 3.-4. september

Siste frammøte kl. 09.30, 1. runde kl. 10.00.
Spillested: Fredriksten Kro (festningen), Halden.
Turneringsform: 5 runder i to grupper, o/u 1500.
Betenkningstid: Først én runde hurtigsjakk (15 minutter),

deretter fire runder med 1½ time/40 trekk og ½ time/resten.
Startavgift: Senior kr. 300, junior kr. 200
Påmeldingsfrist: Onsdag 31. august, tillegg kr. 50 ved senere påmelding.
Premiering: 80% av innkommet startavgift, med minimum:

gruppe A: 2000-1200-600; gruppe B: 1500-1000-500.
I tillegg gis pengepremier til beste spiller i klasse 1, 2, 4 og 5.

Overnatting: Fredriksten Camping (tlf. 69184032 eller 90588371)
Grand Hotell, Jernbanetorget 1 (tlf. 69187200)
Park Hotel, Marcus Thranes g. 30 (tlf. 69211500)

Påmelding: Anker Aasum (tlf. 69183388), Helge Rangøy (tlf. 69176836) eller på
en av epostadressene: h-rangoy@online.no eller w-lauri@online.no

Vel møtt til nye kongefall på Fredriksten! Hilsen Halden Sjakklubb.
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Turnerings i nfo
SS=spillested, r=runder, TT=Tenketid,
Gr=grupper, SA=star tavgift,
PP=pengepremier,
PI=påmelding/informasjon, F=Frammøtetid

fra 26. august
26-28/8: Vadsøsjakken
PI: Svein Harald Johnsen,
dr yfish@online.no

27/8: Nordstrand hurtigsjakk
PI: Otto Milvang,
nordstrandgp05@milvang.no
Se annonse NSb nr. 3/2005

27.-28/8: Åpent Møre og Romsdals-
mesterskap i lyn- og hurtigsjakk
PI: Egil Arne Standal,
standal@standal.biz

3/9: Ishavsbyen lyn NVGP
PI: Jan S. Berglund, tlf. 992 79 489,
simsen@tele2.no

3-4/9: Halden GP
PI: Helge Rangøy, hrangoy@online.no
Se annonse side 40

3-4/9: Løten 75 års jubileumsturnering
PI: Per-Christian Stenvaag, tlf. 915 74
660, pc-stenvaag@c2i.net

17-18/9: Nedre Glomma Åpen
PI: Bjørn Berg Johansen, tlf. 69 34 52
20, sjak.bjoer@c2i.net

24.-25/9: Åpent OM i hurtig- og lynsjakk
PI: Torstein Bae,
torstein.bae@gmail.com
Se annonse side 44

1.-9./10: Gausdal Troll Masters
PI: Hans Olav Lahlum,
hanso.lahlum@c2i.net

9/10: AskerSchladden
PI: Øistein Yggeseth,
oistein.yggeseth@online.no
Se annonse side 40

22/10: OSS hurtigsjakk
PI: Sverre Johnsen, 22 59 84 01,
tafl@online.no

22.-23./10: Knut Brokstads Minneturnering
PI: Tom Richard Evensen,
Tom.Evensen@phys.ntnu.no
Se annonse side 43

28.-30./10: Sandefjord Master GP
PI: Pål Farmen, www.caissa.cjb.net
Se annonse side 43

29.-30./10: Voss Vandrerhjem GP
PI: Helge A. Nordahl, tlf 91 60 64 49,
helge.nordahl@nhh.no

11.-13/11: OSS GP
PI: Sverre Johnsen, 22 59 84 01,
tafl@online.no

18/11: Tromsøsjakken
PI: Jan S. Berglund, tlf. 992 79 489,
simsen@tele2.no

26.-28. august Vadsøsjakken (NVGP) Vadsø SK
27. august Nordstrand hurtigsjakk (NVGP) Nordstrand SK
27.-28. august Åpent KM i hurtig- og lynsjakk (NVGP) Molde SK
3. september Ishavsbyen lyn NVGP Tromsø SK
3.-4. september Halden GP (NVGP) Halden SK
3.-4. september Løten Sjakklubbs 75 års jubileum (NVGP) Løten SK
9.-11. september NM for juniorlag USF (arr. søkes)
17.-18. september Nedre Glomma Åpen Fredriksstad SS
24.-25. september Åpent KM i hurtig- og lynsjakk (NVGP) SK 1911, Oslo
27. sept.-10. okt. VM for seniorer Italia
30. sept.-2. okt. KM-helg NSF-kretsene
1.-9. oktober Gausdal Troll Masters Hans Olav Lahlum
9. oktober AskerSchladden (NVGP) Asker SK
15.-16. oktober KM for ungdom (USF) USF-kretsene
22. oktober OSS hurtigsjakk (NVGP) OSS
22.-23. oktober Knut Brokstads Minneturnering (NVGP) Trondheim SF
28.-30. oktober Sandefjord Master GP (NVGP) SK Caïssa
29.-30. oktober Voss Vandrerhjem NVGP Voss SK/NSF
5.-6. november NSFs seriesjakk (1. kamphelg) lokale arr.
11.-13. november OSS NVGP OSS
18. november Tromsøsjakken (NVGP) Tromsø SK
25.-27. november NM for ungdom USF
3.-4. desember NSFs seriesjakk (2. kamphelg) lokale arr.
9.-11. desember Bergen GP (NVGP) Bergens Schakklub

Fastlege IM Frode Elsness ansatte
landslagsspiller Gro Ferkingstad som sin
legesekretær. Så dro han på sjakkferie til
Kroatia. Og der dukket sannelig sekre-
tæren opp i første runde (legekontoret
var jo stengt uansett):
XIIIIIIIIY
8rwq-+k+-tr0
7+-snp+p+p0
6-+-wQ-+pvL0
5zP-zp-+-+-0
4-snL+-+-+0
3+-sN-+-+-0
2-zP-+NzPlzP0
1tR-+-mK-+R0
xabcdefghy
Her trengs ingen kirurgisk presisjon,

men hvit ba for sikkerhets skyld om
skalpellen. 19.Lxf7+ Også etter
19.De5+ ville svart trenge et pille-
glass med smertestillende. 19...Kxf7
20.Dxd7+ Kf6 21.Lg7+ Kg5 22.h4+
Etter 22...Kh5 står hvits springer over-
for valgets kval: g3 eller f4. 1-0 (Elsness-
Ferkingstad, Pula Open, 1. runde)

Klinisk sjakk
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Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3
0588 Oslo

Tlf. 22 15 12 41
faks 22 71 00 07
e-post sjakkfor@online.no
NSF på Internett: www.sjakk.no
Bankgiro 9365.05.98332.

Kontoret er åpent
mandag til fredag kl. 10-16
Generalsekretær: Bjarke Kristensen

Medlemsavgift 2005 gjennom klubb
Voksen kr 350
junior/kadett kr 160
lille- og miniputt kr 80
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster det dobbelte.

NSFs sentralstyre
President
Torstein Bae (SK av 1911)
Tlf 924 09 376
e-post president@sjakk.no

Visepresident
Jan S. Berglund (Tromsø SK)
Tlf 77 69 43 90p, 992 79 489m
e-post simsen@tele2.no

Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
Tlf 66 79 68 39p, 22 96 03 01a
e-post oistein.yggeseth@online.no

Kasserer
Helge A. Nordahl (Black Knights)
Tlf 916 06 449
e-post helge.nordahl@nhh.no

Eliteutvalgsleder
Roaul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf 994 51 370
e-post roaul.abrahamsson@chello.no

Styremedlem uten portefølje
Kenneth Gvein (OSS)
Tlf 977 11 257
e-post gvein77@hotmail.com

USFs leder
Trond Gabrielsen (Bergens)
Tlf. 928 02 221
e-post t.gabrielsen@dnbnor.no

✮ Nytt fra NSF
av Bjarke Kristensen, generalsekretær

Det nye SentralstyretDet nye SentralstyretDet nye SentralstyretDet nye SentralstyretDet nye Sentralstyret
NSFs sentralstyre 2005-2006 består av:
president Torstein Bae (SK av 1911), vi-
sepresident Jan S. Berglund (Tromsø),
kasserer Helge A. Nordahl (Black
Knights), turneringssjef Øistein Yggeseth
(Asker SK), leder av eliteutvalget Roaul
Abrahamsson (SK av 1911), styremed-
lem Kenneth Gvein (OSS), leder av USF
Trond Gabrielsen (Bergens). Varamed-
lemmer er Frode Wiggen (Stavanger SK)
og Øystein Hole (Akademisk).

NM – LandsturneringenNM – LandsturneringenNM – LandsturneringenNM – LandsturneringenNM – Landsturneringen
NSFs kongress bestemte at arrangemen-
tet av NM Landsturneringen 2007 tilde-
les Hamar og omegn sjakkrets. I tillegg
fikk Oslo Schakselskap opsjon på arran-
gementet av NM Landsturneringen 2009.
Da Tromsø SK i fjor fikk opsjon på NM
2008, må andre interesserte arrangører
formentlig vente til 2010 før de kan slippe
til.

Norges Vandrerhjem Grand PrixNorges Vandrerhjem Grand PrixNorges Vandrerhjem Grand PrixNorges Vandrerhjem Grand PrixNorges Vandrerhjem Grand Prix
Sjakkens NGP-turneringer tar fatt på en
ny og spennende sesong. Forkortelsen er
endret til NVGP og den samlede premie-
sum har økt til kr 67.500 (se NSb nr. 3/
2005). Også i år åpnes sesongen av Ber-
gen Sommer GP i regi av Sotra SK. Avgif-
tene er kr. 25 per deltaker uansett alder.
Obs !Obs !Obs !Obs !Obs ! Det innskjerpes at arrangører/
turneringsledere må sende inn resultat-
lister med påførte GP-poeng og Elo-rap-
port til NSF straks turneringen er ferdig-
spilt.

NSFs seriesjakk – påmedlingsfrist 26/9NSFs seriesjakk – påmedlingsfrist 26/9NSFs seriesjakk – påmedlingsfrist 26/9NSFs seriesjakk – påmedlingsfrist 26/9NSFs seriesjakk – påmedlingsfrist 26/9
Lagsjakk er spennende og engasjerende,
og vi oppfordrer klubbene til å delta med
flest mulig lag. Men ha i mente: Å melde
seg på i en turnering er å inngå en for-
pliktende avtale om å møte frem og spille
sjakk i hver runde. Invitasjon til årets
seriesjakk blir senest 1. september sendt

til lederen i alle klubber i NSF sammen
med gjeldende reglement. Påmeldings-
fristen er den 26. september, og vi ber
om at tilsendt påmeldingsskjema blir
brukt. Startavgifter og opplegg blir i ho-
vedsak som i fjor. Første runde spilles i
helgen 5.-6. november. Obs!Obs!Obs!Obs!Obs! Vi ber alle
klubber med lag i 1. divisjon være opp-
merksomme på at denne sesongen (som
spilles etter ’gammelt system’) vil være
kvalifiserende for den nye Eliteserien.

Thomas Heibergs minnestipend 2005Thomas Heibergs minnestipend 2005Thomas Heibergs minnestipend 2005Thomas Heibergs minnestipend 2005Thomas Heibergs minnestipend 2005
Fra «Thomas Heibergs Minnefond» ut-
betales et stipend på kr. 3000 til en spil-
ler mellom 16 og 26 år som har vist
gode resultater samt stor vilje til delta-
kelse og satsing på sjakk. Klubbene kan
foreslå kandidater. Forslag med begrun-
nelse skal sendes skriftlig til NSF innen
den 15. oktober. Statutter for «Thomas
Heibergs Minnefond» står i NSFs hånd-
bok 1.0.5. (88.11.01) på følgende
hjemmeside på Sjakktuelt: http://
w w w. s j a k k . n o / N S F / H a a n d b o k /
haandbok_index.htm  (se under Økonomi).

48,3% i
VM for ungdom

Lagleder Helge Nordahl reiste
med en sterk tropp ned til VM i
Frankrike i slutten av juli. Mål-
settingen var 50 prosent poeng
fordelt på våre åtte håpefulle del-
takere. Det holdt nesten, men
uansett er dette tidenes beste
norske laginnsats. De beste
enkeltprestasjonene kom ved
Jon Ludvig Hammer med 6½
poeng av 11 i GU16 (38. plass),
samt Frode O.O. Urkedal og
Katrine Tjølsen, som begge tok
6 poeng i respektive gutte- og
jenteklassen under 12 år.
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Tidspunkt: 28.-30. oktober
Registrering senest fredag kl. 1900
1. runde starter fredag kl. 1930

Spillested: Kurbadet, Thor Dahls gate 7 - midt i sentrum
Turneringsform: 5 runder Sveitser
Betenkningstid: 90 min. på 30 trekk, deretter 60 min. på resten
Gruppeinndeling: Over/under 1500. Gruppe A blir FIDE-rated!
Premiering: Gruppe A (over 1500): 5000 - 2500 - 1500

Gruppe B (under 1500): 2000 - 1000 - 500
Øvrige NVGP-klassevinnere: 500
For øvrig 1/3 klassevis bokpremiering.

Startkontingent: Senior/Junior kr 350/250. Rabatt på kr. 50 ved
påmelding senest 24. oktober.

Overnatting: Hotell Kong Carl tlf. 33 46 31 17
Home Atlantic tlf. 33 42 80 00
Sandefjord Herberge tlf. 33 46 40 79
Alle overnattingsstedene ligger
5-10 min. gåtur fra spillelokalet.

Påmelding og
informasjon:
Internett:
caissa.cjb.net

(her finnes også
påmeldignsoversikt og
løpende oppdatert
deltakerliste)

Alternativer:
Pål Farmen
tlf. 33 46 54 29 (p)
Einar Kjæmperud
tlf. 33 47 47 17 (p)

Sandefjord Master Grand Prix
28.-30. oktober

Velkommen til Sandefjord!

Trondheim Sjakkforening inviterer nok en gang til Knut
Brokstads Minneturnering Master Grand Prix. Vi har som
mål å gjenta tidligere suksesser - og stadig forbedre oss.

Tid: 22.-23. oktober 2005
Spillested: Britannia Hotell, Trondheim
Siste oppmøte: Kl. 0930
Gruppeinndeling: Gr. A: over 1750, Gr.B: 1250-1749, Gr.C: under 1250
Turneringsform: 5 runder Monrad
Innkvartering: Spillestedet Britannia Hotell på tlf. 73 800 800

Ellers er byen full av hoteller.
Betenkningstid: 1½ time på 40 trekk og ½ time på resten av partiet
Startavgift: Senior kr 300, junior kr 150
Premiering: Gruppe A: 5000 - 3000 - 1500

Gruppe B: 3000 - 1500 - 1000
Gruppe C 1000 - 750 - 500:

Ellers klassevis 1/3 premiering.

Trondheim Sjakkforening

Påmelding og
informasjon:
Tom Richard Evensen
Vestre Tunhøgda 12
7058 Jakobsli
mobil 909 18 597
e-post:
Tom.Evensen@phys.ntnu.no

Hjemmesider:
home.online.no/~trichaev/

sjakk/tsf/turneringer/

brokstad2005/

brokstad2005.html

Knut Brokstads minneturnering
Master Grand Prix         22.-23. oktober

 Stilfulle spillelokaler i ærverdige Britannia Hotell
 Gratis kaffe samt salg av ymse sjokolade til kostpris

Vi tilbyr:



SK av 1911
inviterer den 24. og
25. september til

Åpent Oslomesterskap

Komplett innbydelse på vår hjemmeside:

http://oheitun.home.online.no/sk1911.htm

Tidspunkt: 24. september (hurtigsjakk) og 25. september (lynsjakk)
Fremmøte begge dager kl. 10.30 med start kl. 11.00

Spillested: Haraldsheim Vandrerhjem, Oslo
Adkomst: buss 31 eller 32 fra Jernbanetorget til Sinsenkrysset eller med tog til Grefsen.

I begge tilfeller ca. 10 minutter gangavstand fra spillestedet.
Startkontingent: Samlet startavgift for begge turneringer er kr 350 for senior og 250 for junior.

Samlet startavgift må betales ved registrering lørdag. Ønsker man kun å spille
én dag, er startavgiften 200/150 lørdag og 175/125 søndag.

Påmelding: Torstein Bae, torstein.bae@gmail.com, eller telefon 924 09 376 (ring eller
send tekstmelding). Oppgi navn, klubb, rating og fødselsdato.

Turneringsformer
og premiering:

Åpent OM i hurtigsjakk (NVGP) 24/9
6 runder Monrad med 25 minutter pr spiller.
NB! Turneringen rates!
Gruppeinndelingen og premiene er:
gr. A (rating 1750 og over): kr 2500-1500-
1000 + beste klasse 1-spiller kr 500.
gr. B (rating 1250-1749): kr 1500-1000-500 +
beste klasse 3-spiller kr 500.
gr. C (rating 1249 og under): kr 1500-1000-
500 + beste klasse 5-spiller kr 500.
I tillegg er det bokpremier, slik at de beste tre i
hver NVGP-klasse vil få penger eller bok.

Åpent OM i lynsjakk (NVGP) 25/9
25 runder monrad (det settes opp fem og fem
runder) med 5 minutter pr. spiller og parti.
Alle spiller i én gruppe. Det premieres i
ratinggrupper à 10 spillere. Øverste gruppe
(de 10 med høyest rating): kr 1600-800.
Øvrige grupper (11-20, 21-30 osv.): kr 800-
400.

Ratet hurtigsjakk og NVGP-tellende lynsjakk!

Høye premier og
verdifulle poeng i NVGP!

I Norge:
B-blad i postabonnement
Til øvrige land: B-Economique

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO
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