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Magnus Carlsen (15)Magnus Carlsen (15)
- hadde sine øyeblikk av tvil underveis 
i verdenscupen, men ble første nord-
mann i FIDEs kandidatmatcher!

- hadde sine øyeblikk av tvil underveis 
i verdenscupen, men ble første nord-
mann i FIDEs kandidatmatcher!
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8.-16. april 2006

Påskesjakkfestival arrangeres igjen på Scandic
hotell KNA i Parkveien 68 i Oslo sentrum. Det er
gangavstand til Nationaltheatret, hvor både buss,
trikk, t-bane og tog stopper. Nærmeste
holdeplass for buss og trikk er Solli plass.

Det åpne NM
Gruppe A: 8.-16. april
Gruppe B: 12.-16. april

Det åpne NM spilles i to grupper:
Gruppe A: GM-kvalifiserende, FIDE-ratet open
Gruppe B: Stengt for spillere over 2000

9 runder etter Sveitser-systemet

Tenketid
Gruppe A: 2 timer på 40 og 1 time på resten
Gruppe B: 1 time på hele partiet og 30
sekunder tilleggstid pr. trekk fra trekk 1

Spilleplan
Gruppe A:
Registrering lørdag 8. april kl. 1400-1500
1.-5. runde lørdag til onsdag kl. 1600-2200
6.-9. runde torsdag til søndag kl. 1100-1700
Premieutdeling søndag ca. kl. 1715

Gruppe B:
Registrering onsdag 12. april kl. 1730-1830
1. runde onsdag kl. 1900-2200
Torsdag-søndag runder kl. 10-13 og 1330-1630
Premieutdeling søndag ca. kl. 1715

Startavgift
Gruppe A:
GM, IM, WGM, WIM gratis
Rating 2300+ eller FM, WFM kr 400
Rating 2000-2299 kr 800
Rating 1800-1999 kr 1000
Rating 0-1799 kr 1200
Kvinner/jr./student 1800-2299 kr 600
Kvinner/jr./student 0-1799 kr 900

Gruppe B:
Ordinær startavgift kr 450
Kvinne/junior/student kr 350
Lilleputter kr 300

NB! Det gis kr 100 i rabatt ved påmelding og
betaling seinst tirsdag 4. april. (For B-gruppa
er fristen mandag 10. april.)

Innkvartering på spillestedet!
Hotellet tilbyr spesialpris til påskefestivalens deltakere,
enkeltrom kr 490 pr. pers. pr. døgn, dobbeltrom kr 320,
trippelrom kr 280, firemannsrom kr 247,50.

Bestilling:
Victor Hansen,
se under for
kontaktinfo.

Premiering
Gruppe A:
1.-6. plass

kr 6000
kr 4000
kr 3000
kr 2000
kr 1000
kr 500

kr 1000 til beste
u/2300
u/2200
u/2100

kr 500 til beste
senior
junior
kvinne

Gruppe B
(v/ 60 delt.):
1.-3. plass

kr 2000
kr 1200
kr 800

kr 500 til beste
u/1500
junior

Tigersjakken
8.-12. april

- turneringa FIDE-rates.
Cupturnering i første halvdel av påska.

5 runder (etter sveitsersystemet)
Tenketid: 1,5 time på hele partiet samt
30 sekunder tilleggstid pr. trekk fra trekk 1
Premiering og startavgift som i gruppe B i Det åpne NM
(med unntak av premie til beste u/1500 som her er til u/1750)
Registrering «palmelørdag» 8. april kl. 1630-1730,
1. runde lørdag kl. 1800-2200,
2.-4. runde søndag-tirsdag kl. 1630-2030
5. runde onsdag kl. 1100-1500, premieutdeling tidligst 1500

Sidearrangementer
Tiger hurtig-GP 13.-14. april
8-runders hurtigsjakkturnering (tenketid 25 min.)
over to kvelder. Siste frammøte kl. 1800.
Påskelyn 15. april
Forgrupper og finalegrupper.

Hjemmeside
folk.uio.no/vahansen

Oslo påskesjakkfestival

Påmelding og info
Victor Hansen
e-post vahansen@student.hf.uio.no
tlf. (+0047) 957 99 891m

Hjemmeside
Adresse: folk.uio.no/vahansen
Med direkte påmelding og betaling!
Med oppdaterte deltakerlister og all info.

Spillestedet
Turneringa spilles på Scandic
hotell KNA i Oslo sentrum.
Adresse: Parkveien 68

            Alle
    turneringene
   inngår i NVGP!

     Kaffe
    kr 10 :)

I A-gruppa kommer...
GM Kjetil A. Lie 2493
GM Stellan Brynell 2493
IM Martin Senff 2471
GM Karel van der Weide 2466

... kommer DU?
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Redaksjonen avsluttet 8. februar 2006.
Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges 
Sjakkforbund. Synspunkter som framføres i 
bladet er ikke nødvendigvis i samsvar med sjakk-
forbundets offisielle mening.

Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 
kr 200. Ved abonnementsbestillinger, adresseend-
ringer m.m., kan man henvende seg til:

Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, 0588 Oslo
Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07,
e-post sjakkfor@online.no
Generalsekretær: Dag Danielsen

Annonsepriser nr. 1 2006:
Alminnelig side (svart-hvitt): helside kr 3000, 
halvside kr 1800, kvartside kr 1000
2. og 3. omslagsside (farger): helside kr 3600, 
halvside kr 2400
4. omslagsside (farger): helside kr 4000. 

50% rabatt på rene turneringsannonser!
Spesialpris for turneringer i Norges Grand 
Prix: helside kr 1100, halvside kr 600, kvart-
side kr 350

Trykk: Allservice AS, Stavanger

Redaktør:  Hans Olav Lahlum
e-post: hanso.lahlum@c2i.net
Teknisk ansvarlig: 
Tarjei J. Svensen
e-post: tarjei@moldesjakk.net

Antatt utgivelsesplan:
Nummer 2: Første halvdel av april
Nummer 3: 14. juni



rammene å forsøke opprettholde 
nivået på medlemsbladet fra de to 
siste årene - tross begrensningene 
som ligger i lavere spillestyrke og 
dårligere språkkunnskaper. Atle 
klargjorde høsten 2003 at han ikke 
ville søke stillingen som redaktør 
hvis jeg var en motkandidat, og 
kommentere min opplysning om 
at jeg ikke var det med at ”Nei, i 
så fall måtte du jo skrive mindre og 
dessuten få betalt”. Høsten 2005 
var det jeg som kontrollsjekket at 
Atle ikke var en tenkbar motkan-
didat før jeg sendte min søknad. 
Jeg har om noen håpet noe annet 
tenkt å få betalt for min redaktør-
periode, men skal forsøke å huske 
hans advarsel om ikke å skrive for 
langt. Det kan imidlertid holde 
hardt særlig hvis resten av året 
skulle bli like rikt på begivenheter: 
Magnus’ suksess i Verdenscupen, 
norsk verdensmester i postsjakk, 
norsk IM-napp på Gausdal og flere 
viktige personskifter i forbundene 
gjorde at alt som kunne utsettes 
måtte komme i nummer to. 

Nå og senere leser jeg med interesse 
alle råd og innspill både fra høy og 
lav i Sjakk-Norge. Det er neppe 
ønskelig verken for redaktøren 
eller leserne at sjakkbladet skrives 
av redaktøren i så stor grad som 
tilfellet av forskjellige årsaker har 
måttet bli med denne førsteutga-
ven. Jeg er derfor særlig takknem-
lig for innspill enten fra personer 
som selv kan tenke seg å skrive 
om aktuelle temaer, eller som har 
foreslag til andre som kan tenkes 
gjøre det. Det at jeg ble ansatt som 
eneste søker, gjør selvsagt ikke mitt 
redaktøransvar for å gi medlem-
mene et leseverdig medlemsblad 
noe mindre. Våg å si fra - enten 
dere er fornøyde eller misfornøyde. 
For på den måten hjelper dere også 
meg til å kunne gi dere et bedre 
medlemsblad neste gang. Det er 
tross all nymotens teknologi fort-
satt av å erkjenne sine feiltrekk man 
lærer - det være seg som menneske, 
sjakkspiller og/eller redaktør.  

2006:  
- - Et uvanlig 

og spennende 
nytt år

suksess gjenstår selvsagt også å se. 
Men det er definitivt en spennende 
reform, som bør ha langt bedre 
muligheter til å lykkes nå enn hva 
tilfellet har vært med tidligere langt 
mindre gjennomtenkte forsøk på 
etablering av en landsomfattende 
toppserie. Og årets NM-arrangører 
i Moss satser friskt på rekord både 
hva angår deltakerantall og styrken 
på eliteklassen. 

Ett overordnet spørsmål for norsk 
sjakk i 2006 angår nettopp forhol-
det mellom topp og bredde. Norsk 
elitesjakk var bedre enn noen gang i 
2005, og ble fulgt av flere mennes-
ker enn noen gang. La oss fremfor 
alt håpe at 2006 blir året da den 
økte interessen også gir seg utslag 
i en sterk økning av antallet aktive 
sjakkspillere i Norge. Men all ny-
motens teknologi til tross: Om det 
lykkes å heve medlemstallet avgjø-
res fortsatt ikke av vedtakene fattet 
av forbundsstyrene i Oslo, men av 
hva alle dere lesere faktisk gjør som 
tillitsvalgte og sjakkspillere spredt 
ut over i Sjakk-Norge.

Året 2006 starter også opp med 
usikkerhet i form av personskifter 
på flere av norsk sjakks viktigste 
poster. Som omtalt andre steder i 
dette sjakkbladet startet året med 
en ganske turbulent ansettelse av en 
ny generalsekretær på sjakkontoret, 
og med enda et nytt lederskifte i 
USF. Mindre kontroversiell var 
heldigvis da ansettelsen av den nye 
sjakkbladredaktøren: Forbundene 
kan knappest kritiseres for å ha 
ansett undertegnede, all den tid 
de måtte ha en ny redaktør og ikke 
hadde noen alternative søknader å 
vurdere. Den beste løsningen for 
Norsk Sjakkblads lesere i 2006 
hadde i mine øyne klart vært om 
Atle hadde fortsatt, og det er på sin 
plass her å starte med en ærbødig 
takk til vår nylig avtroppede re-
daktør for den ytterligere nivåhev-
ning han innenfor svært krevende 
økonomiske rammer klarte å gjen-
nomføre. Det blir nå min utfor-
dring innenfor de samme krevende 

Sjakkåret 2006 
s t a r t e r  som 
alle andre år 
med  mange 
spørsmålstegn 
- men samtidig 
også med flere 
utropstegn og 
større mulig-
heter enn noe 

tidligere år i norsk sjakkhistorie. 
2005 tok juleferie på et historisk 
toppunkt hva angår oppmerk-
somheten for norsk sjakk, både 
på internett og i mer tradisjonelle 
media som aviser og fjernsyn. Noe 
har endret seg i forhold til medias 
interesse for norsk sjakk når VG på 
nyttårsaften publiserer en reporta-
sje om sjakktalenter for det kom-
mende året - og når en anmeldelse 
av sjakkbøker få dager senere får et 
forsidebilde i Dagbladet. Det er lett 
å forutse at utviklingen hva angår 
medias interesse vil fortsette ut over 
i 2006, når Magnus Carlsen først 
skal spille førstebord for historiens 
sterkeste norske OL-lag, og deret-
ter som den første nordmann og 
den yngste spiller noensinne får 
spille i kandidatmatchene. Mer 
spennende blir det da selvsagt å se 
hvordan det går med OL-laget i 
Torino - for ikke en gang å nevne 
Magnus i kandidatmatchene. Også 
på norsk jord er det uvanlig mange 
sjakklige høydepunkter å se frem til 
i år. Både påskefestivalen i Oslo og 
den påfølgende Gausdal-festivalen i 
april håpes bringe ytterligere frem-
skritt sammenlignet med fjorårets 
utgaver av disse turneringene. 
En større begivenhet blir likevel 
årets nykommer på turnerings-
fronten: Den storslåtte Midtnight 
Sun-festivalen i Tromsø på forsom-
meren. Om oppstarten av den 
nye toppserien til høsten blir en 
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Nye norske tittelholdere i 2006?
Også i forhold til nye 
norske tittelholdere fikk 
året en spennende start, 
i og med FM Espen Lies 
overbevisende IM-napp 
på Gausdal.  Men hvem er 
egentlig våre sterkeste 
kandidater til å bli nye 
tittelholdere, og hva mer 
behøver de for å lykkes i 
2006? Med overhengen-
de fare for å bli avslørt 
i desember, forsøker 
redaktøren seg her både 
som utreder og spåmann 
angående sjansene til 
nye norske tittelholdere 
i år.   

Det har liksom blitt en hyggelig 
ny tradisjon med en ny norsk GM 
per år: I 2003 fikk omsider Berge 
Østenstad tittelen, Magnus Carlsen 
sto klar som verdens yngste GM 
alt i 2004, og i 2005 var det Kjetil 
A Lies tur til å fullføre tittelen ved 
(for noen timer) å oppfylle rat-
ingkravet på 2500. Baksiden av at 
Norge har fått tre GM-er på tre år, 
er dessverre at vi nesten ikke har 
GM-kandidater igjen på lager. Våre 
to sterkeste IM-er, Roy Fyllingen 
(31) og Frode Elsness (32), er i og 
for seg kronisk ambisiøse spillere 
med åpenbar kapasitet for prestas-
joner på 2601. Listen for GM-
napp ligger imidlertid så høyt at 
det krever et middels mirakel om 
Fyllingen eller Elsness ved siden av 
fulltids sivilt arbeid skulle klare tre 
slike prestasjoner i 2006. Atskillig 
nærmere matematisk er IM Leif  
Øgaard (54), som med all sann-
synlighet vil få tittelen om han i 
2006 eller senere kan prestere ett 
GM-napp til. Tross en udiskutabel 
kapasitet tyder imidlertid verken 
aktivitet eller form på at Øgaard 
kan levere noen 2601-prestasjon 
i noen tittelturnering i 2006. Ask-
ers Bjarke Sahl (49), som riktig nok 
fortsatt er dansk om man skal tro 

FIDE, har som eneste ikke-GM 
i Norge tre GM-napp. Selv om 
Sahl regner med noe bedre tid til 
å spille sjakk i 2006, skal det imi-
dlertid mer enn godt gjøres i hans 
alder å samle opp de 119 ELO-
poengene som fortsatt mangler 
for å nå GM-grensen på 2500.  

Langt lysere er da sjansene for en 
eller flere nye norske IM-er i 2006. 
Nærmest er kanskje den sterkeste 
sjakkspilleren i Sørlandets ikke 
alt for heroiske sjakkhistorie, FM 
Bjarte Leer-Salvesen fra SOSS (27). 
”Bompi” tok sitt første napp på 
Gausdal våren 2003 og det andre 
i Østlandsserien 2003-04 - og var 
som aller snarest over den magiske 
ELO-grensen på 2400 underveis i 
fjorårets Østlandsserie. Han man-
gler dermed ”bare” et IM-napp 

på å sikre 
seg tittelen 
- og det vil 
etter en ny 
svært lov-
ende start 
med 4/5 i 
Østlands-
serien si at 
han bare 
trenger 50 
% på de to 

siste seriehelgene. Nær tittelen er 
også FM Øystein Hole (34), som i 
andre halvår 2005 tok først sitt an-
dre IM-napp i Landsturneringen og 
så det tredje på Gausdal. Starten på 
2006 ble imidlertid ikke den beste 
for Øystein, som etter et minusre-
sultat på Gausdal nå mangler rundt 
45 poeng på å nå 2400. Nettopp 
dette med å oppfylle 2400-kravet er 
den hardeste delen av IM-tittelen 
for de aller fleste kandidatene - og 
har blitt et sjakklig traume for flere 
norske spillere. Både FM Øystein 
Dannevig (33) og FM Torstein Bae 
(26) har vært innenfor få poengs 
rekkevidde tidligere, men synes 

ved inngangen 
til 2006 å ha 
mistet 2400-
grensen helt 
ut av syne - 
tross overflod 
av IM-napp. 
Fortsatt for 
ustabil er også  
FM Torbjørn 

Ringdal Hansen, 
som har ett GM-napp - men rent 
bortsett fra nærmere 100 ELO-po-
eng fortsatt mangler det tredje IM-
nappet. Det motsatte problemet 
hadde lenge OSS’ Atle Grønn 
(34), som takket være sensasjonelt 
solide resultater presterte å stabi-
lisere seg over 2400 uten noen tit-
telkvalifiserende prestasjoner over 
2450. Etter to IM-napp i 2005 er 
også Atle en sterk kandidat til å 
få tittelen i 2006 - og akkurat i så 
måte er neppe hans avgang som 
sjakkbladredaktør et minus. Hans 
siste napp fra fjorårets lag-EM var 
imidlertid bare på syv partier, og 
siden reglene krever minst 27 parti-
er for tittelnappene samlet, må Atle 
dermed kompensere med et tredje 
napp på minst 11 runder hvis han 
skal kunne klare seg med ett napp 

til. Trolig vil 
det vise seg 
lettere for vår 
prinsippfaste 
ikke-FM å ta to 
napp i kortere 
t u r n e r i n g e r 
enn å finne en 
egnet turnering 
på 11 runder.

Det fortsatt aktive og unge miljøet 
i Porsgrunn mistet sin eneste IM 
da Kjetil A i fjor ble GM: Konkur-
ransen om å få den tittelen tilbake 
på klubblisten står mellom FM-
ene Geir Sune Tallaksen (20) og 
Espen Lie (22). Geir Sune var 
egentlig favoritt, men det var før 

FM Bjarte “Bompi” 
Leer-Salvesen

FM Torbjørn R. 
Hansen

Atle Grønn



det da være, om han kan holde 
seg stabil nok til å klatre hele ve-
ien fra 2289 til 2400 på ett år. Blant 
de eldre er det naturlig nok lengre 
mellom kandidatene. Vel verdt å 
se opp for er imidlertid den 54 år 
gamle FM Sverre Heim, som har 
vært over 2400 flere ganger, og 
har to IM-napp som begge er fra 
de siste ti årene. Heims form- og 
ratingkurve har riktig nok pekt litt 
nedover helt i det siste (= de siste 
tre årene), men Heim har fortsatt 
så stor kapasitet at han kan - og vil 
- ta det avgjørende IM-nappet når 
han igjen får klaff  i en tittelturner-
ing. Og hvis han bare spiller noen 
tittelturneringer, kan det selvsagt 
skje like gjerne i 2006 som senere.  
Avslutningsvis nevnt kan OSS’ 
Espen Agdestein (40) godt tenkes 
være den sterkeste sjakkspilleren 
blant nordmenn uten GM- eller 
IM-tittel, men det gir dessverre lite 
utslag så lenge det nå nærmer seg 
20 år siden sist han spilte en indivi-
duell tittelturnering! Sjansen for at 
Espen Agdestein tar ett IM-napp i 
2006 er trolig større enn sjansen for 
at han spiller to tittelkvalifiserende 
turneringer. Men det vil vel dess-
verre si at den er ganske liten - og 
skulle han få et nytt IM-napp i 2006 
mangler det fortsatt ett på tittelen. 
   
På kvinnesiden er det dessverre 
fortsatt atskillig lengre mellom 
kandidatene, men det er blitt en 

han sendte seg selv i sjakklig eksil 
til Australia for et halvt år - mens 
Espen noe mer karrierebevisst 
altså valfartet til Gausdal og tok ett 
IM-napp i januar. Avstanden opp 
til 2400 er per nå rundt 40 poeng 
for begge, og det kan gå på langt 
under ett år for aktive spillere tidlig 
i 20-årene. Men det mangler altså 
fortsatt to stk IM-napp for Espen 
og tre for Geir Sune, noe som in-
nebærer at begge nok er mer sann-
synlige IM-kandidater i 2007 enn 
i 2006. Noe mer tid på å oppfylle 
IM-kravene trenger trolig også 
FM Kristian D Trygstad fra OSS, 
som tross ett godt forsøk også i 
2005 fortsatt bare har ett IM-napp. 

Yngst og mest 
i n t e r e s s a n t 
blant de nor-
ske IM-kandi-
datene er 15-
årige FM Jon 
Ludvig Ham-
mer fra OSS, 
som etter et el-
lers skuffende 
sjakkår kom 

på banen som 
IM-kandidat ved å ta sitt første 
napp i tyske Bayern i november. 
Så aktiv og så variabel som ”Lille 
Hammer” er, overrasker det knapt 
noen om han etter å ha tatt ett 
napp i 2005 tar to til i 2006. Mer 
overraskende og imponerende vil 

desto hyggeligere ny tradisjon med 
en ny norsk WIM per år: I 2004 
var det Sheila Sahl (nå 31) og i 
2005 Ellen Hagesæther (27) som 
kunne gratuleres med den tittelen. 
Den åpenbare kandidaten for 2006 
er WFM Silje Bjerke (23), som i 
fjor ble historisk som første kvin-
nelige elitespiller. Silje har i og for 
seg ingen WIM-napp, men det er 
av langt mindre betydning på kvin-
nesiden, hvor en langt større andel 
av kandidatene får tittelen direkte 
gjennom et sterkt resultat i OL el-
ler et annet mesterskap. Som en 
sterk kandidat til WGM-tittelen er 

det særlig et-
ter årets 
første Gaus-
dal-turnering 
nærliggende 
å nevne 13-
årige Katrine 
Tjølsen, men 
på så kort 
sikt som 2006 
vil et første 

WIM-napp selvsagt være en mer 
realistisk målsetning for henne.
    
Kort sagt: Også hva angår norske 
tittelkandidater går vi mot et 
uvanlig spennende sjakkår. Redak-
tørens hovedtips er at beholdnin-
gen av nye titler til Norge i 2006 
blir IM-titler til Leer-Salvesen og 
Grønn - fulgt av et større skred i 
2007.

WFM Silje Bjerke

Kravene for å få GM- eller IM-
titler i FIDE er altså nå todelte 
idet kandidatene for det første 
må kunne dokumentere på ett el-
ler annet tidspunkt ha oppfylt et 
ratingkrav i FIDE-ELO, og for det 
andre også må kunne fremvise at-
tester for tittelnapp på til sammen 
minst 27 partier. For GM-tittelen 
er ratingkravet på 2500, mens 
GM-nappene i tillegg til diverse 
krav angående nasjonaliteter, tit-
telholdere etc blant motstanderne 
forutsetter en ratingprestasjon 

på minst 2601. For å få IM-tit-
telen klarer det seg med å ha 
hatt 2400 i FIDE-ELO, samt tre 

napp med prestasjoner på minst 
2451. Alle krav både til rating og 
prestasjoner er 200 poeng lavere 
for de respektive kvinnetitlene. 
Spesielle snarveisregler som åpner 
for at man kan få titler gjennom 
enkeltresultater (bl.a. fører en 
tittelnorm over minst 12 partier 
fra et OL automatisk til at man 
får tittelen) har liten betydning i 
forhold til GM- og IM-tittelen, 
men spiller grunnet langt færre 
kvinnelige kandidater en betydelig 
rolle på kvinnesiden. 

De lavere titlene FM og WFM kre-
ver derimot ikke turneringsnapp, 
bare at man har hatt en offisiell 
FIDE-rating på henholdsvis 2300 
og 2100. Dels som følge av at 
stadig flere spillere får tilgang til 
internasjonale tittelturneringer og 
dels som følge av at det blir stadig 
flere sterke spillere, har økningen 
av antallet tittelholdere de siste to 
tiårene vært formidabel: Antallet 
GM-er i FIDEs ratinglister nær-
mer seg med raske steg 1000, mens 
antallet IM-er har passert 2500!

Hvordan bli GM eller IMHvordan bli GM eller IM

FM Jon Ludvig 
Hammer



Ny hovedsponsor på plass
sponsoren selv har tatt kontakt og gått inn 
som forbundets hovedsponsor, fordi sjakken 
har blitt så profilert i media. Avtalen gjelder 
i første omgang for ett år, men jeg har svært 
godt håp om forlengelse av den.
Et pengebeløp” som det snakkes om i 
pressemeldingen må sies å være et ganske 
rundt begrep - omtrent hvor mye kan det 
dreie seg om?
- Vi har ikke gått ut med dette tidligere, men 
det har selvsagt hele tiden vært meningen 
at inntektene skal fremgå av regnskapet og 
jeg kan godt lette litt på sløret straks. Det 
dreier seg om rundt 100 000 kroner, med 
muligheter for ekstrainntekter hvis mange 
benytter seg av tilbudet om abonnement hos 
Telio via NSF. For dette blir da Telio offisiell 
hovedsponsor for NSF, samt for OL-laget i 
2006 og den nye toppserien fra høsten 2007 
- sistnevnte får da navnet Telioserien.
Sponsorinntekter i en slik størrelsesorden 
bør vel gjøre toppserien rimeligere for de 
deltakende lagene?
- Det er trolig, men dette må vi få komme 
tilbake til når vi vet hvilke lag som kvali-
fiserer seg og har oversikt over kostnadene. 
Hvis få lag fra Østlandet gjør serien dyrere 
enn ventet, må åpenbart noen av Telio-
pengene brukes til å gjøre startkontingenten 
overkommelig for alle lagene. Hvis mange 
lag fra Østlandet gjør serien rimelig for 
deltakerlagene, må vi derimot vurdere om 
pengene kan brukes bedre andre steder. Men 
den økonomiske usikkerheten som har vært 
knyttet til toppserien, blir mye mindre med 
denne sponsoravtalen.
Til høsten skal Magnus etter planen ut i 
kandidatmatch mot Aronian. Hvordan 
ser du etter Telio-avtalen på mulighetene 
til å få den første kandidatmatchen med 
en norsk spiller til Norge?
- Vi vil selvsagt svært gjerne se Magnus spille 
kandidatmatchen i Norge, men skal det 
gå i orden må det nok inn sponsing i en 
helt annen størrelsesorden spesielt for den 
matchen: Det snakkes om et premiefond på 
over 300 000, og totalutgiftene inkludert 
lokaler, turneringsleder, FIDE-observatører 
m.m. blir nok da fort over en halv million 
norske kroner!
Hvilke forventinger har presidenten 
ellers til sjakkåret 2006?
- De er nok ganske store. Å følge Magnus 
blir jo bare mer spennende for hvert år 
som går. Vi håper i forlengelsen av det å gå 
mot ett nytt toppår for oppmerksomhet 
om norsk sjakk. Og vi håper å gå mot det 
beste OL-resultatet noen sinne - jeg har tro 

Midt mellom alle pressemeldingene 
om nyansatte generalsekretærer og nylig 
avgåtte USF-ledere, ble sjakkåret 2006 
innledet med noe i Sjakk-Norge så 
sjeldent som en økonomisk gladnyhet, 
da følgende pressemelding ble sluppet 
6. januar: (se til høyre)

Pressemelding

TELIO - ET SMART VALG FOR 
NORSKE SJAKKSPILLERE
Norges Sjakkforbund har inngått hoved-
sponsoravtale med kommunikasjons-
selskapet Telio for perioden frem til 1. 
april 2007. Avtalen innebærer at Telio 
blir hovedsponsor for det norske OL-laget 
under OL i Torino i mai/juni. Videre vil 
Telio være hovedsponsor for den vedtatte 
eliteserien i sjakk 2006/07, som får det 
offisielle navnet Telioserien. 

I tillegg til et pengebeløp vil Telio gi et 
spesialtilbud på anskaffelse av bredbånds-
telefon gjennom Norges Sjakkforbund. 
De nærmere detaljene rundt dette vil være 
klart i løpet av kort tid. 

Telio-konsernet er en av Europas ledende 
leverandører av løsninger for bredbåndste-
lefoni, og Telio SA er den suverent største 
tilbyder av bredbåndstelefoni til privat-
markedet i Norge. For mer informasjon, 
se www.telio.no.

Kontaktpersoner i Norges Sjakkfor-
bund: 
Kasserer Helge A Nordahl, tlf 91606449
Markedsansvarlig Kenneth Gvein, 
tlf 97711257

Uten å bekymre seg alt for mye over 
faren for presedensproblemer knyttet til 
at fremtidige sjakkpresidenter som også 
skaffer forbundet storsponsorer også vil 
ha krav på intervju i neste sjakkblad, 
kontakter redaktøren NSFs president for 
å gratulere - og få svar på noen av tingene 
pressemeldingen ikke sier noe om.

Gratule-
rer med 
å ha fått 
en hoved-
sponsor 
på plass, 
sjakkpre-
s i d e n t 
Torstein 
Bae! Har 

du lyst til å fortelle medlemmene litt mer 
om veien frem mot denne avtalen? 
- Takk. Det er egentlig Helge A Nordahl og 
Kenneth Gvein som har håndtert denne 
saken og skal ha æren for at avtalen kom på 
plass. Dette med å utpeke Kenneth som en 
egen markedsansvarlig var et nytt grep styret 
gjorde i fjor, og det er hyggelig å se at det alt 
har båret frukter. Men jeg er selvsagt svært 
godt fornøyd med at avtalen er kommet på 
plass, og kan godt fortelle litt mer om den.” 
Har jeg da misforstått når jeg trodde 
denne sponsoravtalen ikke kom i stand 
ved at forbundet kontaktet sponsoren, 
men ved at sponsoren kontaktet forbun-
det som følge av den store oppmerksom-
heten rundt Magnus?
- Det er riktig at det var Telio som først 
kontaktet oss, og det skyldtes sikkert mye 
oppmerksomheten norsk sjakk har fått på 
grunn av Magnus. Men det var en lang 
vei derfra til den avtalen som nå foreligger, 
som Kenneth og Helge skal ha all ære av. 
Tidligere har det ofte vært slik at man fra 
NSFS side har tatt kontrakt og mast seg 
til sponsoravtaler. All ære til min forgjenger 
Hugo Parr og andre som har langt ned 
mye arbeid på å skaffe norsk sjakk hardt 
tiltrengte midler. Grunnlaget for et videre 
samarbeid synes likevel langt bedre nå som 

på at det norske laget toppet med Magnus 
og Simen i sluttrundene kan nå topp ti. 
Men samtidig som norsk toppsjakk når nye 
høyder er det viktig å tenke bredde: Styret 
gleder seg over at den nedadgående trenden 
for medlemstallet synes å ha snudd.
Samtidig er dagens ca 2700 medlemmer 
i NSF godt under toppnivået rundt 3500 
fra 15 år tilbake?
- Det er dessverre også riktig. Vi skal i 2006 
forsøke å øke medlemstallet ytterligere bl.a. 
gjennom informasjonstiltak ovenfor klub-
bene om hvordan de skaffer nye medlem-
mer. Det er i så måte et mål for året at alle 
klubber får en egen rekrutteringsansvarlig 
med hovedoppgave å skaffe nye medlem-
mer, og herunder med særlig ansvar for å ta 
godt imot nye spillere som kommer innom 
klubbkveldene.
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Som kort referert i Norsk Sjakkblad 
6/2005, fratrådte Bjarke Sahl (tidli-
gere Kristensen) som generalsekre-
tær i USF og NSF alt i november 
2005. At Sahl ikke ville søke for-
nyelse for en tredje fireårsperiode 
fra sommeren 2006 har lenge vært 
kjent, men at han skulle fratre alt 
høsten 2005 kom uventet. Stadig 
sterkere samarbeidsproblemer mel-
lom Sahl og stadig flere personer i 
NSFs sentralstyre, kulminerte med 
at han innleverte en oppsigelse som 
tilsa fratredelse som generalsekre-
tær fra årsskiftet. Forbundsstyret i 
Ungdommens Sjakkforbund rettet 
en oppfordring til Sahl om å trekke 
oppsigelsen tilbake. Nye motsetnin-
ger til styret i NSF, førte imidlertid 
til at Sahl i stedet altså fratrådte sin 
stilling alt i midten av november. 

Underliggende denne dramatiske 
slutten på Sahls generalsekretærpe-
riode lå etter hva Norsk Sjakkblad 
erfarer stadig sterkere misnøye 
innen sentralstyret, med hva man 
der oppfattet som treg og man-
gelfull kontorbehandling særlig av 
økonomisaker.  Disse motsetnin-
gene kulminerte på et fellesmøte 
mellom forbundsstyrene få dager 

før Sahl leverte sin avskjedssøknad, 
da et ordskifte mellom ham og 
NSFs kasserer Helge A Nordahl 
hetnet til så sterkt at opptil flere 
av tilhørerne så seg rundt etter et 
brannslukningsapparat. Helge A 
Nordahl understreker at han anser 
det som Norsk Sjakkblads selvsagte 
rett og plikt å skrive hva man kan 
finne ut om saken, men ønsker selv 
ikke å gi noen kommentarer. Bjarke 
Sahl oppfatter at han som felles 
generalsekretær for to forbund med 
åpenbart ulik oppfatning av situa-
sjonen kom i en håpløs situasjon, 
men anser at det vil gå ut over hans 
rolle som tidligere ansatt i begge 
forbund å gi ytterligere kommen-
tarer. Personlig ser Sahl seg etter 
mange år med stor arbeidsbelast-
ning frem til å se mer til sine barn i 
2006, og håper det i tillegg skal bli 
tid til litt mer sjakkspilling da. Snart 
ti år etter at kjærligheten til kvin-
nelandslagsspilleren Sheila brakte 
den danskfødte IM-en til Norge, 
forsikrer han at han kommer til å 
forbli et aktivt medlem av det nor-
ske sjakkmiljøet - tross den noe 
turbulente avslutningen på hans 
periode som generalsekretær.

Jakten på ny generalsekretær preget 
sterkt høsten 2005 i begge forbund. 
Lite slapp i ukene etter Sahls avgang 
ut om saken - ut over det ble ble 
brukt mye tid på den innen begge 
forbund. 20.desember 2005, fem 
uker etter søknadsfristens utløp, 
kom hva man trodde var en etter-
lengtet avklaring i form av følgende 
pressemelding:
 
Norges Sjakkforbund og Ungdom-
mens Sjakkforbund har ansatt Nils 
P. Mikkelsen (Sandnes/Sandnes 
USK) som ny generalsekretær. 
Mikkelsen vil begynne i jobben 
2.1.2006. 

Nils P. Mikkelsen er 57 år gammel. 
Han har vært med i USF på lokal-
planet i Rogaland og sentralt i tiden 
1996-2003. Fra 1999 til 2003 var 
han nestleder i USF. Han er også 
hobbyspiller selv, og har deltatt i 
Landsturneringen sju ganger. 

Mikkelsen har universitetsutdan-
ning i økonomi fra Universitetet i 
Tromsø, og tilleggsutdanning innen 
finans og prosjektledelse. Yrkesprak-
sis er veldig allsidig fra både privat 
og offentlig sektor, med leder- og 

Generalsekretæren som 
gikk før tiden:

Bjarke Sahl Dag Danielsen

Generalsekretæren som 
hoppet inn på overtid:

Generalsekretæren som 
gikk før han rakk å komme 
- eller å bli fotografert: 

Viktige personskifter del I

Nils P. Mikkelsen
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mellomleder-stillinger. 

Ungdommens Sjakkforbund og 
Norges Sjakkforbund 

Men siste ord om saken var slett 
ikke skrevet med det. For 3. ja-
nuar 2006, dagen etter at Mikkelsen 
skulle hatt sin første arbeidsdag på 
sjakkontoret, kom følgende korte 
kontramelding: 

Nils Mikkelsen blir likevel ikke 
generalsekretær i USF og NSF. 
Mikkelsen har trukket seg fra stil-
lingen før tiltredelse, med bakgrunn 
i at han har mottatt et annet jobb-
tilbud.

USF og NSF jobber for tiden med 
ansettelse av generalsekretær, og hå-
per innen kort tid å kunne komme 
tilbake med mer informasjon om 
utviklingen i saken. 

Oslo, 3. januar 2005 

Ungdommens 
Sjakkforbund
Silje Bjerke leder
Norges Sjakkforbund  
Torstein Bae president

Og dermed var man tilbake der 
man hadde vært: Den gamle ge-
neralsekretæren hadde gått, og den 
ønskede etterfølgeren snudd før 
han kom frem - slik at et sjakkontor 
hvor stadig større papirbunker ho-
pet seg opp fortsatt sto uten daglig 
leder. Denne gangen varte det imid-
lertid bare tre sikkert hektiske dager, 
før en ny pressemelding og en ny 
generalsekretær var på plass: 

DAG DANIELSEN ANSATT 
SOM GENERALSEKRETÆR 
Dag Danielsen er i dag ansatt som ge-
neralsekretær for Ungdommens Sjakk-
forbund og Norges Sjakkforbund. 
Han har sin første arbeidsdag på 
Sjakkontoret mandag 16. januar. 

Dag Danielsen er 50 år gammel. 
Han er medlem i NTG Sjakklubb 
og Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. 
Han har tidligere vært styremedlem 
i NSF, og var sekretær i Nordstrand 
SKU inntil ansettelsen som general-
sekretær. 
Danielsen har utdanning innen 
statsvitenskap fra Universitetet i 
Oslo og London School of Economics. 
Han har tidligere blant annet vært 
informasjonsrådgiver og stortingsre-
presentant. 

Oslo, 6. januar 2006 
Ungdommens Sjakkforbund
Silje Bjerke  leder
Norges Sjakkforbund 
Torstein Bae president 

Dermed sto et fortsatt noe forvirret 
Sjakk-Norge igjen med en ny gene-
ralsekretær - men også med en rekke 
spørsmål om hva som hadde skjedd 
forut for det. Sannheten om det, 
som Norsk Sjakkblad herved kan 
avsløre for sine lesere, er en kompli-
sert historie hvor Nils P. Mikkelsens 
beslutning om å avgå før han hadde 
tiltrådt verken det mest dramatiske 
eller mest kontroversielle.  

Norsk Sjakkblad har stilt det kri-
tiske spørsmålet:
- Hvor ble det av den første nye 
generalsekretæren og hvorfor 
forsvant han?
- til både sjakkpresident Torstein 
Bae og den nylig tiltrådte USF-leder 
Jan Søyland. Og fått et tillitsvek-
kende og samstemt svar. Nils P. 
Mikkelsen søkte og fikk general-
sekretærstillingen i en situasjon 
hvor han uten større forhåpninger 
fortsatt avventet svar på en tidligere 
innsendt søknad om en stilling som 
førstekonsulent ved Arkivverket i 
Oslo. Mikkelsen forteller selv at han 
etter uventet å ha blitt tilbudt denne 
konsulentstillingen på lille julaften, 
tok seg noen dagers tenkepause. 
Han konkluderte i romjulen med 
å frasi seg stillingen som generalse-

kretær, utelukkende ut fra at stillin-
gen ved Arkivverket var langt mer 
gunstig økonomisk. Det forelå en 
underskrevet arbeidsavtale mellom 
sjakkforbundene og Mikkelsen, 
men da med en oppsigelsestid på 
kun to uker for den innledende 
prøveperioden. Man har i begge 
forbund forståelse for Mikkelsens 
dilemma, og anså det ikke som 
aktuelt verken å tvinge ham til to 
ukers oppsigelsestid eller å legge 
noe slags moralsk press på ham for 
å fortsette som generalsekretær i 
en situasjon hvor han ikke lenger 
ønsket stillingen. Følgelig tilbød 
man i stedet stillingen til søkeren 
man hadde innstilt som nummer 
to, og fikk et raskt ja fra ham. 

Og dermed skulle vel alt være 
oppklart og i orden? Ikke helt, 
for veien frem til Dag Danielsens 
tiltreden var faktisk enda lengre og 
mer kronglete enn hva man kan få 
inntrykk av ut fra det overstående. 
Det verserte lenge rykter om at 
den unge NSF-president Torstein 
Bae selv ville søke stillingen, noe 
som i tilfelle selvsagt måtte ført til 
hans avgang som president. Bae 
bekrefter at han på et tidspunkt 
vurderte å søke stillingen, men 
senere slo fra seg tanken. I en 
relativt liten søknadsbunke skilte 
Mikkelsen og Danielsen seg da 
klart ut. En innstillingskomite 
nedsatt med to representanter fra 
hvert av forbundene, innstilte etter 
å ha gjennomført intervjuer med 
kandidatene enstemmig Dag Da-
nielsen som nummer en og Nils P. 
Mikkelsen som nummer to. Dette 
var en rangering sentralstyret i NSF 
sluttet seg til. I USFs forbundsstyre 
møtte innstillingen på Danielsen 
imidlertid så sterk motvilje, at NSF 
fant å måtte gå med på å tilby Mik-
kelsen stillingen. 

Det kan i en slik situasjon selvsagt 
lett oppstå rykter og spekulasjo-
ner om eventuelle sterke person-



lige sympatier for Nils Mikkelsen 
innenfor USF-styret - særlig siden 
Mikkelsens datter, kvinnelandslags-
spilleren Marte Egeland, er styre-
medlem der. Det synes heldigvis 
ikke å være noe slags grunnlag for 
å beskylde noen av medlemmene i 
USFs forbundsstyre for noen slags 
utidig bruk av personlige sympa-
tier i sakens anledning: Egeland 
erklærte seg på forbilledlig vis 
straks inhabil for all behandling av 
generalsekretærsaken, og ingen ting 
tyder på at eventuelle personlige 
sympatier andre i forbundsstyret 
måtte ha for Mikkelsen på noen 
måte påvirket utfallet. Det som 
krever en forklaring er tvert i mot 
hvorfor engasjementet mot Dani-
elsens kandidatur var så sterke som 
de var i USFs forbundsstyre, hvor 
det endog ble fremmet forslag om 
å utlyse stillingen på nytt da Mik-
kelsen trakk seg. Svaret er dels en 
noe ulik vurdering av hva som var 
ønskede kvalifikasjoner for general-
sekretærstillingen, som fikk flertal-
let i USFs forbundsstyre til å anse 
at Danielsen manglet den ønskede 
økonomiske og organisatoriske 
erfaring. En vesentlig del av sann-
heten er imidlertid også at sentrale 
personer innen USFs forbundsstyre 
fryktet at Danielsen, en tidligere 
stortingsrepresentant for FrP som 
i 2001 gikk ut av partiet sammen 
med flere av partiets mest kjente 
innvandringsmotstandere, skulle 
virke splittende og gi en uheldig 
profilering for en ungdomsorgani-
sasjon med et betydelig innslag av 
fremmedkulturelle. 

Den nye generalsekretæren Dag 
Danielsen er altså 50 år gammel, 
utdannet innen økonomi og statsvi-
tenskap, og har hatt en sammensatt 
yrkesbakgrunn som bl.a. inkluderer 
en periode som stortingsrepre-
sentant for Oslo 1997-2001. Sin 
sjakkarriere startet Danielsen som 
spiller og tillitsvalgt innen det aktive 
ungdomssjakkmiljøet i Oppsal på 
slutten av 1960-tallet, og han har 

tross flere lengre pauser senere alltid 
beholdt sjakkinteressen. Dags siste 
come-back kom i Landsturneringen 
på Røros i 2002, delvis påskyndet 
av at sjakkinteressen hadde vist seg 
å gå i arv til sønnen Magnus Dani-
elsen. Spillestyrken har i en årrekke 
ligget på et stabilt nivå i toppen av 
klasse 2 eller nedre del av klasse 1: 
Hans siste oppdaterte ratingtall er 
1733 i NSF og 1887 i FIDE. Da-
nielsen har opp gjennom årene hatt 
en lang rekke sjakklige tillitsverv, 
viktigst som sentralstyremedlem i 
NSF en kort periode på slutten av 
1990-tallet. 

Da stillingen som generalsekretær 
ble annonsert ledig høsten 2005 
så Danielsen det som en sjeldent 
god sjanse til å kombinere jobb og 
idealisme: 
- Det å få arbeide for saker jeg tror på 
er viktig for meg - derfor prioriterte 
jeg også denne jobben fremfor andre 
muligheter da tilbudet uventet kom.  
Danielsen har i skrivende stund 
bare arbeidet to uker på forbunds-
kontoret, men ser med forventnin-
ger frem til fortsettelsen: 
- Det er inspirerende å komme inn 
nå som sjakkinteressen er på opptur 
i Norge, med stor oppmerksomhet 
rundt Magnus og tidenes sterkeste 
norske OL-lag. Sjakklinjen på NTG 
har skapt et utdanningstilbud for 
unge spillere med ambisjoner, og bl.a. 
Øystein Brekkes forbedring av under-
visningsmateriellet peker fremover for 
skolesjakken og breddetilbudet. Jeg 
håper som generalsekretær å kunne 
bidra til å hjelpe norsk sjakk videre 
opp og frem fra dette spennende ut-
gangspunktet. 

Danielsen har opplevd at hans 
politiske bakgrunn har blitt brukt 
mot ham ved flere tidligere jobb-
søknader, og har vært forberedt på 
at den ville virke avskrekkende på 
noen også innen sjakkmiljøet. 
- Men vi som brøt med FrP og Carl I. 
Hagen i 2001 var en svært uensartet 
gruppe. Jeg har ingen kontakt med 

partiet Demokratene, som bl.a. Jan 
Simonsen og Vidar Kleppe gikk inn i 
etter bruddet med FrP, og stemte selv 
Arbeiderpartiet i 2003 og Venstre i 
2005. Personlig har jeg alltid vært 
veldig internasjonal av meg: Jeg har 
selv studert i utlandet, min sønn fikk 
gresk fadder og min datter indisk-
engelsk. Jeg har kort sagt ingen par-
titilknytning, skal holde det jeg måtte 
ha av personlige politiske meninger 
langt unna sjakkontoret, og håper 
som generalsekretær da at jeg ikke 
blir mistrodd av politiske grunner. 
Samarbeidsvilje fra min side skal 
det selvsagt ikke stå på, heller ikke i 
forhold til de som ønsket seg en annen 
generalsekretær.
 
NSFs president Torstein Bae sier 
seg godt fornøyd med utfallet slik 
det ble, og tror Dag Danielsen som 
generalsekretær vil vise seg å være et 
lykkelig valg for norsk sjakk. Det 
har Bae og NSF full dekning for: 
Han og hans styre anså i hvert fall 
siden fjorårets kongress et skifte av 
generalsekretær for sterkt ønskelig, 
og de hadde ut fra den foreliggende 
søkerlisten etter Sahls avgang Dag 
Danielsen som sitt førstevalg. Litt 
mer spennende blir det da å se i 
hvor stor grad Dag Danielsen og 
det sittende USF-styret kan trekke 
i samme retning til beste for norsk 
sjakk. Det lover imidlertid godt 
at Danielsen til slutt ble ønsket 
velkommen av et klart flertall i 
USF-styret: Forslaget om å utlyse 
stillingen på nytt etter Mikkelsens 
avgang fikk bare en enkelt stemme. 
Forhåpentligvis vil de uttalelser og 
presiseringer Danielsen presenterer 
i denne reportasjen, bidra til en 
videre avdramatisering av saken. 
Redaktøren håper og tror alle 
involverte snarest kan legge saken 
bak seg, slik at Dag Danielsen for-
håpentligvis kan bli den samlende 
generalsekretær sjakkforbundene nå 
sårt trenger.



Viktige personskifter del II

Om hvordan styremedlem Jan Søyland relativt plutselig ble ny leder for USF
Midt i julestria (og midt i generalsekre-
tærstiden som omtalt i del 1) opplevde 
USF på seks hektiske uker rundt årsskiftet 
2005-06 to skifter av leder.  Etter at flere 
andre kandidater hadde sagt nei mente 
både valgkomiteen og årsmøtet i april 
2005 omsider å ha funnet den riktige arv-
takeren til avtroppende Espen Andersen 
i den Oslo-emigrerte bergenseren Trond 
Gabrielsen (31) - med en fortid bl.a. som 
juniornorgesmester fra 1993 og en periode 
som sekretær i USFs forbundsstyre siste 
del av 1990-tallet. Gabrielsens lederpe-
riode skulle imidlertid bli historiens til da 
korteste i USF. 3. desember 2005 gikk 
følgende pressemelding ut:  

Trond Gabrielsen (Bergens SKU) har trukket 
seg som leder i Ungdommens Sjakkforbund 
p.g.a. uenighet med USF-styret.

Nestleder Silje Bjerke (SK av 1911 U) tar 
over som leder. Ny nestleder blir Jan Søyland 
(Asker SKU). 

Med vennlig hilsen 
Silje Bjerke
Ungdommens Sjakkforbund

Trond Gabrielsen opplyser på forespørsel 
fra Norsk Sjakkblad kort at han som leder 
forsøkte å være en brobygger mellom USF 
og NSF, men mislyktes med det og etter 
hvert fant situasjonen så uholdbar at han 
ikke så noen annen løsning enn å fratre. 
Etter hva Norsk Sjakkblad erfarer var stri-
den om generalsekretærsaken utløsende 
for Gabrielsens avgang, men det kom som 
kulminasjon på flere saker hvor flertallet 

i USF-styret anså at lederen i alt for liten 
grad markerte en selvstendig USF-linje 
ovenfor NSF. Stemmesifrene 6-1 med 
lederen som mindretallet gikk igjen ved 
flere avstemninger i forbundsstyret, og 
i Gabrielsens siste uker som leder synes 
han av forbundsstyret forøvrig å ha blitt 
oppfattet som NSFs talsmann i USFs 
forbundsstyre snarere enn som USFs 
talsmann i NSFs sentralstyre.   
Den tidligere nestlederen Silje Bjerke ble 
godt mottatt som et friskt og utradisjo-
nelt valg: Hun var den første kvinnelige 
lederen for et norsk sjakkforbund, og 23 
år gammel også USFs nest yngste leder 
noensinne. Men Siljes lederperiode skulle 
bli enda kortere enn Tronds: 17. januar 
kom en ny kort pressemelding om et nytt 
plutselig lederskifte i USF:

Silje Bjerke er sykemeldt, og har derfor 
måttet trekke seg som leder i Ungdommens 
Sjakkforbund.

Tidligere nestleder Jan Søyland (Asker SKU) 
overtar som leder. Ny nestleder blir Hans-Inge 
Kongevold (Moss SKU). 

Oslo, 17. januar 2006
Ungdommens 
Sjakkforbund 

Silje Bjerke har ikke ønsket å publisere 
noen ytterligere kommentarer i Norsk 
Sjakkblad. 

Redaktøren kan dermed uttrykke sitt håp 
om og sin tro på at hun snart vil være frisk 
og rask tilbake i det norske sjakkmiljøet. 

Trond Gabrielsen

Lederen som ble valgt 
- men valgte å gå:

Silje Bjerke

Det friske pustet 
som ble sykemeldt:

Jan Søyland

Styremedlemmet som 
ble leder:

USFs tredje leder i inneværende sesong, 
72-årige Jan Søyland fra Asker, er en ryd-
dig og trofast sjakkens gentlemann. Han 
har på ingen måtte albuet seg frem for å 
bli leder i USF i sine pensjonistår, men 
syntes ikke han kunne frasi seg ansvaret 
for en overgangsperiode når situasjonen 
krevde det. ”Da Trond fant å måtte trekke 
seg var det ganske naturlig at jeg rykket 
opp som ny nestleder, siden jeg var eneste 
gjenværende menige styremedlem uten 
andre portefølje. Og når jeg først var blitt 
nestleder måtte jeg selvsagt være forberedt 
på å overta lederens funksjoner når Silje ble 
sykemeldt”. Søyland forteller at han kan 
være villig til å fortsette som medlem av 
styret i USF etter årsmøtet i april, men ikke 
vil være aktuell som kandidat for leder-
vervet da. På spørsmål om prioriteringer 
av USFs innsats for de neste månedene 
er Søyland klar på at første prioritet må 
være en geografisk utvidelse av USF 
gjennom dannelse av nye ungdomslag. 
”Det er flott om storklubber som OSSU 
og 1911U kan få enda flere medlemmer, 
men viktigere likevel at flest mulig barn og 
unge som ønsker å spille sjakk får et lokalt 
tilbud.” Om denne prioriteringen har det 
vært enighet i USF-styret hele perioden. 
Det lover godt for en videre spredning 
og utvikling av ungdomssjakken i vårt 
vidstrakte land. Det gjenstår bare å håpe 
at den lederen som skal overta etter Søy-
land på årsmøtet i april blir sittende noe 
lengre enn de tre lederne i inneværende 
årsmøteperiode, slik at styret fremover får 
bedre tid og muligheter til å sette sine gode 
intensjoner for norsk barne- og ungdoms-
sjakk ut i livet.



Et historisk toppår hva angår interessen 
for norsk sjakk kulminerte på drama-
tisk vis ut over i desember 2005. Flere 
titusener om ikke et hundretusentall 
nordmenn fulgte da daglig via internett 
med på en sjakkbegivenhet, som midt 
i julehandelen fikk stadig større opp-
merksomhet med daglige reportasjer 
også i riksaviser og TV-kanaler. Sjakkens 
svar på Davy Wathne, Ole Valaker, 
hadde travle dager på Nettavisens live-
dekning - og kunne knapt tro sine egne 
øyne når han studerte besøkstallene. 

Det gjaldt selvsagt - nok en gang - 
Magnus Carlsen. I dagene før og ukene 
etter sin 15-årsdag, kjempet han som 
verdenscupdeltaker under fremmede 
forhold i et vinterkaldt Sibir en ulidelig 
spennende kamp for en kvalifikasjon 

Slik ble Magnus Carlsen 
historiens yngste VM-

kandidatspiller!

til kandidatmatchene i FIDEs nye 
VM-syklus. 14. desember 2005 ble 
Magnus Carlsen historisk ved som den 
første nordmann og den yngste spil-
leren noensinne å gå videre til FIDEs 
tradisjonsrike kandidatmatcher, etter 
at han i lynsjakk fullførte sin femte av 
seks mulige seire i cupmatcher mot 
høyere rangerte og langt mer rutinerte 
stormestre. Det er sterkt å håpe at denne 
unike prestasjonen kan hedres i en egen 
bok som også inkluderer dybdeanalyser 
av samtlige partier. I mellomtiden 
kan du på de neste 13 sidene i Norsk 
Sjakkblad finne alle partiene, og lese 
litt om hvordan Magnus selv opplevde 
matchene og sitt sibirske sjakkeventyr 
forøvrig. Partiene fra Verdenscupen 
demonstrerer bortenfor tvil at det sjakk-
lige vidunderbarnet Magnus, alt alvor og 
alle lange treningsdoser til tross, fortsatt 
ikke har mistet verken spillegleden eller 
kreativiteten som har kjennetegnet ham 
helt siden den spede starten på karrieren 

som turneringssjakkspiller. 

I tilfelle noen skulle være i tvil: Magnus 
er dessuten fortsatt den glade, omgjen-
gelige og jordnære gutten han alltid har 
vært utenfor spillelokalet. Fortsatt ikke 
overvettes begeistret for å snakke med 
påtrengende journalister som ikke helt 
vet hva de spør om, stopper han fortsatt 
gjerne for å snakke med gamle sjakkven-
ner som i forhold til spillestyrke nå hører 
til i en helt annen verden. Og tross stadig 
flere spennende tilbud og stadig sterkere 
tidspress sier han fortsatt uten å nøle ja, 
når den nye redaktøren i Norsk Sjakk-
blad spør om han kan tenke seg å avsette 
tiden som trengs for å fortelle hvordan 
han selv midt i all viraken opplevde det 
fire uker lange sjakkdramaet i sibirske 
Khanty-Mansyisk. Om den historien i 
kortform her ikke fremstår spennende 
og interessant nok, får leserne skylde på 
egen sjakkinteresse og/eller på redaktø-
rens fremstillingsevner..

Tidenes største norske idrettsprestasjon

Magnus tapte på påkledning, men vant likevel på brettet i nøkkelmatchen mot Topalovs sekundant, 19 årige Ivan 
Cheparinov

Tidenes norske sjakkprestasjon
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Forutsetningene
Før vi inviterer inn Magnus, noen korte 
ord til forsøk på oppklaring angående 
FIDEs nye VM-syklus og forutset-
ningene for Magnus’ tre uker lange 
vinterekspedisjon til Sibir:

FIDEs VM-tittel, har i sterk kontrast til 
de nærmest eviglange VM-
matchene som var normen 
i over 100 år fra den første 
VM-matchen mellom 
Steinitz og Zukertort i 
1886, de siste årene blitt 
tildelt gjennom cuptur-
neringer kjennetegnet av 
sterkt redusert betenkningstid, få partier, 
anstrengt spilleprogram og et stort antall 
deltakere. Vedvarende kritikk av denne 
noe tilfeldige måten å utpeke verdens-
mesteren på, som ved flere anledninger 
har resultert i verdensmestre som knapt 
hører til topp ti, kan imidlertid synes 
omsider å ha gjort et inntrykk på FIDE. 
Høsten 2005 fikk FIDE omsider igjen 
en verdensmester med sterk legitimitet, 
da Veselin Topalov suverent vant noe så 
tradisjonelt, så rettferdig og så interessant 
som en dobbeltrundig Berger-turnering 
med nesten hele verdenseliten til stede. 

Til den neste VM-bergeren, planlagt til 
høsten 2007, vil tittelforsvarer Topalov 
være sikret kvalifisering sammen med 
de tre som fulgte på de neste plassene 
i 2005: Viswanathan Anand fra India 
(2792) samt russerne Peter Svidler 
(2765) og Alexander Morozevich 

(2721). For 
alle øvrige 
gjaldt kvali-
fisering gjen-
nom kandi-
datmatcher 
spilt over seks 
partier, gjen-
nom to cu-
prunder som 
skal gjøre 16 
kandidater 
til firedelta-
kere i VM-
bergeren. Og 
kvalifisert for 

disse kandidatmatchene ble man enten 
ved en svært høy rating, en svært høy 
plassering fra forrige VM-turnering  
- eller også via en nyskapt ”Verdenscup-
turnering” hvorfra de ti beste kvalifiserte 
seg. At nivået i internasjonal sjakk stadig 
er stigende.avspeilet også startfeltet for 

FIDEs første verdenscup etter nytt 
format: Kvalifikasjoner og spillestyrke 
var upåklagelige for så godt som alle 
de 128 deltakerne. Magnus Carlsen, 
kvalifisert takket være sitt sensasjonelt 
sterke resultat i sommerens EM indi-
viduelt, stilte med sin tilsynelatende 
så imponerende FIDE-ELO på 2570 
til start rangert som nummer 97! Ni 
2700-spillere og 39 over 2650 stilte 
til start.  Spilleformen var nådeløs og 
stressende: Cup med matcher på kun 
to partier med FIDE-tid (90 minutter 
til 40 trekk og deretter 15 minutter til 
resten, men med 30 sekunder ekstra per 
trekk), ved 1-1 deretter to hurtigsjakk-
partier - og ved fortsatt uavgjort etter de 
skulle matchvinneren kåres ved maks tre 
partier lynsjakk. I en turnering hvor bare 
ti av 128 spillere skulle sikres plass i neste 
års kandidatmatcher, og hvor måten å 
skaffe seg en fridag på var å avgjøre mat-

chen på de to ordinære partiene.

Selv en født optimist som Magnus, 
ble til en nøktern realist foran en slik 
utfordring: Han bemerket i godt lag 
under NM-stikkampen at - Verdenscu-
pen starter 27.november, men sjansen er 
nok dessverre stor for at det for min del blir 
ferdigspilt alt i november. 
Nettopp rollen som underratet outsi-
der i en intensiv cupturnering skulle 
imidlertid vise seg å passe Magnus som 
hånd i boksehanske: Etter tre innlende 
matchseire mistet han plassen i kandi-
datmatchene foreløpig ut av rekkevidde 
da en riktig sensasjon glapp i hurtig-
partiene mot verdensstjernen Evgeny 
Bareev i fjerde runde. Magnus nærmest 
fantastiske evne til å nullstille seg etter 
tilbakeslag ble imidlertid demonstrert 
klarere enn noen gang da han straks slo 
tilbake med en overbevisende seier mot 
verdensstjernen Joel Lautier, for deretter 

endelig å sikre plassen på topp ti da han 
vendte 1-2 til 3,5-2,5 mot hjemmehå-
pet Vladimir Malakhov!

Om oppholdet i Sibir
Vi skal straks gå løs på matchene dine, 
men først må du fortelle litt om hvor-
dan det var å være bortreist på ubestemt 
tid i Sibir så lenge. Hvordan ble feirin-
gen av 15-årsdagen 30. november?
- Jeg vant et pent parti mot Amontanov 
den dagen, men ellers var ikke bursdagsfei-
ringen det store. Men jeg rakk aldri å savne 
skolen og klassekameratene noe særlig, var 
bare glad for hver runde jeg vant og fikk 
bli med videre.
Fikk du sett noe av Sibir og mennes-
kene der?
- Stort sett bare det jeg så gjennom bussvin-
duene på vei til og fra spillelokalet... Vi 
spillerne levde i vår egen beskyttede verden 
på hotellet, og publikumstilstrømningen 

- Det sitter nok langt inne at jeg skal be norske 
bedrifter om unnskyldning fordi jeg har spilt 
sjakk på dagtid….

Magnus Carlsen:

Mye luft - og mye nerver! Fra åpningsseremonien i 
Khantyia-Mansiysk



GM Magnus Carlsen (2570) 
GM Z. Azmaiparashvili (2658)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 
5.¥g5 c6 6.e3 ¥f5 7.£f3 ¥g6 8.¥xf6 
£xf6 9.£xf6 gxf6 10.¤f3 ¤d7 11.¤h4 
¥b4 12.¦c1 ¤b6 13.a3 ¥xc3+ 14.¦xc3 
¤c8 15.f3 ¤d6 16.g3 a5 17.b3 a4 18.b4 
¥b1 19.¢f2 ¥a2 20.¦c1 ¥c4 21.¥h3 
¤b5 22.¦a1 0–0 23.¤g2 ¦fd8 24.¤f4 
¢f8 25.¥f5 h6 26.¤h5 ¢e7 27.g4 b6 
28.¦he1 ¦a7 29.¤g3 ¢f8 30.¥c2

XABCDEFGHY 

8-+-tr-mk-+( 

7tr-+-+p+-' 

6-zpp+-zp-zp& 

5+n+p+-+-% 

4pzPlzP-+P+$ 

3zP-+-zPPsN-# 

2-+L+-mK-zP" 

1tR-+-tR-+-! 

xabcdefghy

30...c5 31.bxc5 bxc5 32.dxc5 ¦c8 
33.¤f5 ¦xc5 34.¦eb1 ¦c8 35.¦b4 d4 
36.exd4 ¥e6 37.¥xa4 ¤c3 38.¥c2 h5 
39.h3 hxg4 40.hxg4 ¤a2 41.¦b2 ¦xa3 
42.¦h1 ¥xf5 43.¥xf5 ¦ca8 44.¦b7 ¤c3 
45.¦h8+ ¢g7 46.¦h7+ ¢g8 47.¦hxf7 
¦a2+ 48.¢e3 ¦e8+ 49.¢d3 ¤d1 
50.¦g7+ ¢h8 51.¦h7+ ¢g8 52.d5 
¦e3+ 53.¢d4 1–0

Og det hadde du jo åpenbart. Men 
åpningen så ikke ut til å gi hvit all 
verden, selv om det så ut som du fikk 

en fordel da han 
ga opp løperparet 
ved å bytte på c3. 
Hvor langt var det 
forberedelse?
- Ikke så lenge, 11.-
- Lb4 hadde jeg 
ikke sett før. Selv 
om sort får en iso-
lert dobbeltbonde 
etter avslaget på f6 
tror jeg han er aktiv 
nok til å klare seg i 
denne varianten, 
og Lxc3+ hadde jeg 

ventet da det kom. 

1.cuprunde
1. ordinære parti

1.cuprunde
1. ordinære parti

var heller aldri særlig stor.
Hva synes du om arrangementet? 
- Overraskende bra, selv om maten ikke 
var all verden. Både hotellet og spillelokalet 
var bra, og spillerbussene gikk stort sett 
når de skulle. I hvert fall til spillelokalet, 
og det er jo det viktigste. Vi, det vil si min 
far Henrik, min danske sekundant Peter 
Heine Nielsen og meg, leide en bekvem 
suite på hotellet. Og det var bordtennisrom 
og andre sportsmuligheter der, så jeg fikk 
ristet godt løs mellom partiene...
Nå har du snart like høy spillestyrke 
som Peter Heine og en ganske god 
skåre mot ham, men han er vel en spil-
ler- og mennesketype som likevel har 
mye å tilføre som sekundant?
- Ja absolutt, Peter var en stor støtte både 
sjakklig og sosialt. Det siste særlig fordi far 
måtte reise hjem da matchen mot Lautier 
startet. Så jeg håper å kunne bruke Peter 
Heine som sekundant i fortsettelsen også. 
Han skulle egentlig et eller annet annet 
i oktober, men det virket som det kunne 
flyttes…
Særlig dere siste 16 spillerne tråkket 
lenge rundt hverandre på et hotell i 
Sibir, fikk du noen nye venner blant 
de andre toppspillerne?
- Egentlig ikke, tilværelsen blir veldig 
konkurransefiksert og litt egosentrisk under 
en så viktig cupturnering med et så hardt 
kampprogram. Vi analyserte ofte partiene 
litt sammen etter å ha spilt, men siden gikk 
man hver til sitt for å hvile ut og forberede 
neste parti.
Hvilken nytte følte du underveis at du 
hadde av å ha spilt lignende matcher 
mot Aronian og senest mot Simen?
- Vanskelig å si, men den erfaringen hjalp 
nok en del. En slik cupturnering er veldig 
krevende også mentalt, det svinger fort og 
man får lite tid til å nullstille seg etter et 
tap. Men det verste er på mange måter 
likevel ventingen mellom partiene.
Legger det et ekstra press på deg å vite 
at det sitter hundretusener av men-

nesker rundt i verden og analyserer 
partiene dine mens de spilles, med 
computere og andre hjelpemidler?
- Jeg klarer stort sett å lukke det ute under 
partiene, men det der med computer-ana-
lyser selv av lynpartier kan dessverre gi et 
litt negativt bilde av sjakken.  Med Fritz 
er det lett å rakke ned på de grove feilene 
mennesker gjør når de spiller med kort tid, 
og så konkludere med ”dårlig spill” uten å 
se at det også gjøres mange gode trekk selv 
med kort tid. Forøvrig synes jeg det er litt 
avslørende i forhold til arbeidsmoralen 
hvor mange som følger med på internett 
når jeg spiller. Men det sitter nok langt 
inne at jeg skal be norske bedrifter om 
unnskyldning fordi jeg har spilt sjakk på 
dagtid….

1. RUNDE: 
MAGNUS - ZURAB AZMAIPA-
RASHVILI 3 - 1☻
Hvordan så du på å møte Europames-
teren fra 2004 i første runde?
- Jeg håpet faktisk på å få møte Sergey 
Karjakin som hadde akkurat samme 
rating, men bakgrunnen for det var ganske 
barnslig: Jeg hadde mer lyst til å vinne en 
match mot Karjakin! Azmaiparashvili er 
jo unektelig noe større, men jeg trodde jeg 
skulle ha en brukbar sjanse mot ham. 

- Jeg hadde mer lyst til å vinne en match 
mot Karjakin!

Magnus Carlsen:

Sekundant Peter Heine Nielsen og far Henrik Carlsen 
forsøker å hjelpe Magnus med forberedelsene.



16.--- a5 etterpå var litt forstyrrende: Kom 
til at jeg ikke kunne tillate ham å spille 17.-
-- a4 med bonden min på b2, da får han 
et fryktelig sterkt springerfelt på c4. Men 
etter a3 må jeg passe litt på den bonden, og 
Lb1-La2-manøvren hans hadde jeg egent-
lig ikke sett. Tror han står greit rundt der 
og kanskje helt frem til 30.--- c5?, men når 
jeg får slå på c5 og sette tårnet på b4 rakner 
sorts stilling plutselig fullstendig.

GM Z.Azmaiparashvili (2658)  
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 
5.£b3 dxc4 6.£xc4 0–0 7.e4 ¤a6 
8.¥g5 c5 9.d5 e6 10.0–0–0 £a5 11.£b5 
£xb5 12.¥xb5 ¤c7 13.¥e2 exd5 
14.exd5 ¦d8 15.d6 ¤ce8 16.¥b5 ¥d7 
17.¦he1 a6 18.¥c4 ¥f5 19.¤d5

XABCDEFGHY

8r+-trn+k+(

7+p+-+pvlp'

6p+-zP-snp+&

5+-zpN+lvL-%

4-+L+-+-+$

3+-+-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1+-mKRtR-+-!

xabcdefghy

19...¤xd5 20.¥xd8 ¦xd8 21.¦xd5 ¥h6+ 
22.¢d1 ¤xd6 23.¤e5 ¥e6 24.¦d3 ¥f5 
25.¤xf7 ¥xd3 26.¤xh6+ ¢g7 27.¥xd3 

¢xh6 28.¢c2 X

 ABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7+p+-+-+p'

6p+-sn-+pmk&

5+-zp-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+L+-+-#

2PzPK+-zPPzP"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

28...¦e8 29.¦xe8 ¤xe8 30.¢c3 ¤c7 
31.¢c4 b6 32.a4 a5 33.f4 ¢g7 34.g4 
¢f6 35.h4 h6 36.¥e4 ¢g7 37.¥c6 ¢f6 
38.¥f3 ¢e6 39.¥e4 ¢f6 40.¥c6 ¢e6 
41.¢d3 ¢e7 42.¢e3 ¢e6 43.¥e4 ¢f6 

1.cuprunde
2. ordinære parti

1.cuprunde
2. ordinære parti

44.g5+ ¢g7 45.¥d3 ¤d5+ 46.¢e4 
¤b4 47.¥b1 hxg5 48.hxg5 ¢f8 49.¢e5 
¢f7 50.¥e4 ¢g7 51.¢d6 c4 52.¢c7 

¤a2 53.¢xb6 1–0

I det andre partiet så det ut som du 
kom dårlig ut, men han burde vel 
ha noe bedre senest når han spiller 
23.Se5 ?
- Sortåpningen fungerte ikke helt, og jeg 
ble stående ganske presset. Kvalitetsofferet 
med 19.--- Sxd5 var jeg takknemlig for 
å få inn, men jeg skulle trolig holdt på 
initiativet i stedet for å ta tilbake kvaliteten 
etterpå: Fant noen stillinger med løper og 
bonde for kvalitet hvor løperparet ga meg 
bra spill.”
Fritz synes sluttspillet hvor du spiller 
med springer mot løper er likt, men 
med bønder på begge fløyer ser det jf 
partifortsettelsen veldig vanskelig ut. 
Var det å tillate tårnavbytte med 28.--- 
Te8 tapstrekket?
- Mulig. Jeg mistenkte sterkt at offiserslutt-
spillet ville være tapt siden jeg mangler ett 
tempo på å komme opp med kongen. Men 
jeg tror sluttspillet da uansett er veldig 
vanskelig, fant ikke noe godt mot 29.Te5 
hvis jeg ikke gikk i e-linjen.

GM Z. Azmaiparashvili (2658)  
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.¥g5 h6 
5.¥h4 ¥e7 6.¤c3 ¥b7 7.e3 c5 8.¥e2 
0–0 9.0–0 cxd4 10.¤xd4 a6 11.¥f3 
¥xf3 12.£xf3 ¦a7 13.¦ac1 ¦c7 14.b3 
¤c6 15.¥g3 ¤xd4 16.exd4 d6 17.d5 
e5 18.£e2 ¤d7 19.f4 ¦e8 20.£f2 ¦f8 
21.fxe5 dxe5 22.£e2 f5 23.¦cd1 ¥d6 
24.£h5 £g5 25.£xg5 hxg5 26.¥e1 g4 
27.a4 ¤c5 28.b4 ¤d7 29.c5 bxc5 30.b5 
a5 31.¤b1 ¦a7 32.¤d2 ¤b6 33.¤b3 
g6 34.¤xa5 ¦fa8 35.¤c6 ¦xa4 36.¥c3 
e4 37.¥e5 ¥xe5 38.¤xe5 ¢g7 39.d6 
¢f6 40.¤xg4+ ¢e6 41.¤e3 ¦d4 42.g4 
¦xd1 43.¦xd1 f4 44.¤g2 g5 45.h4 f3 
46.¤e3 gxh4 47.¤f5 c4 48.d7 ¤xd7 
49.¦d6+ ¢e5 50.¦xd7 c3 51.¦c7 ¦a1+ 
52.¢f2 ¦a2+ 53.¢g1 c2 54.b6 ¦a1+ 
55.¢f2 c1£ 56.¦xc1 ¦xc1 0–1

1.cuprunde, 
1. hurtigsjakkparti

1.cuprunde, 
1. hurtigsjakkparti

Mange av oss forble bekymrede et 
stykke inn i det første hurtigpartiet 
mot Azmaiparashvili, det så ut som 
hvit hadde et angrep på vei opp tidlig 
i midtspillet?
- Syntes egentlig jeg kom greit fra åpningen 
i det første hurtigsjakkpartiet, men 19.--- 
Te8? var en feil jeg straks måtte innrømme 
med å gå tilbake til f8 trekket etterpå... 
Etter det sto han best noen trekk, men 
sporet av helt med 24.Dh5?. Sluttspillet 
etter dronningbytte viser seg raskt svært 
godt for sort.
Dermed var det igjen Azmaiparashvili 
som hadde presset på seg, og måtte 
vinne med sort for å få spille lynsjakk 
mot Magnus. Det ble aldri riktig spen-
nende: Magnus bygde med naturlige 
midler opp en sunn sentrumsfordel mot 
Azmaiparashvilis Moderne, og fikk opp 
et sterkt initiativ i midtspillet. I overlegen 
stilling inviterte Magnus kaldt til trekk-
gjentakelse i stedet for å gjennomføre et 
lovende e6-brudd. Azmaiparashvili 
måtte på matchstilling 1-2 selvsagt gå ut 
av trekkgjentakelsen - og gikk dermed 
inn i et angrep som Magnus elegant 
fullførte per springeroffer før 35 trekk. 

GM Magnus Carlsen (2570) 
GM Z. Azmaiparashvili (2658)
1.d4 d6 2.e4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.f4 a6 
5.¤f3 b5 6.¥d3 ¤d7 7.¥e3 c5 8.dxc5 

Magnus mot Azmaiparashvili i 1. 
runde, med FIDE-president Ily-
umzhinov og eks-president Campon-
amnes som tilskuere

Magnus mot Azmaiparashvili i 1. 
runde, med FIDE-president Ily-
umzhinov og eks-president Campon-
amnes som tilskuere

1.cuprunde, 
2. hurtigsjakkparti
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2. hurtigsjakkparti



GM Magnus  Carlsen (2570)
GM Farrukh Amonatov (2572)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤f3 £c7 
8.a4 b6 9.¤d5 ¤xd5 10.£xd5 ¤c6 
11.¤g5
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11...¦b8 12.¥c4 ¤d8 13.£d3 h6 14.¤f3 
¦a8 15.¤d2 ¤e6 16.¥d5 ¦b8 17.£c4 
¤c5 18.b4 b5 19.axb5 axb5 20.£c3 
¤e6 21.£xc7 ¤xc7 22.¥a7 ¤xd5 
23.¥xb8 ¤xb4 24.0–0 ¤c6 25.¦fb1 
¥e7 26.¦xb5 0–0 27.¤c4 ¥e6
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28.¥xd6 ¥xc4 29.¦c5 ¦c8 30.¦xc4 
¥xd6 31.¦a6 ¦b8 32.g3 ¤d4 33.¦xd6 
¦b1+ 34.¢g2 ¦b2 35.c3 ¤c2 36.¢f1 
1–0

Det virket som du hadde full kontroll 
på hvitpartiet mot Amonatov, ett eller 
annet må vel være feil med sorts åpning 
i det partiet?
- Det klaffet med forberedelsen min. Va-
rianten med 8.--- b6?! er kanskje spillbar, 
men da må man i hvert fall spille Lb7 
i stedet for 10.--- Nc6. 11.Sg5! er hele 
poenget med hvits oppstilling, det gir meg 
et veldig sterkt initiativ.

lig at han bare er 
sånn, ikke sikkert 
jeg skal ta det per-
sonlig. Han takket 
pent for matchen, 
og gratulerte meg 
også med senere 
matcher jeg vant!

Og dermed fikk 
Azmaiparashvili 
ingen hovedrolle 
på premieutde-
lingen denne 
gangen, etter å 
ha gått tapende 
ut av matchen 
med s tørs te 
høydeforskjell i 
Verdenscupen. 
Magnus hadde 

vunnet sin første cupmatch mot en 
langt høyere ratet motstander, og viste 
stor mental styrke da han slo tilbake 
etter tapet i det andre ordinære partiet. 
Tapet til svenske Evgeny Agrest, gjorde 
Magnus til Verdenscupens og VM-
syklusens siste gjenværende nordiske 
håp. Han var etter 1. runde også den 
klart yngste gjenværende deltakeren, 
siden vidunderbarna Sergey Karjakin og 
Hikaru Nakamura etter uventede tap i 
første runde ble sendt med den første 
store gruppen til flyplassen.
Med en hårfint høyere ratet og langt 
mindre berømt motstander, ble Magnus 
oppfattet som en klar favoritt til andre 
cuprunde. Det er selvsagt et svært farlig 
utgangspunkt for en 15-åring som skal 
spille en match over to partier mot en 
motstander på nesten 2600. Men mens 
Amontanov virket rastløs og spilte langt 
under sitt beste, var Magnus konsentrert 
og effektiv: Matchseier nummer to ble 
sikret på to partier under 40 trekk, med 
få nervøse sammenbrudd over norske 
computere: 

2.RUNDE:  
MAGNUS - FARRUKH 
AMONATOV 1,5-0,5 ☻
   

¤xc5 9.¥xc5 dxc5 10.e5 ¦a7 11.£e2 
¤h6 12.a4 £a5 13.0–0 b4 14.¤e4 0–0 
15.£f2 ¦c7 16.¤fd2 ¥e6 17.¤c4 ¥xc4 
18.¥xc4 ¤f5 19.¦fd1 £b6 20.c3 h5 
21.a5 £c6 22.£e2 ¦b8 23.¥d5 £b5 
24.¥c4 £c6 25.¥d5 £e8 26.¥c4 ¥h6 
27.g3 ¦d8 28.¥xa6 ¦xd1+ 29.¦xd1 
£a4 30.¥c4 £xa5 31.e6 fxe6 32.¤f6+ 
¢h8 33.¦d8+ ¢g7 34.¦g8+ 1–0

I det avgjørende hurtigsjakkpartiet 
ble fansen din aldri helt bekymret, det 
kjentes vel som du hadde angrepsfordel 
hele veien?
- Han gjorde en grov posisjonell feil i 
åpningen: Når jeg bytter på c5 MÅ han 
legge inn Lxc3+ før jeg får spilt e5, for et-
terpå blir springeren på e4 sterk og løperen 
på g7 dårlig.
20.--- h5? som svekker kongestillingen 
og lar deg intensivere trykket med 
21.a5! må jo være dårlig, og senere kan 
han vel ikke slå på e6?
- Selvsagt ikke, men da sto hvit helt over-
legent uansett.
Azmaiparashvili er høflig sagt svært 
omstridt, både som spiller og FIDE-
tillitsvalgt. Hvordan oppfattet du ham 
som motstander?
- Jeg tror kanskje han prøvde å psyke meg 
ut litt under partiene, med å hamre brik-
kene i brettet og sånn.... Men det er mu-

Selv om bildet kan tyde på noe annet, gikk matchen 
mot Amontanov ikke for hardt ut over Magnus’ negler

2.cuprunde, 
1. ordinære parti



Det kjentes som du kanskje burde 
ha noe enda sterkere enn kvalitets-
vinsten?
- Kanskje, men siden 28.Lxd6 fungerer er 
jo ikke det sluttspillet særlig spennende.

GM Farrukh Amonatov (2572)
GM Magnus Carlsen (2570)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 e6 5.g4 
¥g6 6.¤ge2 c5 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 
¥b4 9.£d2 ¤d7 10.a3 £a5 11.¦b1 
¥xc3 12.bxc3 a6 13.¦xb7 £xa3 14.c4 
¤xe5 15.f3 ¤f6 16.g5 ¤fd7 17.cxd5 0–0 
18.dxe6 fxe6 19.¥e2 £a1+
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20.£c1 £a5+ 21.£d2 £a1+ 22.£c1 
£a5+ 23.£d2 £a1+ 24.£c1 ½–½

Matchen mot Amontanov ble liksom 
aldri riktig spennende, virket som du 
hadde full kontroll med sort også?
- Det klaffet godt med forberedelsen i det 
andre partiet også. Jeg kunne selvsagt spilt 
på vinst, men det fristet med en trygg remis 
og en hviledag før tredje runde.

Med seire i begge de to første cuprun-
dene hadde Magnus allerede gjort det 
bedre enn forventet, men likevel økte 
presset: Tap mot superstormester Che-
parinov i 3. cuprunde ville fortsatt bety 
tidlig hjemreise uten sjanse for videre 
spill i VM-syklusen, mens seier der ville 
sende Magnus inn blant Verdenscupens 
siste 16 deltakere.

3. CUPRUNDE: 
MAGNUS - IVAN CHEPA-
RINOV 3-1 ☻ 

2.cuprunde, 
2.ordinære parti

2.cuprunde, 
2.ordinære parti

Fire spennende partier og mange gode 
trekk mot Cheparinov, men også 
mange bukker?
- Jo, men det var slik det kjentes hele turne-
ringen.... Blir lett slik med redusert tid og 
en cupturnering med tett kampprogram.

GM Ivan Cheparinov (2618)
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 
5.b3 b5 6.¤bd2 ¥b4 7.¥g2 bxc4 
8.bxc4 ¥xc4 9.¦b1 ¤c6 10.¦xb4 ¥xe2 
11.£xe2 ¤xb4 12.¤c4 0–0 13.0–0 ¦b8 
14.¤fe5 d6 15.¤c6 ¤xc6 16.¥xc6 £c8 
17.a4 ¤d5 18.¤e3 ¤b4 19.¥g2 £a6 
20.£d1 £d3 21.¥f3 d5 22.¤g4 £xd1 
23.¦xd1 ¤c6 24.¥a3 ¦fc8 25.¥e2 ¦b3 
26.¥c5 a5 27.¥b5 ¤b4 28.¥d7 ¦d8 
29.¤e5 ¤d3 30.¦xd3 ¦xd3 31.¤xd3 
¦xd7 32.¢f1 ¦d8 33.¢e2 f6 34.¢d2 
¢f7 35.¢c2 h5 36.¥a3 h4 37.g4 h3 
38.¥b2 ¢e7 39.¤c5 ¦a8 40.¥c3 ¢d6 
41.¥xa5 e5 42.¥b4 exd4 43.¢d3 ¢c6 
44.¢xd4 ¦e8 45.¢d3 g6 46.¤b3 ¦e4 
47.¤d4+ ¢b6 48.f3 ¦e8 49.¤b3 ¦a8 
50.¤c5 ¢c6 51.¢d4 ¦e8 52.¢d3

XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7+-zp-+-+-'

6-+k+-zpp+&

5+-sNp+-+-%

4PvL-+-+P+$

3+-+K+P+p#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

52...d4 53.¤b3 ¢d5 54.¤xd4 c5 
55.¤b5 ¢c6 56.¥d2 ¦a8 57.¤c3 ¦d8+ 
58.¢c2 c4 59.¤e2 ¦d3 60.¥c3 ¢b7 

61.¤d4 ¢a6 62.a5 f5 
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63.g5 f4 64.¢b2 ¦d1 65.¢a3 ¦h1 
66.¥d2 ¦xh2 67.¥xf4 ¦d2 68.¤c6 
¦d3+ 69.¢a4 ¦xf3 70.¤b4+ ¢a7 
71.¥e5 ¦f5 72.¥d6 ¦xg5 73.¤c6+ 
¢b7 74.¤d8+ ¢a6 75.¤e6 ¦xa5+ 
76.¢b4 ¦a2 77.¢xc4 h2 78.¥xh2 
¦xh2 79.¢d5 ¦f2 80.¢e5 ¦f1 81.¤f4 
g5 82.¤h5 g4 83.¢e4 ¢b5 84.¤g3 ¦f2 
85.¤h1 ¦f3 0–1

Flere enn meg lurte på om det å gi to 
lette for tårn og to bønder i åpningen 
var en forberedelse, det så ut som hvits 
løperpar senere burde gi ham langsiktig 
fordel?

- Det var absolutt ikke noen forberedelse: 
Jeg skulle egentlig overraske ham med 5.--- 
b5, men overrasket i stedet meg selv, 6.Sbd2 
hadde jeg aldri sett før.  Hadde ikke mye 
valg da jeg ga to lette for tårn og to bønder, 
men jeg tror ikke det er så dårlig. Jeg var 
faktisk rimelig optimistisk også i sluttspillet, 
kunne ikke helt se for meg at a-bonden 
hans kunne gå inn og når jeg fant planen 
med h4-h3 har jeg hele tiden motspill mot 
h2-bonden hans.  Jeg avslo remistilbud som 
sort etter 50 trekk, i et sluttspill Fritz mener 
er vunnet for hvit.... 52.--- d4? som viste seg 
bare å tape d-bonden var imidlertid defi-
nitivt å overdrive, etter det står han godt 
noen trekk. Men jeg har fortsatt motspill, 
og etter at han spiller g5 i stedet for å slå 
på f5 blir tårnet og min fjerne fribonde i 
h-linjen raskt avgjørende.

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Ivan Cheparinov (2618)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.d5 b5 4.¥g5 
¤e4 5.¥h4 ¥b7 6.e3 g6 7.c4 ¥g7 
8.¤bd2 £a5 9.¥d3 ¤xd2 10.¤xd2 
bxc4 11.¥xc4 d6 12.0–0 ¤d7 13.£e2 
a6 14.e4 £c7 15.¦ab1 ¤b6 16.¥d3 
0–0 17.b3 e6 18.dxe6 fxe6 19.f4 ¦ae8 
20.¦be1 a5 21.¥g3 ¥c6 22.¢h1 a4 
23.¤f3 £b7 24.¤g5 ¥f6 25.£g4 £e7 
26.e5 ¥xg5 27.fxg5 ¦xf1+ 28.¦xf1 
£b7 29.£e2 d5 30.h4 c4 31.bxc4 dxc4 
32.¥c2 ¤d5 33.¢h2 c3 34.£f2 £e7 
35.£d4 ¦b8

3.cuprunde, 
2. ordinære parti
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3.cuprunde, 
1.ordinære parti



18.¥xe5 ¥xe5 19.f4 ¥g7 20.f5 £d7 
21.¥xa6 £xa4 22.¥d3 £d4+ 23.¢h1 
gxf5 24.¦xf5 e6 25.dxe6 fxe6 26.¦f1 d5 
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27.exd5 ¦f8 28.¦d1 £h4 29.d6 ¦f2 
30.dxc7 1–0

Som mot Azmaiparashvili virket det 
som du hadde god kontroll med hvit i 
det siste partiet?
- Det kan se slik ut, men det mot Che-
parinov var faktisk et svært interessant og 
spennende parti. Var ikke sikker på om 
jeg sto best før 26.--- d5?, men etterpå ble 
jeg desto sikrere.
Og så tapte han definitivt partiet 
og matchen med 28.--- Dh4?,  hva 
hadde du planlagt på 28.--- Tf2!  ?
- Helt enkelt 29.Dh5, merbonde og klar 
fordel...
Og hvordan tok Cheparinov tapet i 
denne også for ham så viktige mat-
chen?
- Greit nok, men han virket ikke spesielt 
sterk konkurransepsykologisk. Han skal 
ha beklaget seg veldig over at han mente 
jeg for andre gang hadde avslått remis i en 
dårligere stilling og vunnet mot ham.

Den umåtelig viktige seieren i tredje 
runde innebar at Magnus var sikret 
skolefri nesten frem til juleferien:  Det 
gjensto nå kun 16 spillere, som alle 
skulle spille tre cupmatcher til for å 
avgjøre rekkefølgen for nummer 1-16 
- og samtidig avgjøre hvilke ti spillere 
som skulle forlate Sibir med den svært 
etterlengtede invitasjonen til kandidat-
matchene i bagasjen. Magnus kunne 
med seier i fjerde runde straks sikre 
seg kvalifisering for kandidatmatchene 
og en plass på topp åtte. Han måtte 
imidlertid da opp mot en av de riktig 
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36.¥e4 ¦b4 37.£d3 ¥b5 38.£f3 ¦xe4 
39.£xe4 ¥xf1 40.£xa4 ¥d3 41.£c6 
¢f7 0–1

Men i andre parti mot Cheparinov var 
det din tur til å bukke med hvit?
- Uff ja, det var virkelig dumt, jeg hadde 
litt dårlig tid og ble så opphengt i å gjøre 
noen sikre trekk før tidskontrollen .̈... Jeg så 
36.--- Tb4, men 37.--- Lb5 etterpå kom 
som en noe ubehagelig overraskelse. Var 
egentlig godt fornøyd med stillingen fra 
åpningen, men fant ikke noen god plan i 
midtspillet.  Likte ikke utviklingen da jeg 
bukket, men trodde fortsatt jeg skulle ha 
gode sjanser til å holde det.
    
Og dermed var Magnus tilbake i den 
krevende posisjonen han hadde vært i 
første cuprunde: 1-0 var blitt til 1-1 mot 
en langt mer rutinert og høyere rangert 
motstander, klokken sto igjen på 25 
minutter - og Magnus viste seg igjen å 
gjøre best bruk av dem:

GM Ivan Cheparinov (2618) 
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 
5.¥g5 c5 6.cxd5 exd5 7.e3 0–0 8.£c2 
¥e6 9.¥d3 h6 10.¥h4 c4 11.¥e2 ¤bd7 
12.0–0 £a5 13.¤d2 ¦fe8 14.f3 b5 15.e4 
¥f5 16.a4 ¥xc3 17.bxc3 b4 18.cxb4 
£xb4 19.¦ab1 £a3 20.¥xc4 ¥g6 
21.¥b3 ¦ac8 22.£d3 ¢h7 23.¦fe1 ¦e6 
24.£e3 ¦ec6 25.¦a1 £b4 26.e5 ¦c3 
27.£f2 ¤h5 28.¥xd5 ¦d3 29.¤e4 ¤f4 
30.¦ab1 £xa4 31.¦a1 £xd4 32.£xd4 
¦xd4 33.¥b3 ¤xe5 34.¥g3 ¤ed3 
35.¥xf4 ¤xf4 36.¦xa7 ¥xe4 37.fxe4 

3.cuprunde, 
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f6 38.¦a2 ¦c3 39.¥d5 ¤xd5 40.exd5 

¦xd5 41.¦ae2 h5
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42.g3 ¢h6 43.¢g2 ¦cd3 44.¦f2 ¦3d4 
45.¦e7 h4 46.¦e8 ¢g6 47.¦e3 hxg3 
48.hxg3 ¢g5 49.¦e7 g6 50.¦e6 f5 
51.¦e3 ¢g4 52.¦a3 g5 53.¦b3 ¦e5 
54.¦a3 ¦de4 55.¦b3 ¦e3 56.¦fb2 ¦xb3 
57.¦xb3 ¦e2+ 58.¢g1 ¦a2 59.¦c3 
¢h3 60.¦f3 ¦a5 61.¢f1 g4 62.¦b3 ¦a2 
63.¦b5 ¢xg3 64.¦xf5 ¦a1+ 65.¢e2 
¢g2 66.¦f2+ ¢h3 67.¦f8 g3 68.¦h8+ 
¢g2 69.¦e8 ¢g1 70.¦g8 g2 71.¦g7 
¦a8 72.¦h7 ¦e8+ 0–1

Så ut som du hadde litt problemer etter 
å ha gitt bonde der, men så tvang han 
seg selv til å gi opptil flere bønder. Slutt-
spillet burde vel likevel være remis? 
- Syntes jeg hadde en aktiv og god stilling fra 
åpningen.  19.--- Da3 bukket en bonde, 
men jeg fikk stadig mer kompensasjon for 
den etterpå. Det dobbelte tårnsluttspillet 
med to mot tre bønder er nok remis, men 
presset på klokken ble han alt for passiv og 
overså min plan om tårnbytte.

Og dermed hadde Cheparinov etter 
noen minutters pause den samme van-
skelige oppgaven som Azmaiparashvili: 
Å slå Magnus med sort i hurtigsjakk for 
å få spille lynsjakk om avansementet. 
Det gikk ikke mye bedre med ham: 

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Ivan Cheparinov (2618)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.d5 d6 4.¤c3 g6 
5.e4 ¥g7 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¤a6 8.¤d2 
¤c7 9.a4 b6 10.¤c4 ¥a6 11.¥f4 ¥xc4 
12.¥xc4 a6 13.£e2 ¤d7 14.¦a3 £c8 
15.¦b3 ¦b8 16.¤b1 ¤e5 17.¤a3 ¦e8 

3.cuprunde, 
2. hurtigsjakkparti
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store stjernene fra arrangørnasjonen 
Russland: Den 39-årige Evgeny Bareev, i 
sin tid nummer tre på verdensrankingen 
etter Kasparov og Karpov, og med sin 
toppnotering på 2739 rangert som ver-
dens fjerde sterkeste sjakkspiller så sent 
som høsten 2003. Bareev var sekundant 
for Kramnik da sistnevnte mye takket 
være svært gode forberedelser vant mat-
chen mot Kasparov i 2000, og nådde i 
2002 selv semifinalen i VM. Selv om 
Bareevs rating i år har bikket under 
2700, sto Magnus foran en formidabel 
motstander.

4. RUNDE: 
MAGNUS - EVGENY BAREEV 
1,5-2,5 :-(

GM Evgeny Bareev (2675)
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 
5.cxd5 exd5 6.¥g5 c5 7.dxc5 h6 8.¥h4 
g5 9.¥g3 ¤e4 10.e3 £a5 11.¤ge2 
¥f5 12.¥e5 0–0 13.¤d4 ¤xc3 14.¤xf5 
¤e4+ 15.¢d1 ¤c6 16.¥d6 ¥xc5 
17.¥xc5 ¤xc5 18.¤xh6+ ¢h8 19.h4 

g4 20.f3 d4 21.£f5 dxe3 
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22.£f6+ ½–½
- Det er en uvanlig skarp og interessant 
Nimzo-variant det der, Kasparov og 
Short hadde opp til flere heftige disku-
sjoner om den under PCA-matchen i 
1993.... Var det forberedelse helt frem 
til evigsjakken?
- Ikke riktig hele veien, kanskje, men sant 
nok ganske langt. Hvit må ta evig sjakk i 
den varianten, ellers blir hans egen konge 
for luftig. Tidligere har han mer kritiske 
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4.cuprunde, 
1. ordinære parti

alternativer, men vi trenger kanskje ikke 
fortelle hvor de er - i hvert fall ikke før etter 
kandidatmatchene.

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Evgeny Bareev (2670)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 
5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 a6 8.£d2 b5 
9.a3 ¥b7 10.dxc5 ¤xc5 11.£f2 ¤e4 
12.¤xe4 dxe4 13.¤d2 ¤e7 14.c4 bxc4 
15.¤xc4 ¤d5 16.¥c5 ¦c8 17.¥xf8 ¢xf8 
18.¥e2 e3 19.¤xe3 ¤xe3 20.£xe3 
¥xg2 21.¦g1 ¥d5 22.¢f2 a5 23.¦ac1 
¦xc1 24.¦xc1 g6 25.f5 £h4+ 26.£g3 
£xg3+ 27.¢xg3 gxf5 28.¦c8+ ¢g7 
29.¦xh8 ¢xh8 
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30.b4 axb4 31.axb4 ¢g7 32.b5 ¢f8 
33.b6 ¢e7 34.¢f4 h6 35.h4 ½–½

Det andre partiet mot Bareev så ut som 
en relativt sunn remis. Noen av oss 
lettskremte ble kanskje litt urolige da 
du gikk inn i et likefarget løpersluttspill 
med bonde under, men det varte jo 
ikke lenge? 
- Nei, sluttspillet er selvsagt død remis, 
han kan jo ikke gjøre noe som helst med 
den merbonden. Mulig at jeg tidligere 
kunne spilt hardere på angrep mens hans 
har kongen på f8 og tårnet på h8, Barejev 
mente i etteranalysen at 22. Kf2 var litt 
slapt av meg.”

Om de to ordinære partiene i matchen 
mot Bareev hadde vært litt vel for-
nuftige (les: tamme), så ble det første 
hurtigpartiet et riktig sjakkfyrverkeri 
og et nytt høydepunkt for sjakk som 
internettunderholdning i Norge. Det 
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tok litt tid før begge spillerne bestemte 
seg for å rokere langt, men etterpå 
startet taktiske komplikasjoner som 
før 30 trekk endte i et sluttspill hvor 
Magnus spilte med dronning for tårn 
og to lette. Pessimismen var først stor 
i langt de fleste av de tusen sjakkhjem. 
Mens Barejev måtte bruke de ti neste 
trekkene på å koordinere offiserene 
sine plukket Magnus opp bønder på 
kongefløyen, og etablerte to sammen-
hengende fribønder som så ut til å gi 
ham avgjørende fordel. En sensasjonell 
seier mot Bareev virket få minutter 
unna. Nedturen ble hard da Magnus 
like etter 40 trekk plutselig tapte, etter 
å ha tvunget seg selv til å gi dronningen 
for en offiser!  
 

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Evgeny Bareev (2675)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 
e6 5.g4 ¥g6 6.¤ge2 c5 7.h4 h5 
8.¤f4 ¥h7 9.¤xh5 cxd4 10.¤b5 ¤c6 
11.¤xd4 ¤ge7 12.c3 ¤xe5 13.¥b5+ 
¤d7 14.¥g5 a6 15.¥xd7+ £xd7 
16.£e2 0–0–0 17.¦h3 ¥g6 18.¤f4 e5 
19.¤xg6 ¤xg6 20.¥xd8 ¢xd8 21.¤f5 
¤f4 22.£xe5 ¤xh3 23.0–0–0 ¢c8 
24.£g3 g6 25.¤e3 ¤xf2 26.¤xd5 ¥c5 

27.¤b6+ ¥xb6 28.¦xd7 ¢xd7
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29.£f3 ¢c8 30.£xf7 ¦d8 31.¢c2 ¢b8 
32.£xg6 ¥e3 33.g5 ¦d2+ 34.¢b3 ¤d1 
35.a4 b5 36.axb5 axb5 37.¢b4 ¦xb2+ 
38.¢a5 ¤xc3 39.£e8+ ¢c7 40.£e5+ 
¢b7 41.£g7+ ¢b8 42.g6 ¥f4 
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31.£xd3 ¦xc5 32.¦xc5 ¦xc5 33.¦xc5 
£xc5 34.£d8+ ¢f7 35.£xa5 £xe3+ 
36.¢f1 £f4+ 37.¢g1 h5 38.£b6 £e4 
39.¢f2 £h4+ 40.¢e2 £e4+ 41.¢f2 
¢g6 42.a5 £c2+ 43.¢f1 £d1+ 
44.¢f2 £d2+ 45.¢f1 £f4+ 46.¢g1 
h4 47.h3 £e4 48.a6 bxa6 49.bxa6 
£e1+ ½–½

Det var vel aldri riktig nær vinstsjanser 
i det andre hurtigpartiet mot Bareev?
- Det kjentes vel ikke slik, nei. Han fikk 
satt seg på en liten åpningsfordel, og 
kunne hvis han hadde trengt det spilt på 
fordel i stedet for å bytte ned til det dron-
ningsluttspillet.  Noen trekk spilte han 
så forsiktig at jeg nesten ble stående best. 
Men dronningsluttspillet var selvsagt godt 
innenfor remisgrensene hele tiden, jeg får 
ikke gjemt unna kongen noe sted. Slu rev, 
han der Bareev.

Bukken i første hurtigsjakkparti kunne 
se ut som et knusende slag for Magnus’ 
sjanser til å få spille kandidatmatch i 
2007. Den matematiske sannsynlighe-
ten ble redusert fra 10/16 til 2/8, og i 
praksis måtte han etter dette vinne sine 
to matcher for å komme inn på topp ti 
- og det mot to nye motstandere på nes-
ten 2700. Magnus fantastiske evne til å 
slå tilbake etter tilbakeslag ble imidlertid 
demonstrert tydeligere enn noen gang 
før i Sibir, da han i femte runde entret 
ringen som outsider mot den franske 
verdensstjernen Joel Lautier: 
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43.£f8+ ¢b7 44.£f7+ ¥c7+ 45.£xc7+ 
¢xc7 46.h5 ¦g2 0–1

Det der var kanskje et virkelig bra 
hurtigparti frem til du dessverre spilte 
43.Df8+?? i stedet for 43.Df7!... Var 
dronningofferet en forberedelse?
- Snarere tvert i mot - det var resultatet av 
at jeg ikke husket en forberedelse! Byttet om 
rekkefølgen på et par trekk og var ute på 
glattisen etter 16 trekk, men fant heldigvis 
17.Th3! som holder meg på bena... Så ble 
det kronisk uklart, men da jeg  oppdaget 
29.Df3 og 30.Dxf7 ble jeg overbevist om 
at det her er godt for hvit å gi to lette og 
tårn for dronning.  43.Df8+?? var en riktig 
kalddusj, jeg var i tidsnød og bestemte meg 
for å sjakke litt rundt for å tjene tid. Valgte 
selvsagt det eneste tidspunktet hvor jeg 
ikke kunne sjakke ham opp og ned, siden 
han nettopp hadde spilt Lf4 og kunne gå 
mellom på c7 med motsjakk. Alle slår på 

computeren og sier at 43.Df7 vinner - og 
det gjør det selvsagt, men 43.Kb6 vinner 
faktisk enda enklere.
             
Og dermed var det svært plutselig 
Magnus som måtte vinne med sort 
for å få spille lynsjakk om avansement 
til kvartfinalen i Verdenscupen - og til 
kandidatmatchene i VM-syklusen.
 

GM Evgeny Bareev (2675)
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 
d5 5.a3 ¥xc3+ 6.£xc3 ¤e4 7.£c2 c5 
8.dxc5 ¤c6 9.¤f3 £a5+ 10.¥d2 £xc5 
11.e3 ¤xd2 12.¤xd2 d4 13.b4 £e7 
14.¤f3 dxe3 15.fxe3 a5 16.b5 ¤b8 
17.c5 ¤d7 18.¦c1 ¤f6 19.¥e2 0–0 
20.0–0 ¥d7 21.a4 ¦fc8 22.¤e5 ¥e8 
23.¥f3 ¤d5 24.¥xd5 exd5 25.£c3 ¦c7 
26.£d4 ¦ac8 27.¤d3 f6 28.¦c3 ¥g6 
29.¦fc1 ¥xd3 30.£xd5+ ¢f8
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GM Magnus Carlsen (2570)
GM Joel Lautier, (2679)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.g3 ¥e7 
5.¥g2 0–0 6.0–0 dxc4 7.£c2 a6 8.£xc4 
b5 9.£c2 ¥b7 10.¥d2 ¤bd7 11.¥a5 
¦c8 12.¤bd2 ¤b8 13.¤b3 ¥e4 14.£c1 
¤c6

XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7+-zp-vlpzpp'

6p+n+psn-+&

5vLp+-+-+-%

4-+-zPl+-+$

3+N+-+NzP-#

2PzP-+PzPLzP"

1tR-wQ-+RmK-!

xabcdefghy

15.¥d2 ¥xf3 16.¥xf3 ¤xd4 17.¤xd4 
£xd4 18.¥e3 £d6 19.¦d1 ¤d5 20.¥f4 
£b4 21.a3 £a4 22.¥xd5 exd5 23.¦xd5 
c5 24.¥d6 ¦fd8 25.¦xc5 ¦xc5 26.¥xc5 
¦c8 27.£e3 ¥xc5 28.¦c1 g6 29.¦xc5 
£d1+ 30.¢g2 ¦xc5 31.£xc5 £xe2 
32.£d4 h5 ½–½

I første parti mot Lautier gikk du uven-
tet inn i Katalansk med hvit, og ofret 
få trekk senere nøkkelbonden på d4 
- dette må vel ha vært en forberedelse?
- Ja og nei... Katalaneren var en forbe-
redelse basert på noen tidligere partier 
han hadde spilt, men bondeofferet var en 
improvisasjon ved brettet. Syntes det så ut 
til å gi et lovende initiativ, men fant ikke 
noe bedre enn å ta tilbake bonden og bytte 
ned til et remissluttspill.

GM Joel Lautier (2679)
GM Magnus Carlsen (2570)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 
5.¥d3 d5 6.¤f3 c5 7.0–0 dxc4 8.¥xc4 
¤bd7 9.£e2 b6 10.¦d1 cxd4 11.exd4 
¥xc3 12.bxc3 £c7 13.¥b2 ¥b7 14.¥d3 
¤d5 15.£e4 ¤7f6 16.£e5 ¦ac8 17.c4 
¤f4 18.¥f1 ¥xf3 19.gxf3 ¦fd8 20.£xc7 

¦xc7 21.a4
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21...h6 22.a5 ¤h7 23.axb6 axb6 
24.¦a3 ¤f8 25.¦da1 ¦cc8 26.¦b3 
¤8g6 27.¦xb6 ¤h4 28.¦a3 ¤f5 29.c5 
e5 30.¥a6 
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30...¤xd4 31.¦d6 ¦xd6 32.cxd6 ¦d8 
33.¢f1 ¦xd6 34.¥d3 g5 35.¥e4 ¢g7 
36.¦a1 ¦b6 37.¥a3 f5 38.¥a8 ¢f6 
39.¥c5 ¦b5 40.¥d6 ¢e6 41.¥f8 ¦b8 
42.¥c5 ¦b2 43.¦e1 ¢f6 44.¦d1 h5 
45.¢e1 ¦e2+ 46.¢f1 ¦b2 47.¢e1 
¦e2+ 48.¢f1 ¦c2 49.¥b6 ¢g6 50.¥b7 
¦b2 51.¥xd4 exd4 52.¥a6 ¢f6 53.¥c4 
¢e5 54.¦e1+ ¢d6 55.¦d1 ¢c5 56.¥a6 
¢d5 57.¢e1 ¦a2 58.¥b5 ¢c5 59.¥d7 
d3 60.¥xf5 ¢d4 61.¦b1 ¦e2+ 62.¢f1 
d2 63.¥c2 ¦e5 64.¦d1 ¢c3 65.¥e4 
¦xe4 66.fxe4 ¢c2 0–1

Det der så ut som et svært godt parti fra 
sort, inkludert en svært kreativ sprin-
germanøver... Men åpningen til hvit 
var vel ikke helt det store?
- Nei, jeg fikk fort et behagelig press mot 
c3 og aktive brikker der. Manøveren med 
15.De4 og 16.De5 gir nok sort fordel, 
men det er allerede vanskelig å se gode 
alternative planer for hvit der. Etter dron-
ningbyttet trodde han at han sto godt når 
han fikk spilt a4 og a5. Men da hadde 
han visst oversett min plan med h6-Sh7-
Sf8-S8g6-Sh4-Sf5, som jeg var svært 

godt fornøyd med. Springeren ble veldig 
sterk på f5, men 30.La6? var en bukk av 
ham - han trodde jeg bare måtte ta på c5 
med remissluttspill, men overså helt 30.-
-- Sxd4!. Senere er det nok vinst selv om 
det tar litt tid, jeg kunne vunnet raskere i 
tidsnøden også. Lautier virket veldig rolig 
og balansert, og tok tapet pent.
 
En matchseier og en hviledag etter 
hurtigsjakknedturen mot Bareev kjen-
tes kandidatmatchene plutselig nær, 
men det krevde fortsatt seier mot et 
av hjemmehåpene fra Russland, den 
svært solide Vladimir Malakhov. Med 
avansement vippende på høykant gjen-
nom tre dager og seks dager, skulle det 
bli Magnus lengste og hardeste match i 
Verdenscupen:

6. RUNDE: 
MAGNUS - VLADIMIR MA-
LAKHOV 3,5-2,5 ☻☻

GM Vladimir Malakhov (2670) 
GM Magnus Carlsen (2570)
1.g3 c5 2.c4 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤c3 
¤c6 5.¤f3 e6 6.0–0 ¤ge7 7.e3 0–0 
8.d4 cxd4 9.¤xd4 d5 10.cxd5 ¤xd5 
11.¤xd5 ¤xd4 12.exd4 exd5 13.£b3 
¥e6 14.¦d1 £d7 15.¥f4 ¦ac8 16.¦ac1 

¦xc1 17.¦xc1
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17...¦c8 18.¦xc8+ £xc8 19.£a4 a6 
20.h4 h5 21.a3 b5 22.£d1 £c4 23.¥e3 
b4 24.¥f1 £a2 25.axb4 £xb2 26.£e1 
£a3 27.¥c1 £b3 28.¥e3 £a3 29.¢h2 
¥f5 30.¥c1 £a2 31.¥e3 ¥e4 32.£e2 
£b3 33.£xa6 £xb4 34.£b5 £e7 
35.¥e2 £f6 36.£b3 £f5 37.£c3 ¥f6 
38.£e1 ¢g7 39.£d1 £e6 40.£d2 ¢h7 
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¥h8 23.h4 ¤f8 24.¤c5 £a7 25.h5 
¤c7 26.hxg6 hxg6 27.¥xf8 ¦xf8 
28.£h6 ¥g7 29.£h4 f6 30.£g4 ¢h7 
31.¤h4 g5 32.£h5+ ¢g8 33.¤f5 
¤e8 34.£g6 1–0

Det der derimot, var enda litt 
mer underholdende OG helt slik 
vi foran PC-ene hjemme i Norge 
ønsket det. Men er det bare noe jeg 
innbiller meg eller misforsto han 
stillingen totalt? Først fikk du alt 
du ville fra åpningen, og så feilpar-
kerte han liksom dronningen helt 
på a7 mens du mattet kongen hans 
på kongefløyen.
- Kombinasjonen av løse nerver og 
en rar åpning slo ikke heldig ut, nei. 
Hvis han spiller på c5 i stedet for b5 
får han en normal Grünfeld-stilling, 
men det torde han visst ikke, og så 
ble det i stedet en systemmix som gir 
hvit sentrum og de beste offiserene. 
Han kunne holdt ut lenger bl.a. ved 

ikke å slå igjen på g6 med h-bonden, 
men da har hvit uansett vinnende 
angrep.
GM Vladimor Malakhov, (2670)
GM Magnus Carlsen (2570)

41.f3 ¥f5 42.¢g2 ¥h3+ 43.¢f2 £b6 
44.¥d3 ¥d7 45.£c3 ¢g7 46.¥f1 £a7 
47.£b2 £a4 48.¥e2 ¥f5 49.¢g2 ¥e6 
50.¥f2 ¥f5 51.¥e3 ¥e6 52.¢f1 ¥c8 
53.¢g2 ¥a6 54.¥xa6 £xa6 55.£d2 
£c4 56.¥f2 £c6 ½–½

Langt, men ikke særlig underholden-
de...Tror du han bevisst forsøkte å roe 
ned for å unngå taktiske slagvekslinger 
med deg, eller er han bare sånn?
- Han spiller vel bare sin form for sjakk: 
Starter lukket, blir symmetrisk, håper på 
et vedvarende lite initiativ med hvit... Nei, 
det var et greit sortparti, men sant nok ikke 
veldig spennende. Det ble mye lenger enn 
hva som var nødvendig også. Det var litt 
barnslig - men ingen av oss hadde lyst til 
å tilby remis...

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Vladimir Malakhov (2670)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 a6 
5.e3 b5 6.c5 g6 7.¤e5 ¥g7 8.¥e2 
0–0 9.0–0 ¤fd7 10.f4 f5 11.¤d3 a5 
12.¥d2 ¤f6 13.¥e1 ¥e6 14.b4 a4 
15.¤e5 ¥d7 16.a3 ¤e4 17.¦a2 ¤xc3 
18.¥xc3 ¥e8 19.g4 e6 20.¥d3 ¦a7 
21.¦g2 ¢h8 22.¥e1 £c8 23.h4 ¤d7 
24.h5 gxh5 25.gxf5 exf5 26.£c2 ¤xe5 
27.dxe5 ¥g6 28.¥c3 £e6 29.¢f2 ¦g8 
30.¦h1 ¥f8 31.¥e2 ¦ag7 32.¦gh2 h6 
33.¢f1 ¦f7 34.¥d4 ¥e7 35.¥xh5 ¥xh5 
36.¦xh5 ¥f8 37.£h2 ¢h7 38.£h3 ¦g6 
39.¢e2 ¥e7 40.¢d3 ¥f8 41.¢c3 ¦g4 
42.¦h2 £g6 43.¦g5 £e6 44.£h5 ¦xg5 
45.fxg5 ¥g7 46.¦g2 ¦e7 47.¦h2 ¢g8 
48.¢c2 ¥xe5 49.¥xe5 £xe5 50.£g6+ 
¦g7 51.£xh6 f4 52.g6 £f5+ 53.¢c1 
£xg6 54.£xf4 £g1+ 55.¢d2 ¦g2+ 
56.¦xg2+ £xg2+ 57.¢d3 £b2 ½–½

Enda litt lenger, men fortsatt ikke 
veldig god underholdning... Vi lurte 
på om du kanskje hadde noe på gang 
like før 40 trekk, var det noen gang 
noe der?
- De slaviskstillingene der blir jo veldig 
tunge, var relativt optimistisk siden det 
lenge bare var jeg som hadde spill på konge-
fløyen. Men nei, jeg så aldri noe avgjørende 
under partiet, og gjør fortsatt ikke det.
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GM Vladimir Malak-
hov (2670) 
GM Magnus Carlsen 
(2570)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 
¤f6 4.d3 ¥e7 5.0–0 0–
0 6.¥b3 d6 7.c3 ¥e6 
8.¥c2 d5 9.¤bd2 dxe4 
10.dxe4 ¤d7 11.£e2 
£e8 12.¤c4 f6 13.¤e3 
£f7 14.¦d1 ¦fd8 15.¤d5 
¦ac8  16 .¥e3  ¥c5 
17.¥xc5 ¤xc5 18.£b5 
b6 19.b4 a6 20.£xc6 ¦d6 
21.¤xf6+ gxf6 22.¦xd6 
cxd6 23.£xb6 ¤d7 
24.£xd6 ¦xc3 25.¥b3 
¥xb3 26.axb3 ¦xb3 
27.h3 ¤f8 28.¦xa6 ¤g6 29.¦a8+ 
¢g7 30.¦c8 ¢h6 31.¦c7 ¦d3 32.£c6 
£f8 33.b5 1–0

I og for seg var det der litt mer 
underholdende, men det var like-
vel ikke helt som vi foran PC-ene 
hjemme i Norge ønsket det... Var 
16.--- Lc5? en ren bukk?
- Uff ja, det var sløvt. Trodde jeg 
hadde utlignet og dessuten funnet en 
god plan, men ble overivrig og havnet 
plutselig to bønder under uten noe 
motspill. Litt nedtur det der. Men 
jeg hadde fortsatt et hvitparti igjen, 
og Malakhov så fortsatt mer nervøs 
ut enn meg...

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Vladmir Malakhov (2670)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 a6 
5.e3 g6 6.¥e2 ¥g7 7.0–0 0–0 8.£b3 
dxc4 9.¥xc4 b5 10.¥e2 ¤bd7 11.e4 
¤b6 12.¥f4 ¥e6 13.£c2 ¥c4 14.¦fd1 
¦c8 15.¦ac1 ¥xe2 16.£xe2 £d7 
17.h3 £b7 18.¥g5 ¦fe8 19.e5 ¤fd5 
20.¤e4 ¤d7 21.£d2 £b8 22.¥h6 
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Det var godt med vakter og få tilskuere under VM, men 
her har en klart å snike seg helt frem til brettet..

6.cuprunde, 
(2. runde plasser-

ingsspillet) 1. lynparti



1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥e7 
5.0–0 0–0 6.¥b3 d6 7.c3 ¥e6 8.¥c2 d5 
9.¤bd2 dxe4 10.dxe4 ¤d7 11.£e2 
£e8 12.¤c4 f6 13.¤e3 £f7 14.¦d1 
¦fd8 15.¤d5 ¦ac8 16.¥e3 ¥f8 17.¦d2 
a6 18.¦ad1 ¤cb8 19.h3 ¦e8 20.b3 c6 
21.¤b6 ¤xb6 22.¥xb6 c5 23.c4 ¤c6 
24.£e3 ¤d4 25.¥d3 £h5 26.¥e2 £f7 
27.¤e1 ¦c6 28.¥a5 b5 29.cxb5 axb5 
30.¥c3 ¦a8 31.¤d3 ¦ca6 32.¤c1 
¤xe2+ 33.£xe2 c4 34.b4 ¦a3 35.¦c2 
h6 36.¢h2 ¢h7 37.£d2 £h5 38.f3 ¥e7 
39.¤e2 £g5 40.f4 exf4 41.¤xf4

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-vl-zpk'

6-+-+lzp-zp&

5+p+-+-wq-%

4-zPp+PsN-+$

3tr-vL-+-+P#

2P+RwQ-+PmK"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

41...¦xc3 42.¦xc3 ¥xb4 43.¤xe6 £e5+ 
44.¢h1 £xe6 45.¦b1 ¥xc3 46.£xc3 
£xe4 47.¦b2 ¦d8 48.¢h2 ¦d3 49.£c2 
c3 0–1

Den varianten spilte du definitivt bedre 
i lynsjakk enn i hurtigsjakk. Men vant 
du fordi du spilte på remis mot en 
hvitspiller som overpresset?
- Tror ikke det, for jeg spilte egentlig ikke på 
remis. Forsøkte bare spille sjakk og se hva 
som skjedde, jeg. Med 16.--- Lf8 i stedet 
for 16.--- Lc5? synes jeg varianten ser helt 
grei ut for sort, med unntak av Sd5 har 
hvit egentlig ingen godt plasserte offiserer. 
Jeg er litt svak for det partiet, likte måten of-

fiserene mine først tok fart på åttenderaden 
og så gikk til angrep.

Dermed var 1-2 blitt til 3-2, og Magnus 
trengte bare remis med hvit mot en 
stadig mer presset Malakhov for å sikre 
plassen i kandidatmatchene.   

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Vladmir Malakhov (2670)
1.¤f3 ¤f6 2.c4 c5 3.¤c3 e6 4.d4 
cxd4 5.¤xd4 ¥b4 6.g3 £c7 7.£b3 
¤c6 8.¤xc6 £xc6 9.£xb4 a5 10.£a3 

£xh1
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11.¤b5 ¦a6 12.¤c7+ ¢d8 13.¤xa6 
bxa6 14.£xa5+ ¢e7 15.¥f4 £c6 
16.£c7 £xc7 17.¥xc7 ¥b7 18.f3 ¦c8 
19.¥a5 ¦xc4 20.¥c3 g5 21.¦c1 ¢e8 
22.¥d2 ¦xc1+ 23.¥xc1 h6 24.¢f2 
d5 25.h4 ¤h7 26.hxg5 hxg5 27.g4 f6 
28.e3 ¤f8 29.b4 ¤d7 30.b5 a5 31.a4 
¤b6 32.¥d2 ¤xa4 33.¥xa5 ¢d7 
34.¥b4 e5 35.¥d3 ¤b2 36.¥f5+ ¢d8 
37.¢e2 ¤c4 38.¥d3 ¤b6 39.¥a5 ¢c7 
40.¥f5 ¥a8 41.¥d7 d4 42.exd4 exd4 
43.¥f5 ¥d5 44.¢d3 ¥xf3 45.¢xd4 ¢b7 
46.¥e4+ ¥xe4 47.¢xe4 ¤c4 48.¢f5 
¤e3+ ½–½

GRATULERER! Hvis du spilte på 
remis var den åpningen en tøff måte 
å gjøre det på. Men var det nødvendig 
å gi tilbake c-bonden etter dronning-
byttet?
- Slett ikke, med merbonde og klar fordel 
i sluttspill fra åpningen ble jeg plutselig alt 
for nonchalant. Fikk en støkk da det gikk 
opp for meg at jeg hadde bukket tilbake 

bonden, men klarte heldigvis å ta meg 
sammen i tide. Med løperparet står 

6.cuprunde, 
(2. runde plasseringsspillet) 

2. lynparti

6.cuprunde, 
(2. runde plasseringsspillet) 

2. lynparti

jeg best uten bonden også, og på slutten 
handlet det jo bare om å presse ham i et 
teoretisk dødt sluttspill.   
Dermed var den største spenningen 
endelig utløst: 15-årige Magnus Carlsen 
var sikret plass i kandidatmatchene! Den 
gjenstående matchen hvor vinneren ble 
nummer ni og taperen nummer ti var 
dermed en match begge spillerne hadde 
vunnet før den startet, og hvor kam-
pen bare sto om litt penger, litt ELO 
og litt prestisje. Men motstanderen 
var spennende nok: Det russiskfødte 
vidunderbarnet Gata Kamsky ble av 
mange regnet som en mulig arvtaker et-
ter Gary Kasparov tidlig på 1990-tallet, 
mens Magnus fortsatt var opptatt med 
å lære seg å gå og å bygge lego. Etter en 
årrekke med svært store treningsdoser ga 
imidlertid Kamsky plutselig opp sjak-
ken til fordel for studier etter å ha tapt 
FIDEs VM-match i 1996 10,5-7,5 mot 
Anatolij Karpov. Mellom 1996 og 2004 
var Kamskys eneste come-back at han i 
FIDE-VM 1999 røk ut i første runde, 
etter å ha spilt remis i de ordinære par-
tiene og tapt hurtigpartiene - mot den 
senere verdensmesteren Alexander Kha-
lifman. Kamskys resultater etter et nytt 
come-back i 2004 har vært få og ikke 
avskrekkende. Etter tap i fjerde runde 
hadde han imidlertid som Magnus nå 
kommet sterkt tilbake og kvalifisert seg 
for kandidatmatchene med seire i femte 
og sjette runde.

Kamskys tidvis litt vel engasjerte far var 
mye omtalt tidlig på 1990-tallet, så du 
noe til ham nå?
- Nei, denne gangen stilte han med en noe 
mindre berømt og noe mindre engasjert 
onkel som reisefølge i stedet.

7. RUNDE: 
MAGNUS - GATA KAMSKY 
1 - 3 :-/
GM Magnus Carlsen (2570)
GM Gata Kamsky, (2690)

Pressen elsker fortsatt Magnus, selv om 
kjærligheten fortsatt ikke er helt gjensidig...

7.cuprunde 
(3. runde plasseringsspillet) 

1. ordinære parti



1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.¥f4 c5 4.c3 cxd4 
5.cxd4 ¤c6 6.¤c3 ¥f5 7.e3 e6 8.¥b5 
¥b4 9.0–0 0–0 10.¦c1 ¥xc3 11.¦xc3 
¤e4 12.¦c1 g5 13.¥g3 h5 14.¥xc6 
bxc6 15.¤e5 h4 16.¤xc6 £d7 17.¥e5 
f6 18.f3
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18...¤d6 19.¥xd6 £xd6 20.£d2 ¦f7 
21.b4 ¦g7 22.h3 ¦e8 23.¦fe1 ¦c7 
24.b5 a6 25.a4 axb5 26.axb5 ¦b7 
27.e4 dxe4 28.fxe4 ¥h7 29.e5 £f8 
30.¦c5 ¦g7 31.exf6 £xf6 32.¤e5 ¥f5 
33.¦f1 £d8 34.£e3 g4 35.hxg4 ¥xg4 
36.¤c6 £c7 37.¦g5 h3 38.gxh3 ¥f5 
39.¦fxf5 1–0

Via et London-system trekkomkastet 
dette inn i noe enda tammere (som 
jeg også har spilt med hvit), nemlig en 
Slavisk avbyttevariant...  Men så plutse-
lig før 20 trekk sto hvit bonde over med 
overlegen stilling - så g5 og h5 var vel 
litt i overkant ambisiøst?
- Ja, jo, jeg ble litt overoptimistisk der, 
overså rett og slett et eller annet taktisk. 
Forsøkte å få motspill senere også, men kom 
aldri helt inn i det igjen.

GM Magnus Carlsen (2570)
GM Gata Kamsky (2690)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 
5.¤c3 £c7 6.¥d3 ¤f6 7.0–0 ¤c6 8.¥e3 
b5 9.¤xc6 £xc6 10.f3 ¥c5 11.£e1 d6 
12.¢h1 ¥xe3 13.£xe3 0–0 14.¦fd1 
¥b7 15.£d4 £c5 16.£xc5 dxc5 17.a4 
b4 18.¤b1 ¤d7 19.¤d2 ¤e5 20.¥e2 
a5 21.¢g1 g5 22.¢f2 ¥a6 23.g3 
¦fd8 24.f4 gxf4 25.gxf4 ¤g6 26.¥xa6 
¦xa6 27.¤c4 ¦xd1 28.¦xd1 ¤xf4 
29.¦d8+ ¢g7 30.¦c8 f5 31.¢f3 ¤h3 
32.exf5 exf5 33.¦xc5 ¤g5+ 34.¢e3 f4+ 
35.¢e2 ¦e6+ 36.¦e5 ¦c6 37.b3 ¢f6 
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1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
a6 5.¤c3 £c7 6.¥d3 b5 7.0–0 ¥b7 
8.£e2 ¤e7 9.¦e1 ¤bc6 10.¤xc6 ¤xc6 
11.¤d5 exd5 12.exd5+ ¤e7 13.c4 b4 
14.¥g5 f6 15.£h5+ g6 16.£f3 fxg5 
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17.£f6 0–0–0 18.£xh8 £d6 19.¥e4 
¢b8 20.¦ac1 £f4 21.g3 £f7 22.£d4 
d6 23.£b6 ¦d7 24.£xb4 ¤f5 25.¥xf5 
gxf5 26.¦e6 f4 27.¦ce1 ¦d8 28.£b6 
¦c8 29.b4 fxg3 30.hxg3 h5 31.b5 £c7 
32.£xc7+ ¢xc7 33.a4 axb5 34.axb5 
¢b6 35.¦e8 ¥g7 36.¦8e6 ¦d8 
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37.c5+ ¢xc5 38.¦e7 ¥d4 39.¦xb7 ¦f8 
40.¦c7+ ¢xd5 41.¦d1 ¦b8 42.¦g7 g4 
43.¦g5+ ¢c4 44.¦xh5 ¥c5 45.¦g5 
¦xb5 46.¦xg4+ ¢c3 47.¢g2 ¥a3 
48.¦gd4 1–0

Hvis vi skal oppsummere, så møtte 
du altså en spiller på nesten 2700 
som er kjent og fryktet for sine harde 
variantregnestykker og sin vilje til å ta 
hengende bønder. Og du ofret den 
første offiseren i trekk 11 og den andre 
i trekk 15, uten å ha noe klart etterpå... 
Dette må vel ha vært en forberedelse?
- Neida neida, allerede 11.Nd5 var en 
improvisasjon ved brettet! Jeg forsøkte lenge 
uten hell å få springerofferet til å fungere 
med 13.Lg5, men var godt fornøyd da 
jeg fant 13.c4.  Han må jo gi tilbake et 
tårn på h8 etter hvert, og siden har sort 

vanskeligheter både med å få kongen i 
dekning og å få ut brikkene. Så jeg tror 
ofrene er korrekte. Men senere mistet jeg 
tråden litt, det er nok blitt ganske uklart 
før han plutselig overser at jeg kan vinne 
med 37.c5+!
      

GM Gata Kamsky, (2690) 
GM Magnus Carlsen (2570)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¥g5 a6 
8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 
11.c3 ¥g5 12.¤c2 ¤e7 13.¤cb4 0–0 
14.a4 bxa4 15.£xa4 a5 16.¥b5 ¤xd5 
17.¤xd5 ¥e6 18.¥c6 ¦b8 19.¦a2 £c8 
20.0–0 ¥d8 21.b4 ¢h8 22.¦d2 £a6 
23.b5 £a7 24.£a3 ¥xd5 25.£xd6 ¥e7 
26.£xd5 ¦fd8 27.£a2 ¦xd2 28.£xd2 
a4 29.£a2 
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29...a3 30.£xf7 ¦f8 31.b6 1–0

Men så kom det plutselig en kollaps 
med sort i det andre partiet mot 
Kamsky?
- Syntes først jeg fikk en helt grei Sveshnikov-
stilling. 22.--- Da6? syntes jeg egentlig var 
en fin ide posisjonelt, men dessverre viste det 
seg jo raskt at b5 bare var godt for ham. 
I stedet for Da6 skulle jeg byttet på b4 og 
d5, satt den gjenlevende løperen på b6 og 
gjennomført f5, tror det hadde gått helt 
greit. Senere ble han stående best, men det 
var fortsatt spennende helt til jeg ga bonden 
på f7. Jeg hadde helt oversett 31.b6!

GM Gata Kamsky, (2690) 
GM Magnus Carlsen (2570)
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38.¦xa5 ¦e6+ 39.¢f2 f3 40.¤e3 ¦e4 
41.¦a6+ ¢e5 42.¦h6 ¦d4 43.¤c4+ 
¢f5 44.h4 ¤f7 45.¦b6 ¦xh4 46.¦xb4 

¦h3 47.a5 ¤g5
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48.a6 ¤e4+ 49.¢e3 f2+ 50.¢e2 ¦c3 
51.¤d2 ¦xc2 52.¦d4 ¤xd2 53.¦d5+ 
¢e6 0–1

Men så kom du tilbake nok en gang, 
spilte ved hjelp av et kreativt bondeoffer 
opp et vunnet sluttspill - til du plutselig 
overså et motangrep mot kongen din. 
Hva skjedde?
- Noe veldig dumt og ganske pinlig, jeg så 
opphengt i Th2+-trusselen at 
jeg i farten helt overså at han truet Se4+. 
En veldig typisk Kamsky-seier, han kjem-
per til siste trekk og vinner mange partier 
på kontringer fra dårlige stillinger.
Hvilket inntrykk fikk du ellers av 
Kamsky?
- Ikke noe spesielt, først og fremst virket 
han veldig religiøs. Han begynte straks 
å snakke om Babels tårn da jeg nevnte 
språkforskjeller!

Veien videre
Dermed venter vi med stor spenning 
på kandidatmatchen, som etter planen 
skal spilles over seks partier i oktober 
2006. Og motstanderen ble altså 
Levon Aronian fra Armenia, vinneren 
av Verdenscupen og femtemann på 
verdensrankingen, som du etter et 
hurtigsjakkdrama røk ut mot i første 
runde av VM 2004. 

Var du fornøyd med at det ble ham du 
skulle møte?
- Det lå ut fra seedingssystemet hele 
tiden an til at jeg ville møte Aronian 
hvis jeg kom meg videre, så ut fra det 
utgangspunktet er jeg godt fornøyd med 
å møte ham!
Hvordan ser du på sjansene mot Aro-
nian over seks partier?
- Jeg tenker ikke i prosent om slikt, men tror 
jeg har en sjanse til å slå ham.
Det har vært snakk om å spille matchen 
mot Aronian i Norge, hvordan tror du 
det eventuelt vil påvirke dine sjanser?
- Jeg spiller gjerne matchen i Norge, men 
tror ikke det bedrer sjansene mine om den 
spilles her. Jeg har sagt til forbundet at jeg i 
tilfellet helst vil spille utenfor Oslo-området, 
det blir litt mindre presset på den måten.
Etter Verdenscupen har du rukket å 
gjøre et nytt kjemperesultat med delt 
førsteplass i GM B i Corus, som jeg 
må få komme tilbake til i neste utgave 
av sjakkbladet. Og 
til helgen skal du 
koble av med blind-
sjakk i Danmark. 
Hvordan ser din 
sjakklige kalender 
ut for resten av 
året?
- Foreløpig er den sær-
deles åpen, jeg får til-
bud om mange spen-
nende turneringer for 
tiden. Spiller trolig i 
Reykjavik, vurderer 
Gausdal, Tromsø og 
eliteklassen i NM, 
men har ikke sagt 
definitivt ja til noen 
av dem. Er fortsatt 
litt usikker angående 
OL også.
Så det eneste du vet 
sikkert om resten av 
sjakkåret 2006, er 
egentlig at du skal 
spille en kandidat-
match mot Aronian 
i oktober?

- Føler meg ikke sikker på det en gang, jeg, 
man vet aldri hva det nåværende styret i 
FIDE kan finne på...  Men etter alt som 
er blitt lovet regner jeg jo med at det blir 
kandidatmatch mot Aronian i oktober 
- og håper at det etter det venter en ny 
kandidatmatch mot vinneren av Shirov-
Adams☻.
Og så et spørsmål alle vi som har sett 
”Prinsen av sjakk” minst to ganger nå 
forventer besvart: Planlegger du å spille 
med slips mot Aronian?
- He he, forstår hva du mener - men så 
langt har jeg nok ikke kommet med for-
beredelsene til den matchen ennå!
- Helt til slutt: Da jeg intervjuet deg 
første gang for tre år siden, oppga du 
som et mål for karrieren å få 2650 i 
FIDE-ELO. Det har du uoffisielt nå al-
lerede oppfylt i januar 2006. Jeg tror vi 
får ta et år av gangen herfra: Hvor høyt 
håper du å være i januar 2007?
- Høyere enn nå! Jeg forsøker tenke mest 

(NB Red. anm: Etter at intervjuet ble 
gjort, har Magnus bekreftet sin deltakelse 
både i Reykjavik og på førstebord for det 
norske OL-laget i Torino.)

Den Tyskland-bosatte armeneren GM Levon Aronian (23), 
vant verdenscupen i stor stil og blir Magnus’ motstander i 
kandidatmachene til høsten.



mulig på sjakk og minst mulig på rating, 
selv om det ikke alltid er så lett..
Og det er en plan særlig unge lesere bør 
merke seg. På vegne av alle sjakkbladets 
lesere og alle andre norske sjakkfans: 
Takk for alle store sjakkopplevelser så 
langt, gratulerer igjen med din til nå 
største prestasjon - og lykke til videre 
både med VM-syklusen og resten av 
sjakkåret 2006.
- Takk for det. Jeg skal gjøre mitt beste og 
så får vi se hvor langt det rekker, moro og 
spennende skal det uansett bli!

Penger
Til slutt i denne reportasjen noen få ord 
til oppklaring om Magnus, Verdens-
cupen og pengepremier, et tema som 
skapte store oppslag i opptil flere norske 
medier de siste dagene av turneringen. 
Det korrekte er i følge faren Henrik 
Carlsen at bruttopremien for Magnus’ 
tiendeplass i Verdenscupen etter at 20 
% i FIDE-avgift var trukket fra var på 
26400 USD, som tilsvarer  rundt 175 
000 norske kroner. Dette skulle imid-
lertid også dekke reise, hotellopphold, 
sekundantlønn og andre utgifter som 
til sammen beløp seg til over 100 000 
kroner! Selv om Verdenscupen selvsagt 
ga et pent overskudd for Magnus, var 
den også i så måte altså mest verdt som 
kvalifisering til videre spill i VM-syklu-
sen. Den ambisiøse sjakksatsningen 
Magnus de siste tre årene har kunnet 
gjennomføre har forøvrig for en stor 
del vært finansiert med sponsormidler 
fra Microsoft, i størrelsesorden 60 000 
kroner for 2003 og ”endel mer” for 
2004 og 2005. Om denne sponsorav-
talen forlenges for ytterligere ett år er i 
skrivende stund ikke avklart.

Verdenscupen og 
VM-syklusen videre
Helt til slutt noen få ord om Verdens-
cupen og den videre VM-syklusen. I 7. 
cuprunde var resultatene som følger

Finale:
Ruslan Ponomariov, Ukraina (2704) - 
Levon Aronian, Armenia (2724) 1-3.

3. plasskamp:
Etienne Bacrot, Frankrike (2725) - 
Alexander Grischuk, Russland (2720) 
2,5-1,5.
5. plasskamp:
Boris Gelfand, Israel (2717) - Evgeny 
Bareev, Russland (2675) 1,5-2,5.
7. plasskamp:
Sergei Rublevsky, Russland (2652) 
- Mikhail Gurevich, Belgia (2652) 
1,5-0,5
9. plasskamp:
Magnus Carlsen, Norge (2570) - Gata 
Kamsky, USA (2670) 1 - 3
11. plasskamp: 
Vladimir Malakhov, Russland (2670) - 
Francisco Vallejo Pons (2674) 1,5-0,5
13. plasskamp: Loek Van Wely, Ned-
erland (2648) - Alexey Dreev, Russland 
(2694) 1,5-2,5

15. plasskamp: Konstantin Sakajev, 
Russland (2668) - Joel Lautier, Frank-
rike (2679) 3,5-3,5 (Lautier vant mat-
chen fordi han holdt remis med sort i 
det avsluttende lynpartiet)

Men da var det aller meste av spennin-
gen forlengst utløst: Alle de som fikk 
videre til kandidatmatchene var uansett 
resultater i siste runde vinnere både 
sjakklig og økonomisk. Illustrerende 
nok var spenningen i siste runde defi-
nitivt størst om 11. plassen: Malakhovs 
seier der skulle vise seg å rekke til en plass 
i kandidatfinalene, siden både Kasparov 
og Kramnik som ventet frasa seg sine 
plasser i kandidatmatchene. 4. januar 
2006 ble følgende oppsett for første 
runde av kandidatmatchene offisielt 
bekreftet av FIDE:

1: Levon Aronian, Armenia 2752 - 
Magnus Carlsen, Norge 2625 
2: Peter Leko, Ungarn 2740 - Mikhail 
Gurevich, Tyrkia 2633
3: Ruslan Ponomariov, Ukraina 2723 
- Sergei Rublevsky , Russland 2665
4: Boris Gelfand, Israel 2723 - Rustam 
Kasimjanov, Usbekistan 2670 
5: Etienne Bacrot, Frankrike 2717 
- Gata Kamsky, USA 2686

6: Alexander Grischuk, Russland 2717 
- Vladimir Malakhov, Russland 2694
7: Judit Polgar, Ungarn 2711 - Evgeny 
Bareev, Russland 2698
8: Alexei Shirov, Spania 2709 - Michael 
Adams, England 2707

I andre runde møtes vinnerne av 
matchene 1-8, 2-7, 3-6 og 4-5. For-
ventningene om videre fremganger 
for Magnus i denne VM-syklusen bør 
åpenbart ikke settes for høyt: Tross sine 
store fremganger i 2005 var han per 
01.01.2006 fortsatt lavest rangert av de 
20 gjenværende spillerne i VM-syklu-
sen, og seier i en seks partiers match mot 
formsterke og svært solide Aronian vil 
være en langt større sensasjon enn noen 
av Magnus’ matchseire fra Sibir. Men 
Magnus har allerede gjort seg historisk 
som den første nordmann og den yngste 
spiller noensinne i kandidatmatchene. 
Han kan starte spillet mot Aronian i 
en outsiderposisjon som bruker passe 
ham godt. Og han vil høste flere nyttige 
lærdommer for senere VM-sykluser 
uansett resultat der. Så det er etter dette 
selvsagt ikke til å unngå at vi alle med 
større forventninger enn noen gang 
venter på hans neste trekk.

Lykke til videre, Magnus - men takk 
uansett for alle store sjakkopplevelser 
du i adventen 2005 ga et stadig større 
norsk sjakkpublikum!!             



Det nye årets første store sjakklige glad-
nyhet i Norge innkom alt 6. januar. Da 
nådde nyheten Bergen om at remis var 
avtalt i postsjakkpartiet mellom jugosla-
viske Borislav Vukcevic og finske Asko 
Linna. Noe som innebar at den siste 
matematiske tvilen var borte angående 
utfallet av den pågående VM-finalen i 
postsjakk: Den 39 år gamle nærsjakk-
IM og postsjakk-GM Ivar Bern fra 
Bergen kunne gratuleres som den første 
verdensmesteren i norsk sjakkhistorie!!        

GRATULERER på vegne av norsk 
sjakkblads lesere med en svært fortjent 
VM-tittel som ubeseiret på 10,5/16… 
Var du noen gang i tapsfare i noe 
parti?
- TAKK på vegne av meg selv. Jeg var 
aldri helt i tapsfare. Det vil si at jeg gjorde 
enkelte overseelser i noen varianter, og 
spilte noen trekk jeg angret på senere. Men 
de fikk aldri mer fatale konsekvenser enn 
at jeg senere måtte spille nøyaktig for ikke 
å havne i tapsfare. Så vidt jeg vet var det 
ingen av mine motstandere som på noe 
tidspunkt kunne ha spilt et gevinsttrekk 

mot meg.
Du måtte etter å ha spilt ferdig dine 
egne partier vente i flere måneder på 
resultater fra andre partier før VM-
tittelen ble bekreftet. Gikk ventingen 
hardt ut over nerver og negler?
- Faktisk ikke. Denne Vukcevic som vi 
ventet på resultatene fra er egentlig ikke 
spesielt god, bare spesielt treg! Etter å ha 
tapt opptil flere partier hvor han spilte 
nesten til matt måtte han til slutt vinne 
alle de seks gjenværende for å gå forbi meg, 
og det virket aldri realistisk. Tidligere var 
det svært spennende og uoversiktlig i VM, 
vi endte altså til slutt med tre spillere på 
10,5/16. Men at jeg ville få best kvalitet av 
disse var 99% klart da jeg hadde ferdigspilt 
mine egne partier.
Og dermed er du altså regjerende 
verdensmester uten å være inn på topp 
50 på verdensrankingen. Postsjakk er 
en uoversiktlig disiplin hvor ratingtal-
lene ofte ikke sier så mye, og hvor det 
sjelden er mulig å samle alle de beste til 
start selv i et VM. Hvem regner du som 
verdens sterkeste postsjakkspiller?
- Det er helt riktig at ratingen ofte sier 

lite om dagsaktuell spillestyrke i postsjakk, 
motivasjon og prioritering spiller ofte 
sterkere inn enn tidligere resultater. Jeg må 
nok likevel svare nummer en på postsjakk-
forbundet ICCFs ratingliste, nederlenderen 
Van Oosterom. Men det skyldes egentlig 
en overlegen bankkonto mer enn noen 
overlegen spillestyrke. Jeg aner ikke hvilken 
computer han har, men han har råd til 
Deep Blue hvis han vil. Dessuten ryktes 
det at han har superstormester Jeroen Piket 
som sekundant!
Mens du etter hva jeg forstår bruker 
Fritz som analysehjelp og Kjetil Stokke 
som sekundant?
- Det er riktig. Men Kjetil ble bare brukt 
til utvalgte åpninger i et tidlig stadium av 
turneringen, deretter var det bare Fritz jeg 
hadde å støtte meg på. 
Jeg  brukte ikke andre programmer under 
VM-finalen, men den varte jo så lenge 
at det kom noen nye versjoner av Fritz 
underveis.
Du har tidligere ikke fryktet at com-
puterne skal gjendrive postsjakken, 
hvordan ser du på dette etter VM-
finalen?

Og slik ser altså en ekte postsjakkverdensmester fra Bergen ut!

Norges første sjakkverdensmester!
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Og i premie for alt dette arbeidet 
og førsteplass i en VM-finale får 
du da…?
- Visstnok et fat med sluttabellen 
inngravert! Fikk etter å ha vunnet VM-
finalen tilbud om å delta i en turnering 
med et premiefond på rundt 25 000 
kroner, men timebetalingen blir jo 
ikke mye å snakke om selv om man får 
full klaff og vinner førstepremien. Men 
serversjakk på den der Chessfriend-
serveren kan det visst være store penger 
i, jeg bør vel forsøke å få tak i noen av 
dem etter hvert.
Du har forespeilet fansen en bok om 
hvordan man vinner VM-finalen i 
postsjakk. Hvordan er fremdriften 
med det manuset?
- Utrolig langsom! Men jeg har alle 
råanalysene klare, og bør kunne struktu-
rere dem til et bokmanus på en måneds 
tid. VM er heller ikke helt ferdig enda. 
Vukcevic har fortsatt fem partier igjen, 
men strengt tatt har jeg vel ventet lenge 
nok på den mannen. Boken skal hete 
”Advanced chess”, tror faktisk den kan 
selge litt. Om ikke annet fordi jeg har 
en del revolusjonerende åpningsanalyser 
på lager. Partiene mot Lecroq og Linna 
i forrige sjakkblad artikkel (5/2004) er 
gode eksempler, og i partiet mot Gal-
linnis (kommentert nedenfor) tror jeg 
en anbefaling i datidens mest populære 
Benoni-bok blir gjendrevet. Forlaget? 
Nei, så langt har jeg da ikke tenkt 
ennå…
Og når får vi se Ivar Berns neste 
forsøk på GM-napp i nærsjakk?
- Aldri - da måtte jeg jo lære meg om 
igjen all teorien jeg har brukt de siste 
15 årene på å glemme! Det har visstnok 
skjedd ett og annet nytt på teorifronten 
også i disse årene, har jeg hørt rykter 
om. Men det kunne være gøy å spille 

litt mer nærsjakk enn bare lagmatcher 
etter hvert, vi får se hvordan det utvikler 
seg med sjakkinteressen til min åtteårige 
sønn Balder…    
Noe mer du har lyst til å tillegge?
- At jeg fortsatt ikke kan se å ha 
mottatt disse pengene jeg skulle få for 
partikommentarene til sjakkbladet i 
forfjor, og at Balder fortsatt venter på 
penger for fotojobben fra den gang.

Og dermed sier vi på vegne av Norsk 
Sjakkblads lesere gratulerer, takk for 
nå og lykke til videre til Ivar Bern, 
som norsk sjakkhistories første ver-
densmester!!

- Må innrømme at jeg alt er blitt litt 
mer bekymret for postsjakkens fremtid 
enn jeg var i forrige sjakkbladintervju. 
Jeg tester ut et par nye spennende pro-
grammer nå, og det er ingen tvil om at 
programmene er blitt bedre og fremfor 
alt raskere de siste årene. Men fortsatt 
ser jeg ikke for meg at noe program 
noen gang vil kunne regne ut alt og 
spille perfekt sjakk. Dermed vil det 
fortsatt trenges en menneskelig hjerne 
med sjakkforståelse for å få det beste ut 
av dem - og dermed lever postsjakken 
videre for overskuelig fremtid.
Ingen har til nå klart å vinne VM i 
postsjakk to ganger. Skal du forsøke 
å bli den første?
- Jeg kommer trolig til å spille en 
VM-finale i postsjakk igjen, men det 
blir definitivt ikke den 22. finalen som 
starter i mars. Jeg har nettopp fått noen 
laurbær å hvile på. Min neste postsjak-
kutfordring blir OL-finalen som også 
starter i mars. Kunne godt tenke meg 
å bli olympisk mester også. Jeg har ikke 
mest rating på det norske laget, men 
som regjerende verdensmester får jeg 
vel trolig førstebordet likevel… Få med 
at jeg håper Van Oosterom stiller for 
Nederland!
I nærsjakk har du ofte fremstått som 
en noe rotete taktiker, og som mer 
kreativ enn teknisk. Hvilke egenska-
per er det som har ført deg helt til 
topps i postsjakk? 
- Det viktigste har nok rett og slett vært 
viljen til å grave seg helt til bunns i stil-
lingene. Da finalen var på sitt heteste 
var jeg altså heltidsspiller i halvannet 
år, og brukte vel i gjennomsnitt ti timer 
daglig på VM-partiene mine. Det blir 
til sammen veldig mange timer, ja, men 
jeg måtte jo få mest mulig ut av VM-
finalen - hadde tross alt brukt 13 år på 
å kvalifisere meg for den…

Her er status i VM-turneringen per januar. Det er klart at ingen kan ta igjen Norges representant. Se også 
http://tables.iccf.com/world/wcfin/wch-17.html

GM Ivar Bern (2592) 
IM Nobert Calinnis (2570) 
WCCC XVII finale (6)
Etter å ha fått Benoni mot meg 
i to partier og konferert med 
Benoni-spiller Terje Karlsen gikk 
jeg til innkjøp av boken Guide 
to the Modern Benoni av John 
Watson (2001). Boken hadde 
fått gode anmeldelser, men jeg 
tror det var GM Luke McShane 
i New in Chess som påpekte at 
Watson noen steder foreslo svært 
underlige trekk som om det var 
den naturligste ting i verden. Så 
vidt jeg husker reagerte McShane 
på springermanøveren Sb8-d7-
b6-a8 i en eller annen variant 
med What! He wants me to play 
that? Springere trives som kjent 
ikke særlig bra i hjørner. Dette 
tok jeg som et tegn på at Watsons 

Bern
kommenterer



posisjonsforståelse muligens 
kunne være mer eksentrisk enn 
pålitelig. 1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 
e6 4.¤c3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 
7.h3 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.¥d3 ¤h5!? 
Watsons anbefaling mot den 
moderne hovedvarianten, som 
min oppstilling kalles.  Partiet mot 
tyskeren Gerhard Müller fortsatte 
9...b5 10.¥xb5 ¤xe4 11.¤xe4 
£a5+ 12.¤fd2 £xb5 13.¤xd6 
£a6 14.¤2c4 ¤d7 15.0–0 ¤b6 
16.¤xb6 £xb6 17.¤xc8 ¦axc8 
18.d6! (Hovedvarianten 18.¦b1 
fører til et litt fordelaktig sluttspill 
som er kliss remis i postsjakk.) 
18...¥d4 19.¥f4 £xb2 20.£f3 
¦cd8 21.¦ae1 £xa2 22.£c6 med 
fordel til hvit pga d-bonden, men 
sort forsvarte seg nøyaktig og 
fikk remis etter 61 trekk. 10.0–0 
¤d7 Watson understreker at 
sort bør vente med trekket a7-
a6, trolig pga hvit etter a2-a4 
i noen varianter får fordel med 
a4-a5. 11.¥g5 ¥f6 12.¥e3 ¦e8 
Eller 12...¤e5 13.¤xe5 ¥xe5 
14.f4 ¥g7 15.£f3 fulgt av Tae1 
og ekspansjon på kongefløyen. 
13.g4! ¤g7 
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Om denne springer plasseringen 
sier Watson: A theme to note in 
these lines is how the appearently 
poor position of the knight on g7 
is compensated by its ability to 
enforce ...f5 or ...h5... OK, da vet 
jeg hva jeg må stoppe. 14.¢g2! 
Kjetil Stokkes forslag, men det 
var jeg som fant ut hvor dypt 
trekket er! Watson nevner kun 
det posisjonelt forkastelige 14.g5 
¥e7 som helt uprovosert gir h5-

feltet tilbake til Sg7 og åpner 
c8-h3 diagonalen for Lc8 og 
eventuelt Dd7. Resten av partiet 
handler faktisk om å holde den 
diagonalen stengt!; Andre trekk 
har klare ulemper: 14.£d2 h5! 
15.g5 ¤e5!=; eller  14.¦e1 g5! 
15.£d2 h6= 14...a6 Hvit får 
kraftig angrep etter 14...h5 15.g5 
¥e7 16.¦g1! f6?! 17.¢h2!; eller 
14...g5 15.£d2 h6 16.h4! 15.a4 
b6 Et nytt og nyttig trekk. GM 
Wojtkiewicz har tidligere forsøkt 
15...h5 og 15...Tb8. 16.£d2 
¦a7 17.¤e2! Springeren er på 
vei til g3. Det haster ikke med 
å plassere tårnene. 17...¤e5 
18.¤xe5 ¥xe5 19.f4 ¥f6 20.g5! 
Diagonalen til Lc8 åpnes, men 
jeg stenger den igjen i neste 
trekk. 20...¥e7 21.f5!± Resten 
av partiet dreier seg stort sett 
om å beholde en bonde (hvit 
eller sort!) på f5 + å bedrive 
profylakse mot det sort finner 
på. Men hvit må spille uhyre 
nøyaktig for å ikke slippe sort 
ut av boksen. I brettsjakk hadde 
jeg trolig kommet i tidsnød og 
tapt denne stillingen! 21...gxf5 
22.exf5 f6 23.h4! Sorts store 
problem er at f-bøndene sperrer 
inne løperparet. Hvits utfordring 
fremover er å ikke la seg lokke 
til å spille g5-g6 h7xg6, f5xg6. 
Det er utrolig fristende å få to 
sammenhengende fr ibønder 
foran sorts konge, men disse 
bøndene gir ham faktisk en del 
beskyttelse. Den største ulempen 
er likevel at f5-bonden forsvinner, 
og dermed begynner det å skje 
ting i c8-h3 diagonalen. Mitt mål i 
fortsettelsen er å kunne ta tilbake 
på g6 med et tårn, men for å få til 
det kreves det først mye snedig 
manøvrering. 23...¤h5 24.¤f4 
¤xf4+ 25.¥xf4 ¥f8 26.¢h2 ¥g7 
27.¦g1 c4! Tematisk. Poenget er 
å distrahere Ld3 som dekker f5 
og e2. 28.¥c2 ¢h8 29.g6! Nå 
skal trekket spilles! 29...¦ae7 

30.¦g2 hxg6
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31.¦f1!! Profylakse mot kvalitetsof-
feret Te7-e4. Sort får ufortjent mye 
motspill etter 31.fxg6 ¢g8! 32.h5 ¥g4! 
33.h6 ¥f3 Sort legger opp til tripling i 
e-linjen med Te2 og De7. 31...£d7 
Jeg ble utrolig fornøyd med meg selv 
da jeg forstod at også en sort bonde 
på f5 sperrer sort inne i  boksen. Hvit 
har avgjørende angrep etter både 31...
gxf5 32.£d1; og 31...¥xf5 32.¥xf5 gxf5 
33.£d1 32.£d1! b5 33.axb5 axb5 
34.£f3 Herfra dekker dronningen noen 
viktige felter rundt hvits konge.Senere i 
partiet blir det et poeng at den dekker 
h1.  34...¢g8 35.¦ff2 £a7 36.¦d2 
Ikke 36.¦xg6? £xf2+ 37.£xf2 ¦e2 
36...£a1 Planlegger De1 for å angripe 
h4. 37.¦g1!+- ¦e1 Etter 37...£xb2 
38.¦xg6 er det bare å rette skytset inn 
mot Lg7. 38.¦xg6 Endelig er oppdra-
get fullført. Fritz har full kontroll herfra. 
38...¦8e7 39.£g2 ¢h7 
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40.¥g5! ¦f7 En mer saklig mot-
stander hadde gitt opp i stedet 
for å la Fritz fortsette å brilliere.  
Truer Th6+. 41...¦h1+ 42.£xh1 
£xh1+ 43.¢xh1 ¥xf6 44.¦e2 ¥b7 
45.¢g1 ¥c8 46.¢g2 ¦f8 47.¢g3 
b4 48.¢g4 b3 49.¥b1 1–0



Norgestoppen 
(norsk rating; endring fra juni 2005; FIDE-elo)  
1	 GM	Magnus	Carlsen		NTG	 	 2678	 	156			 2625
2	 GM	Simen	Agdestein		NTG	 	 2630		 59					 2594
3	 GM	Leif	E	Johannessen		OSS	 						2574		 17				 2558
4	 GM	Normunds	Miezis		Moss		 2549		 14	 2564
5	 GM	Kjetil	A.	Lie		Porsgrunn	 	 2527	 	31	 2493
6	 GM	Einar	J	Gausel		OSS	 	 2511	 	-29	 2509
7	 GM	Rune	Djurhuus		ASKO	 	 2510	 		1	 2466
8	 GM	Berge	Østenstad		Asker		 2478	 		0	 2480
9	 IM	Roy	H	Fyllingen		Bergens	 2428	 	20	 2405
10	 IM	Frode	Elsness		Moss	 	 2424	 		-5	 2428
11	 FM	Espen	Agdestein		OSS	 	 2414	 		0	 2401
12	GM	Jonathan	Tisdall		Asker	 	 2401	 		-2	 2437
13	Atle	Grønn		OSS	 	 2393	 	39	 2400
14	 IM	Eirik	Gullaksen		Bergens		 2384	 		-3	 2380
15	 IM	Bjarke	Sahl		Asker	 	 2380	 	14	 2401
16	FM	Bjarte	Leer	Salvesen		SOSS	 2364	 	11	 2372
17	FM	Geir	S.	Tallaksen		Porsgrunn	 2362	 	11	 2356
18	 IM	Helge	Nordahl		Bl.	Knights	 2359	 	-81	 2374
19	FM	Espen	Lie		Porsgrunn	 	 2354	 	90	 2325
20	FM	Øystein	Hole		ASKO	 	 2348	 	29	 2370
21	 IM	Leif	Øgaard		OSS	 	 2343	 	22	 2385
22	 IM	Erik	Fossan		Randaberg	 	 2324	 		5	 2382
23	FM	Ragnar	Hoen		OSS	 	 2323	 	30	 2280
24	FM	Øystein	Dannevig		OSS	 	 2321	 	-25	 2329
25	FM	Kristian	D.	Trygstad		OSS	 2317	 		-1	 2314
26	Stig	Tjomsland		Nordstrand	 	 2315	 	58	 2293
27	FM	Jøran	Jansson		Asker	 	 2315	 	36	 2300
28	Kjetil	Stokke		Fana	 	 2311	 	90	 2293
29	FM	Bjørnar	Byklum		SOSS	 	 2308	 	16	 2300
30	FM	Jon	Ludvig	Hammer		OSS	 2304	 		4	 2289
31	FM	Fl.	Christenson		Nordstrand	 2297	 		0	 2289
32	Dag	Orseth		Masfjorden	 	 2297	 		0	 2285
33	Trond	Gabrielsen		Bergens	 	 2294	 	49	 2281
34	FM	Sverre	Heim		OSS	 	 2294	 	-12	 2330
35	FM	Dag	Madsen		Trondheim	 2293	 	25	 2301
36	FM	Torstein	Bae		1911	 	 2293	 	-40	 2284
37	FM	Per	Ove	Egeli		Randaberg	 2291	 		0	 2303
38	FM	Torbjørn	R.	Hansen		1911	 2288	 	-18	 2323
39	 IM	Ivar	Bern		Bergens	 	 2287	 		0	 2356
40	Eilif	Skodvin		Bergens	 	 2284	 		0	 2267
41	FM	Kjell	Arne	Mork		Bergens	 2278	 		0	 2292
42	FM	Roar	Elseth		Asker	 	 2274	 		0	 2355
43	Harald	B	Borchgrevink		Bergens	 2264	 	15	 2265
44	Hallvard	V	Ådnøy		Follo	 	 2256	 	16	 2266
45	Carl	Fr.	Ekeberg		Asker	 	 2255	 		1	 2272
46	FM	G.	Gudbrandsen		ASKO		 2247	 		0	 2289
47	Magne	Sagafos		Porsgrunn	 	 2239	 	35	 2273
48	Ørnulf	Stubberud		OSS	 	 2229	 160	 2152
49	Andreas	G.R.	Moen		OSS	 	 2225	 	30	 2236
50	Stein	A	Aarland		Bergens	 	 2224	 	-30	 2272
51	FM	Stig	Gabrielsen		Bergens	 2221	 	-31	 2288
52	FM	Terje	Johansen		Strømmen	 2218	 	50	 2267
53	Alf	Roger	Andersen		Follo	 	 2218	 	80	 2239
54	Hans	K	Harestad		SOSS	 	 2215	 		0	 2252
55	FM	Bruce	Diesen		Asker	 	 2213	 		0	 2262
56	 IM	Svein	Johannessen		OSS	 2202	 		9	 2252
57	Sjur	Ferkingstad		Sevland	 	 2199	 	52	 2230
58	Hans	O.	Lahlum		Porsgrunn		 2197	 		0	 2264
59	Lars	Breivik		Drammen	 	 2195	 		6	 2231
60	Carl	Peter	Kirkebø		Strømmen	 2192	 		4	 2206
61	FM	Lars	Hjelmås		Drammen		 2191	 	20	 2298
62	Helsio	Paulo	Sousa		Lillestrøm	 2186	 		0	 2190
63	WIM	Ellen	Hagesæther		Follo	 2184	 		7	 2202
64	Bjørn	Erik	Glenne		Nordstrand	 2181	 		0	 2205
65	Gudmund	Stenersen		Stjernen	 2178	 		8	 2202
66	Georg	S.	Børresen		Bl.	Knights	 2176	 	15	 2239
67	Jon	Kr.	Røyset		Team	Bjørnsen	 2174	 	22	 2267
68	Lars	E.	Andersen		Bl.	Knights	 2173	 	35	 2247
69	Øystein	Bøyum	Fossum		NTG	 2168	 	65	 2217
70	Halvard	Hagesæther		Bergens	 2167	 		8	 2244
71	Knut	H.	Storland		Randaberg	 2167	 	19	 2258
72	Svein	Michelsen		Randaberg	 2166	 		0	 2215
73	 IM	Petter	Haugli		Moss	 	 2165	 		0	 2323
74	Øyvind	Bentsen		Molde	 	 2164	 166	 2187
75	Øyvind	A.	Lundeby		Trondheim	 2161	 	12	 2195
76	FM	Daniel	Hersvik		Bergens		 2160	 		0	 2236

Kvinnelisten	
1	 WIMEllen	Hagesæther		Follo	 2184	 		7
2	 WFM	Sheila	Barth	Sahl		Asker	 2141	 	-23
3				 WIM	Heather	S.	Richards		1911	 2140	 	89				
4	 WFM	Silje	Bjerke		1911	 2124	 	43
5	 Gro	Ferkingstad		Sevland	 2043	 	29
6	 Torill	Hagesæther		Hauge	 1964	 	46
7	 WFM	Sylvia	Johnsen		OSS	 1895	 		0
8	 Ellisiv	Reppen		Nordstrand	 1879	 161
9	 Marte	Egeland		Sandnes	 1871	 	-31
10	 Jorunn	Marie	Brekke		OSS	 1860	 	25
11	 Anita	Hersvik		Bergens	 1859	 	-72
12	 Katrine	Tjølsen		Bergens	 1727	 164
13	 Laila	Viestad		Nordstrand	 1671	 		6
14	 Ellen	Øen	Carlsen		NTG	 1623	 	71
15	 Laila	Sidselrud		Kongsvinger	 1611	 	-13
16	 Line	Jin	Jørgensen		Sevland	 1604	 158
17	 Sissel	J.	Stava		Sevland	 1584	 	16
18	 Ida	Lahlum		Alta	 1576	 		0
19	 Aina	Marie	Svendsen		Stavanger	 1556	 143
20	 Tone	Namtvedt		OSS	 1529	 	-16

Juniortoppen
1	 GM		Magnus	Carlsen		NTG	 2678	 	156
2	 FM		Jon	Ludvig	Hammer		OSS	 2304	 			4
3	 Ørnulf	Stubberud		OSS	 2229	 	160
4	 Øystein	Bøyum	Fossum		NTG	 2168	 		-65
5	 Johannes	Kvisla		1911	 2041	 		68	
6	 Daniel	Jakobsen	Kovachev		OSS	 2003	 		24
7	 Frode	Olav	Olsen	Urkedal		1911	 1992	 	160
8	 Inge	Sandstad	Skrondal		Akademisk	 1987	 			5
9	 Espen	Forså		Tromsø	 1968	 		74
10	 Atle	Bøyum	Fossum		Drammen	 1966	 		11
11	 Sigmund	Reppen		Nordstrand	 1956	 	165
12	 Joachim	Thomassen		Mo	 1955	 	130
13	 Mats	Bergvoll		Tromsø	 1953	 	230
14	 Magnus	Danielsen		NTG	 1940	 	181
15	 Brede	Hagen		NTG	 1904	 	233

Junior kvinner	
1	 Ellisiv	Reppen		Nordstrand	 1879	 161
2	 Jorunn	Marie	Brekke		OSS	 1860	 	25
3	 Katrine	Tjølsen		Bergens	 1727	 164
4	 Ellen	Øen	Carlsen		NTG	 1623	 	71
5	 Line	Jin	Jørgensen		Sevland	 1604	 158
6	 Aina	Marie	Svendsen		Stavanger	 1556	 143
7	 Tone	Namtvedt		OSS	 1529	 	-16				
8	 Maria	Pitz	Jacobsen		Nordstrand	 1505	 143
9	 Rannveig	Blikra	Vea		Stavanger	 1505	 	-15				
10	 Line	Holen		Sørum	 1457	 	33
	
Kadett	
1	 Magnus	Carlsen		NTG	 2678	 156
2	 Jon	Ludvig	Hammer		OSS	 2304	 		4
3	 Johannes	Kvisla		1911	 2041	 	68
4	 Frode	Olav	Olsen	Urkedal		1911	 1992	 160
5	 Espen	Forså		Tromsø	 1968	 	74
6	 Joachim	Thomassen		Mo	 1955	 130
7	 Lasse	Østebø	Løvik		Stavanger	 1832	 215
8	 Nicolai	Getz		OSS	 1804	 192
9	 Sondre	Waage	Tofte		Stavanger	 1771	 153
10	 Katrine	Tjølsen		Bergens	 1727	 164
11	 Anders	G	Hagen		Våler	 1719	 144
12	 Levi	André	Tallaksen		Porsgrunn	 1698	 	98
13	 Jonatan	Ekelund	Time		Hauge	 1687	 	11
14	 Espen	Haugstad		Sandnes	 1686	 	79
15	 Jon	Kristian	Haarr		Sandnes	 1680	 242
16	 Vegar	Koi	Gandrud		Hønefoss	 1680	 	58
17	 Daniel	Nygaard	Nyberg		Kongsvinger	 1650	 101
18	 Kristoffer	Madland		Sandnes	 1629	 338
19	 Even	Thingstad		Modum	 1612	 	37
20	 Line	Jin	Jørgensen		Sevland	 1604	 158
21	 Kai	Inge	Esbensen		1911	 1570	 	-30
22	 Anders	Hobber		Porsgrunn	 1561	 129
23	 Karl	Juriloo		Førde	 1558	 	10
24	 Aina	Marie	Svendsen		Stavanger	 1556	 143
25	 Anders	Rønningen		Kongsvinger	 1541	 237

Kadett jenter
1	 Katrine	Tjølsen		Bergens	 1727	 164	
2	 Line	Jin	Jørgensen		Sevland	 1604	 158	
3	 Aina	Marie	Svendsen		Stavanger	 1556	 143	
4	 Marianne	Wold	Haug		1911	 1205	 101	
5	 Maren	Stangeland		Sandnes	 1165	 118	
6	 Evy	Færevaag		Masfjorden	 1150	 393	
7	 Synnøve	Lind		Lillehammer	 1057	 	-15	
8	 Ada	Mellem		Våler	 1030	 	34	
9	 Raksha	Kulasingam		OSS	 1009	 Ny	
10	 Elise	Forså		Tromsø	 	939	 334	

Lilleputt
1	 Frode	Olav	Olsen	Urkedal		1911	 1992	 160	
2	 Katrine	Tjølsen		Bergens	 1727	 164	
3	 Levi	André	Tallaksen		Porsgrunn	 1698	 	98	
4	 Even	Thingstad		Modum	 1612	 	37	
5	 Anders	Hobber		Porsgrunn	 1561	 129	
6	 Benjamin	Arvola		Kirkenes	 1493	 Ny	
7	 Joachim	B.	Nilsen		Bergens	 1425	 359	
8	 Kjartan	Aa.	Fintland		Randaberg	 1355	 Ny	
9	 Håvard	Olsen		Tromsø	 1244	 285	
10	 Jathavan	Suntharalingam		OSS	 1224	 124	
11	 Jo	Kristian	Løberg		OSS	 1222	 	94	
12	 Anders	Thingstad		Modum	 1222	 	94	
13	 Bendik	Berntsen	Øybø		1911	 1209	 108	
14	 Shervin	Malou		Stavanger	 1192	 Ny	
15	 Andreas	Strand		Modum	 1186	 		-8	
16	 Jens	Hjorth	Kjølberg		1911	 1182	 	-47	
17	 Håkon	E.	Hansen		Mo	 1174	 		0	
18	 Benoni	Frøland		Sandnes	 1132	 209	
19	 Odd	Martin	Guttulsrud		1911	 1100	 	61	
20	 Rikard	W.	Rasmussen		Alta	 1098	 159	
21	 Erlend	Mikalsen		Alta	 1073	 	37	
22	 Rolf	Brage	Lafton		Sørum	 1060	 	-45	
23	 Ada	Mellem		Våler	 1030	 	34	
24	 David	Lange		Follo	 1024	 	-17		
25	 Raksha	Kulasingam		OSS	 1009	 Ny	
26	 Ulv	G.	Alsos		Tromsø	 	997	 	39	
27	 Jan	Inge	Lamo		Lørenskog	 	972	 Ny	
28	 Vilde	Holmøy		Sørum	 	971	 Ny	
29	 Elise	Forså		Tromsø	 	939	 334	
30	 Brage	Jæger	Nilsen		Alta	 	922	 	90	
31	 Marcus	Georg	Råken		1911	 	916	 		0	
32	 Sigve	Haugsdal		Masfjorden	 	915	 Ny	
33	 Fredrik	Bølstad		Harstad	 	900	 	-18	
34	 Ingeborg	Bjurholt		Bærum	 	889	 	35	
35	 Snorre	Norderud		Nord	Odal	 	880	 225	
36	 Ingrid	Øen	Carlsen		NTG	 	873	 205	

Lilleputt jenter
1	 Katrine	Tjølsen		Bergens	 1727	 164	
2	 Ada	Mellem		Våler	 1030	 	34	
3	 Raksha	Kulasingam		OSS	 1009	 Ny	
4	 Vilde	Holmøy		Sørum	 	971	 Ny	
5	 Elise	Forså		Tromsø	 	939	 334	
6	 Ingeborg	Bjurholt		Bærum	 	889	 	35	
7	 Ingrid	Øen	Carlsen		NTG	 	873	 205	
8	 Ingrid	Kvinge	Tande		Masfjorden	 	689	 Ny	

Seniortoppen
1	 Ragnar	Hoen		OSS	 2323	 	30	
2	 Svein	Johannessen		OSS	 2202	 		9	
3	 Per	Ofstad		OSS	 2159	 	32	
4	 Erling	Kristiansen		OSS	 2140	 	-32	
5	 Lars	Kjølberg		1911	 2084	 		-2	
6	 Vidar	Taksrud		Tempo	 2066	 	11	
7	 Ole	Morten	Skogheim		Lillehammer	 1952	 	-27	
8	 Petter	H	Lysedal		Nordstrand	 1937	 		0	
9	 Karl	W.	Strand		Kristiansund	 1895	 		3	
10	 Hans	Chr	Fotland		OSS	 1877	 	-2	
11	 Jørgen	Vik		Kristiansand	 1854	 	-23	
12	 Tor	Henriksen		Stjernen	 1849	 		0	
13	 Alf	Øverås		Drammen	 1840	 		0	
14	 Kjell	M	Haug		Stjernen	 1837	 	13	
15	 Rudolf	Moulis		Molde	 1825	 		0	
16	 Jahn	Spillum		Moss	 1825	 	-52	
17	 Willy	L.	Olsen		OSS	 1822	 	67	
18	 Magnus	Monsen		Sandnes	 1820	 		0	
19	 Bjørn	Lerstad		Drammen	 1820	 		0	
20	 Thor	Johansen		Asker	 1787	 		4	



Kommentarer fra Elo-komiteen

Siden forrige liste (publisert i NSb 3/05) 
er det foretatt 3112 korreksjoner mot 
3281 sist. Listen inneholder 2046 navn 
mot 2117 sist. Gjennomsnittet for de 
offentliggjorte er 1432,29 basert på 
532.800 partier mot 1420,22 sist, og 
1421,66 for ett år siden. Hele NSFs 
Elo-system inneholder nå 3583 navn 
mot 3610 sist.

Av de 2046 på listen er 1885 registrert 
som medlem av NSF 31.12.2006. De øv-
rige har tidligere vært medlemmer. Disse 
er merket med ”Tidl.” foran klubbnavnet. 
Dersom du mener dette er galt må du 
ta kontakt med klubbkasserer eller sjak-
kontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt av undertegnede 23. 
januar er medtatt. 

Den eldste på listen som har fått beregnet 
minst én turnering siden siste liste er 
Bernt Milovan, Moss. Han fylte 92 år i 
desember.
Den yngste på listen som har fått bereg-
net minst én turnering og som var med-
lem i 2005 er Holger Thordal, Sandnes. 
Han fylte 9 år i desember.

Det er fremdeles mange som sender oss 
utskrift fra Turneringsservice i stedet for 
å sende filene.
Alle som sender TS-filer eller SP-filer på 
e-post får nye tall i retur så snart bereg-
ningene er foretatt.

Når rapportene settes opp manuelt er 
det viktig at man summerer kolonne 
I og II. Summen i kolonne II skal være 
det dobbelte av summen i kolonne I. 
Dersom dette ikke er tilfelle er det noe 
galt i oppsettet.

Som vanlig vil vi gjøre oppmerksom på 
følgende:
I. For å komme med på de alfabetiske 
listene må en ha spilt minst ett parti i løpet 
av de to siste år, dog minst 10 partier 
totalt.
II Elo-tallet må være minst 500.
III For å komme med på topplistene 
må en i tillegg ha spilt minst 30 partier 
totalt. Unntak er lilleputt hvor kravet er 
15 partier.
IV De aldersbestemte listene forutsetter 
dessuten at fødselsdato er kjent. Det er 
fremdeles mange som unnlater å notere 
fødselsdato på Elo-rapporten, noe som 
kan resultere i at juniorer ikke får den 
fremgang de skal ha etter reglene (det 
er ikke nok å sette “junior”, eller kun 
årstallet, hele datoen må skrives).
 Vær klar over at fødselsdatoen for 
samtlige deltagere skal oppgis.
V Medlemmer av USF som ikke er,  
eller har vært, medlemmer av NSF er 
ikke med på listene 

Øistein Yggeseth

Eldre Senior
1	 Willy	L.	Olsen		OSS	 1822	 	67	
2	 Thor	Johansen		Asker	 1787	 		-4	
3	 Peder	Havskjær		Ørsta	 1654	 		0	
4	 Finn	Møller		1911	 1596	 		0	
5	 Rolf	Christiansen		Asker	 1581	 	22	
6	 Kjell	Johansen		Tønsberg	 1544	 		8	
7	 Olaf	Gjerdrum		Våler	 1530	 		0	
8	 Eiler	Holtermann		Asker	 1525	 	-14	
9	 Brynjar	Høgsnes		Steinkjer	 1515	 		0
10				Asle	Marvin		Hønefoss	 1503	 	18

Aktivitetstoppen
1	 Einar	J	Gausel		OSS	 2279
2	 Gunnar	Bue		Tønsberg	 2047
3	 Rune	Djurhuus		Akademisk	 1964
4	 Ragnar	Edvardsen		Drammen	 1664
5	 Jøran	Jansson		Asker	 1498
6	 Jan	Svenske		Strømmen	 1472
7	 Berge	Østenstad		Asker	 1435
8	 Leif	Kverndal		Stjernen	 1432
9	 Jahn	Spillum		Moss	 1432
10	 Leif	Øgaard		OSS	 1426
11	 Odd	Ristesund		Kampen	 1423
12	 Harry	Andersen		Fredriksstad	 1402
13	 Jan	Arne	Bjørgvik		Verdal	 1336
14	 Petter	Haugli		Moss	 1327
15	 Jan	Svindahl		Kristiansand	 1290
16	 Leif	E	Johannessen		OSS	 1285
17	 Arne	Roger	Jensen		Sarpsborg	 1274
18	 Trond	M.	Thorgersen		Drammen	 1266
19	 Ivar	Bern		Bergens	 1265
20	 Arild	Johansen		Horten	 1234

Flest partier siste to år
Johannes	Kvisla		1911	 248	
Magnus	Carlsen		NTG	 229	
Gunnar	Bue		Tønsberg	 224	
Jon	Ludvig	Hammer		OSS	 216	
Espen	Forså		Tromsø	 190	
Nicolai	Getz		OSS	 185	
Odin	Blikra	Vea		Lillehammer	 183	
Brede	Hagen		NTG	 177	
Øystein	Bøyum	Fossum		NTG	 173	
Emil	Døving	Agdestein		Lillehammer	 168	
Mats	Bergvoll		Tromsø	 165	
Pål	Røyset		Tromsø	 163	
Ellen	Øen	Carlsen		NTG	 162	
Katrine	Tjølsen		Bergens	 161	
Leif	E	Johannessen		OSS	 160	
Øystein	Hole		Akademisk	 158	
Anders	Hobber		Porsgrunn	 157	
Ørnulf	Stubberud		OSS	 156		
Kjetil	Stokke		Fana	 156	
Frode	Olav	Olsen	Urkedal		1911	 154	
Magnus	Danielsen		NTG	 154	
Kristian	Aandal		Porsgrunn	 154	
Timmie	Nygaard		Porsgrunn	 150	

Klubbmesterskap
Caissa	2	Kristiansund	2	Lillestrøm	3	Masfjorden	3	Molde	
3	OSS	3	Ottestad	2	Risør	2	Sørum	3	Tromsø	3	Tromsø	
stikkamp	2

Høstturnering
1911	2	Akademisk	3	Alta	3	Arendal	2	Asker	2	Bergens	2
Brønnøysund	 3	 Caissa	 2	 Drammens	 3	 Follo	 3	
Fredriksstad	 3	 Halden	 3	 Hønefoss	 2	 Indre	 Østfold	 3
John	S.	Syversen	Minnet	Sarpsb	2	Kristiansand	3
Lørenskog	2	Modum	4	Moss	3	Orkda	3	Randaberg	3
Sandnes	3	Sotra	3	Stavanger	3	Stjernen	3	Strømmen	3
Strømmen	hurtig	5	Svartlamon	4	Tøsnberg	3	Vadsø	3
Ørsta	5

Vårturnering
Aalesund	3	Kirkegata	2	Kristiansand	3	Molde	3	Nordnes	
2	Sarpsborg	2	SMPOAÅ	3	Vadsø	4

GP
Bergen	2	Bergens	Sommer	2	Frosta	3	Halden	3	Harstad	
Open	2	Ishavsbyen	hurtig	5	Ivar	Berris	Minneturnering	3
Kalotturneringen	2	Knut	Brokstads	Minnet	3	Kragerø	
Vandrerhjem	2	Løten	jubileum	3	Nedre	Glomma	3	Nord-
Odal	3	OSS	november	3	Polarsirkelen	3	Sandefjord	2
Tromsøsjakken	Arild	Ernstsens	minne	2	Vadsøsjakken	2
Voss	3	Ørsta	snøggsjakk	5	Åpent	Oslomesterskap	HS	5

KM ind.
Møre	og	Romsdal	hurtigsjakk	5

KM lag
Finnmarksmesterskapet	2	Hedmark-Oppland	2	Møre	
og	Romsdal	5

Int. i Norge
Gausdal	Troll	Masters	1	Otto	Ibenfelt	Memorial	IM	1

Int. i utlandet
4th	Klaksvik	Int	1	9.	Offene	Int.	Bayerische	1	9th	Open	
Genova	1	Amsterdam	A	1	Arco	1	Balaton	Chess	Festival	
2	Biel	GM	1	Czech	Open	GM	1	E-cup	klubblag	1	EM	ind.	
1	EM	lag	1	Hastings	Masters	1	Malmö	Open	runde	1-4	
5	Malmö	Open	runde	5-7	3	Nice	Open	1	Nordisk	ind.	1
Politiken	Cup	1	Rilton	Cup	1	Samba	Cup	1	Stare	Mesto	
Open	1	VM	junior	1	VM	seniorer	1	VM-cup	1

Andre turn.
1911U	Hørscup	4	5.	Winterthurer	Schachwoche	2	
Amsterdam	B	2	Badalona	2	Barcelona	2	Benidorm	3
Biel	Master	og	almenn	2	Britisk	serie	2	Czech	Open	
B1,	B2,	Amatør	2	EM	seniorer	2	EM	ungdom	U18	
1	EM	ungdom	øvrige	3	Follo	KM	HS	5	Forspranget	
3	Hamarturneringen	2	Harstad	Open	juniorgruppe	
2	Karlstad	Open	2	Kongsbergmesterskapet	2	
Larvikmesterskapet	2	Lillehammer	bymesterskap	2	Lodi	3
Lørenskog	hurtig	høst	5	Løtenturneringen	3	Manhem	
Open	2	Moss	Bymesterskap	3	MSF	Open	(Malmö)	1-4	5
MSF	Open	(Malmö)	5-7	3	Murmansk	4	
Narvikmesterskapet	2	NM		1	NM	juniorlag	3	NM	stikkamp	
1	NM	synshemmede	2	Otto	Ibenfeldt	Mem.	Elo	2	
Pannonia	Kupa	X	3	Parallell-konrad	4	Pecs	Ungarn	
2	Praha	Open	A	3	Praha	Open	B	3	Pula	Open	2005	
3	Rovaniemen	Ruska-turnauksen	4	Rødeby	Open	2	
Sekslandskamp	jenter	3	St.	Ingberter	Open	2
Stavanger	Sommer	Sprint	4	Travemünde	Open	2
Tromsø	bymesterskap	3	Trondheim	pokalturnering	2
Trondheimsmesterskapet	3	Trøndelag-Jämtland/
Härjedalen	2	VM	ungdom	18	1	VM	ungdom	øvrige	3
XI.	Balazs	2	Åpent	Rogalandsmesterskap	4



A
Abrahamsson	Roaul	1911	 1963	 331
Abusdal	Gunnar	Nordstrand	 1258	 137
Abusdal	Ivar	Nordstrand	 1794	 361
Adam	Gyula	Drammen	 1466	 65
Adam	Lukas	(Tidl.	Ørsta)	 1370	 14
Adamsen	Tore	W.	Fredriksstad	 	966	 90
Agdestein	Einar	Døving	Asker	 1070	 100
Agdestein	Emil	Døving	Lillehammer	 1960	 421
Agdestein	Espen	OSS	 2414	 725
Agdestein	Peter	NTG	 	785	 34
Agdestein	Pål	Asker	 1832	 60
Agdestein	Simen	NTG	 2630	1159
Agustsson	Hafsteinn	Nordnes	 1696	 260
Akre-Aas	Halfdan	Røros	 1522	 186
Alainezhad	Asad	(Tidl.	Mo)	 1234	 59
Aleksandersen	Richard	Stavanger	 1077	 58
Ali	Karim	Fribonden	 1656	 64
Ali	Sohaib	Syed	(Tidl.	OSS)	 1252	 57
Alikhani	Afshin	Sotra	 1413	 143
Aliti	Qatip	Rilindja	 1596	 53
Alne	Sture	Magne	Drammen	 1662	 319
Alnes	Jan	H.	Tromsø	 1708	 110
Alsos	Ulv	G.	Tromsø	 	997	 96
Amundsen	Carl	H.	Elverum	 1481	 312
Amundsen	Odd	Werner	Larvik	 1159	 304
Anderl	Christoph	Stjernen	 1579	 73
Andersen	Alf	Roger	Follo	 2218	 439
Andersen	Bjørn	Sarpsborg	 1653	 519
Andersen	Dag	Indre	Østfold	 1698	 721
Andersen	Guttorm	Stjernen	 1344	 127
Andersen	Harald	(Tidl.	Kristiansand)	 1015	 75
Andersen	Harry	Fredriksstad	 1774	1402
Andersen	Jørgen	M.	Strømmen	 1906	 158
Andersen	Lars	Even	Black	Knights	 2173	 500
Andersen	Per	O	SOSS	 2031	 373
Andersen	Pål	Sevland	 1100	 33
Andersen	Reidar	Sotra	 1199	 140
Andersen	Richard	Moss	 1020	 54
Andersen	Rolf	Harstad	 1275	 282
Andersen	Rune	T.	SOSS	 1695	 249
Andersen	Vegard	Stjernen	 1330	 42
Andersen	Viggo	Stjernen	 1425	 627
Andersen	Øystein	R.	Black	Knights	 1889	 482
Andersson	Øivind	Drammen	 1174	 25
Andreasen	Hans	B.	Horg	 1142	 87
Andreassen	Emil	Fredriksstad	 	769	 34
Andreassen	Lars	M	Samisk	 2030	 338
Andreassen	Leif	Øksfjord	 1204	 311
Andreassen	Pål	SOSS	 1971	 446
Andreassen	Tor	Herman	Tønsberg	 1626	 72
Angeltveit	Andreas	Rossin	Porsgrunn	1109	 231
Anh	Dan	Doan	Trinh	Ottestad	 1089	 27
Antoniussen	Viktor	(Tidl.	Nordnes)	 	644	 16
Antonsen	Helge	Moss	 1316	 48
Antonsen	Øyvind	Aalesund	 1816	 416
Archer	Cedric	Tønsberg	 1130	 86
Areklett	Ivar	Hauge	 2002	 653
Arentz	Roald	Trondheim	 1665	 639
Arild	Steinar	Alta	 1142	 263
Arntsen	Raymond	Mosjøen	 1150	 95
Arntzen	Odd-Steinar	Brønnøysund	 1297	 61
Arnø	Steinar	Mosjøen	 1552	 293
Arvola	Benjamin	Kirkenes	 1493	 52
Asghar	Akil	Follo	 	769	 29
Asghar	Faisal	Follo	 	924	 29
Askeland	Andreas	Larvik	 1417	 10
Asklund	Erlend	Frosta	 	706	 60
Astrup	Håkon	OSS	 1781	 295
Astrup	Kim	Chr.	OSS	 1990	 152
Aubert	Carsten	Tønsberg	 1835	 209
Aune	Finn	Roar	Strømmen	 1667	 269
Aure	Alf	Terje	Molde	 	814	 330

B
Badivuku	Xhevdet	Rilindja	 1637	 76
Bae	Torstein	1911	 2293	1020
Bakke	Jan	Gunnar	Alta	 1189	 96
Bakke	Olav	OSS	 1200	 18
Bakken	Svein-Erik	Follo	 1327	 239
Bakken	Øyvind	Porsgrunn	 1680	 379
Barane	Simon	Sandnes	 	864	 29
Barjaktarenic	Mirko	Kristiansand	 1702	 36
Barouta	Dani	(Tidl.	Kristiansand)	 1531	 15
Barstad	Thoralf	N	Nordstrand	 1486	 375
Barton	Zdenek	Lillestrøm	 1627	 270
Barø	Terje	(Tidl.	Tønsberg)	 1278	 239
Bay	Anders	Preben	Asker	 1224	 144
Becirbegovic	Mirsad	Kristiansand	 1500	 47
Beck	Anders	Knudsen	Tønsberg	 1381	 164
Beck-Andersen	Geir	Alta	 1160	 46
Begovic	Mehmed	Aalesund	 1660	 75
Bekkelien	Glenn	Lewi	Black	Knights	 1650	 238

Belstad	Bjørn	E	Fredriksstad	 1372	 42
Benjaminsen	Bjørn	Masfjorden	 	992	 49
Benn	Neil	Asker	 1477	 139
Bentsen	Håkon	Molde	 2080	 703
Bentsen	Vegard	Trondheim	 1248	 20
Bentsen	Øyvind	Molde	 2164	 570
Berg	Emmanuel	NTG	 2501	 13
Berg	Kurt	Magnus	Harstad	 1753	 294
Berg	Tom	Harstad	 1242	 207
Berge	Christian	Harstad	 1072	 61
Bergersen	Bjørn	Gjøvik	 1449	 463
Bergersen	Kjetil	J	Gjøvik	 1889	 312
Bergersen	Per	A	Bærum	 1387	 13
Bergfjord	Idar	SMPOAÅ	 1170	 14
Berg-Jensen	Joachim	Porsgrunn	 2057	 472
Berg-Jensen	Per	M	OSS	 1605	 52
Berg-Jensen	Terje	H.	(Tidl.	Porsgrunn)	1250	113
Berglund	Jan	S.	Tromsø	 1953	1058
Bergquist	Rune	Tønsberg	 1268	 383
Bergvoll	Andreas	Tromsø	 1015	 28
Bergvoll	Mats	Tromsø	 1953	 251
Bern	Ivar	Bergens	 2287	1265
Berntsen	Einar	Strømmen	 1278	 737
Berntsen	Knut	Arild	Modum	 1007	 33
Berntsen	Mathias	Akademisk	 1180	 50
Berntsen-Øybø	Bendik	1911	 1209	 72
Berntzen	Stein	Tromsø	 1532	 105
Berstad	Jørund	Førde	 1640	 293
Betsi	Hanne	Hammari	Vadsø	 	688	 13
Bie	Bjørn	Ottestad	 1310	 575
Bie	Hans	Petter	Nordstrand	 1502	 492
Birkeland	John	Olav	Egersund	 1359	 66
Birkeland	Ole	Kristiansand	 	940	 615
Birkestrand	Odd	H	Masfjorden	 1346	 321
Birkestrand	Odd	Masfjorden	 1652	 408
Birkic	Vid	Sarpsborg	 1492	 234
Bjeglerud	Jarle	Kongsberg	 1694	 108
Bjelland	Nils	Inge	OSS	 1211	 13
Bjerke	Bendik	(Tidl.	Strømmen)	 1770	 409
Bjerke	Jan	Arne	Hamar	 1302	 22
Bjerke	Richard	OSS	 2128	 959
Bjerke	Silje	1911	 2124	 850
Bjerring	Dennis	A.	J.	Alta	 	824	 26
Bjordal	Arne	N	Sandnes	 1041	 298
Bjornes	Leif	Kristiansand	 1710	 115
Bjurholt	Ingeborg	Bærum	 	889	 54
Bjørgum	Endre	Orkdal	 	789	 155
Bjørgvik	Jan	Arne	Verdal	 1668	1336
Bjørgvik	Josef	Verdal	 1164	 71
Bjørnerem	Anders	Horg	 	594	 25
Bjørnland	Svein	Fredriksstad	 1830	 727
Bjørnstad	Leif	(Tidl.	Kirkenes)	 1474	 854
Bjørnstrøm	Frank	Komsa	 	915	 15
Bjørnstrøm	Øystein	Bodø	 1291	 14
Bjørnø	Ole	Kr.	Modum	 1911	 684
Bjørseth	Ole	Petter	SMPOAÅ	 1438	 53
Blakar	Håkon	Lillehammer	 	789	 38
Blazic	Vlado	Gjøvik	 1690	 46
Blekken	Kjell	Ove	Verdal	 1697	 245
Blikra	Per	Stavanger	 1545	 227
Blom	Erlend	R	Fana	 1140	 43
Blom	Geir	Sotra	 1252	 262
Blomkvist	Edvin	Fredriksstad	 1071	 141
Blomkvist	Vemund	Akademisk	 1460	 91
Blomstereng	Robert	(Tidl.	Tromsø)	 1392	 53
Bodal	Lars	Fredrik	Indre	Østfold	 	927	 12
Boger	Raymond	Randaberg	 1782	 845
Bogfjelldal	Imram	Lillehammer	 	770	 54
Bohinen	Thor	Gøran	Molde	 1289	 12
Bohnhorst	Espen	Kragerø	 	883	 48
Bolme	Magne	O.	NSSF	 	985	 44
Bolsø	Gunnar	Aalesund	 1570	 536
Bonsaksen	Tore	Modum	 1325	 151
Borchgrevink	Harald	B	Bergens	 2264	 764
Bossum	Petter	Tømmerås	Fredriksstad		811	 55
Botheim	Tor	1911	 	850	 67
Botolfsen	Erlend	Hønefoss	 1038	 56
Boultaev	Sherip	Stavanger	 1373	 55
Brandt	Eivind	1911	 	953	 56
Brandth	Thor-K.	(Tidl.	Mosjøen)	 1658	 101
Brantzeg	Pål	Nordstrand	 1519	 502
Brasøy	Aksel	Vadsø	 1901	 258
Bratbak	Anita	Bergens	 1046	 12
Bratland	Egil	Ronald	Drammen	 1064	 98
Bratsberg	Lars	Ivar	Drammen	 1118	 29
Bratsvedal	Stein	Frosta	 1334	 90
Bratteberg	Per	Bjørnar	Ørsta	 1030	 10
Brattetveit	Kenneth	Sotra	 1648	 380
Braude	Benny	M	Moss	 1625	 43
Bredesen	Odd-Ivar	Risør	 	873	 33
Breivik	Lars	Drammen	 2195	 222
Breivik	Rolv	Akademisk	 1565	 268
Brekke	John	Ivar	Trondheim	 1339	 231
Brekke	Jorunn	Marie	OSS	 1860	 475
Brekke	Kjell	Arne	Akademisk	 1635	 48

Brekke	Tore	SK	96	 1900	 632
Brekke	Øystein	Modum	 1948	 597
Brekken	Einar	Bergens	 2066	 484
Brenden	Bjørn	Elverum	 1333	 606
Brenden	Torbjørn	(Tidl.	Nordstrand)	 1222	 14
Brenden	Torbjørn	Nordstrand	 1362	 43
Brenne	Odd	Modum	 	807	 118
Briseid	Håkon	Akademisk	 1533	 88
Brix	Jan	Caissa	 1441	 655
Brobakken	Geir	Hamar	 1685	 791
Brokke	Dag	Nordstrand	 1469	 291
Brokke	Otto	Nittedal	 1349	 161
Brokvam	Roy	Lillestrøm	 1318	 163
Bru	Stein	K.	Randaberg	 1642	 177
Bruholt	Knut	Olav	(Tidl.	Nord-Odal)	 	827	 13
Bruland	Jan	Førde	 1206	 44
Brun	Nicolai	Tønsberg	 1431	 30
Brunes	Kjell	Bodø	 1222	 278
Brustad	Karl	Kr.	Frosta	 1433	 124
Brustad	Kåre	Andr‚	Strømmen	 1244	 20
Bruun	Frank	Olav	Strømmen	 1413	 105
Bryn	Askild	Lillehammer	 1790	 363
Bryn	Steinar	Lillehammer	 1562	 105
Bryn	Thomas	Molde	 1942	 633
Bråten	Torkil	Moe	Nordstrand	 1145	 67
Bråthen	Rune	Vidar	Stjernen	 1250	 14
Braathen	Sigurd	Sarpsborg	 1290	 164
Braathen	Trond	V	Moss	 1148	 137
Bue	Are	Aunet	Lillehammer	 	888	 65
Bue	Gunnar	Tønsberg	 1582	2047
Buen	Stein	Modum	 1147	 64
Bulajic	Dusan	Indre	Østfold	 1398	 68
Bull	Håkon	Fredriksstad	 1677	 165
Burchard	Ingar	Tromsø	 1552	 17
By	Jon	Birger	Verdal	 1198	 58
Byklum	Bjørnar	SOSS	 2308	 616
Bækken	Ole	Elverum	 1336	 240
Bø	Jon	Bjarne	Sandnes	 	607	 14
Bø	Kolbjørn	Randaberg	 	986	 126
Bø	Odd	Randaberg	 1628	 331
Bø	Trond	Hellem	Bergens	 1450	 30
Bøe	Arne	Hugo	Lørenskog	 1797	 631
Bøe	Timmy	Fredriksstad	 1565	 109
Bøhler	Johannes	Høva	1911	 	760	 10
Bølstad	Fredrik	Harstad	 	900	 21
Børresen	Georg	S.	Black	Knights	 2176	 589
Børstad	Thomas	Kr.	OSS	 1806	 268
Baadshaug	Knut	Verdal	 1646	 67

C
Carding	Nicholas	Kragerø	 1405	 98
Carlsen	Christian	(Tidl.	Drammen)	 2014	 254
Carlsen	Ellen	Øen	NTG	 1623	 214
Carlsen	Henrik	Bærum	 1857	 238
Carlsen	Ingrid	Øen	NTG	 	873	 61
Carlsen	Kjell	Arne	Harstad	 1099	 289
Carlsen	Magnus	NTG	 2678	 720
Carstensen	Øivind	Nordstrand	 1395	 682
Cerkezovic	Emir	Lillehammer	 1287	 79
Chatur	Firoz	(Tidl.	Elverum)	 1370	 193
Chavannes	Ivar	Strømmen	 2051	 377
Christensen	Jim	MO	 1672	 857
Christensen	Kjeld	Lenvik	 1828	 288
Christensen	Oddbjørn	Tønsberg	 1420	 212
Christensen	Roger	Tønsberg	 1372	 36
Christenson	Bjørn	A	Nordstrand	 1777	 52
Christenson	Flemming	Nordstrand	 2297	 644
Christenson	Thor	Nordstrand	 1346	1223
Christiansen	Rolf	Asker	 1581	 595
Christoffersen	Odd	Bergens	 1558	 108
Christoffersen	Terje	Follo	 1545	 28
Claes	Karl	1911	 1042	 19
Clausen	Kaj	Konrad	1911	 1098	 22

D
Dagsvold	Trond	Hammerfest	 1240	 41
Dahl	Jan	Henrik	Stjørdal	 1318	 23
Dahl	Lasse	Moss	 1315	 194
Dahl	Marius	Andr‚	SMPOAÅ	 1552	 313
Dahl	Rasmus	(Tidl.	Stavanger	sk)	 1081	 79
Dahl	Torbjørn	Stjørdal	 1614	 372
Dahle	Harald	M.	Randaberg	 1115	 235
Dahll	Gustav	Halden	 1300	 126
Dahlstrøm	Holger	Risør	 1406	 113
Dalheim	Even	Bergens	 1865	 216
Dalseth	Ulrich	Kristiansand	 1183	 78
Dalsrud	Endre	(Tidl.	Stjernen)	 1809	 100
Danielsen	Arne	Nordstrand	 2026	 419
Danielsen	Dag	NTG	 1733	 143
Danielsen	Ivar	Akademisk	 1749	 10
Danielsen	Magnus	NTG	 1940	 259
Dannevig	Øystein	OSS	 2321	1169
David	Edwin	Trondheim	 2080	 733
Davidsen	Trond	Direkte	 1105	 79
Dawar	Emal	Vadsø	 1419	 10
Delphin	Nils	Håkon	(Tidl.	Follo)	 1173	 145

DeMac	Elias	Bergens	 1497	 116
Dery	Shaoul	Nordnes	 1477	 150
Diesen	Bruce	Asker	 2213	 404
Digernes	Magnus	Nittedal	 1778	 203
Djurhuus	Rune	Akademisk	 2510	1964
Dogani	Auduraim	Fredriksstad	 1784	 109
Dokmo	Eric	Roar	Kristiansand	 1624	 28
Drevvatn	Ketil	Mosjøen	 1208	 67
Drønen	Ole	Reza	(Tidl.	Aalesund)	 1489	 54
Dybvik	Bjørn	Noralf	Aalesund	 1157	 123
Dybvik	Edvin	SMPOAÅ	 1534	 210
Dyrdal	Arnbjørn	Hønefoss	 1960	 570
Dyrdal	Idar	OSS	 1526	 485
Dyrnes	Jussi	Nordstrand	 1630	 352

E
Eckhardt	Lars	Nordstrand	 1993	 530
Edvardsen	Ingar	Drammen	 1647	 331
Edvardsen	Lars	Moss	 1234	 47
Edvardsen	Leif	Drammen	 1254	 750
Edvardsen	Magnus	Kongsberg	 1644	 514
Edvardsen	Ragnar	Drammen	 1806	1664
Edvardsen	Tore	Hønefoss	 1515	 514
Edvardsen	Trond	Løten	 1448	 328
Edvardsen	Vidar	Stavanger	 1065	 15
Edvardsen	Øystein	Drammen	 1494	 386
Egede-Nissen	Bjørn	Drammen	 1899	 666
Egeland	Arvid	Sandnes	 1030	 47
Egeland	Finn	OSS	 1855	 303
Egeland	Marte	Sandnes	 1871	 428
Egeli	Per	Ove	Randaberg	 2291	 976
Eggen	Arnt	Horg	 	967	 15
Eggerud	Frank	Porsgrunn	 1376	 106
Eian	Per	Ivar	Trondheim	 	980	 29
Eide	Joachim	Akademisk	 1188	 82
Eidem	Frode	Strømmen	 1783	 401
Eidså	Edvin	(Tidl.	OSS)	 1251	 376
Eigum	Knut	Olav	Asker	 1001	 66
Eikeland	Erik	Bergens	 1696	 291
Eikeland	Gjermund	Sandnes	 1026	 20
Eikeland	Trond	Fana	 1928	 375
Eiken	Gunnar	(Tidl.	Sotra)	 1469	 46
Eiken	Tor	Magne	(Tidl.	Sevland)	 	547	 19
Eikevik	Arvid	Stjernen	 	963	 211
Eikseth	Egil	Trondheim	 1610	 347
Eikseth	Hans	M.	Trondheim	 1862	 501
Eilertsen	Gunnar	Sevland	 	856	 38
Eilertsen	Jens	SMPOAÅ	 2082	 824
Einarsen	Kenneth	Tønsberg	 1647	 163
Einvik	Gunnar	Strømmen	 1896	 644
Ekeberg	Carl	Fr.	Asker	 2255	 707
Ekeberg	Øivind	Bærum	 1235	 111
Ekrem	Brage	(Tidl.	OSS)	 	929	 22
Eliassen	Dag	Hauge	 1189	 181
Eliassen	Erik	Hauge	 1838	 574
Elka	Pærviz	Tromsø	 1380	 324
Ellefsen	Jon	Åge	Fredriksstad	 1686	 317
Ellingsen	Bjørn	M.	Stavanger	 1473	 249
Ellingsen	Ronny	Sotra	 1819	 284
Ellingsrud	Bjørn	Nordstrand	 1307	 174
Ellingsrud	Eivind	Nordstrand	 1183	 100
Elphinstone	Patrick	Nittedal	 	749	 27
Elseth	Roar	Asker	 2274	1020
Elsness	Frode	Moss	 2424	 753
Elvebakk	Jan	Trondheim	 1632	 346
Elven	Rune	Drammen	 1202	 51
Emberland	Even	Sandnes	 1179	 41
Endresen	Clement	Randaberg	 1721	 390
Endresen	Svein	H	Brønnøysund	 1536	 414
Engebretsen	Lasse	Nordstrand	 1364	 160
Engebretsen	Terje	U.	Fredriksstad	 1087	 147
Engebretsen	Tor	Nordstrand	 	884	 112
Engeset	Bjarte	Larvik	 1618	 87
Engevik	Bjarne	J.	Strømmen	 1559	 597
Engevik	Sissel	M.	Strømmen	 	558	 121
Engh	Solveig	Kluge	Stavanger	 	807	 87
Engli	Knut	Stjernen	 1678	 218
Enoksen	Christer	Tromsø	 	670	 34
Erdahl	Mathias	Asker	 	831	 49
Eriksen	Bjarne	Førde	 1987	 19
Eriksen	Dag	OSS	 1587	 300
Eriksen	Dan	P.	Tromsø	 1572	 131
Eriksen	Geir-Arne	Moss	 1002	 10
Eriksen	Matts	Orkdal	 1550	 325
Eriksen	Oddvar	Sarpsborg	 1605	 84
Eriksen	Svend	T	Fredriksstad	 	748	 52
Eriksen	Terje	Drammen	 2078	 544
Eriksen	Tom	Sotra	 1570	 137
Eriksen Torfinn Konnerud 1384 35
Eriksfallet	Arild	(Tidl.	Sørum)	 1447	 673
Eriksfallet	Olaf	(Tidl.	Sørum)	 1429	 765
Erikstad	Olav	Akademisk	 1556	 559
Erlandsen	Hege	Tromsø	 	873	 83



Erlandsen	Rune	(Tidl.	Tromsø)	 1355	 116
Erlandsen	Vidar	Caissa	 1805	 615
Ervik	Sindre	Ørsta	 	736	 12
Esaiassen	Bjørn	Hammerfest	 1300	 95
Esbensen	Andreas	Vadsø	 2022	 442
Esbensen	Arnt	Vadsø	 2153	 83
Esbensen	Hans	Fredrik	Vadsø	 1474	 489
Esbensen	Kai	Inge	1911	 1570	 180
Ettrup	Henning	(Tidl.	Bergens)	 1398	 74
Evensen	Jahn	Ottestad	 1368	 20
Evensen	Roy	Harstad	 1797	 581
Evensen	Tom	R	Trondheim	 1877	 603

F
Fadnes	Bård	Bergens	 1307	 166
Falsen	Ivan	Akademisk	 1353	 144
Fanghol	Eric	Aalesund	 1621	 22
Farmen	Pål	Caissa	 1704	 456
Farstad	Gudmund	Molde	 1769	 293
Fatah	Sirwan	(Tidl.	Kongsvinger)	 1582	 25
Fedin	Viktor	Komsa	 1829	 296
Feoktistov	Aleksei	Vadsø	 2133	 12
Feragen	Erik	Hamar	 1459	 93
Feraget	Sadik	Indre	Østfold	 1615	 178
Fergestad	Petter	Drammen	 1309	 17
Ferkingstad	Gro	Sevland	 2043	 690
Ferkingstad	Per	M	Sevland	 1492	 340
Ferkingstad	Sjur	Sevland	 2199	 914
Ferkingstad	Trond	Sevland	 1701	 338
Fesche	Rolf	A	Asker	 1486	 549
Fesche	Svein	Tore	NSSF	 1769	 643
Feyling	Thor-Kenneth	Egersund	 1337	 185
Fikseaunet	Arvid	Frosta	 1602	 20
Filipovic	Ferid	Elverum	 	991	 102
Findreng	Astrid	Trondheim	 1291	 28
Fintland	Kjartan	Aa.	Randaberg	 1355	 28
Fjeldberg	Åge	Sørum	 1585	 249
Fjeldstad	Kay-Ove	Sotra	 1247	 118
Fjellengen	Bård	Sarpsborg	 1613	1006
Fjellestad	Helge	1911	 1324	 150
Fjellestad	Odd	Larvik	 1078	 85
Fjellheim	Marius	Akademisk	 1294	 110
Fjellseth	Stein	Caissa	 1535	 227
Fjerdingstad	Espen	(Tidl.	Stjernen)	 1130	 20
Fjære	Stine	Konnerud	 	984	 54
Fjørtoft	Guttorm	Svartlamon	 1380	 20
Fledderius	Valentin	Sørum	 	747	 169
Flensborg	Egil	Løten	 	944	 273
Flo	Jørgen	Nordstrand	 1445	 127
Flo	Snorre	Nordstrand	 	722	 53
Flo	Steinar	Nordstrand	 1344	 359
Floer	Ruben	Asker	 	645	 60
Floer	Stig-Ove	Tromsø	 1229	 43
Flores	Richard	Nittedal	 1482	 139
Floten	Åsmund	Akademisk	 1249	 82
Fløtten	Erling	Vadsø	 1568	 347
Flaa	Eirik	(Tidl.	Bergens)	 1362	 98
Fomin	Nikolai	Bergens	 1046	 16
Forberg	Anders	SOSS	 2008	 463
Forfang	Åsmund	Orkdal	 1296	 137
Forrestad	Per	(Tidl.	NSSF)	 	891	 13
Forsberg	Jan	Sarpsborg	 1624	 450
Forså	Elise	Tromsø	 	939	 65
Forså	Espen	Tromsø	 1968	 304
Fosby	Frode	Sarpsborg	 1144	 153
Fosdahl	Bjørn	W	(Tidl.	Sjakkameratene)	1745	460
Fossan	Erik	Randaberg	 2324	1034
Fossheim	Øyvind	Fribonden	 1530	 150
Fossli	Øyvind	Alta	 1040	 11
Fossum	Atle	Bøyum	Drammen	 1966	 352
Fossum	Øystein	Bøyum	NTG	 2168	 524
Fotland	Hans	Chr	OSS	 1877	 113
Fotland	Petter	Bergens	 1262	 50
Fotland	Øyvind	(Tidl.	Vadsø)	 1030	 38
Fredriksen	Frank	Fredriksstad	 1327	 248
Fredriksen	Jan	Gunnar	Akademisk	 1824	 344
Fredriksen	Olav	K.	Fnatt	 1505	 57
Friberg	Reid	Erik	Porsgrunn	 	568	 14
Friestad	Joachim	Hønefoss	 1429	 121
Friis	Jon	Hønefoss	 1207	 55
Frimannslund	Knut	Sotra	 	937	 221
Frimanslund	Berge	Sotra	 1116	 176
Frisch	Harald	Kirkegata	 1371	 66
Frisvold	Hilde	Nordnes	 	736	 15
Frivoll	Inge	V.	Arendal	 1091	 148
Frydendal	Odd	Ottestad	 1449	 665
Frydenlund	Arve	Hønefoss	 1430	 152
Frøland	Benoni	Sandnes	 1132	 60
Fuglerud	Sverre	NSSF	 1604	 10
Furevik	Vegard	(Tidl.	OSS)	 1047	 10
Furnes	Harald	1911	 1810	 405
Furnes	Torstein	Follo	 1480	 443
Furuknap	Tommy	Lillehammer	 	951	 74
Furulund	Rolf	Ottestad	 1079	 99
Fyllingen	Roy	H	Bergens	 2428	 578
Fystro	Odd	Ivar	Sjakkameratene	 1365	 591
Færevaag	Evy	Masfjorden	 1150	 117

Førland	Tor	Egil	SOSS	 1841	 474
Førrisdahl	Ole	Kr	Sarpsborg	 1687	 541

G
Gabrielsen	Stig	Bergens	 2221	 651
Gabrielsen	Trond	Bergens	 2294	 551
Gabrielsen	Øyvind	Trondheim	 1380	 103
Galaasen	Lars	Hønefoss	 1420	 277
Gandrud	Harald	Hønefoss	 	944	 29
Gandrud	Vegar	Koi	Hønefoss	 1680	 152
Garberg	Tore	1911	 1756	 227
Garmannslund	Vidar	Sotra	 1600	 256
Garnås	Eirik	1911	 1104	 85
Gashi	Afrim	Rilindja	 1553	 77
Gatland	Erling	Bergens	 1612	 948
Gaudernack	Henrik	1911	 1288	 212
Gausdal	Stein	Tore	Sandnes	 1506	 483
Gausel	Einar	J	OSS	 2511	2279
Getz	Nicolai	OSS	 1804	 242
Gilberg	Einar	B.	Trondheim	 1243	 10
Gisnås	Gunnar	Orkdal	 1192	 98
Gisnås	Hallvar	Orkdal	 1539	 41
Gjerdrum	Olaf	Våler	 1530	 194
Gjertsen	Erik	Modum	 	749	 76
Gjone	Aage	Larvik	 1337	 278
Gjørtz	Alf	Gustav	Erik	(Tidl.	Stjernen)	1269	 60
Gjøs	Freddy	Fredriksstad	 	938	 37
Glenne	Bjørn	Erik	Nordstrand	 2181	1124
Glesnes	Ivar	Magne	Sotra	 	805	 119
Glomsås	Guttorm	Bergens	 	672	 19
Godal	Arne	Indre	Østfold	 1610	 91
Govatsmark	Konstantin	Akademisk	 1319	 80
Gramstad	Thomas	Akademisk	 1098	 34
Grande	Jakob	Olafsen	1911	 	673	 37
Grande	Olav	1911	 1161	 17
Grande	Roar	Kongsberg	 1609	 215
Granum	Roger	Hønefoss	 1492	 782
Grebstad	Kjell	Børre	Asker	 1527	 78
Gregersen	Olav	Caissa	 1048	 129
Gregusson	Magnus	A.	(Tidl.	Nordnes)	1707	 18
Grendahl	Tron	Helge	Førde	 1661	 31
Grimstad	Svanhild	B.	Moss	 1511	 43
Grong	Kjell	Lillestrøm	 1137	 269
Groot	Peter	Fredriksstad	 1499	 112
Grube	Louis	Nordstrand	 1369	 21
Gruben	Tronn	Kirkegata	 1424	 179
Grundstad	Øyvind	Mosjøen	 1120	 33
Grunnsund	Chris	Willy	Porsgrunn	 	966	 17
Grunnsund	Kjetil	(Tidl.	Porsgrunn)	 1020	 11
Grønli	Frank	Sarpsborg	 1249	 285
Grønn	Atle	OSS	 2393	 963
Grønning	Åge	Hamar	 1105	 83
Grønstad	Jon	Arne	Elverum	 1442	 181
Grønvik	Svenn-Håvard	Halden	 	744	 56
Grøtte	Erik	Verdal	 	915	 37
Grøvdal	Fredrik	1911	 	904	 14
Gudbrandsen	Gustav	Akademisk	 2247	 815
Gudbrandsen	Haakon	Nordnes	 	931	 50
Guddahl	Viggo	OSS	 1985	 750
Gulaker	Vegar	(Tidl.	Sørum)	 1550	 19
Gulbrandsen	Håkon	Nordstrand	 	934	 87
Gulbrandsen	Tor	Nordstrand	 1967	 927
Gullaksen	Eirik	Bergens	 2384	1176
Gulliksen	Finn	M.	Caissa	 1776	 200
Gulliksen	Leif	Stjernen	 1363	1172
Gundersen	Arvid	Hønefoss	 1422	 335
Gundersen	Aun	Daniel	Sandnes	 1053	 21
Gundersen	Frode	Sandnes	 1198	 160
Gundersen	Helge	Randaberg	 2053	 600
Gundersen	Vegard	(Tidl.	Akademisk)	 1164	 52
Gundersen	Vidar	Nordstrand	 1707	 311
Gunnesdal	Lars	Asker	 1934	 453
Gupta	Sudhir	Sarpsborg	 1411	 225
Gusland	Thorleif	Larvik	 1491	 263
Guttulsrud	Odd	Martin	1911	 1100	 33
Gvein	Kenneth	OSS	 2144	 345
Gyland	Magne	Bergens	 1341	 20
Gyldenås	Ole	Jørn	Nordstrand	 1906	 917
Gaarder	Hans	K.	Nordstrand	 1349	 98
Gaasland	Glenn	Follo	 1898	 317

H
Hadland	Kjell	Sandnes	 1263	 36
Haga	Halvor	Akademisk	 1697	 267
Haga	Morten	Fredriksstad	 	959	 57
Hagberg	Øivind	Stovner	 1216	 219
Hagen	Anders	G	Våler	 1719	 166
Hagen	Brede	NTG	 1904	 387
Hagen	Egil	R	Randaberg	 1024	 126
Hagen	Gaute	(Tidl.	Bergens)	 1326	 10
Hagen	Halvor	Lørenskog	 1067	 145
Hagen	Harry	G	Hønefoss	 	961	 315
Hagen	Kjetil	Drammen	 1403	 22
Hagen	Lars	Erik	1911	 1718	 397
Hagen	Oddbjørn	Sotra	 1462	 243
Hagen	Otto	Våler	 1466	 206
Hagesæther	Arne	Hauge	 2081	 643

Hagesæther	Ellen	Follo	 2184	 881
Hagesæther	Halvard	Bergens	 2167	 659
Hagesæther	Torill	Hauge	 1964	 395
Hagland	Trond	(Tidl.	Bergens)	 1163	 12
Hajdu	Josef	Caissa	 1341	 23
Hall	Torstein	Asker	 1764	 595
Hallsjø	Arne	Hauge	 1159	 248
Hallås	Stig	Steinkjer	 1129	 208
Halvorsen	Erlend	Sarpsborg	 1090	 118
Halvorsen	Harald	Stavanger	 1519	 89
Halvorsen	Håvard	Sarpsborg	 	820	 117
Hamid	Amin	Foad	Kristiansund	 1507	 76
Hammari	Jan	Arnt	Komsa	 1462	 501
Hammer	Jon	Ludvig	OSS	 2304	 513
Hammersland	Arne	H.	Bergens	 1705	 129
Hammerstad	Åsmund	Asker	 2130	 527
Hammervik	Kristian	Drammen	 1210	 173
Hammerø	Per	S	Aalesund	 1669	 304
Hamre	Einar	Drammen	 1718	 736
Hamre	Kenneth	Sarpsborg	 1372	 133
Hanevik	Heming	(Tidl.	Bergens)	 1244	 12
Hanevik	Severin	Bergens	 1489	 121
Hannisdal	Daniel	1911	 	809	 20
Hansen	Fredrik	Caissa	 	801	 36
Hansen	Harald	1911	 	951	 156
Hansen	Harald	Sørum	 1275	 447
Hansen	Håkon	E.	Mo	 1174	 61
Hansen	Jan	Terje	Kristiansand	 1869	 542
Hansen	Johnny	NSSF	 1058	 51
Hansen	Kjetil	Lund	Moss	 1819	 404
Hansen	Knut	Are	Kristiansand	 1207	 212
Hansen	Lasse	(Tidl.	Porsgrunn)	 1574	 66
Hansen	Linda	Marie	(Tidl.	Trondheim)	1491	 299
Hansen	Marius	Orkdal	 	834	 78
Hansen	Ola	Narvik	 1540	 427
Hansen	Pål	Andreas	Verdal	 	761	 24
Hansen	Rune	Caissa	 1755	 506
Hansen	Svein	Larvik	 1447	 302
Hansen	Sverre	Juul	Trondheimstud	 1388	 25
Hansen	Tommy	OSS	 1026	 14
Hansen	Torbjørn	R.	1911	 2288	1002
Hansen	Victor	1911	 2079	 781
Hanssen	Gunnar	B.	Tromsø	 2131	1023
Hanssen	John	Christian	Drammen	 1323	 186
Hanssen	Johnny	Trondheim	 1537	 14
Hardersen	Steinar	Alta	 1440	 410
Harestad	Arve	(Tidl.	Asker)	 1654	 300
Harestad	Hans	K	SOSS	 2215	 814
Harestad	Ove	H	Randaberg	 1591	 417
Harestad	Thor	Geir	Randaberg	 2089	 928
Harstad	Christian	OSS	 1837	 580
Hartvig	Kim	Stjernen	 1299	 111
Hartvigsen	Terje	Porsgrunn	 1325	 251
Hassan	Moham.	E.(Tidl.	Brønn.sund)	1301	 22
Haug	Arne	(Tidl.	Frosta)	 1010	 42
Haug	Finn	Alta	 1945	 419
Haug	Hans	Christian	(Tidl.	Frosta)	 1071	 38
Haug	John	Våler	 1890	 26
Haug	Kjell	M	Stjernen	 1837	 833
Haug	Marianne	Wold	1911	 1205	 75
Haug	Marit	Frosta	 1212	 44
Haug	Roar	(Tidl.	Frosta)	 	792	 19
Haug	Rolf	OSS	 1336	 318
Haug	Rune	Frosta	 1606	 262
Haug	Svein	M.	(Tidl.	Stavanger)	 1425	 275
Haug	Sverre	Gjøvik	 1738	 611
Haugan	Kristoffer	Tønsberg	 1296	 731
Hauge	Eivind	Riise	Nordnes	 1439	 60
Hauge	Erik	Petter	Nordnes	 1726	 384
Hauge	Thomas	R	Stjernen	 1734	 460
Hauge	Tor	Arne	1911	 1962	 661
Haugeberg	Hein	(Tidl.	Sevland)	 	769	 30
Haugen	Arild	Randaberg	 1711	 412
Haugerud	Andreas	J	(Tidl.	Ottestad)	 	795	 36
Haugjord	Sverre	Drammen	 1496	 942
Haugland	Sindre	Bergens	 	730	 17
Haugli	Petter	Moss	 2165	1327
Haugsdal	Arn	Tore	Masfjorden	 2021	 581
Haugsdal	Sigve	Masfjorden	 	915	 18
Haugsdal	Vebjørn	Masfjorden	 	961	 29
Haugsrud	Håkon	Trondheimstud	 1810	 410
Haugstad	Espen	Sandnes	 1686	 89
Haukenes	Sven	(Tidl.	Bergens)	 	744	 26
Hauksson	Helgi	(Tidl.	Nordnes)	 1800	 113
Haveland	Bjørn	Arendal	 1805	 761
Havik	Victor	Stavanger	 1737	 204
Havskjær	Peder	Ørsta	 1654	 289
Heesbråten	Erik	Nord-Odal	 	818	 27
Heggelund	Fredrik	Sevland	 1108	 129
Hegre	Kjetil	(Tidl.	Sandnes)	 1058	 65
Hegvik	Leif	Trygve	Arendal	 1319	 38
Heien	Arnulf	(Tidl.	Strømmen)	 1180	 482
Heim	Sverre	OSS	 2294	 260
Heitmann	Egil	Brønnøysund	 1214	 54
Heitun	Odd	Gunnar	1911	 1251	 405

Helberg	Harald	Kongsvinger	 1149	 60
Helgesen	Jack	Sarpsborg	 1142	 289
Hellesøy	Anton	(Tidl.	Masfjorden)	 1476	 12
Helling	Torstein	Nordstrand	 1210	 17
Hellum	Jens	Haude	Sørum	 1118	 81
Helmersen	Geir	Larvik	 1767	 692
Helness	Fredrik	Nordstrand	 1232	 74
Hemmingby	Henrik	Strømmen	 1067	 477
Hennelund	Egon	Sørum	 1393	 371
Henriksen	Erik	OSS	 1061	 251
Henriksen	Geir	I	Drammen	 2113	1027
Henriksen	Ivar	Alta	 1047	 39
Henriksen	Morgan	Fredriksstad	 1319	 86
Henriksen	Morten	Joachim	1911	 1988	 495
Henriksen	Tor	Stjernen	 1849	 327
Henriksen	Torbjørn	Moss	 1349	 109
Henriksen	Trond	Modum	 1464	 110
Henriksen	Ulf	Vidar	Drammen	 1940	 598
Hermansen	Henning	W	Stjernen	 1878	 657
Hermansen	Olav	Brønnøysund	 1556	 190
Herregården	Bjørn	Erik	Drammen	 1303	 127
Herregården	Magnus	Lillehammer	 1004	 123
Herskedal	Svenn	Trondheim	 1538	 663
Hersvik	Anita	Bergens	 1859	 644
Hersvik	Daniel	Bergens	 2160	 906
Hestad	Bent	Trondheim	 1055	 64
Hestsveen	Magnus	Follo	 1070	 44
Hillestad	Øystein	Sørum	 	786	 21
Hilton	David	SK	96	 1802	 319
Hindenes	Andreas	K.	Masfjorden	 1143	 60
Hinman	Chris	Stavanger	 1343	 290
Hjelle	Øyvind	Bodø	 1365	 60
Hjelmevoll	Fredrik	Sevland	 	516	 19
Hjelmås	Lars	Drammen	 2191	 928
Hjertenes	Øystein	Førde	 1985	 550
Hjort	Jens	L	OSS	 1964	 655
Hjortås	Olav	Bergens	 1276	 145
Hjulstad	Roger	Lørenskog	 1275	 63
Hjørnevik	Asbjørn	Sandnes	 	941	 60
Hjørnevik	Knut	J	Sandnes	 1589	 420
Hobber	Anders	Porsgrunn	 1561	 193
Hoel	Håkon	Molde	 1594	 304
Hoel	Ole	Ottestad	 1787	 25
Hoem	Per	Erik	Kristiansund	 1396	 44
Hoem	Robin	Kristiansund	 1308	 44
Hoem	Tor	Wetle	Molde	 1768	 425
Hoen	Ragnar	OSS	 2323	 754
Hoff	Kjell	Fredriksstad	 1209	 161
Hoftaniska	Tor	E	(Tidl.	Vadsø)	 1655	 34
Hojem	Roger	Kristiansund	 1451	 361
Holder	Håvard	(Tidl.	Vadsø)	 1952	 445
Holdhus	Geir	Asker	 1627	 80
Hole	Vegard	Asker	 1406	 281
Hole	Øystein	Akademisk	 2348	 996
Holen	Line	Sørum	 1457	 181
Holen	Liv	G.	Sørum	 	986	 54
Holen	Torgeir	Bergens	 1844	 16
Holler	Ole-Jakob	Asker	 1217	 298
Hollås	Roar	Trondheim	 1593	 85
Holm	Ragnar	Hamar	 2022	 668
Holmboe	Jan	Raymond	Caissa	 1708	 306
Holmen	Halfdan	Mo	 	918	 136
Holmen	Per	Inge	Mo	 1596	 774
Holmen	Svein	Erik	Elverum	 	993	 146
Holmgren	Trond	Bergens	 1282	 13
Holmøy	Vilde	(Tidl.	Sørum)	 	971	 16
Holmaas	Annette	S.	Masfjorden	 	550	 47
Holmaas	Kjersti	S.	Masfjorden	 	702	 43
Holst	Harald	OSS	 	803	 36
Holst	Tor	Egil	Sarpsborg	 1205	 51
Holter	Ellen	Asker	 	950	 43
Holter	Karl	Erik	Asker	 	645	 72
Holtermann	Eiler	Asker	 1525	 783
Hope	Caroline	I.	Masfjorden	 	503	 24
Hope	Lars	Voss	 1047	 48
Hopland	Per	M	(Tidl.	Verdal)	 1422	 65
Horda	Carl	Erik	Caissa	 1937	 419
Hovden	Hans	Kirkegata	 1610	 560
Hovland	Arne	Follo	 1592	 184
Hovstad	Olav	Akademisk	 1322	 302
Hulsmans	Charles	Drammen	 1076	 173
Hus	Svein	Atle	Bergens	 1241	 37
Husdal	Anders	Orkdal	 1722	 237
Husstad-Nedberg	Benj.	Akademisk	 1994	 487
Hvattum	Lars	Magnus	Molde	 1670	 148
Hvesser	Roar	Indre	Østfold	 1416	 375
Hvide	Hans	SK	96	 1847	 431
Høe	Johan	Steinkjer	 1361	 335
Høe	Oddvar	Steinkjer	 1515	 658
Høglund	Claes	Svartlamon	 1028	 15
Høgsnes	Brynjar	Steinkjer	 1515	 583



Høie	Johannes	Sarpsborg	 2039	 711
Høj	Preben	Asker	 	967	 47
Høva	Frode	Follo	 1652	 310
Høvring	Per	Ivar	Indre	Østfold	 1361	 122
Høydal	Arild	Ørsta	 1298	 16
Høyer	Tor	Follo	 1145	 470
Høyhilder	Tord	Tønsberg	 1755	 145
Håland	Thomas	B	Trondheim	 1610	 105
Haanshuus	Aslak	Stjernen	 1636	 243
Haarr	Jon	Kristian	Sandnes	 1680	 71
Håvardstuen	John	H	(Tidl.	Ottestad)	 	798	 36
Håvold	Even	Bergens	 1390	 140

I
Idås	Espen	Lillehammer	 	996	 12
Imerslund	Hans	Hamar	 1131	 98
Imhof	David	Stavanger	 1311	 246
Imhof	Rudi	Egersund	 	933	 131
Ims	Sindre	(Tidl.	OSS)	 1998	 24
Indbryn	Tommy	Kirkenes	 2124	 449
Indrebø	Kyrre	Randaberg	 1625	 170
Indregård	Stein	(Tidl.	Narvik)	 1537	 501
Ingebretsen	Vidar	Moss	 1769	 10
Ingjær	Asmund	Nordstrand	 1346	 322
Ingul	Tormod	SMPOAÅ	 1714	 447
Ingvaldsen	Jonas	A.	Trondheimstud	 1917	 266
Instefjord	Stian	(Tidl.	Bergens)	 1527	 256
Isachsen	Harald	Molde	 1585	 662
Isaksen	Eirik	Nymo	Alta	 1252	 107
Iversen	Anders	Gustad	Gjøvik	 1570	 29
Iversen	Kjell	Stjernen	 1312	 294
Izadifar	Gholam	Mehdi	Tønsberg	 1649	 124

J
Jacobsen	Daniel	Pitz	Nordstrand	 1399	 79
Jacobsen	Leif	Strømmen	 1463	 638
Jacobsen	Maria	Pitz	Nordstrand	 1505	 173
Jacobsen	Trond	Nordnes	 1201	 175
Jahmurataj	Muhamed	Rilindja	 1068	 16
Jahrnes	Magnus	OSS	 1222	 18
Jakobsen	Gjøran	Narvik	 1089	 36
Jakobsen	Håvard	Narvik	 1327	 85
Jakobsen	Jarle	Harstad	 	994	 23
Jakobsen	Johan	M	Porsgrunn	 1053	 185
Jakobsen	Vegard	Narvik	 1157	 15
Jakobsen	Vetle	G	(Tidl.	Gjøvik)	 1104	 22
Jakobsen	Øivind	Skjervøy	 1123	 35
Jamtli	Johan	(Tidl.	Mo)	 1287	 216
Jansson	Helge	Fredriksstad	 1360	 456
Jansson	Jøran	Asker	 2315	1498
Jelogir	Majid	Gh.	Bergens	 1306	 20
Jensen	Anders	S.	Lillestrøm	 1457	 241
Jensen	Andreas	(Tidl.	Drammen)	 	660	 10
Jensen	Arne-Roger	Sarpsborg	 1878	1274
Jensen	Arvid	Konnerud	 1244	 56
Jensen	Asbjørn	Narvik	 1341	 162
Jensen	Axel	Moss	 	683	 21
Jensen	Erling	H.	(Tidl.	Nordnes)	 1306	 31
Jensen	Geir	NSSF	 1003	 43
Jensen	Jan	Erik	(Tidl.	Øksfjord)	 	832	 13
Jensen	Morten	Akademisk	 1716	 374
Jensen	Paul	Johan	Narvik	 1515	 195
Jensen	Stein	Harstad	 1906	 793
Jensen	Terje	Akademisk	 1371	 169
Jensen	Torben	Winther	OSS	 1258	 29
Jenssen	Ove	Moss	 1672	 291
Jenssveen	Trym	Stjernen	 1620	 139
Jernberg	Karl	P	Tromsø	 	810	 655
Jervan	Anne	Fredriksstad	 	962	 187
Jervan	Morten	Fredriksstad	 1255	 393
Johanesen	Kjell	Martin	Larvik	 1110	 48
Johannesen	Truls	OSS	 1250	 21
Johannessen	Kjell	Komsa	 1406	 283
Johannessen	Leif	E	OSS	 2574	1285
Johannessen	Martin	T.	Kragerø	 1368	 114
Johannessen	Svein	OSS	 2202	 931
Johansen	Alf	Åge	Alta	 	956	 75
Johansen	Anders	S	Follo	 1615	 432
Johansen	Arnstein	Moss	 1287	 54
Johansen	Bjørn	Fredriksstad	 1192	 446
Johansen	Frank	Halden	 1295	 992
Johansen	Johan	Caissa	 1434	 575
Johansen	Kai-Roger	Sjakkameratene	1865	 718
Johansen	Kjell	A	Alta	 1466	 353
Johansen	Kjell	Fredriksstad	 1555	 258
Johansen	Kjell	Tønsberg	 1544	 789
Johansen	Kristian	(Tidl.	Nordnes)	 1471	 50
Johansen	Lars	Nordstrand	 1680	 368
Johansen	Miguel	Black	Knights	 1082	 13
Johansen	Odd	B.	Fredriksstad	 1428	 649
Johansen	Paul	Moss	 1942	 710
Johansen	Pål	H	Narvik	 1459	 20
Johansen	Steinar	Kampen	 1477	 18

Johansen	Ståle	Øksfjord	 	948	 11
Johansen	Svein	Stjørdal	 1536	 110
Johansen	Terje	Strømmen	 2218	 821
Johansen	Thor	Asker	 1787	1036
Johansen	Tom	Rune	Sarpsborg	 1074	 170
Johansen	Torbjørn	R.	(Tidl.	Bergens)	1460	 252
Johansen	Trond	A	Follo	 1742	 55
Johansen	Øivind	(Tidl.	Kirkegata)	 1160	 301
Johansen	Øivind	Sarpsborg	 2136	1114
Johnsen	Gunnar	Tromsø	 2191	 25
Johnsen	Hugo	Moss	 	980	 17
Johnsen	John	Kr.	OSS	 1660	 295
Johnsen	Kjell	Magne	Samisk	 1844	 392
Johnsen	Kjell	R	NSSF	 1100	 18
Johnsen	Knut	Atle	Kongsberg	 1489	 250
Johnsen	Knut	Lillehammer	 1236	 270
Johnsen	Ola	Stavanger	 1228	 23
Johnsen	Ole	Jacob	Nittedal	 1130	 128
Johnsen	Pål	(Tidl.	Øksfjord)	 1339	 14
Johnsen	Robert	Asker	 	927	 51
Johnsen	Rune	Bodø	 1563	 123
Johnsen	Svein	Harald	Vadsø	 1752	1186
Johnsen	Sverre	OSS	 2121	 946
Johnsen	Sylvia	OSS	 1895	 881
Jordan	Eddy	Asker	 1594	 646
Jordet	Rune	Nittedal	 1441	 117
Josefsen	Amund	Fredriksstad	 	532	 39
Jotun	Jan	Ottestad	 1673	 392
Juliussen	Frank	Hamar	 1232	 17
Juriloo	Karl	Førde	 1558	 32
Justad	Odin	Ralhlff	Nordstrand	 	916	 36
Justnes	Årstein	SOSS	 2099	 663
Juul	Kjell	Stjernen	 1406	 872
Juul	Sigurd	Aalesund	 1491	 359
Jæger	Frode	Bull	Team	Bjørnsen	 2080	 681
Jørgensen	Bengt	Arne	Alta	 1166	 28
Jørgensen	Christian	Trondheim	 1528	 18
Jørgensen	Finn	A.	Mo	 1699	 433
Jørgensen	Line	Jin	Sevland	 1604	 216
Jørgensen	Oddvar	(Tidl.	Kongsvinger)	1276	 213
Jørgensen	Robert	Nittedal	 1149	 132
Jørgensen	Rune	A.	Asker	 1207	 162
Jørgensen	Terje	Drammen	 	768	 42
Jørgensen	Truls	Kragerø	 	982	 56
Jørgensen	Ørjan	Stjernen	 1159	 233
Jørgensson	Anton	Black	Knights	 1839	 184
Jørstad	Gunnar	(Tidl.	Frosta)	 	901	 42
Jørstad	Thomas	Wik	(Tidl.	Horg)	 	529	 31
Kabashaj	Agron	Rilindja	 1662	 60

K
Kadribegovic	Camil	Lillehammer	 1337	 82
Kallesøe	Torben	Sotra	 1403	 126
Kallset	Eirik	V	Trondheimstud	 1405	 196
Kallset	Tore	Kristiansund	 1673	 376
Kaltveit	Eir	(Tidl.	Stavanger)	 	618	 43
Karimzade	Reza	M.	Porsgrunn	 1254	 17
Karlsen	Jan	M	Arendal	 1261	 666
Karlsen	Kai-Tore	Porsgrunn	 1205	 97
Karlsen	Robin	F	Ottestad	 	901	 33
Karlsen	Rune	(Tidl.	Tønsberg)	 1253	 148
Karlsen	Terje	Fana	 2052	 476
Karlstrøm	Henrik	(Tidl.	Akademisk)	 1394	 114
Kartfjord	Vegard	SMPOAÅ	 1407	 20
Kaupang	Eilert	AndrŠ	Larvik	 1578	 135
Kauserud	Jostein	Stjernen	 1412	 250
Kaveldiget	Frode	Elverum	 1467	 28
Kengis	Edvins	Moss	 2573	 21
Keskitalo	Alf	Isak	Samisk	 	983	 38
Kirkebø	Bernt	Strømmen	 1482	 823
Kirkebø	Carl	Peter	Strømmen	 2192	 423
Kirkesola	Gitle	Kristiansand	 1301	 381
Kittelsen	Sigurd	Elverum	 	676	 24
Kjeken	Johs	R	1911	 1820	 143
Kjellsen	Kristian	(Tidl.	Nordnes)	 	955	 14
Kjellstrøm	Roar	Black	Knights	 1415	 301
Kjellsaas	Lars	Furu	1911	 	903	 54
Kjenner	Svein	Nordnes	 1631	 267
Kjenstad	Kristen	Steinkjer	 1346	 41
Kjerte	Tommy	(Tidl.	Sørum)	 1358	 211
Kjæmperud	Einar	Caissa	 1578	 590
Kjølberg	Jens	Hjorth	1911	 1182	 24
Kjølberg	Lars	1911	 2084	 42
Klausen	Torbjørn	Bergens	 1555	 75
Kleven	Svein	Konnerud	 1055	 54
Kloster	Ole	Jonny	Hauge	 1614	 250
Knudsen	Arne	Halden	 	778	 87
Knudsen	Kjell	R.	Nordstrand	 1130	 264
Knudsen	Ragnar	Sarpsborg	 1813	 491
Knudsen	Tor	OSS	 1011	 79
Knutsen	Flemming	Risør	 1052	 45
Knutsen	Kristian	Risør	 	607	 37
Knutsen	Pål	Egil	Samisk	 1248	 182

Knutsen	Tom-Greger	Samisk	 1203	 69
Knutsen	Øystein	Stavanger	 1767	 26
Kofoed	Leif	Morten	Lillehammer	 1451	 50
Kokkvoll	Tommy	Trondheim	 1378	 117
Kollerud	Olav	Konnerud	 1571	 57
Kolstad	Arvid	Indre	Østfold	 1219	 496
Kolås	Tore	Trondheim	 2114	 641
Komel	Josip	Elverum	 1384	 127
Kong	Xiang	Yi	OSS	 1531	 152
Kongerød	Rune	Porsgrunn	 1196	 93
Kongevold	Hans	Inge	Moss	 1930	 721
Korica	Zlatka	Gjøvik	 1781	 117
Korst	Lars	Christian	Ottestad	 1171	 76
Korsvold	Jon	Egil	(Tidl.	Vadsø)	 1012	 19
Kosberg	Ivar	Molde	 1583	 28
Kostamo	Asle	Vadsø	 1163	 10
Kovachev	Daniel	Jakobsen	OSS	 2003	 302
Kristensen	Anders	Fredriksstad	 1194	 29
Kristensen	Bjarne	Narvik	 1310	 448
Kristensen	Frank	Tønsberg	 	779	 189
Kristensen	Kjell	Ole	Narvik	 2029	 799
Kristensen	Trond	Mosjøen	 1180	 51
Kristiansen	Erling	OSS	 2140	 700
Kristiansen	Espen	Sarpsborg	 1233	 277
Kristiansen	Jon	Tønsberg	 1629	 380
Kristiansen	Kristian	Stovner	 	935	 86
Kristiansen	Oddvar	Stjernen	 1321	 52
Kristiansen	Ole	J	Hamar	 1837	 753
Kristiansen	Reidar	Hamar	 1272	1166
Kristiansen	Roy	F	(Tidl.	Fredriksstad)	1002	 235
Kristiansen	Tor	Drammen	 2015	 678
Kristiansen	Tore	Kristiansund	 1652	 64
Kristiansen	Willy	Sandnes	 1745	 136
Kristoffersen	Arne	S	Trondheim	 1354	 45
Kristoffersen	Håkon	Fredriksstad	 1507	 134
Kristoffersen	Jan	Ø.	Caissa	 1419	 116
Kristoffersen	Kjell	Sandnes	 	894	 66
Kristoffersen	Martin	Sjakkameratene	 1498	 280
Krohn	Sverre	Høegh	Tønsberg	 1735	 172
Krokan	Kåre	Kongsberg	 1192	 346
Kroken	John	Olav	Porsgrunn	 1086	 31
Krøvel-Velle	Tor	(Tidl.	Follo)	 1411	 28
Kulasingam	Raksha	OSS	 1009	 31
Kumle	Svein	Erik	Nordstrand	 1492	 97
Kunic	Mehmedalija	Kongsberg	 1763	 285
Kutrovac	Milan	Stjernen	 1665	 289
Kvalsund	Jon	Emil	Drammen	 1252	 23
Kvam	Audun	Lørenskog	 1850	 102
Kvam	Birger	Svartlamon	 1419	 26
Kvamme	John	A	SK	96	 2071	 721
Kvamme	Ole	F.	SK	96	 1846	 46
Kvamme	Roy	Hønefoss	 1896	 432
Kveinys	Aloyzas	Moss	 2579	 11
Kverndal	Leif	Stjernen	 1726	1432
Kvinge	Katarina	H.	Masfjorden	 	868	 38
Kvinge	Katrine	S.	(Tidl.	Masfjorden)	 	823	 36
Kvisgaard	Arne	Løten	 	918	 107
Kvisgaard	Herlog	Ottestad	 1004	 124
Kvisla	Johannes	1911	 2041	 451
Kvisla	Ole	Anders	Nord-Odal	 	594	 10
Kvisvik	Brede	Alex.	Kristiansund	 2005	 459
Kvitrud	Arne	Stavanger	 1323	 16
Kvåle	Jarle	Trondheim	 1336	 23
Köwerich	Stefan	Kongsberg	 1264	 52
Kårdal	Alexander	Masfjorden	 1228	 29

L
Lade	Arnstein	Akademisk	 1563	 34
Lafton	Gro	Sørum	 	933	 48
Lafton	Rolf	Brage	Sørum	 1060	 49
Lahlum	Hans	O.	Porsgrunn	 2197	1017
Lahlum	Ida	Alta	 1576	 490
Laingen	Geir	Petter	Lørenskog	 	784	 59
Laitamaa	Tore	Johan	M.	Samisk	 1052	 53
Lambrechts	Joachim	Sandnes	 	759	 27
Lambrechts	Rolf	Porsgrunn	 1117	 45
Lambrechts	Tore	Sandnes	 1469	 146
Lamo	Jan	Inge	Lørenskog	 	972	 23
Lande	Hugo	Namsos	 1952	 293
Lande	Steinar	Brønnøysund	 1361	 595
Landrø	Erlend	Husdal	Orkdal	 1053	 68
Lang	Erich	Molde	 2013	 10
Lange	David	Follo	 1024	 66
Lange	Holger	Follo	 1652	 61
Langeland	Kåre	Voss	 1218	 87
Langerød	Kristian	Konnerud	 1386	 53
Langhus	Øyvind	Indre	Østfold	 1116	 43
Langmyhr	Tore	Trondheim	 1769	 35
Langmyr	Asbjørn	Elverum	 1439	 329
Larsen	Andreas	Narvik	 1734	 367
Larsen	Arild	Lillehammer	 1741	 667
Larsen	Atle	Stavanger	 1125	 26
Larsen	Bjørn	Fredriksstad	 1528	 45

Larsen	Bror	Johannes	Stavanger	 1072	 110
Larsen	Finn	Walther	Fredriksstad	 	636	 20
Larsen	Gerry	Fredriksstad	 1028	 218
Larsen	Harald	Arendal	 1253	 17
Larsen	Helge	Komsa	 	896	 139
Larsen	Joakim	Follo	 1739	 314
Larsen	Kjell	Bjørnar	Bærum	 1117	 68
Larsen	Leif	Sigurd	Stord	 	913	 18
Larsen	Martin	Halsvik	Sortland	 1529	 77
Larsen	Ronald	(Tidl.	Porsgrunn)	 1334	 10
Larsen	Stig	Børje	Bergens	 1707	 857
Larsen	Thomas	G	Larvik	 1571	 484
Larsen	Tor	Ketil	Stavanger	 1709	 96
Larsen	Tor	Kristian	Fana	 1946	 388
Larsplass	Endre	1911	 1500	 129
Larsplass	Frode	1911	 	639	 23
Lauritsen	Tor	Halden	 1211	 192
Lauritzen	Einar	Kristiansand	 1927	 667
Lea	Per	Follo	 1630	 634
Lee	Martin	Sarpsborg	 	607	 15
Leer-Salvesen	Bjarte	SOSS	 2364	1075
Leidland	Jan	P	Egersund	 1447	 761
Leiros	Per-Inge	Tromsø	 1067	 10
Leiros	Terje	Brønnøysund	 1077	 69
Leite	Steinar	Modum	 	763	 31
Leknes	Lars	Seval	Moss	 1105	 163
Lensebakken	Odd	J.	Nord-Odal	 1172	 157
Lensebakken	Stian	Nord-Odal	 1446	 195
Lensebakken	Øyvind	Nord-Odal	 1152	 52
Lerstad	Bjørn	Drammen	 1820	 773
Levang	Pål	K.	Hauge	 1793	 472
Lidal	Tor	Otto	SMPOAÅ	 1414	 25
Lie	Astrid	Sevland	 	816	 89
Lie	Bjørn	Nordnes	 1278	 293
Lie	Espen	Porsgrunn	 2354	 715
Lie	Gunnar	Porsgrunn	 1613	 127
Lie	Jostein	Hestvig	Molde	 1609	 20
Lie	Kjetil	A.	Porsgrunn	 2527	 953
Lie	Lasse	(Tidl.	Nordnes)	 1710	 578
Lie	Terje	Bergens	 1218	 287
Lien	Gaute	Strømmen	 1462	 265
Lien	Ole	B.	Ottestad	 1179	 98
Lilland	Tom	Stjernen	 1478	 286
Lilleby	Roy	Asker	 1090	 117
Lillehagen	Morten	1911	 1411	 86
Lilleløkken	Kjell	A.	Verdal	 1937	 248
Lilleng	Gunnar	Strømmen	 1334	 643
Lilleseth	Eivind	Asker	 1567	 403
Lillevold	Frode	Strømmen	 2038	 760
Lilleøren	Allan	Lørenskog	 	978	 94
Lilleøren	David	Lørenskog	 1873	 642
Lilleøren	Mikhail	R	Lørenskog	 1689	 378
Lilleøren	Morten	Lørenskog	 1917	 578
Lima	Karl	(Tidl.	Stavanger)	 1451	 89
Limburg	Ulf	Atle	Asker	 	983	 105
Lind	Magne	Lillehammer	 1222	 104
Lind	Sveinung	Lillehammer	 1154	 108
Lind	Synnøve	Lillehammer	 1057	 106
Lindberget	Gert	Sørum	 1265	 33
Lindblom	Roar	Risør	 1589	 50
Lindland	Asbjørn	Voss	 1537	 333
Lindmo	Arne	K	Bodø	 1345	 41
Lindsjørn	Trygve	Stjernen	 1494	 637
Lindsjørn	Yngve	Stjernen	 1320	 135
Lindsøe	Fredrik	Aunan	NTG	 1863	 239
Linna	Lars	Kampen	 1163	 22
Lium	Lars	Orkdal	 1251	 226
Livendahl	Rolf	Fredriksstad	 1288	 58
Ljones	Gaute	Stavanger	 1022	 69
Ljådal	Truls	Porsgrunn	 1251	 26
Llorca	Enrique	Nordstrand	 1293	 10
Lode	Marius	Skjefstad	Stavanger	 1168	 111
Lode	Oliver	Våler	 	692	 23
Lode	Steinar	Våler	 1295	 51
Lorch	Fredrik	Kristiansand	 1413	 470
Lorentsen	Geir-Magne	Tromsø	 1636	 11
Lorentzen	Jan	Ove	Porsgrunn	 1188	 151
Lorieri	Marco	(Tidl.	Sandnes)	 1177	 19
Losnedal	Halvor	Nordnes	 1349	 86
Loucky	Peter	Akademisk	 1347	 43
Ludvigsen	Frode	Drammen	 2071	 808
Ludvigsen	Jan	Fredriksstad	 1643	1080
Ludvigsen	Jan	Porsgrunn	 1097	 463
Lund	Alf	Haakon	Follo	 1528	 92
Lund	Arne-Birger	Nordstrand	 1938	 477
Lund	Frode	Ryan	Trondheimstud	 1794	 437
Lund	Johnny	Lørenskog	 1458	 287
Lund	Kaja	Lillehammer	 	626	 10
Lund	Karl	Henrik	Kongsberg	 1718	 407
Lund	Kristian	OSS	 1526	 20
Lund	Martin	Wold	Trondheim	 1676	 181
Lund	Petter	Asker	 1350	 312



Lund	Ståle	Røros	 1400	 350
Lund	Terje	Verdal	 1911	 325
Lunde	Sigmund	Sarpsborg	 1641	1042
Lundeby	Øyvind	A.	Trondheim	 2161	 708
Lundemo	Kjell	Nordstrand	 1604	 205
Lundquist	Christer	(Tidl.	Nord-Odal)	 	732	 11
Lundsbakken	Jo	(Tidl.	Ottestad)	 	953	 130
Luostarinen	Asmo	Alta	 	982	 133
Lurdalen	Svein	Erik	Kongsberg	 1665	 433
Lynghaug	Eirik	Risør	 1497	 93
Lynghaug	Magnus	Risør	 	944	 89
Lyngstad	Knut	Verdal	 1630	 38
Lysedal	Petter	H	Nordstrand	 1937	 630
Lystad	Frank	(Tidl.	Hønefoss)	 1587	 18
Lystad	Frank	Follo	 1369	 166
Lyster	Geir	Skjervøy	 1188	 56
Lütken	Chris	1911	 1740	 311
Lütken	Isabella	(Tidl.	1911)	 	836	 42
Løberg	Jo	Kristian	OSS	 1222	 63
Løberg	Lars	OSS	 1425	 14
Løberg	Trond	(Tidl.	Nordstrand)	 1361	 99
Løken	Espen	Nordstrand	 1642	 21
Løken	Olav	Indre	Østfold	 1103	 365
Løken	Per	Fredriksstad	 	911	 192
Løken	Øyvind	Nordstrand	 1468	 401
Løland	Håkon	Halden	 	993	 38
Lømo	Markus	Fredriksstad	 1782	 764
Lønes	Andreas	Follo	 	673	 45
Løvberget	Erik	Asker	 1355	 239
Løvik	Håvard	Stavanger	 1128	 85
Løvik	Lasse	Østebø	Stavanger	 1832	 204
Løvik	Tore	Østebø	Stavanger	 	649	 30
Løvlien	Iver	Løten	 1007	 113
Løvaas	Roger	Konnerud	 1048	 50
Løvaas	Tore	Høe	Trondheim	 1476	 437
Løvåsdal	Sigmund	Drammen	 1637	 556

M
Madland	Kristoffer	Sandnes	 1629	 71
Madsen	Dag	Trondheim	 2293	 884
Madsen	Morten	L	Sotra	 1549	 113
Madsen	Rune	Harstad	 1063	 21
Magnor	William	1911	 1061	 210
Malin	Odd	Gunnar	Vadsø	 1551	 407
Malin	Øyvind	Vadsø	 	600	 36
Malou	Shervin	Stavanger	 1192	 37
Manne	Per	Erik	SK	96	 2118	 209
Marcussen	Finn	Nordstrand	 1526	 695
Marcussen	Inge	Nikolay	Kristiansand	 	929	 13
Markotic	Zeljko	Voss	 1064	 50
Markovic	Dusan	Hamar	 	810	 57
Markussen	Bernt	(Tidl.	Bodø)	 1556	 171
Martinez	Ricardo	Stavanger	 1584	 61
Martinsen	Arnstein	Brønnøysund	 	899	 159
Martinsen	Egil	Fredriksstad	 	557	 261
Martinsen	Harald	Alta	 1188	 103
Martinsen	Ivar	NSSF	 1133	 34
Martinsen	Jan-T	(Tidl.	Mosjøen)	 1270	 57
Martinsen	Stig	K.	Fana	 2099	 575
Marvin	Asle	Hønefoss	 1503	 208
Matre	Torbjørn	Nordstrand	 	970	 17
Mauseth	Arvid	Alta	 1178	 15
Meen	Steinar	(Tidl.	Modum)	 	806	 17
Melhus	Henning	Stavanger	 1251	 13
Melkeraaen	Terje	Randaberg	 1794	 450
Mella	Aage	Strømmen	 1674	1174
Mellem	Ada	Våler	 1030	 107
Mellem	Nikolas	Axel	Våler	 2090	 582
Mellingen	Hans	SK	Gambit	 1578	 13
Michaelsen	Bjørn	Stovner	 	909	 149
Michalsen	Trond	Trondheim	 1611	 373
Michelsen	Svein	Randaberg	 2166	 278
Midtgård	Andre	Sarpsborg	 	860	 98
Midtvåge	Rolf	Sarpsborg	 1191	 21
Miezis	Normunds	Moss	 2549	 83
Mihajlov	Svetoslav	NTG	 2014	 32
Mikalsen	Bengt	Arne	Alta	 	997	 30
Mikalsen	Erlend	Alta	 1073	 46
Mikalsen	Odd	Erling	Alta	 1598	 319
Mikkelsen	Kjartan	Lørenskog	 1211	 41
Mikkelsen	Nils	P.	(Tidl.	Sandnes)	 	726	 114
Miland	Robert	Nordstrand	 1098	 392
Milovan	Bernt	Moss	 1024	 388
Milvang	Otto	Nordstrand	 1512	 138
Misund	Jaoakim	S	1911	 	717	 14
Misvær	Gunnar	Kirkegata	 	994	 114
Mjanger	Emil	Masfjorden	 	707	 28
Mjanger	Ranveig	T.	Masfjorden	 	803	 66
Mjanger	Sveinung	T.	Masfjorden	 1046	 28
Mjøs	Knut	Sotra	 1082	 195
Moberg	Jan	Rune	Follo	 1587	 650
Moe	Gunnar	A.	Brønnøysund	 1532	 15
Moe	Pål	OSS	 1426	 120

Moen	Andreas	G.R.	OSS	 2225	1051
Moen	Geir	Namstad	SMPOAÅ	 1498	 61
Moen	Jan	Fredrik	Kongsberg	 1747	 252
Moen	Ketil	Steinkjer	 1481	 672
Moen	Knut	H	(Tidl.	Direkte)	 1518	 74
Moen	Leif	Magne	Hamar	 1287	 126
Moen	Olav	Andreas	Steinkjer	 1460	 551
Moen	Ole	Christian	OSS	 2153	1050
Moen	Ole	Martin	OSS	 	544	 43
Moen	Roger	Stjernen	 1616	 565
Moen	Steinar	Narvik	 2070	 623
Moe-Nilssen	Nils	Erik	SK	96	 2088	 462
Mogstad	Ola	P	Molde	 1903	 565
Moholt	Jan	T	Larvik	 1791	 356
Mohrsen	Hugo	Harstad	 1224	 345
Moldeskred	Anne	Berit	Aalesund	 1167	 10
Mollan	Daniel	Verdal	 1164	 98
Moltu	Eirik	Andr‚	Sarpsborg	 	512	 34
Mona	Emil	Orkdal	 	847	 78
Monge	Ragnvald	Sandnes	 1296	 914
Mongstad	Atle	(Tidl.	Bergens)	 1193	 163
Monsen	Magnus	Sandnes	 1820	 238
Monsen	Rolf	Stavanger	 1289	 170
Monsen	Vegard	Stavanger	 1417	 80
Monsøy	Arild	Trondheim	 1657	 895
Mordt	Camillo	Fredriksstad	 1407	 249
Morfjord	Espen	(Tidl.	Sørum)	 1090	 38
Morisbak	Tormod	(Tidl.	Akademisk)	 	950	 15
Mork	Kjell	Arne	Bergens	 2278	 814
Moro	Julian	Vosgraff	Tønsberg	 1358	 16
Mosbye	Karl	Halden	 1806	 434
Moseid	Tor	Inge	Tønsberg	 1435	 391
Moseng	Geir	OSS	 1866	 344
Mossestad	Frode	Førde	 1756	 295
Mossin	Ivar	Alexander	Fredriksstad	 1007	 48
Mottang	Harald	Stjernen	 1312	 464
Moulis	Rudolf	(Tidl.	Molde)	 1825	 47
Mughrabi	Kali	al	Fredriksstad	 1063	 26
Muhammad	Nazar	Arendal	 1242	 148
Mundal	Martin	Porsgrunn	 	999	 58
Munz	Jostein	Nordstrand	 1445	 84
Myhre	Asbjørn	(Tidl.	Kristiansand)	 1655	 14
Myhrvold	Jo	Hønefoss	 1746	 311
Myhrvold	Rune	Hønefoss	 2046	 630
Myklebust	Bård	Inge	Ørsta	 	589	 45
Myran	Ivar	Risør	 	859	 114
Myraunet	Per	Arne	Frosta	 1169	 58
Myraunet	Per	Aslak	Frosta	 1140	 19
Myraunet	Rolf	Arne	Frosta	 1052	 12
Myrene	Jon	Kåre	Elverum	 1801	 601
Myrseth	Jan	Otto	Hønefoss	 1251	 94
Myrstad	Odd	M.T.	Steinkjer	 1956	 405
Myrvold	Torben	S.	Svartlamon	 2107	 499
Myrvoll	Ole	Morten	Asker	 1147	 18
Møller	Finn	1911	 1596	 103
Mørk	Christian	(Tidl.	OSS)	 1455	 180

N
Nabseth	Cato	Elverum	 1833	 451
Nakken	Roar	E.	Aalesund	 1948	 648
Namtvedt	Tone	OSS	 1529	 198
Narvøy	Tore	Porsgrunn	 1433	 640
Natskår	Alf	Stavanger	 1302	 202
Natvig	Håkon	Sortland	 1348	 109
Natvik	Frederik	Elverum	 1520	 175
Nergård	Amund	Samisk	 1105	 51
Nes	Anders	Modum	 	531	 32
Nes	Jørgen	Modum	 	693	 23
Nes	Silje	Irene	Sevland	 	880	 24
Nesje	Arne	Martin	Bodø	 1269	 76
Ness	Jarle	Stjernen	 1525	 86
Ness	Mathias	Steinkjer	 1261	 622
Nesseth	Rolf	Jørgen	Stovner	 1553	 206
Nestande	Per	Førde	 1910	 200
Neukamm	Christian	Strømmen	 1562	 113
Nicolaisen	Odd	Brønnøysund	 1391	 138
Nielsen	Kristian	P.	(Tidl.	Bergens)	 1229	 104
Nielsen	Lars	Erik	Caissa	 1281	 108
Nielsen	Tage	Rønnevig	(Tidl.	OSS)	 1663	 345
Nikolaisen	Bjørn	Løten	 1226	 107
Nikolaisen	Jan	(Tidl.	Løten)	 1124	 89
Nikolaisen	Magnar	1911	 1481	 116
Nikolaisen	Per	(Tidl.	Løten)	 1128	 88
Nikolaisen	Åge	Hønefoss	 1470	 263
Nilsen	Brage	Jæger	Alta	 	922	 55
Nilsen	Daniel	V	Gjøvik	 	867	 21
Nilsen	Helmer	Konnerud	 1260	 381
Nilsen	Jarle	Porsgrunn	 1720	 93
Nilsen	Joachim	B.	Bergens	 1425	 153
Nilsen	Kai	Fredriksstad	 1537	 337
Nilsen	Leif	Erik	Bergens	 1275	 12
Nilsen	Nils	Henrik	Alta	 1359	 226
Nilsen	Ole	Tommy	Sandnes	 1435	 190

Nilsen	Per	Hartvig	Fredriksstad	 1555	 508
Nilsen	Roy	Tore	Fredriksstad	 1583	 481
Nilsen	Terje	Kristian	MO	 	731	 60
Nilsen	Terje	Strømmen	 1814	 286
Nilsen	Thomas	Hamar	 1653	 190
Nilsen	Tore	OSS	 	828	 50
Nilsen	Trond	A	Hamar	 1920	 711
Nilsen	Trond	E.	Nordstrand	 1788	 785
Nilson	Bjørn	Lund	Caissa	 1564	 715
Nilssen	Ståle	Trondheim	 1354	 252
Njølstad	Rune	Sjakkameratene	 1531	 372
Njå	John	Olav	Vadsø	 1543	 60
Nodland	Bernt	AndrŠ	Stavanger	 1077	 26
Nomat	Emil-Lion	Tromsø	 1461	 38
Norbakken	Eirik	Tromsø	 	827	 42
Nord	Knut	Follo	 1263	 165
Nordahl	Helge	Black	Knights	 2359	1055
Nordahl	Odd	E	Førde	 1845	 381
Nordahl	Terje	Løten	 1099	 111
Nordanger	Asbjørn	Sotra	 1697	 442
Nordbø	Joachim	Tromsø	 1297	 46
Norderud	Snorre	Nord-Odal	 	880	 16
Nordheim	Odd	Moss	 1607	 803
Nordhuus	Stein	A.	Brønnøysund	 1645	 46
Nordli	Kåre	Kirkegata	 1211	 163
Nordmark	Oddvar	Sandnes	 1149	 127
Nordstrøm	Stein	Hamar	 1458	 165
Normann	Fredrik	(Tidl.	Akademisk)	 	889	 15
Normann	Øyvind	Bergens	 1882	 420
Norum	Per	Ivar	NSSF	 1453	 159
Nurmi	Timo	Akademisk	 1714	 45
Nyberg	Daniel	Nygaard	Kongsvinger	 1650	 151
Nygren	Kåre	Mo	 1128	 34
Nygaard	Dennis	Porsgrunn	 1257	 217
Nygaard	Eddy	Strømmen	 1753	 701
Nygård	Per	Johnny	Hamar	 1257	 226
Nygård	Per	Stjernen	 1798	 250
Nygård	Thomas	Moss	 1039	 132
Nygaard	Timmie	Porsgrunn	 1424	 220
Nyheim	Arne	G.	(Tidl.	Porsgrunn)	 1484	 39
Nyland	Ingeborg	Marie	Molde	 1012	 28
Nyland	Thomas	Molde	 2067	 438
Nylund	Kjetil	Stavanger	 1312	 177
Nærland	Tallak	U.	(Tidl.	Bergens)	 2053	 391
Næss	Jan	Olav	Svartlamon	 1146	 21
Næss	Kristian	Stjernen	 1214	 80
Næss	Terje	Konnerud	 1277	 48
Næssvold	Kjell	Follo	 1897	 314
Nørve	Sjur	Stjernen	 1938	 639
Naalsund	Roar	Aalesund	 1796	 663

O
Odde	Eilif	Kristiansund	 1919	 856
Odden	Jan	Ove	Vadsø	 1572	 41
Ofstad	Per	OSS	 2159	 730
Ofstad	Sigurd	Stjernen	 1286	 33
Olaussen	Atle	Gj	Akademisk	 1292	 297
Olavesen	Peter	AG	Fredriksstad	 	815	 38
Oldernes	Harald	Vadsø	 1288	 802
Oldernes	Lars-Arne	Vadsø	 1815	 371
Olsen	Alf	Marius	Foss	Akademisk	 1438	 124
Olsen	Anders	Kristiansund	 1947	 679
Olsen	Andrei	Akademisk	 1433	 131
Olsen	Arvid	Fredriksstad	 1231	 200
Olsen	Birger	Kirkenes	 1202	 367
Olsen	Edgar	Caissa	 1401	 19
Olsen	Geir-Ove	Brønnøysund	 1532	 479
Olsen	Håvard	Tromsø	 1244	 68
Olsen	Jarl	Lillestrøm	 1374	 487
Olsen	Johan	Ottestad	 1241	 13
Olsen	Jørn	Ole	Tromsø	 	807	 65
Olsen	Karsten	Bodø	 1247	 271
Olsen	Knut	(Tidl.	Trondheim)	 1036	 105
Olsen	Knut	Lillestrøm	 1341	 513
Olsen	Rolf	A.	Samisk	 1172	 16
Olsen	Tom	Bredo	Kirkegata	 1069	 317
Olsen	Toril	B.	Nordstrand	 	554	 26
Olsen	Trygve	Follo	 1201	 596
Olsen	Willy	L.	OSS	 1822	 416
Olsen	Åge	Kristiansund	 1739	 766
Olsson	Bjørn	H	Molde	 1685	 15
Olstad	Patrick	(Tidl.	Ottestad)	 	679	 51
Omland	Harald	Asker	 1256	 620
Omland	Nils	H.	Frivoll	Arendal	 1367	 128
Omtvedt	Aleksander	1911	 1549	 227
Omtvedt	Per	Stjernen	 1962	1232
Onstad	Lars	Moss	 1762	 595
Opdahl	Hans	P	Kristiansund	 1813	 28
Opdahl	Jens	Kristian	Sjakkameratene	1593	 126
Opedal	Jan	Petter	Stjørdal	 1414	 66
Opland	Harald	Steinkjer	 1350	 381
Opsahl	Kristoffer	Hamar	 1137	 10
Ormåsen	Odd	Steinar	Hamar	 1766	 169
Orseth	Dag	Masfjorden	 2297	 497
Orvik	Odd	Einar	NSSF	 	981	 51

Osdal	Bjørn	Ødegaard	Ørsta	 	779	 10
Osvoll	Peter	O	Kongsvinger	 1377	 111
Otterlei	Olav	Masfjorden	 1811	 382
Ottersen	David	Arendal	 	999	 38
Ovesen	Karsten	Sevland	 1407	 794

P
Pagtama	Lawrence	OSS	 1711	 31
Palsson	Bogi	Black	Knights	 2006	 70
Parelius	Morten	Molde	 1591	 18
Parr	Erik	Nittedal	 2050	 458
Parr	Hugo	Nittedal	 1583	 157
Paulsen	Jack-Eigil	Randaberg	 2066	 663
Paulsen	Per	J	(Tidl.	Hønefoss)	 1306	 247
Paulsen	Stig-Atle	Modum	 1522	 222
Paulsen	Tor	Arne	Hauge	 1873	 554
Paulsen	Viktor	Alta	 1727	 652
Paulshus	Anders	Akademisk	 1119	 43
Pedersen	Alf	Sjakkameratene	 1361	 331
Pedersen	Audun	Tromsø	 1713	 265
Pedersen	Birger	Alta	 1258	 434
Pedersen	Jens	Petter	G.	Strømmen	 	907	 19
Pedersen	Johnny	Tromsø	 1314	 286
Pedersen	Jone	Riska	Bergens	 2040	 545
Pedersen	Lars	Erik	Strømmen	 1841	 394
Pedersen	Odd	Lørenskog	 1599	 307
Pedersen	Svein	A.	E.	Hauge	 	918	 114
Pedersen	Thomas	Nordnes	 1762	 295
Pedersen	Øyvind	Tromsø	 1885	1185
Persen	Ole	Morten	Modum	 1572	 271
Persson	Mats	OSS	 2121	 28
Persson	Rune	Tromsø	 1630	 67
Petkov	Vaso	Arendal	 1275	 82
Pettersen	Arne	J.	Mo	 1508	 277
Pettersen	Bjørnar	Brønnøysund	 1441	 58
Pettersen	Daniel	Stokke	Lillehammer	1392	 140
Pettersen	Erik	Kr.	Zahl	Fredriksstad	 1192	 35
Pettersen	Erling	Follo	 1324	 154
Pettersen	Henning	Lillehammer	 1685	 136
Pettersen	Joar	Gullestad	Stavanger	 1545	 120
Pettersen	Magnor	Narvik	 1167	 70
Pettersen	Tobias	Sarpsborg	 	649	 36
Pettersen	Ulf	Rune	Øksfjord	 1062	 13
Petterson	Gustav-Erik	Tønsberg	 	963	 38
Petterson	Tor	Porsgrunn	 1284	 372
Pham	Toan	Thanh	Akademisk	 1899	 260
Pilø	Lars	Hamar	 1857	 157
Placo	Faruk	Drammen	 1588	 228
Polo	Jose	H	Bergens	 1854	 366
Poppe	Christian	Koyoma	1911	 1114	 129
Portazedi	Bagher	Stord	 1503	 41
Posaasen	Steinar	Kongsvinger	 1575	 13
Presby	Willy	Lillestrøm	 1176	 193
Presthus	Terje	Nittedal	 1315	 74
Pronstad	Thomas	Trondheimstud	 1805	 361
Prytz	Knut	NSSF	 1098	 215
Prytz	Otto	NSSF	 1116	 275
Prytz	Tormod	NSSF	 1256	 207
Pylvinen	Aki	Alta	 	793	 104

R
Radenbach	Fred	Akademisk	 1601	 13
Radojicic	Aleksandar	Kristiansund	 1988	 36
Rafnung	Skjalg	Narvik	 1610	 533
Ramstad	Vegard	Stjernen	 1300	 50
Ramsvatn	Ole	Petter	(Tidl.	Arendal)	 	910	 40
Ramsøy	Sveinung	Kongsvinger	 1462	 218
Randjelovic	Stefan	Nordstrand	 1737	 193
Rangøy	Helge	A.	Halden	 1566	1167
Rangøy	Tormod	Sarpsborg	 1644	 905
Rasdal	Yngve	Masfjorden	 1133	 29
Rasmussen	Egil	Alta	 1327	 66
Rasmussen	Rikard	W.	Alta	 1098	 69
Rasmussen	Roald	Sørum	 1478	 555
Raugstad	Oddvar	Sandnes	 1302	 88
Rein	Helge	Bergens	 1141	 40
Rein	Ståle	(Tidl.	Tønsberg)	 1971	 283
Reinholdtsen	Anton	Kongsberg	 1603	 230
Reistad	Arne	Løten	 1039	 342
Reitan	Jon	A.	Trondheim	 1617	 202
Reite	Jarle	Trondheim	 2156	 439
Rekkedal	Fredrik	Akademisk	 1902	 326
Remman	Frank	Tromsø	 1753	 643
Remman	Stein	Børre	Tromsø	 1046	 204
Renault	Fabien	(Tidl.	Trondheim)	 1938	 76
Rennemo	Jørgen	Lillehammer	 1021	 85
Reppen	Ellisiv	Nordstrand	 1879	 329
Reppen	Odd	Brønnøysund	 1457	 24
Reppen	Sigmund	Nordstrand	 1956	 253
Reppen	Tore	Kongsvinger	 1491	 603
Revil	Bjørn	Akademisk	 1981	 493
Ribe	Mads	OSS	 1640	 163
Richards	Heather	S.	1911	 2140	 72
Ridal	Odd	G.	Gjøvik	 1000	 79
Riisem	Øyvind	Fana	 1997	 115
Risa	Geir	Frode	Egersund	 1049	 67	



Risberg	Trond	Akademisk	 	952	 49
Rist	Karl-Johan	Alta	 1257	 824
Ristesund	Odd	Kampen	 1491	1423
Risø	Tor	Sverre	Nord-Odal	 1468	 172
Roald	Sjur	Nordstrand	 1361	 422
Robertsen	Thomas	Team	Bjørnsen	 2146	 449
Robertsen	Yngve	Trondheim	 1544	 595
Rodahl	Sindre	K.	(Tidl.	Tromsø)	 	935	 19
Rodriguez	Manuel	OSS	 1621	 41
Roer	Terje	Fredriksstad	 1386	 42
Rognerud	Sigurd	Ottestad	 1448	 14
Roholdt	Njaal	Akademisk	 1229	 60
Rojahn	Jonas	(Tidl.	Sandnes)	 1749	 154
Rolfsen	Rolf	Trondheim	 1323	 199
Romsdal	Geir	Komsa	 1383	 189
Romsdal	Jørn	Alta	 1324	 133
Romsdal	Svein	Erik	Alta	 1012	 27
Romsdal	Trond	Tromsø	 2158	1105
Romslo	Christian	OSS	 1582	 59
Rosenberg	Cato	Sandnes	 1492	 85
Rosnes	Sven	Olav	1911	 1033	 10
Rostad	Mia-Kristin	Tromsø	 	780	 33
Roverud	Thor	Caissa	 1613	 102
Rudi	Erik	Ørsta	 1395	 114
Rukovci	Shemsi	Indre	Østfold	 1985	 95
Runde	Hans	Arild	Akademisk	 1855	 315
Runde	Per	Steinar	Ørsta	 1292	 39
Runå	Thomas	Tønsberg	 1232	 91
Rustad	Øistein	Halden	 1548	 51
Ruud	Steffen	Konnerud	 1184	 44
Ruud	Svein	E	Stjernen	 1504	 361
Ryen	Thomas	Ager	OSS	 1440	 83
Rytterager	Trygve	Asker	 	956	 27
Rø	Gunnar	(Tidl.	Modum)	 1126	 70
Røilid	S.	Kristian	Mosjøen	 1187	 35
Røine	Morten	Hønefoss	 1584	 515
Rølvåg	Birk	Anders	Narvik	 1274	 54
Rølvåg	Mikael	Narvik	 2029	 900
Rønning	Are	Vadsø	 1798	 349
Rønning	Leif	Strømmen	 1178	 225
Rønningen	Anders	Kongsvinger	 1541	 132
Rønnung	Bjørn	Lørenskog	 1136	 20
Rørosgaard	Jon	A.	Randaberg	 1912	 293
Røset	John	(Tidl.	Namsos)	 1388	 204
Røst	Bjørn	SOSS	 1703	 218
Røstad	Rolf	Asker	 1765	 560
Røtvold	Trygve	Kirkenes	 1381	 403
Røv	Arne	Knut	Ørsta	 	690	 200
Røyset	Jon	Kr.	Team	Bjørnsen	 2174	 534
Røyset	Pål	Tromsø	 2145	1059
Råken	Marcus	Georg	(Tidl.	1911)	 	916	 16

S
Sagafos	Magne	Porsgrunn	 2239	 506
Sahl	Bjarke	Asker	 2380	 197
Sahl	Sheila	Barth	Asker	 2141	 875
Saksgård	Cato	(Tidl.	Halden)	 1971	 268
Salen	Eivind	Nordnes	 1457	 28
Salomonsen	Rune	Nordnes	 1740	 257
Salthe	Gaute	Stavanger	 1899	 63
Salvesen	Alexander	Kragerø	 1011	 75
Salvesen	Bjørn	Røros	 1466	 453
Samset	Jon	Follo	 1152	 363
Samuelsen	Terje	C.	Halden	 1067	 66
Sandal	Eirik	Fana	 1970	 43
Sande	Oddmund	Randaberg	 1799	 776
Sandholm	Rune	Black	Knights	 1168	 47
Sandlie	Stein	Ottestad	 1429	 26
Sandset	Svein	Sotra	 1150	 96
Sandum	Kjell	T	Kristiansund	 1908	 539
Sandvik	Trygve	Sandnes	 	956	 393
Sangen	Kjetil	Hamar	 1314	 68
Sannes	Helge	Trondheim	 1499	 371
Sannes	Håkon	Hønefoss	 1461	 262
Santillan	John	Phillip	Kirkegata	 1512	 19
Sawa	Sven	Kongsvinger	 1655	 144
Saxrud	Ole	Henrik	Hamar	 	890	 13
Schanzenbecker	Pat	Kristiansund	 1375	 212
Schaug	Jegor	Moss	 	973	 21
Schipper	Martin	Nordstrand	 1361	 120
Schjelderup	Nils	J.	Harstad	 1616	 408
Schjong	Håvard	H	Randaberg	 1253	 14
Schmidt	Daniel	Sørum	 1336	 139
Schmidt	Jonny	Sørum	 1663	 263
Schmidt	Paul	Sørum	 1405	 196
Schølseth	Tor	K.	Lillehammer	 2084	 36
Sebastian	Johnny	Porsgrunn	 1329	 72
Sebastian	Karl	(Tidl.	Porsgrunn)	 1498	 13
Selbekk	Vebjørn	Lørenskog	 1659	 10
Sele	Audun	Molde	 1503	 690
Selnes	Odd	Ketil	Harstad	 1363	 246
Semakoff	Aleks	Follo	 2049	 752

Sending	Ståle	(Tidl.	OSS)	 1918	 597
Sersch	Rudi	Randaberg	 1934	 29
Shabalin	Vladimir	Sortland	 1218	 51
Sidselrud	Laila	Kongsvinger	 1611	 602
Sidselrud	Steinar	Kongsvinger	 2085	 676
Sigerset	Magnar	Molde	 1383	 46
Simonsen	Inge	Tromsø	 1430	 57
Simonsen	Martin	(Tidl.	Bergens)	 1084	 14
Simonsen	Steinar	Follo	 1435	 661
Simula	Leon	Narvik	 2026	 385
Sit	Louis	Sjakkameratene	 1293	 113
Sivagnanam	Mithunan	OSS	 1209	 30
Sivapalan	Arjun	OSS	 	968	 12
Sivapalan	Marun	OSS	 	939	 13
Sivertsen	Ann	Margaret	Sevland	 1097	 40
Sivertsen	Henny	Sevland	 	776	 100
Sivertsen	Jon	Wetle	Sarpsborg	 	610	 20
Sivertsen	Stein	Å.	Stavanger	 1278	 202
Sjursen	Hans-Jørgen	Sotra	 1558	 274
Sjøl	Henrik	Akademisk	 1700	 915
Sjøvoll	Birger	Mosjøen	 1234	 201
Skadsheim	Petter	Indre	Østfold	 	912	 12
Skadsheim	Tobias	Indre	Østfold	 1029	 12
Skage	Øystein	Aagedal	Bergens	 1268	 78
Skagen	Bo	(Tidl.	Nordnes)	 1903	 403
Skar	Øystein	Nordstrand	 1722	 173
Skarding	Joakim	Harstad	 	999	 32
Skare	Nils	Kåre	Sotra	 1297	 62
Skarsbø	Thorbjørn	Strømmen	 1224	 250
Skarstein	Per	B	Ørsta	 1333	 44
Skaug	Thorbjørn	Fredriksstad	 1158	 544
Skaug	Werner	(Tidl.	Moss)	 	815	 25
Skjelbostad	Frode	Mo	 1201	 84
Skjeldal	Gudmund	1911	 1151	 34
Skjellestad	Espen	Asker	 1162	 31
Skjelstad	Erling	SMPOAÅ	 1564	 494
Skjemstad	Frode	Modum	 1884	 486
Skjervold	Audun	Lillehammer	 	737	 71
Skjold	Leif	Arne	Tempo	 1429	 34
Skjæveland	Olav	Strand	 1212	 282
Skjønberg	Sverre	Indre	Østfold	 1499	 49
Skjønsberg	Harry	Arne	Ottestad	 1186	 105
Skjøtskift	Geir	Akademisk	 1050	 30
Skodvin	Eilif	Bergens	 2284	 36
Skogen	Ingar	Modum	 1574	 425
Skogen	Sverre	Modum	 1941	 555
Skogheim	Ole	Morten	Lillehammer	 1952	 478
Skogholt	Jørgen	Wara	(Tidl.	Vadsø)	 1049	 36
Skogli	Per	Gjøvik	 1461	 638
Skogli	Pål	Gjøvik	 1532	 317
Skrede	Snorre	Stavanger	 1473	 151
Skrondal	Inge	Sandstad	Akademisk	 1987	 414
Skullerud	Asbjørn	Kongsberg	 1403	 81
Skullerud	Øystein	Kongsvinger	 1839	 142
Skøien	Håvard	Kristiansand	 1847	 192
Skaar	Arvid	Aage	Stjernen	 1278	 77
Skårås	Erik	Elverum	 1450	 187
Slang	Harry	Fredriksstad	 1092	 538
Slettebø	Anders	Egersund	 1241	 138
Sloper	Christian	(Tidl.	Bergens)	 1504	 70
Smeby	Ole	Kongsvinger	 1891	 688
Smedtorp	Klaus	Kongsvinger	 1227	 500
Smeland	Jørgen	Porsgrunn	 1404	 137
Smelvær	Margrethe	Sevland	 	783	 87
Smith	Geoff	1911	 1485	 85
Snarheim Dagfinn Hauge 2067 591
Snekkermo	Kent	Ove	Verdal	 1537	 225
Snekkermo	Ole	Marius	Verdal	 	930	 37
Snellingen	Jørn	Black	Knights	 1830	 590
Sneltvedt	Tommy	(Tidl.	Porsgrunn)	 1437	 95
Snerthammer	Dag	F.	P.	Sandnes	 1261	 71
Snerthammer	Daniel	Sandnes	 1536	 123
Snähre	Stig	Allan	Egersund	 1385	 314
Snørteland	Per	Tønsberg	 1278	 556
Solbakk	David	Akademisk	 1166	 21
Solbakk	Nils	Tønsberg	 1061	 30
Solbakken	Jan	Børge	Ottestad	 1629	 298
Solberg	Joachim	Alta	 2145	 631
Solberg	Svenn	Caissa	 1042	 68
Solberg	Tor-Egil	Moss	 1640	 466
Solberg	Werner	Nordstrand	 1529	 462
Solbu	Lasse	T.	Trondheim	 1428	 18
Solem	Svein	O	Kristiansund	 1717	 324
Solem	Trond	Follo	 2132	 821
Solheim	Emil	Namsos	 1552	 10
Solli	Espen	Moss	 1385	 41
Solli	Jarle	Nordnes	 1284	 223
Solli	Kenneth	Alta	 1062	 41
Solli	Oddvar	Voss	 1540	 427
Solli	Per	(Tidl.	Porsgrunn)	 1278	 78
Sollid	Stein	OSS	 1981	 914
Sollum	Espen	Stjernen	 1591	 96

Solstad	Bjarne	Orkdal	 1250	 139
Solstad	Trond	Namsos	 1483	 258
Solvang	Terje	Trondheim	 1836	 275
Sondresen	Per	Follo	 1659	 797
Sontum	Jan	(Tidl.	Akademisk)	 2028	 476
Sousa	Helsio	Paulo	Lillestrøm	 2186	 75
Sparby	Bjørn	Nittedal	 1856	 317
Spillum	Jahn	Moss	 1825	1432
Spreemann	Tarek	1911	 1745	 128
Stabbetorp	Hans	Fredriksstad	 1486	 438
Stake-Larsen	Gunnar	OSS	 1937	 370
Stakseng	Jostein	(Tidl.	Nordnes)	 1609	 13
Standal	Bård	Tønsberg	 1689	1003
Standal	Egil	A	Ørsta	 1519	 533
Standal	Erling	Arve	Ørsta	 	875	 116
Standal	Karl	Ove	Ørsta	 1168	 266
Standal	Martin	I	Ørsta	 1474	 275
Stangeland	Erlend	Sandnes	 1654	 15
Stangeland	Karle	Sandnes	 1886	 476
Stangeland	Maren	Sandnes	 1165	 107
Stangeland	Øyvind	Sandnes	 	717	 29
Stanghelle	Anders	Nord-Odal	 	943	 68
Stav	Terje	OSS	 1532	 40
Stava	Jan	I.	Sevland	 1156	 63
Stava	John	Kenneth	(Tidl.	Sevland)	 1441	 47
Stava	Sissel	J.	Sevland	 1584	 152
Stavelin	Arne	Risør	 1264	 37
Stavelin	Kjell	Yngvar	Risør	 	528	 32
Steedman	James	Randaberg	 2059	 498
Steen	Erik	Konnerud	 1163	 59
Steen	Vegard	Gjøvik	 1603	 937
Stein	Arne	W	Moss	 1143	 89
Steinkellner	Rudolf	Kirkegata	 1449	 568
Steinskog	Asbjørn	O.	Sandnes	 1018	 22
Steinskog	Tom	Sandnes	 	813	 12
Stene	Sigurd	Moss	 1187	 619
Stenersen	Gudmund	Stjernen	 2178	 847
Stensholt	Sigvat	Bergens	 1212	 51
Stensland	Martin	Follo	 1238	 248
Stensland	Svein	Inge	Stavanger	 1483	 120
Stensrud	Ivar	Stjernen	 1274	 542
Stenvaag	Per-Chr.	Løten	 1595	 544
Sterk	Michel	Black	Knights	 2012	 539
Stern	Tibor	Trondheim	 1462	 511
Sterud	Arvid	Løten	 	989	 142
Stillum	Erik	Drammen	 1569	 356
Stokhaug	Jon	A.	Stjørdal	 1667	 529
Stokke	Bjarne	Hauge	 1137	 85
Stokke	Henning	Ørsta	 1152	 88
Stokke	Jan	Drammen	 1804	 647
Stokke	Kjetil	Fana	 2311	 618
Stokstad	Petter	G	Asker	 2111	 782
Storeide	Erling	Aalesund	 1669	 479
Storeide	Helge	Aalesund	 1541	 429
Storhaug	Kåre	Randaberg	 1899	 280
Storland	Knut	Harald	Randaberg	 2167	 839
Storli	Frode	Hamar	 1399	 29
Stormer	Egil	Bergens	 	712	 15
Storm-Hanssen	Claes	OSS	 1398	 195
Storslett	Roald	Tromsø	 1188	 793
Storsve	Frank	Svartlamon	 1022	 15
Strand	Andreas	Modum	 1186	 101
Strand	Christian	1911	 1405	 46
Strand	Håkon	Stavanger	 1713	 143
Strand	Ingrid	Modum	 	727	 70
Strand	Karl	W.	Kristiansund	 1895	1087
Strand	Kjetil	Asker	 1905	 466
Strømsmoe	May	Helen	P.	Tromsø	 	622	 40
Stubberud	Ørnulf	OSS	 2229	 423
Stubrud	Jan	Magne	Lillehammer	 1543	 498
Stuhaug	Norleif	Førde	 1470	 132
Støle	Alexander	Sandnes	 	966	 46
Støle	Andreas	Sandnes	 	789	 16
Støle	Holger	Sandnes	 	759	 16
Størdal	Jostein	Øksfjord	 1385	 12
Sund	Per	Børge	Lillehammer	 	905	 43
Sund	Stian	Taaje	(Tidl.	Nord-Odal)	 	869	 15
Sundby	Morten	Caissa	 1296	 91
Sunde	Jarl	Arve	(Tidl.	Ørsta)	 1034	 70
Sundell	Johan	(Tidl.	1911)	 1944	 26
Suntharalingam	Jarani	(Tidl.	OSS)	 	562	 27
Suntharalingam	Jathavan	OSS	 1224	 130
Svadberg	Anders	Bergens	 1126	 48
Svanholm	Børge	W	Stjernen	 1711	 304
Svartvatn	Gjermund	(Tidl.	Mosjøen)	 1071	 17
Svedenborg	Paul	Narvik	 2154	 566
Svee	Andr‚	(Tidl.	Aalesund)	 1442	 60
Sveen	Erik	Konnerud	 1117	 23
Sveia	Per	Arne	Konnerud	 1131	 33
Svendsen	Aina	Marie	Stavanger	 1556	 160
Svendsen	Bendik	Kragerø	 1237	 126
Svendsen	Bertil	Porsgrunn	 2148	 463

Svendsen	Frank	Kirkenes	 1886	 368
Svendsen	Jørgen	Kirkenes	 1411	 500
Svendsen	Magne	Lillestrøm	 1431	 838
Svendsen	Morten	Stavanger	 1099	 122
Svendsen	Per	Gisle	1911	 1900	 709
Svendsen	Petter	Kragerø	 	953	 30
Svendsen	Tony	Kirkenes	 1545	 381
Svendsen	Vemund	Stavanger	 1462	 84
Svensen	Jan	M	(Tidl.	Molde)	 1786	 26
Svensen	Tarjei	Joten	Molde	 1971	 716
Svenske	Jan	Strømmen	 1603	1472
Svenson	Lennarth	Moss	 	936	 43
Svensson	Knut	Verdal	 1159	 114
Sverdrup	Tore	Bodø	 1189	 498
Sviland	Atle	Bergens	 1436	 83
Svindahl	Jan	Kristiansand	 1172	1290
Svingen	Per	M	Hamar	 1849	 465
Svinth	Sigbjørn	Bergens	 1337	 18
Synnestvedt	Jan	Nordstrand	 1799	1117
Syslak	Asbjørn	NSSF	 1257	 14
Syslak	Bergvin	NSSF	 	747	 13
Syversrud	Jørn	Christian	Akademisk	 1050	 15
Syvertsen	Finn	Asker	 1210	 384
Syvertsen	Rolf	E	Tønsberg	 1676	 520
Szalai	Janos	Akademisk	 1783	1006
Sæther	Frank	T	Bergens	 1245	 12
Sæther	Karl	Sørum	 1127	 347
Sæther	Lars	Fredriksstad	 1599	 983
Sæther	Steinar	Fredriksstad	 1636	 631
Sæther	Øystein	Akademisk	 2048	 852
Sætre	Renate	Ørsta	 	662	 47
Sætre	Roger	Bergens	 1367	 32
Sætre	Stig	Aalesund	 1409	 271
Sævareid	Ove	SK	96	 2122	 492
Søderholm	Steffen	Alta	 	512	 12
Sødtholt	Dag	SOSS	 2043	 406
Søhoel	Christian	OSS	 1681	 18
Sørbøl	Jørgen	1911	 	794	 38
Sørdahl	Stig	Asker	 1538	 14
Søreng	Eirik	Indre	Østfold	 1617	 160
Sørensen	Alexander	1911	 1631	 41
Sørensen	Henrik	Fana	 1974	 413
Sørensen	Idar	Drammen	 1146	 78
Sørensen	Kristian	Fana	 2007	 505
Sørensen	Odd	Arne	Asker	 1066	 98
Sørgjerd	Jan	Nordstrand	 2076	 813
Sørgård	Inger	Toril	Hauge	Bodø	 1165	 31
Sørgård	Johnny	Haugen	Bodø	 1572	 222
Sørheim	Gunstein	Sevland	 	603	 27
Sørhus	Jostein	Bergens	 1048	 28
Sørjordet	Anders	1911	 1463	 146
Sørli	Arne	Kirkegata	 1385	 284
Sørseth	Gjermund	Caissa	 1873	 729
Søraas	Torben	Narvik	 2047	 633
Søyland	Erik	Stavanger	 1415	 176
Søyland	Jan	Asker	 1509	 176

T
Taksrud	Vidar	Tempo	 2066	 998
Talat	Hogir	Fredriksstad	 1560	 94
Talberg	Kristian	Komsa	 1290	 225
Tallaksen	Geir	Sune	Porsgrunn	 2362	 649
Tallaksen	Levi	Andr‚	Porsgrunn	 1698	 151
Tandberg-Hanssen	Øivind	Moss	 1401	 105
Tande	Ingrid	Kvinge	Masfjorden	 	689	 55
Tande	Magnus	Kvinge	Masfjorden	 1052	 77
Tande	Torkel	Kvinge	Masfjorden	 1659	 147
Tangen	Knut	Lennart	Lillehammer	 2012	 376
Tangen	Rolf	W.	Sarpsborg	 1424	 586
Taraldsvik	Tommy	Tønsberg	 1257	 18
Teger	Egil	Nordstrand	 1561	 436
Teigum	Amund	Trondheimstud	 1787	 344
Tessem	Mathias	(Tidl.	Stavanger)	 1813	 160
Tevasvoll	Svein	Kirkegata	 1224	 439
Thanke	Bror	Nordstrand	 2036	 835
Theting	Helge	E.	Kragerø	 1826	 701
Thingstad	Anders	Modum	 1222	 123
Thingstad	Even	Modum	 1612	 178
Thingstad	Tormod	Modum	 	809	 101
Thjømøe	Hans	R	Drammen	 1721	 705
Thomassen	Aleksander	Lørenskog	 	653	 11
Thomassen	Asbjørn	Stavanger	 	812	 457
Thomassen	Joachim	Mo	 1955	 157
Thomassen	Knut	Øksfjord	 1245	 12
Thomassen	Thomas	Mo	 1988	 428
Thonstad	Tore	Moss	 1376	 124
Thorbjørnsen	Eirik	(Tidl.	Randaberg)	 	970	 13
Thordal	Holger	Sandnes	 	597	 25
Thoresen	Erik	Modum	 1206	 115
Thoresen	Tommy	V.	Porsgrunn	 1266	 77
Thorgersen	Trond	M.	Drammen	 1972	1266
Thormodsen	Oskar	S.	Hauge	 	939	 18



Thorstensen	Anette	Kongsvinger	 	727	 22
Thorstensen	Espen	Kongsvinger	 1966	 306
Thorstensen	Petter	Stjernen	 1508	 433
Thorstensen	Roar	Stjernen	 1369	 177
Thorstensen	Trond	Akademisk	 2124	 537
Thorsø	Kristian	Trondheim	 	855	 62
Thorvaldsen	Petter	Fredriksstad	 1086	 45
Thowsen	Alf	Geir	Follo	 1220	 119
Thrana	Svein	Arne	Nittedal	 1720	 314
Thøgersen	Arild	Fredriksstad	 1223	 26
Tidemann-Andersen	Leif	Caissa	 1512	 510
Time	Jan	Tore	(Tidl.	Sandnes)	 1033	 13
Time	Jonatan	Ekelund	Hauge	 1687	 165
Tisdall	Jonathan	Asker	 2401	 954
Tjensvoll	Tore	Nordnes	 1902	 460
Tjomsland	Stig	Nordstrand	 2315	 558
Tjølsen	Katrine	Bergens	 1727	 185
Todnem	Karl	Sandnes	 1317	 21
Tofte	Anders	Stavanger	 	926	 47
Tofte	Sondre	Waage	Stavanger	 1771	 199
Tollefsen	Vegard	Narvik	 1882	 446
Torbergsen	Geir	A.	Narvik	 1668	 156
Torgersen	Eric	Kristiansand	 1216	 64
Torgersen	Markus	Narvik	 	880	 33
Torgersen	Terje	Kristiansand	 1882	 703
Torgersen	Torger	Tønsberg	 1166	 204
Torjusen	Georg	Risør	 1385	 37
Torkilseng	Runar	Bergens	 1383	 232
Torsdal	Jørn	Porsgrunn	 	745	 47
Torsdal	Kristoffer	(Tidl.	Porsgrunn)	 1062	 26
Tosi	Valerio	Halden	 1155	 123
Totland	Elin	Masfjorden	 	656	 12
Totland	Silje	Masfjorden	 	969	 57
Trana	Arne	O	Steinkjer	 1730	 757
Tranum	Runar	Lørenskog	 	944	 10
Tranøy	Einar	Kongsberg	 1139	 53
Trbojevic	Nedjelko	(Tidl.	Kongsvinger)	1582	 21
Trolle	Ernst	Gjøvik	 1405	 297
Tromp	Ton	Randaberg	 1724	 28
Trondsen	Olav	(Tidl.	Øksfjord)	 1050	 13
Trulsen	Arve	Trondheim	 1241	 127
Trygstad	Kristian	D.	OSS	 2317	 922
Tuft	Ole	R.	Caissa	 1688	 132
Tufta	Jon	Gunnar	Bergens	 1692	 282
Tveit	Geir	Akademisk	 1413	 154
Tveiten	David	Tromsø	 	761	 33
Tveiten	Paal	Moss	 1492	 44
Tveter	Steinar	NSSF	 1044	 140
Tømte	Asbjørn	Drammen	 1776	 290
Tønseth	Asbjørn	Ottestad	 	810	 46
Tønseth	Harald	Ottestad	 1402	 41
Tørum	Arild	SMPOAÅ	 1542	 381
Tørum	Reidar	Namsos	 1484	 338

U
Uberg	Per	Gunnar	Kristiansand	 1449	 313
Uggerud	Ivar	Kongsvinger	 1838	 30
Ugland	Johannes	Nordstrand	 	957	 434
Ugland	Torge	Drammen	 1296	 236
Ukkelberg	Øyvind	Stjørdal	 1787	 551
Ulrichsen	Jarl	H	Trondheim	 2032	 800
Ulriksen	Frank	Fredriksstad	 1252	 230
Ulvik	Steinar	Frosta	 1211	 234
Ulvin	Dag	Lillestrøm	 2153	 668
Undall	Ståle	Svartlamon	 1005	 15
Undeland	Tor	M.	(Tidl.	Nordnes)	 1410	 26
Undheim	Bjarne	OSS	 1479	 57
Unnli	Matti	1911	 1659	 349
Urdahl	Fredrik	Tønsberg	 1080	 25
Urkedal	Frode	Olav	Olsen	1911	 1992	 161
Utnes	Peter	Vedal	Tromsø	 1307	 42
Utnes	Ulf	Tromsø	 	880	 35
Utseth	Mikhael	Asker	 1386	 39
Utsi	Nils	R	Samisk	 1081	 143

V
Vagle	Leif	Larvik	 1389	 153
Vagle	Raymond	SOSS	 1893	 373
Valaker	Ole	Johan	Bergens	 2126	 658
Valla	Martin	OSS	 1872	 110
Valle	Knut	Hammerfest	 1539	 551
Valle	Rune	Hammerfest	 1100	 87
Valle	Stian	Hammerfest	 	910	 86
Valle	Tony	Hammerfest	 	739	 65
Vallestad	Einar	Stjernen	 1551	 51
Vang	Frithjof	Harstad	 1146	 250
Vatland	Kjell	T	Stavanger	 1298	 247
Vea	Dag	Håvar	Hauge	 1384	 206
Vea	Eldbjørg	Blikra	Stavanger	 	826	 85
Vea	Odin	Blikra	Lillehammer	 2034	 455
Vea	Rannveig	Blikra	Stavanger	 1505	 339
Vea	Tormund	Blikra	Stavanger	 	798	 59

Vedal	Odd	A.	Brønnøysund	 1414	 94
Vedal	Stein	Harald	Brønnøysund	 1641	 30
Vedeld	Vetle	Wetlesen	(Tidl.	Follo)	 1066	 24
Vederhus	Alf	1911	 1379	 140
Vederhus	Håvard	1911	 1230	 105
Veksler	Aleksander	(Tidl.	Moss)	 1368	 121
Veland	Harald	(Tidl.	Sevland)	 	877	 136
Vestli	Kåre	Lørenskog	 	664	 102
Vestly	Jan	Vidar	Randaberg	 2061	 731
Vetterstad	Per	Drammen	 	896	 17
Vie	Trygve	Førde	 1118	 67
Viestad	Laila	Nordstrand	 1671	 384
Vigdal	Per	Kr	Nordstrand	 1770	 713
Vik	Jørgen	Kristiansand	 1854	 485
Vik	Olav	NSSF	 1333	 171
Viken	Andreas	NSSF	 1005	 121
Viken	Ivar	NSSF	 1595	 311
Vik-Hansen	Rune	Alta	 1689	 468
Vindenes	Arnar	Caissa	 1086	 45
Volden	Steinar	NSSF	 1309	 29
Vollstad	Bjørn	(Tidl.	Mo)	 1057	 87
Vålerhaugen	Kjell	Modum	 1411	 148

W
Wallace	John	Paul	(Tidl.	NTG)	 2226	 10
Walseth	Tron	Team	Bjørnsen	 1837	 506
Wang	Lyberg	A.	Narvik	 	844	 37
Ward	Henning	Drammen	 	763	 34
Warendorph	Hakon	Follo	 1337	 441
Waseem	Beg	Stjernen	 1457	 36
Wasenius	Thomas	Moss	 1165	 89
Wattø	Einar	Aalesund	 1728	 480
Weberg	Øyvind	Follo	 1575	 371
Weiberg	Odd	Indre	Østfold	 1220	 295
Wendelborg	Morten	Porsgrunn	 1609	 385
Wernberg	Karl	Elverum	 	972	 178
Wessel-Berg	Dag	Svartlamon	 1270	 21
Westerby	Fred	1911	 1692	 636
Westgaard	Ulf	Konnerud	 1340	 35
Weydahl	Anders	(Tidl.	Akademisk)	 	951	 16
Wibe	Lars	(Tidl.	Steinkjer)	 	886	 16
Wibe	Per	H.	Asker	 1516	 366
Wicklund-Hansen	Rich.	Stjernen	 1613	 695
Wiggen	Frode	Stavanger	 1390	 194
Wiig	Ole	Martin	Molde	 1641	 483
Wilhelmsen	Fredrik	Asker	 	939	 59
Willumsen	Kaj	Roger	Sortland	 1481	 120
Wilsbeck	Jan	B.	OSS	 1838	 807
Wister	Finn	Arild	Kirkegata	 1278	 599
Wister	Tom	R	Kirkegata	 1568	 560
Wivestad	Terje	W	Nordstrand	 1466	 446
Woldseth	Ole	Sotra	 1804	 415
Wollan	Joacim	Narvik	 1015	 38
Worren	Svein	Ørsta	 1066	 152
Wullum	Thor	Arne	Svartlamon	 1447	 20
Waade	Eystein	Follo	 	610	 37
Wågø	Anders	Voss	 1660	 80

Y
Yazdankhan	Siamak	Follo	 	942	 41
Yggeseth	Øistein	Asker	 1175	 851
Yndesdal	Kjell	Nordstrand	 1935	 548
Youssef	Islam	Tromsø	 1363	 12
Ytreland	Alf	Sevland	 1179	 25
Ytteborg	Jan	Henrik	Nord-Odal	 1633	 296
Yut	Michael	Hønefoss	 1560	 18

Z
Zachariassen	Bjarne	SOSS	 1849	 483
Zakharov	Igor	Kirkenes	 1797	 33
Zhuravlev	Sergey	Narvik	 1934	 91
Zymberaj	Bedri	Rilindja	 1730	 45

Ø
Ødegaard	Karl	Eirik	Trondheim	 1102	 225
Ødegaard	Per	Chr	Trondheim	 1425	 541
Ødegaard	Runar	A	Stavanger	 1974	 22
Ødegården	Harald	B	Lillehammer	 1145	 95
Øgaard	Leif	OSS	 2343	1426
Øhman	Kjell	Tage	Akademisk	 1505	 90
Øie	Olav	Bergens	 1108	 36
Øksnevad	Arild	Nittedal	 1557	 82
Øksnevad	Håkon	Nittedal	 1050	 87
Ørjasæter	Dag	Strømmen	 1528	 60
Ørtoft	Kai	Kristiansand	 1973	 852
Østebrøt	Kenneth	Bergens	 1261	 88
Østebø	Roger	E	Hønefoss	 1717	 286
Østenstad	Berge	Asker	 2478	1435
Østerberg	Hugo	Akademisk	 2031	 324
Østerdahl	Runar	Drammen	 1264	 35
Østrem	Thore	Nordstrand	 1786	 591
Østtveit	Martin	OSS	 2088	 793

Øvergaard	Jens	(Tidl.	Løten)	 1726	 481
Øvergaard	May	Frida	Masfjorden	 	834	 31
Øversveen	Martin	Nittedal	 	733	 23
Øverås	Alf	Drammen	 1840	 807
Øvstehage	Per	A	Lillehammer	 1484	 415
Øyan	Arild	NSSF	 1131	 191
Øyan	Oddvar	NSSF	 1319	 218
Øye	Olav	Nordstrand	 1432	 842
Øyvann	Aage	Nittedal	 1130	 35

Å,	Aa
Aaberge	Vegard	1911	 1105	 114
Aabid	Ryaad	Kristiansand	 1468	 104
Aadland	Hans	Joachim	Fana	 	973	 50
Ådnøy	Hallvard	V	Follo	 2256	 781
Aagedal	Geir	O.	Bergens	 1542	 91
Aalen	Ove	(Tidl.	Førde)	 1314	 20
Aamodt	Audun	Indre	Østfold	 1200	 79
Aamodt	Freddy	Sarpsborg	 1553	 825
Aandal	Kristian	Porsgrunn	 1870	 208
Aaneby	Terje	Sørum	 1446	 415
Aanes	Kjell	Narvik	 1800	 257
Aanestad	Knut	Randaberg	 1295	 236
Aanstad	Magnus	Narvik	 1905	 777
Aanstad	Sondre	Lillehammer	 	932	 48
Årdal	Per	Arne	Kirkegata	 1066	 156
Aarefjord	Christian	Hamar	 1735	 107
Aarland	Stein	A	Bergens	 2224	 606
Årmot	Leidulv	Konnerud	 1257	 61
Aarnes	Carl	Christian	Nordstrand	 1478	 408
Aarstad	Olav	Stjørdal	 1302	 141
Aarstad	Tron	Stjørdal	 1668	 462
Aarthun	Lisbeth	Sandnes	 	693	 75
Aarthun	Rune	Sandnes	 1716	 488
Aas	Henrik	Stjernen	 1584	 202
Aas	Ole	Johan	Alta	 1071	 137
Aasen	Oddvar	Moss	 	905	 16
Aaseth	Espen	Nordnes	 	988	 25
Aasum	Anker	Halden	 1542	 252
Åsvoll	Guttorm	Verdal	 1037	 69

Norsk IM-napp



Uventet stor spenning om fi-
naleplassene på Østlandet, 
foreløpig etter oppskriften i 
andre landsdeler 

Etter tre av fem seriesjakkhelger 
er stemningen som vanlig 
avventede utenfor Østlandet. 
Finalekvalifiseringen i Nord-Norge er 
fortsatt på KM-stadiet, men som tradis-
jonen krever allerede med stort engas-
jement og tilhørende regelkrangler. De 
etablerte storlagene Tromsø og Narvik 
har i år fått en mulig utfordrer i Team 
Bjørnsen, en nydannet Tromsøklubb 
med rustne men kapable storspillere 
som Sven Wisløff Nilssen, Jon Kristian 
Røyset, Thomas Robertsen og Frode 
Bull Jæger på medlemslistene.. Hvor-
vidt et sykdomspreget Team Bjørnsen 
gikk videre fra KM i Troms og Nor-
dre Nordland til den Nord-Norske 
sonefinalen, er imidlertid fortsatt noe 
uklart en uke etter at KM ble spilt.   

I Vestlandet avdeling sør kan man om-
sider glede seg over stigende interesse, 
og mange lovende unge spillere på 
lagene til Sandnes og Stavanger. Noe 
mer grånende herrer fra Randaberg 
har fortsatt det klart sterkeste laget, og 
ser etter tre innledende seire ut til å gå 
mot nok en trygg finaleplass. Sandnes 
har mot en walk over og to andrelag 
også innledet med tre seire, men må ut 
fra lagoppstillingene overgå seg selv i 
innbyrdes oppgjør om det skal bli noen 
spenning i Vestlandsserien sør. Noe 
mer spennende er det da i den klart 
sterkere Vestlandsserien nord, hvor de 
mulige utfordrerne fra SK 96 og Fana 
begge har innledet med to storseire. 
Storfavoritt Bergens har i år enda flere 
spillere enn vanlig stasjonert på Østlan-
det og har i forlengelsen av det stilt litt 
svakere lag enn vanlig på hjemmebane, 
men anført av IM-ene Ivar Bern og 
Eirik T. Gullaksen er Bergens I forutsatt 
rimelig mobilisering til siste kamphelg 
fortsatt stor favoritt til førsteplassen. 

I Midt-Norgeserien er det fortsatt 

bare en finaleplass å kjempe om, og 
resultatene så langt har bare bekreftet 
spådommene om at den går til den 
tradisjonelle hegemonen fra Trondhe-
im – eller det fremgangsrike unge laget 
fra Molde. Etter en klar seier i innbyrdes 
oppgjør mot Kristiansund er Molde i 
praksis sikret førsteplassen i Møre og 
Romsdal, og selv om Stjørdal har over-
rasket positivt med tre seire i Trøndelag 
skal Trondheim ut fra lagoppstillingene 
der være suverene. Alt tyder dermed 
på at Midt-Norgeserien blir avgjort i 
et ganske åpent oppgjør mellom Mol-
de og Trondheim søndag 12. mars. 

Flere toppkamper og mer spenning er 
det da som vanlig fra start i Østlands-
serien. Kampen om tre finaleplasser så 
på forhånd langt mindre spennende 
ut enn vanlig i år, siden NTG trakk 
laget før seriestart mens Porsgrunn 
alt er finalekvalifisert som vinner av 
fjorårets åpne gruppe. De aller fleste 
som våget uttale seg på forhånd reg-
net et ytterligere forsterket OSS som 
en soleklar seriefavoritt, og tok for 
gitt at OSS, Asker og Moss ville legge 
beslag på de tre ledige finaleplassene. 
Moss med færre utenlandske GM-er 
og flere klasse 1-spillere fra Østfold 
enn i fjor kom imidlertid straks bakpå 
med tap 2,5-3,5 i Porsgrunn, og gikk 
deretter på knepne tap også i runde 
tre og fire mot de mulige utfordrerne 
fra Bergens IV og Akademisk. Moss 
er dermed på etterskudd i forhold til 
begge disse lagene, men kan fortsatt 
kjempe om en finaleplass hvis de kan 
mobilisere GM-ene sine og overraske 
i nøkkelkampene mot OSS og Asker. 
Asker har også stilt svakere lag enn 
ventet så langt, men som vanlig brukt 
sjansene sine så godt i jevne kamper 
at finaleplassen synes rimelig sikker.    

OSS kan derimot ikke kjenne seg sikker 
etter at de med sterkt svekkede lagopp-
stillinger gikk på først et overraskende 
tap borte mot Porsgrunn, og deretter 
et sensasjonelt tap hjemme mot Follo. 
OSS slo imidlertid tilbake da de måtte 
med en knepen seier mot Bergens IV 
i femte runde, og har så stort potensial 
for mobiliseringer til sluttrundene at 

ingen for alvor tror den finaleplassen 
kan komme i fare. Den største favorit-
ten til førsteplassen er imidlertid gan-
ske så uventet blitt Porsgrunn, som 
med andrebordsspiller FM Geir Sune 
Tallaksen utilgjengelig og finaleplas-
sen sikret alt før sesongstart egentlig 
fryktet en plass rundt midten av tabel-
len. Laget har i stedet innledet med fire 
seire og en uavgjort, og kan med Moss, 
OSS og Asker unnagjort da ligne en 
sikker seriemester. Porsgrunn har slitt 
uventet hardt på førstebordet i år, men 
vært solide på de to neste og vunnet 
så mange partier på de tre siste, at det 
med hjelp av marginene mot både 
Moss og OSS altså har holdt til en udelt 
ledelse så langt. Det er likevel verdt å 
merke seg at Porsgrunn har igjen både 
Bergens IV og Akademisk, to lag som 
altså nå kjemper for en finaleplass. 

Østlandsserien er kort sagt blitt langt 
mer spennende enn noen ventet så 
langt, og etter fem runder henger altså 
den ventede finaleplassen til Moss i 
en svært tynn tråd. Nedrykksstriden 
er det derimot svært få som bryr seg 
med i år: Siden minst halvparten av 
lagene forventes komme med i den 
nye Telio-serien, regner ingen med at 
noen kan rykke ned fra denne serien. 
Tross SOSS’ svake innsats så langt er 
deres førstebordsspiller FM Bjarte 
Leer-Salvesen likevel en svært inter-
essant spiller å følge, siden han etter 
sin glimrende start med 4/5 synes 
snublende nær sin tredje IM-napp. 
(noe han riktig nok gjorde på samme 
tid i fjor også.) Godt hjulpet av sin 
førsterundeseier mot GM Normunds 
Miezis har Porsgrunns Espen Lie også 
vært på sporet av et IM-napp, men han 
må tilfelle forlenge nappet inn i NM-
finalen siden han neppe vil møte nok 
tittelholdere på andrebord i serien.     

Av plasshensyn må denne utgaven 
av Norsk Sjakkblad dessverre nøye 
seg med denne korte situasjonsopp-
dateringen om seriesjakken.. Lengre 
reportasjer og partier fra seriesjakken i 
samtlige landsdeler loves i neste utgave.         



Østlandsserien
1. divisjon

4. runde: (14. januar)
OSS I - Follo 2½ - 3½
Asker - Porsgrunn 3 - 3
Strømmen - SOSS ½ - 5½
Black Knights - Bergens IV 2½ - 3½
ASKO I - Moss 4 - 2

5. runde: (15. januar)
Porsgrunn - Strømmen 5½ - ½
Bergens IV - OSS I 2½ - 3½
SOSS - ASKO I 1 - 5
Follo I - Asker I 2½ - 3½
Moss I - Black Knights 3½ - 2½

6. runde: (11. februar)
SOSS - Porsgrunn I 1½ - 4½
OSS I - Moss I 4 - 2
Asker I - Bergens IV 3½ - 2½
ASKO I - Black Knights 4½ - 1½
Strømmen I - Follo I 1 - 5

7. runde: (12. februar)
Porsgrunn I - ASKO I 3 - 3
Bergens IV - Strømmen I 6 - 0
Black Knights - OSS I 2 - 4
Follo I - SOSS 2 - 4
Moss I - Asker I 2 - 4

Porsgrunn 7 5 2 0 28.0 12
Asker 7 5 2 0 25.0 12
Akademisk 7 4 2 1 27.5 10
OSS 7 5 0 2 27.5 10
Bergens IV 7 4 1 2 24.5 9
Follo 7 3 1 3 20.5 7
Moss 7 2 0 5 19.5 4
SOSS 7 2 0 5 18.0 4
Black Knights 7 1 0 6 15.5 2
Strømmen 7 0 0 7   4.0 0

2. divisjon avdeling A:

Drammen I 5 4 1 0 22.0 9
Nordstrand I 5 4 1 0 19.5 9
Caissa I 5 3 0 2 15.0 6
Fredrikstad I 5 3 0 2 11.0 6
Sarpsborg I 5 2 1 2 13.0 5
Modum I 5 1 1 3   7.5 3
Tønsberg 5 1 0 4   6.5 2
Arendal 5 0 0 5   5.5 0

2. divisjon avdeling B:

SK 1911 I 5 4 1 0 16.0 9
Lillehammer I 5 4 0 1 17.5 8
OSS II 5 4 0 1 17.5 8
Drammen II 5 2 2 1 14.0 6
Kongsvinger I 5 2 0 3 11.0 4
Nordstrand II 5 1 1 3 12.0 3
Akademisk II 5 0 1 4   7.0 1
Nordstrand III 5 0 1 4   5.0 1

Vestlandsserien
1. divisjon Nord

1. runde: (14. januar)
Bergens I - Førde 4 - 2
Nordnes - Fana 1 - 5
SK 96 - Sotra I 5 - 1

2. runde: (15. januar):
Fana - Førde 4 - 2
Sotra 1 - Bergens I 2 - 4
Nordnes - SK 96 1½ - 4½

3. runde: (12. februar):
Bergens I - Nordnes 4½ - 1½
SK 96 - Fana 4½ - 1½
Førde - Sotra 3½ - 1½

SK 96 3 3 0 0 14.0 6
Bergens I 3 3 0 0 12.5 6
Fana 3 2 0 1 10.5 4
Førde 3 1 0 2   7.5 2
Sotra I 3 0 0 3   5.5 0
Nordnes 3 0 0 3   4.0 0

1. divisjon Sør

1. runde: (spilt 1, 5. og 6. nov.)
Randaberg I - Randaberg II 5 - 0
Sandnes II - Sandnes I ½ - 4½
Stavanger I - Stavanger II 5 - 0

2. runde: (4. desember)
Stavanger I - Randaberg I 1 - 3
Stavanger II - Sandnes I 1 - 4
Randaberg II - Sandnes II 4½ - 1½

3. runde: (15. januar)
Sandnes II - Stavanger I 1-4
Sandnes I - Randaberg II 5-0 (wo)
Randaberg I - Stavanger II 5-0

4. runde: (12. februar)
Randaberg I - Sandnes II 4 - 1
Stavanger I - Sandnes I 3 - 2
Stavanger II - Randaberg II 1 - 3

Randaberg I 4 4 0 0 17.0 8
Sandnes I 4 3 0 1 15.5 6
Stavanger I 4 3 0 1 13.0 6
Randaberg II 4 2 0 2   7.5 4
Sandnes II 4 0 0 4   3.0 0
Stavanger II 4 0 0 4   2.0 0

2. divisjon Nord
Bergens II 3 3 0 0 13.5 6
Masfjorden I 3 3 0 0 12.5 6
Sotra II 3 2 0 1 10.0 4
Voss 3 1 0 2   5.5 2
Bergens III 3 0 0 3   2.0 0
Masfjorden II 3 0 0 3   1.5 0

Midtnorgeserien
1. divisjon M&R

2. runde: (14. januar)
Molde I - Aalesunds 4½ - 1½
Ørsta - Kristiansund I 2 - 3
Molde II - Kristiansund II 3 - 2

3. runde: (15. januar)
Aalesunds - Molde II 2 - 3
Kristiansund II - Ørsta 3½ - 1½
Kristiansund I - Molde I 1 - 4

4. runde: (11. februar)
Molde II - Ørsta 5 - 0 (wo)
Molde I - Kristiansund II 5 - 0 (wo)
Aalesunds - Kristiansund I 3 - 2

5. runde: (12. februar)
Ørsta - Molde I 2 - 3
Kristiansund II - Aalesunds 0-5 (wo)
Kristiansund I - Molde II 5 - 0

Molde I 5 5 0 0 21.5 10
Kristiansund I 5 3 0 2 16.0 6
Aalesunds 5 3 0 2 15.5 6
Molde II 5 3 0 2 11.0 6
Kristiansund II 5 1 0 4   5.5 2
Ørsta 5 0 0 5   5.5 0

1. divisjon Trøndelag

2. runde:
Stjørdal - Trondheim II 3½ - 1½
Trondheim I - Trondheim III 5 - 0
Tr.studentene. - Verdal 4 - 1

3. runde:
Trondheim III - Stjørdal 1½ - 3½
Trondheim II - Tr.studentene. 4 - 1
Verdal - Trondheim I 1½ - 3½

4. runde:
Stjørdal - Verdal 3½ - 1½
Tr.studentene.-Trondheim I 1½--3½
Trondheim II - Trondheim III 2-3

5. runde:
Trondheim III-Tr.studentene. ½ - 4½
Verdal - Trondheim II 2 - 3
Trondheim I - Stjørdal 4½ - 1½

Trondheim I 5 5 0 0 21.0 10
Stjørdal 5 4 0 1 15.5 8
Tr. studentene 5 2 0 3 11.5 4
Trondheim II 5 2 0 3 10.0 4
Verdal 5 1 0 4 10.5 2
Trondheim III 5 1 0 4   6.5 2

De to øverste fra hver gruppe, møtes til 
sonefinale om lag-NM-plassen 11.- og 12. 
mars.

2. divisjon Trøndelag

Svartlamoen 2 2 0 0 6.0 4
Trondheim IV 2 2 0 0 5.0 4
SMPOAÅ 2 0 0 2 3.0 0
Orkdal 2 0 0 2 2.0 0

Partier fra de øverste divisjonene:
Østlandsserien: http://www.sjakknet.no/Ostlandsserien.htm
Vestlandsserien: http://home.online.no/~eirikgu/vs05-06.htm
Midtnorgeserien: http://www.moldesjakk.net/Turneringer/seriesjakk05/midtnorge05.htm



Gjenopptakelsen av tra-
disjonen for januartur-
neringer på Gausdal ble 
aldri spennende hva an-
går de to første plassene. 
Etter at GM Normunds 
Miezis og FM Espen Lie 
med godt spill og enda 
bedre uttelling hadde 
startet med henholdsvis 
4/4 og 3,5/4 i den luk-
kede IM-gruppen, ble 
deres innbyrdes oppgjør i femte 
runde en kort remis. Miezis håpet 
det skulle sikre ham førsteplassen, 
siden Espen ventelig ville konsentere 
seg om de 6,5/9 som var kravet til 
IM-napp. Noe som viste seg å slå 
til, og dermed smilte begge fornøyd 
på avslutningsdagen. Miezis kunne 
etter tre nye arbeidsseire sikre udelt 
førstepremie og en prestasjon over 
2600 med en GM-remis i niende 
runde, mens Espen etter ytterligere 
to relativt bekvemme seire (tross 
ytterligere to relativt ubekvemme 
åpninger) kunne spikre både an-
drepremien og IM-nappet med 
en svært kort remis som hvit mot 
Øyvind Bentsen i åttende runde. 
Tross en ny kort remis i siste runde 
rakk fem seire uten tap for Espen til 
en prestasjon på godt over 2500 - og 
andreplass med to poengs margin til 
den danske FM Per Andreasen og 
den svenske FM Simon Silseth. 

Den mangeårige danske landslags-
kaptein og sjakkpersonlighet An-
dreasen fikk tidlig rettet bulletinom-
talen av seg selv fra ”IM-nappkandi-
dat” til ”overvektig middelaldrende 
og halv-alkoholisert skiturist”, men 

kunne likevel lett fått et IM-napp 
ut av turneringen om han ikke 
hadde forspilt klart fordelaktige 
stillinger mot begge GM-ene. Den 
på resultatlisten tilsynelatende så 
suverene Miezis sto egentlig også 
til tap mot den alltid engasjerte 
og ambisiøse amerikaneren Eric 
Moskow, men den alltid humør-
fylte latviske Norgesvennen fikk 
nok en gang god uttelling for sin 
forbilledlige optimisme og vilje til å 
spille på vinst selv i objektivt dårlige 
stillinger. At Moskow til slutt i dette 
dramatiske partiet ikke fikk med-
hold fra turringslederen i sitt krav 
om remisfestning, og dermed tapte 
på tid, utløste en ellers gemyttelig 
turnerings eneste kontrovers. Noen 
timers engasjerte regeldiskusjoner 
senere, roet sinnene seg heldigvis i 

god tid før avreise.

Rent bortsett fra Espen var ikke de 
norske resultatene i IM-gruppen 
mye å skrive hjem om denne gan-
gen:  Tredjerangerte FM Øystein 
Hole er tilsynelatende blitt for god 
og for solid til å gjøre riktig dårlige 
resultater, men en prestasjon under 
2300 og et tap på 15 ELO-poeng 
kom svært ubeleilig i en situasjon 
hvor han etter to IM-napp på ett 
halvår bare manglet 30 ELO-poeng 
på å få tittelen. 4,0/9 for kronisk 
uberegnelige Magne Sagafos var 
like under forventet i hans første 
lukkede IM-turnering. Øyvind 
Bentsens 3,5/9 var bare svakt i 
overkant etter en periode med sterk 
fremgang, mens Arendals Bjørn-Ivar 
Haveland etter mange forspilte 

1.GM Normunds Miezis 2470 LAT +05 +04 +10 +08 +04 +09 +03 +07 =06 8
2.FM Espen Lie 2325 NOR +07 +06 +05 +04 =01 +08 +10 =09 =03 7
3.FM Per Andreasen 2295 DEN =09 +10 +07 -06 =05 =04 -01 +08 =02 5
4.FM Simon Silseth 2327 SWE +10 -01 +08 -02 =09 =03 =07 +06 =05 5
5.FM Øystein Hole 2370 NOR -01 +08 -02 +09 =03 -07 =06 +10 =04 4½
6.GM Heikki Westerinen 2382 FIN -08 =02 =09 +03 =07 +10 =05 -04 =01 4½
7.Magne Sagafos 2273 NOR -02 +09 -03 +10 =06 +05 =04 -01 -08 4
8.Eric Moskow 2248 USA +06 -05 -04 -01 +10 -02 =09 -03 +07 3½
9.Øyvind Bentsen 2187 NOR =03 -07 =06 -05 =04 -01 =08 =02 +10 3½
10.Bjørn Haveland 2093 NOR -04 -07 -01 -07 -08 -06 -02 -05 -09 0

Otto Ibenfeldt Memorial
IM-gruppen

16. - 23. januar 2006

Otto Ibenfeldt Memorial 16. - 23. januar 2006: Første napp til Espen Lie!

- Men en 12 årig 
bergensjente stjal 
likevel showet...

Espen Lie trenger 0,5/2 og er trygt i gang med åttenrundepartiet mot Øyvind Bentsen. Fotografen var klokelig 
nok tidlig på plass: Ytterligere to trekk og ett minutt senere var partiet over og IM-nappet sikret!  

Norsk IM-napp
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sjanser endte opp som en tappert 
smilende illustrasjon av farene ved 
å få en dårlig start som lavest ratet 
i en IM-Berger.

Det første IM-nappet var også det 
udiskutabelt sterkeste resultatet så 
langt i karrieren for lærerskolestu-
dent og FM Espen Lie (22), fire 
år yngre bror av den mer kjente 
GM Kjetil A. Uoffisielt passerte 

Espens FIDE-ELO dermed 2360. 
Stemningen var med god grunn 
fortsatt upåklagelig i Porsgrunn da 
redaktøren intervjuet Espen fire 
dager derpå:

Du har vært nære på IM-napp uten at 
det har holdt helt frem... Når skjønte 
du at dette var gangen det ville lykkes? 
- Et svært godt grunnlag ble lagt da 
jeg hadde stolpe inn både i runde to 
og tre: Holdt remis under press med 
sort mot Westerinen, og vant svært 
lite kontrollert i et humpete parti mot 
Øystein Hole. Siden vant jeg plutselig 
et par sortpartier fordi jeg ikke trengte 
spille på vinst i dem. At Miezis ikke var 
kampvillig i runde fem hjalp selvsagt 
også, men jeg følte meg først rimelig 
sikker da jeg med seieren mot Haveland 
gikk opp på 6/7. Hadde liten tro på 
at Bentsen ville forsøke å slå meg med 
sort i åttende runde, men helt sikker på 
IM-nappet var jeg likevel først da han 

stoppet klokken… Så det å holde remis 
mot Bentsen med hvit ble et foreløpig 
høydepunkt i min sjakkarriere!
I hvor stor grad skyldtes det målret-
tede forberedelser at det løsnet for 
deg nå?
- Jeg hadde som vanlig store ambisjoner 
om målrettede forberedelser. Men som 
vanlig ble det mindre enn det burde 
ut av ambisjonene, i stedet ble det ut 
over i juleferien stadig flere alternative 
forberedelser med en Sudoku-bok som 
jeg fikk i julegave! Hadde sett litt på 
spillestil og åpningsrepertoar for alle 
motstanderne, men fikk ikke inn lengre 
forberedelser mot noen av dem.
Når kommer ditt neste IM-napp og hva 
må du gjøre for å bli IM?
- Håper å klare ett til i 2006, og da må 
jeg jo nesten satse på NM siden det er 
den eneste turneringen jeg vet sikkert at 
jeg skal spille... Jeg må vel for å bli IM 
først og fremst som nå spille de riktige 
turneringene og ha klaff i dem, men har 
nok fortsatt en del å jobbe med særlig i 
forhold til åpningsrepertoaret.
Forskjeller og likheter på deg og 
storebror Kjetil?
- Det er rettferdig at Kjetil er blitt bedre, 
han har både trent og spilt mye mer enn 
meg i mange år nå. Og så er han langt 
mer fryktløs. Jeg kvier meg for ofte for 
å ofre en kvalitet uten å ha noe klart 
etterpå, slike bekymringer har jo ikke 
han selv med dronninger… Talentene 
våre tror jeg alt i alt var omtrent like 
store, men han har desidert det største 
talentet for taktikk og har visst å utnytte 
det godt.
Hvem tror du blir Norges neste IM?
- Tror ”Bompi” (= Bjarte Leer-Salve-
sen. Red anm.) klarer det siste nappet 
han trenger i Østlandsserien før påske. 
Og deretter blir det Øystein som tar de 
siste ELO-poengene han trenger. Selv 
konsentrerer jeg meg om å bli IM før 
”Pudde” (= FM Jon Ludvig Hammer. 
Red anm.)!
   
Sist, men ikke minst viktig: Dine råd til 
unge spillere med ambisjoner om en dag 
å ta IM-napp!
- Først og fremst å tenke minst mulig på 
rating, men spille mye og å ha det gøy 

Bondeøyer
”Bondeøyer” er grupper av bøn-
der som henger sammen og kan 
dekke hverandre. 
XABCDEFGHY
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6-+-+-+-+&

5+-+q+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#
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1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

Etter 1.c4 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 
4.cxd5 £xd5, som GM Miezis 
av en eller annen grunn gjerne 
spiller med hvit, har hvit således 
tre bondeøyer og sort to. 

Det å spille med færrest 
bondeøyer regnes under po-
sisjonelt og materielt ellers like 
forhold ofte som en langsiktig 
posisjonell fordel.

(forts. Telio-annonse)

være frisk og rask tilbake i det norske 
sjakkmiljøet. 

USFs tredje leder i inneværende sesong, 
72-årige Jan Søyland fra Asker, er en 
ryddig og trofast sjakkens gentlemann. 
Han har på ingen måtte albuet seg frem 
for å bli leder i USF i sine pensjonistår, 
men syntes ikke han kunne frasi seg 
ansvaret for en overgangsperiode når 
situasjonen krevde det. ”Da Trond 
fant å måtte trekke seg var det ganske 
naturlig at jeg rykket opp som ny nes-
tleder, siden jeg var eneste gjenværende 
menige styremedlem uten andre porte-
følje. Og når jeg først var blitt nestleder 
måtte jeg selvsagt være forberedt på å 
overta lederens funksjoner når Silje ble 
sykemeldt”. Søyland forteller at han kan 
være villig til å fortsette som medlem 
av styret i USF etter årsmøtet i april, 
men ikke vil være aktuell som kandidat 
for ledervervet da. På spørsmål om 
prioriteringer av USFs innsats for de 
neste månedene er Søyland klar på at 
første prioritet må være en geografisk 
utvidelse av USF gjennom dannelse 
av nye ungdomslag. ”Det er flott om 
storklubber som OSSU og 1911U kan 
få enda flere medlemmer, men viktigere 
likevel at flest mulig barn og unge som 
ønsker å spille sjakk får et lokalt tilbud.” 
Om denne prioriteringen har det vært 
enighet i USF-styret hele perioden. 
Det lover godt for en videre spredning 
og utvikling av ungdomssjakken i vårt 
vidstrakte land. Det gjenstår bare å håpe 
at den lederen som skal overta etter Søy-
land på årsmøtet i april blir sittende noe 
lengre enn de tre lederne i inneværende 
årsmøteperiode, slik at styret fremover 
får bedre tid og muligheter til å sette sine 
gode intensjoner for norsk barne- og 
ungdomssjakk ut i livet.



bonden en viktig støttespiller. Som 
om ikke det var nok, så far sort åp-
net b-linjen, noe som senere viser 
seg å bli avgjørende. 14.e3 virker 
mye mer naturlig. Kanskje likte ikke 
svensken tanken på det remisaktige 
14...¤xd4 15.¥xd4 ¥xd4 16.£xd4 
£xd4 17.exd4 Jeg ville uansett nølt 
med å gå inn i dette, da hvit er den 
eneste med vinstsjanser. Den sorte 
løperen blir stående å stange mot 
d5-bonden. 14...bxc6 15.£d2 15.b4 
kan virke fristende, men det viser 
seg å være dårlig: 15...¥xb4 16.¦b1 
¥xc3! 17.¦xb6 axb6 Sort står klart 
best, med løperparet og skumle 
sammenhengende bønder. 15...a5 
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Gir hvit sjansen til å forsere remis, 
men jeg anså det for nødvendig for 
å hindre b4. Remis ville som tidligere 
nevnt også være et gunstig resultat 
for meg. 16.e3 Etter en god halv-
time i tenkeboksen forkaster Simon 
remisen. Han burde nok innsett at 
sort er i ferd med å få godt spill, og 
heller tatt til takke med det halve 
poenget. 16.¥xg7!? ¢xg7 17.£g5+ 
¢h8 18.£f6+ ¢g8 19.£g5+ og det 
blir evigsjakk. 16...¦fd8 17.¥d4 
¥xd4 18.exd4 a4 Her var jeg veldig 
fornøyd. c6 er riktignok svakt, men 
hvit sliter vel så mye med sine egne 
bønder. 19.b4 a3! Nødvendig og 
godt. b4-bonden er så godt som 
død. 20.¦ab1 ¦a4 21.f4 ¥f5 22.¦b3 
¦b8 23.¦e1 23.g4 ville vart et forsøk 
på å skape motspill, men sort kom-
mer seg fint unna: 23...¥xg4 24.f5 
¦xb4 25.f6 ¥h5 fulgt av Lg6. 23...g6 
Skaper luft for kongen, samtidig som 
det støtter opp om f5-feltet. 24.¦d1 
¦xb4 25.¦xa3 25.¦xb4 £xb4 er 
vrient. 25...¦b2 Her antok jeg at det 
var ”noe” for meg. Jeg så noen 
varianter der den hvite kongen blir 
veldig utsatt, og stolte på intuisjonen. 

Alternativet var 25...¥g4 26.¥f3 ¥xf3 
27.¦xf3 ¦b2 som vinner å-bonden, 
men med tanke på svenskens be-
gynnende tidsnød, ønsket jeg å be-
holde mest mulig brikker på brettet. 
26.£e3 ¦b1 27.¦f1 27.¦xb1 går ned 
etter 27...£xb1+ 28.¥f1 ¥h3 29.£e2 
£a1!–+ Sort truer både slag på d4 og 
Tb1. 27...¦b4 28.¦d1 ¥g4 29.¦d2 
¦b1+ 30.¢f2 30.¥f1 ¥h3 31.¦f2 og 
sort har mange måter å vinne på, for 
eksempel 31...£b2! 32.£d3 ¦xf1+ 
33.£xf1 £b1! 30...£b4 Hvit burde 
være i stand til å forsvare dette, men 
det er en del ting å se opp for. 31.£c3 
31.h3 ¥d7 32.£c3 er nok hva hvit 
skal prøve, men sort kan fortsatt 
skape problemer med 32...£b6 fulgt 
av Te8. 31...£e7 32.£e3 
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32...¦8b2! Nå ryker det en bonde. 
33.¦xb2 33.¦ad3 £xe3+ 34.¢xe3 
¦e1+ 35.¢f2 ¦e2+ 36.¦xe2 ¦xe2+ 
37.¢g1 ¦xa2 blir omtrent det sam-
me som i partiet.; 33.£xe7 ¦xd2+ 
34.¢e3 ¦e2+ og dronninga faller. 
33...¦xb2+ 34.¢g1 £xe3+ 35.¦xe3 
¦xa2 36.¦d3? Nå mister hvit en 
bonde til. Stillingen er uansett van-
skelig å forsvare, i og med at sort 
kan legge press på d4-bonden. 
36...¥e2 37.¦e3 ¦d2 38.¦e8+ ¢g7 
39.¦c8 ¥b5 40.¥h3 ¦xd4 41.¥d7 
¦c4 42.¢f2 Hvit kunne prøvd å 
ta f7-bonden, men d-bonden går 
for raskt, for eksempel: 42.¥e8 d4 
43.¦c7 ¦c1+ 44.¢f2 ¦c2+ 45.¢g1 
¢f8 46.¥xf7 d3 47.¥b3 ¦b2 og hvit 
må gi løperen på d-bonden, hvis 
han i det hele tatt far muligheten til 
det. 42...d4 43.¢e1 d3 44.¥g4 ¦c2 
oppgitt. 0–1

FM Simon Silseth (2327)
FM Espen Lie (2325)
Otto Ibenfeldt Memorial - IM (4)

Siden jeg stod bokført med 2,5 av 3 
for denne runden, var jeg i utgangs-
punktet fornøyd med remis. Simon 
hadde på sin side halvpoenget 
mindre, og måtte nesten derfor gå for 
seier med tanke på IM-napp. 1.c4 e6 
2.d4 d5 3.¤f3 c5 Vi går nå inn i en 
Tarrasch, en åpning jeg har spilt mye 
de siste årene. 4.cxd5 exd5 5.¤c3 
¤c6 6.g3 ¤f6 7.¥g2 ¥e7 8.0–0 0–0 
9.b3 Et trekk jeg faktisk aldri har møtt 
tidligere, men jeg har sett at det har 
vært spilt. 9.¥g5 er det vanligste, og 
her spiller jeg 9...c4 cxd4 blir oftest 
spilt, men blant annet Alexander 
Grischuk har spilt mange fine par-
tier med c4. 9...¥e6 Jeg husket ikke 
helt teorien her, men fant ut etterpå 
at 9...¤e4 10.¥b2 ¥f6 er regnet for 
å være det beste. 10.¥b2 ¤e4 Der 
kom den likevel! 11.dxc5 ¤xc3 
Sort ønsker vanligvis ikke å bytte av 
brikker i slike isolanistillinger som nå 
oppstar, men jeg likte ikke tanken på 
at hvit kunne bruke to springere til å 
ta kontroll over d4. 12.¥xc3 ¥xc5 
13.¤d4 Her ser vi hvits standardplan 
i isolanistillinger. Man setter en of-
fiser, aller helst en springer, på feltet 
foran den isolerte bonden. Klarer 
hvit å opprettholde kontrollen av d4, 
vil sort få problemer med å skape 
motspill. 13...£b6 14.¤xc6? Dette 
trekket strider mot all fornuft. Ikke 
bare gir det opp håpet om å beholde 
en offiser på d4, det gir i tillegg d5-

       Espen Lie 
         kommenterer

med sjakk. Tren for all del også sjakk, men 
bare så lenge det er lystbetont. Innenfor 
treningen er det selvsagt viktig å lære seg 
åpningene sine, men også å bedre sjakkfor-
ståelsen med å se på ulike stillingstyper samt 
taktiske og posisjonelle temaer. Selv teller 
jeg fortsatt ofte ”bondeøyer” når jeg skal 
vurdere stillingene mine under partiene, 
har fortsatt stor nytte av det og mye annet 
nyttig under treningshelgene på Brattås 
barneskole for snart ti år siden…



ELO-GRUPPEN:

SENSASJONELL SEIER TIL KATRINE (12)

Mer interessant samt enda mer 
oppløftende sett gjennom nor-

ske briller ble ELO-gruppen, hvor 
det med flere svært unge spillere i 
hovedroller pågikk en hard kamp om 
førsteplassen helt inn i siste runde.

Det startet sensasjonelt godt og 
holdt hele veien inn for den de-

sidert mest spennende spilleren blant 
dagens norske kvinnespillerne, den 12 år 
gamle Bergens-spilleren Katrine Tjølsen. 
Publikumsfavoritten Katrine var med 
sin beskjedne rating på 1663 rangert 
som nummer 11 av 15 deltakere, men 
feide rett opp i ledelsen med 3,5/4 da 
hun klokken 01.30 tredje spilledag etter 

94 trekk skviset seier ut av et remisaktig 
maratonsluttspill mot sin finske mot-
stander Petri Suuronen. Katrine bevilget 
seg en hviledag med en kort remis mot 
kristiansunderen Anders Olsen i femte 
runde, og kom et halvpoeng etter Ol-
sen da hun i sjette runde spilte til bare 
kongene var igjen mot den ”urtrevliga” 
svenske Gausdal-veteranen Per Johans-
son. Mens en småsyk Olsen slakket av 
farten med to remiser giret imidlertid 
Katrine opp med tonye friske seire i 
runde syv og åtte. I åttende runde kom 
Katrine sant nok for første gang i taps-
fare, da hun i gjensidig tidsnød egentlig 
bukket samme offiser på samme måte 
tre ganger. Den her anonymiserte 

motstanderen (Jø-
rund Berstad) så 
det imidlertid ikke 
den tredje gangen 
heller - hvoretter 
Katrine viste men-
tal styrke ved å gå 
ut av trekkgjenta-
kelsen og i løpet av 
få trekk spilte opp 
et vunnet sluttspill. 

- Bare lurer altså, jeg skal spille på vinst 
i morgen uansett!, forsikret Katrine da 
hun etter den sinnsbevegelsen sjekket 
kvaliteten før siste runde.  Hvoretter 
satte hun seg ned og for åpen internetto-
verføring spilte sitt trolig beste parti som 
sort mot en annen svært talentfull spiller, 
11-årige Anders Hobber fra Porsgrunn. 
Og med det fullførte Katrine Tjølsen 
fem dager før sin 13-årsdag sitt suverent 
sterkeste resultat så langt, med en udelt 
førsteplass som ubeseiret på 7½/9. En 
særdeles velfortjent andrepremie tilfalt 
fortsatt ubeseirede og fortsatt småsyke 
Anders Olsen. 

En uke, en bursdagsfeiring og en 
NGP-turnering senere, hadde 

meget bergenske Katrine fortsatt ikke 
noe imot å bli minnet om sin lovende 
start på sjakkåret 2006:
- Alt stemte plutselig, som det av og til 
kan gjøre når jeg får konsentrere meg om 
å spille sjakk uten å bli forstyrret av skole 
og den slags.... Spillet mitt er fortsatt noe 
varierende: Jeg blir stadig bedre posisjonelt 
- men kan fortsatt overse enkle taktiske 
ting. Alt i alt er jeg godt fornøyd også spil-

Otto Ibenfeldt Memorial
Elo-gruppen

16. - 23. januar 2006
1. Katrine Tjølsen (1553) NOR 7½ 
2. Anders Olsen (1940) NOR 7
3. Kristian Aandal 1951 NOR 6½
4. Sari Rautanen, Finland, 5½, 5. Per Johansson, Sverige, 5½ 6. 
Petri Suuronen, Finland, 5, 7. Hafsteinn Agustsson, Island 4½,  
8. Anders Hobber, Norge, 4½, 9. Jørund Berstad, Norge, 4½, 
10. Mads Andersen, Danmark 4½, 11. Even Thingstad, Norge, 
4, 12. Svein Harald Endresen, Norge, 4, 13. Göran Fant, Sverige, 
3½, 14. Terje Lie, Norge, 3 poeng, 15. Gunnar Bue, Norge 2½.
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lemessig. Særlig mot Fetter’n, (Kris-
tian Aandal. Red.anm.) dvs. ikke at jeg 
spilte så bra, men gøy å slå akkurat ham. 
Og ditt neste mål etter dette blir?
- Å vinne jente-NM i kadett-
klassen, selvsagt - og til somme-
ren vinne lilleputtklassen i Lands-
turneringen! Ellers å vinne stort 
sett alt jeg spiller i 2006, egentlig 
- men det går vel neppe hver gang...
Hvor god kan du bli på lang sikt?
- Vanskelig å si ennå - men jeg skal i hvert 
fall bli elitespiller!
Flott at det finnes norske sjakkjenter 
som har ambisjoner og våger si det! 
Du må vel trene hver dag for å oppfylle 
disse målene?
- Så ofte det går. Jeg har spilt mye på ICC 
tidligere, men gode gamle (ingenting i 
veien for at de kan være nye) sjakkbøker 
er nok fortsatt en bedre måte å lære på. Jeg 
så mest på åpningsteori tidligere, men går 
mer og mer over på midtspill.
Hvem regner du for Norges største 
talent blant de som ennå ikke er fylt 
15?
- Ikke meg, dessverre.... Frode Urkedal 
har jo så mange og sterke resultater at de 
vel må avspeile et stort talent. Lasse Løvik 
er også en sterk kandidat. Men som det 
største naturtalentet regner jeg personlig 
min klubbkamerat Elias DeMac.
Hvordan opplever du ungdomssjakk-
tilbudet i Bergen?
- Skuffende, men det er kommunen og 
ikke sjakklubbenes feil: Ungdomssjakklub-
bene får visstnok 65 kroner i årlig støtte per 
medlem i Bergen, mot 750 eller hva det er 
i Oslo! Men Magnus-boomen har ført til 
økt interesse også i Bergen, det er venteliste 
for å komme med på skolesjakkurs nå - så 
det går fremover her også.
Like før Gausdal kom det et OL-uttak 
hvor du ikke var med og en landslags-
gruppe hvor du heller ikke var med... 
Ble du skuffet over det?
- Å ta meg ut til OL alt i år hadde vel vært 
litt drøyt... Men landslagsgruppen hadde 
jeg håpet å komme med på, har 100 % 
skåre mot en av de som er der. 1-0, altså, 
men likevel, ble litt skuffet når jeg så hvem 
som kom med i stedet for meg.

Noe mer du har lyst til å få frem for 
sjakkbladets yngre lesere?
- At flere jenter må begynne å spille 
sjakk snarest mulig! Kanskje litt dumt 
å si det her siden de som leser sjakkbladet 
alt spiller sjakk, men jeg må passe på å 
si det uansett. Det er ingen grunn til at 
gutter skal være bedre enn jenter til å 
spille sjakk, men det ser selvsagt slik ut 
på topplistene så lenge det er ti ganger 
flere gutter som spiller sjakk!
Er det at så mange flere gutter spil-
ler sjakk bare et pluss sosialt, eller 
har du opplevd det som vanskelig 
å være eneste dronning på mange 
turneringer?
- Nå er det jo noen flere jenter som spil-
ler sjakk da. Det er dessuten ikke fordi 
det er mange gutter som spiller sjakk at 
jeg spiller sjakk... Har ikke opplevd det 
som noe sosialt problem, men det ville 
kanskje vært vanskeligere hvis jeg hadde 
vokst opp med en storesøster i stedet for 
en storebror. Men jeg har hørt enkelte 
sinte utbrudd a la ”jeg tapte mot en 
jente” fra motstandere, ja...
Uff da... Da skal du og andre sjak-
kjenter med samme problem herved 
få det riktige svaret på slike utbrudd, 
nemlig ”ta det som en mann!”.
- Kongebra, den skal jeg huske!
Nest siste spørsmål: Har du lyst til 
å spille i GM B på Gausdal i april? 
Nedre ELO-grense er egentlig 2150, 
men du kvalifiserte deg jo liksom ved 
å vinne ELO-gruppen nå - så har du 
lyst har du lov!
- Du spøker nå, ikke sant? Eller er det 
virkelig så vanskelig å få deltakere til 
GM B? Jeg må snakke med mor og 
far og skolen og sånn, men det høres jo 
veldig spennende ut, da...
Da håper vi det løser seg når du 
får snakket med mor og far og 
skolen og sånn. Aller siste spørsmål 
for denne gangen: Har du lyst 
til å kommentere ett av Gaus-

dal-partiene dine for sjakkbladet? 
- Det går jo an - særlig hvis jeg kan få ta det 
mot fetteren din!!

Redaktøren har mottatt mystiske e-post-
trusler blant annet. om at Porsgrunn kan 
bli en spiller kortere hvis dette partiet kom-
mer på trykk, men står på for ytringsfrihe-
ten og Katrines rett til fritt valg av parti:

Katrine Tjølsen (1553)
Kristian Aandal (1951)
Otto Ibenfeldt Memorial - Elo (3)
1.c4 c5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 g6 4.¤c3 
¥g7 5.d3 d6 6.e4 e6 7.¤ge2 ¤ge7 
8.¥e3!? 8.0–0 er det vanlige 8...
a6 det vanlige  8...¤d4 svekker b4 
feltet, derfor spiller hvit gjerne  9.0–0 
0–0 10.¦b1 fulgt av a3 og b4, dette 
svekker også svarts kontroll over 
d4 feltet 9.d4 cxd4 10.¤xd4 0–0 
11.0–0 £c7 12.¦c1 ¤xd4 13.¥xd4 
¥xd4 14.£xd4 ¤c6 15.£e3 ¤e5 
16.b3 ¥d7 17.¦fd1 ¦ad8 18.£d4 

XABCDEFGHY 

8-+-tr-trk+( 

7+pwql+p+p' 

6p+-zpp+p+& 

5+-+-sn-+-% 

4-+PwQP+-+$ 

3+PsN-+-zP-# 

2P+-+-zPLzP" 

1+-tRR+-mK-! 

xabcdefghy 

Nå begynner svart å få problemer 
18...¥e8?? 18...¥c8 er mye mer 
naturlig, han holder på dekningen 
av d8 tårnet og springeren har c6 
feltet. Men hvit står nok fortsatt klart 
best etter  19.f4; 18...¥c6 19.f4 ¤g4 
20.¤d5±; 18...£a5 er nok det beste 
svart har, fordi etter  19.£xd6? (19.f4! 
¤g4 20.b4 £xb4 21.h3 ¤h6 22.¦b1±) 
19...¥c6 20.b4 (20.£e7 ¦xd1+ 21.¦xd1 

-Det går jo an - særlig hvis jeg kan få 
kommentere partiet mot fetteren din!

Katrine Tjølsen:

               Tjølsen 
                   kommenterer



(21.¤xd1 £e1+ 22.¥f1 £xe4–+ hvor 
hvit ikke kan unngå matt (forsert matt 
i 10 trekk i følge Fritz) 21...£xc3–+) 
20...¦xd6 21.bxa5 ¤xc4 22.¦xd6 
¤xd6 hvor svart står liten fordel . 
Derfor spiller ikke hvit Dxd6 men f4 (se 
variant ovenfor) 19.c5 ¤c6 20.cxd6 
Svart ligger under med mer enn en 
bonde her, så på brikkene hans! 
20...£a5 20...£b8 21.£c5 eller det 
enkle  (21.£d2) 21...b6 22.£a3 £a7 
21.£e3 21.£f6 hadde vært bedre 
21...e5 22.¦d5? alternativt “?!” 
det naturlige  22.¤d5 er kanongodt 
22...¦xd6 23.¤e7+ ¤xe7 24.¦xd6 
£xa2+- hvor hvit kan spille Lf1, f4, 
Tcd1 osv 22...£b4 23.¦cd1 ¥d7 
24.£c5 £xc5 25.¦xc5 ¥e6 26.¤d5 
f6 27.¤c7 ¥f7 28.¥h3? ¤d4 29.d7 
b6 Oi, dette hadde jeg ikke sett, 
men bonden på d7 gjør det likevel 
lett å vinne 30.¦xd4 exd4 31.¦c6

XABCDEFGHY

8-+-tr-trk+(

7+-sNP+l+p'

6pzpR+-zpp+&

5+-+-+-+-%

4-+-zpP+-+$

3+P+-+-zPL#

2P+-+-zP-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

31...h5?? Et bedre alternativ 
ville vært 31...¢g7 men det 
er ikke lett å finne trekk for 
svart i stillingen 32.¦xf6 g5 
33.¥f5 ¢g7 34.¦d6 a5 35.¦xd4 
Her hadde  35.e5 vært sterkt. Det 
hindrer kongen til f6 slik at hvit 
får spilt 36. Se6+ (dersom 
svart flytter kongen er det 
likevel gaffel på tårnene) Lxe6 Lxe6 
og det er svært vanskelig (om ikke 
umulig) å få vekk løperen på e6. 
35...¢f6 36.¦d6+ ¢e7 37.¦xb6 
også her bør 37.e5 vurderes 
37...¥g8 38.¦a6 ¦f6 39.¦xa5 ¦c6 
40.¤d5+ ¥xd5 41.exd5 41.¦xd5 
er også en mulighet, men hvit står 
til vinst uansett 41...¦c1+ 42.¢g2 
¦f8 43.d6+ unødvendig, og med 
at etter  43.b4 ¦xf5 44.d6+ så kan 
ikke svart dekke tårnet og d8D,  
44...¢xd7 45.¦xf5 ¢xd6 46.¦xg5 

faller h5 bonden og 43...¢xd6 
44.a4 ¦c5 45.¦a6+ ¢c7 her 
begynner jeg å tulle 46.g4 hxg4 
47.¥xg4 ¦c2 48.¢g3 ¦c3+ 49.f3 
¦xb3 50.¦a5 ¦a3?? 51.¦c5+ 
¢d6 52.¦c8 ¦fxf3+ 53.¢g2 1–0

Gausdal videre
Den lange tra-
disjonen for 
internasjonale 
turneringer på 
Gausdal i ja-
nuar ble dess-
verre avbrutt 
i  2 0 0 4 ,  d a 
Gausdal Troll 
Masters måtte 
avlyses grun-
net manglen-
de interesse 
fra hotellet for 
s j akkgjes ter 
under skise-
songen. Årets 
comeback var 
i samråd med 

hotellet planlagt som en liten 
turnering for de særlig ski- og/el-
ler sjakkfrelste, og med bare to 
grupper sa arrangøren seg rimelig 
fornøyd med 25 deltakere. Det ga 
seg selv at den første turneringen 
på Gausdal spilt etter den legen-
dariske turneringslederen Otto 
Ibenfeldts død, måtte bli en min-
neturnering for ham. 

Det gjenstår å se om minnetur-
neringen kan gjentas og eventuelt 
utvides i januar 2007. Arran-
gøren lover med henvisning til 
vedvarende usikkerhet om videre 
yrkesliv og privatliv for samtlige 
medlemmer av arrangementsko-
miteen (hvor alle vedtak fortsatt 
fattes med sifrene 1-0) fortsatt bare 
en Gausdal-turnering av gangen. 
Og råder derfor alle som vil være 
sikre på å få spilt en til å melde 
seg på Gausdal Classics som spilles 
23. april-1. mai, med et langt mer 
ambisiøst opplegg inkluderende to 
GM-grupper.

Otto Ibenfeldt
(1925 - 2005)

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

Medlemsavgift 2006 gjennom klubb
Voksen kr 360 
junior/kadett kr 180
lille- og miniputt kr 90 
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 
Jan Søyland (Asker)
Tlf. 67 14 62 35p
e-post: jasoey@online.no



4. mars:  OSS Hurtig GP (NVGP) Oslo Schackselskap
11. - 12. mars: NSFs seriesjakk Lokale arr.
18. - 19. mars: Game Bybro NVGP (NVGP) Trondheim SF
24. - 26. mars: Rallarsjakken (NVGP) Narvik SK
1. - 2. april: Torghatten Grand Prix (NVGP) Brønnøysund SK
1. april: OSS april hurtig-GP (NVGP) Oslo Sckachselskap
3. - 19. april: EM individuelt Kusadasi Tyrkia
8. - 16. april: Oslo Påskesjakkfestival (NVGP) Tiger SK
17. - 19. april: KM-helg Lokale arr.
21. - 23. april: Team Bjørnsens Første Turnering Team Bjørnsen
22. april: Guttorm Klavestads minne (NVGP) Halden SK
22. april Verdal Hurtigsjakk (NVGP) Verdal SK
22. - 23. april Sparebank1 Nordvest Grand Prix (NVGP) Kristiansund SK
23. april - 1. mai Gausdal Classics Hans Olav Lahlum
29. april - 1. mai NM for skolelag (USF) SK av 1911U
6. mai: Bergen Hurtig GP (NVGP) Bergens SK
7. mai: Bondeofferet GP (NVGP) SMOAÅ
20. mai - 4. juni Den 37. sjakkolympiade Torino, Italia
3. - 5. juni:  Nordnorsk mesterskap Harstad SK
7. - 11. juni Lag-NM-finalen SK av 1911
24. juni - 26. juli Midnight Sun Chess Challenge (NVGP) Tromsø SK
8. - 15. juli Landsturneringen Moss SK

NVGP

Sammenlagt 
etter 34 turneringer

(per 12. februar)
Klasse Mester
1 Torbjørn R. Hansen, SK 1911 106
2 Øystein Hole, Akademisk 105
3 Jon Ludvig Hammer, OSS 101

Klasse 1
1 Daniel J. Kovachev, OSS 103 
2 Inge S. Skrondal, Akademisk 99
3 Espen Forså, Tromsø 85

Klasse 2
1 Andreas Larsen, Narvik 106
2 Tarek Spreeman, SK 1911 99
3 Svein E. Lurdalen, Kongsb. 95

Klasse 3
1 Ingar Burchardt, Tromsø 90
2 Timmie Nygaard, Porsgrunn 90
3 Håkon Briseid, Akademisk 87

Klasse 4
1 Emil-Lion Nomat, Tromsø 90
2 Jathavan Suntharalingam, OSS 86
3 Harald Omland, Asker 86

Klasse 5
1 Emil-Lion Nomat, Tromsø 106
2 Tor Botheim, SK 1911 98
3 Raksha Kulasingam, OSS 98

Superbonus 
5 klasseseire: Jon Ludvig Hammer 3 
klasseseire: Jostein Sørhus, Svein Erik 
Lurdalen, Emil Lion-Namat, Ingar Bur-
chardt, Øystein Hole, Daniel Jakobsen 
Kovachev og Inge Sandstad Skrondal

Terminliste og resultater for NVGP 
finnes på:

http://tromsosjakklubb.com/ngp/

Like før (den første) dødlinjen for dette 
sjakkbladet gikk ut, innløp en ny glad-
melding - og det i form av årets norske 
lag til det forestående sjakk-OL i Torino! 
Et sammenfall av hyggelige prioriter-
inger og andre gunstige omstendigheter 
gjør at Norge kan stille med de seks 
høyest ratede spillerne i åpen klasse og 
med de fire høyest ratede spillerne på 
kvinnesiden!

Lagoppstillingen i åpen klasse:
1) GM Magnus Carlsen (NTG) 
2) GM Simen Agdestein (NTG) 
3) GM Leif Erlend Johannessen (OSS) 
4) GM Kjetil A Lie (Porsgrunn) 
5) GM Einar Gausel (OSS) 
6) GM Rune Djurhuus (Akademisk)

Den 37. sjakkolympiaden 
spilles i Torino, Italia fra 
19. mai til 4. juni.

Offisiell hjemmeside: 
http://www.chessolym-
piad-torino2006.org/eng/

 Kvinneklassen:
1) WIM Ellen Hagesæther (Follo) 
2) WIM Sheila Barth Sahl (Asker) 
3) WFM Silje Bjerke (1911) 
4) Gro Ferkingstad (Sevland).

Med seks GM-er i troppen og en kan-
didatmatchspiller på førstebord stiller 
Norge utvilsomt sitt sterkeste OL-lag 
noensinne. Og dermed gjenstår det 
”bare” å teste ut hvor langt opp over 
resultatlistene det kan føre oss, i en tid 
hvor stadig flere andre nasjoner også kan 
mønstre stadig flere GM-er med stadig 
høyere ratingsnitt. Norsk Sjakkblad 
lover å komme sterkt tilbake til OL-
lagene og MANGE MANGE andre 
viktige saker i neste utgave, som
(forhåpentligvis) når leserne i første 
halvdel av april!



Gamle Bybro NVGP

Individuelt KM for Sør-Trøndelag, 18.-19. mars

Trondheim Sjakkforening har gleden av å invitere til Gamle Bybro NVGP. 
Turneringen har status som individuelt KM og beste spiller fra Sør-Trøn-
delag vil dermed få tittelen kretsmester.

Tid:   18.-19. mars 2006
Spillested:  Våre nye lokaler i Kjøpmannsgata 5, 5.etg.
Turneringsform: 5 runder Monrad
Siste oppmøte: Lørdag 18. mars kl. 09.30
Betenkningstid: 90 min. på 40 trekk, deretter 30 min. 
   på resten av partiet
Gruppeinndeling: Alle spiller i en gruppe
Startkontingent: Senior kr 200, junior kr 150
Premiering:  1500 kr, 1000 kr, 500 kr, 
   forøvrig klassevis 1/3 bokpremiering
Overnatting:  Britannia Hotell på tlf. 73 800 800
   Trondheim Vandrerhjem på tlf. 73 87 44 50
Påmelding:  På våre hjemmesider www.tsf.no, eller kontakt 
   Tore Løvaas, mob. 450 31 382, 
   e-post: tore.lovaas@ntnu.no

Vi tilbyr: 
• Lokaler med utsikt over Gamle Bybro og Nidelven
• Gratis kaffe, samt sjokolade og brus til kostpris
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Arrangør av Landsturneringen i sjakk 2006
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Moss Schakklub skal arrangere
Norgesmesterskapet i sjakk 
8. -15. juli 2006.

Hovedsponsor for Landsturneringen 2006

Moss Schakklub ønsker alle sjakkvenner velkommen til NM i Moss.

Vi håper og tror at denne Landsturneringen skal føye seg inn i rekken av
vellykkede turneringer, og vi setter stor pris på at Norges Sjakkforbund ga
oss denne utfordringen.

Moss har litt av hvert å tilby sine gjester; badestrender, gallerier og
turområder.

Spillelokalet - Mossehallen - ligger i vakre Nesparken i byens sentrum.

Dato
Fredag 7.juli
Lørdag 8.juli

”
”

Søndag 9.juli
”

Mandag 10.juli
”

Tirsdag 11.juli
Onsdag 12.juli
Torsdag 13.juli
Fredag 14.juli

”
Lørdag 15.juli

”

Klokkeslett
17:00 - 22:00
10:00 - 15:00
15:30
17:00 - 24:00
12:00 - 19:00
19:00
09:00 - 16:00
17:00 - 24:00
12:00 - 19:00
12:00 - 19:00
12:00 - 19:00
10:00 - 17:00
18:00
10:00 - 17:00
17:00

Aktivitet
Registrering
Registrering
Åpning
1.runde
2. runde
NSF Kongress
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde
8. runde
NM i lynsjakk
9. runde
Premieutdeling

Klasse
Elite
Mester
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Senior A
Senior B
Junior A
Junior B
Kadett A
Kadett B
Lilleputt
Miniputt

Vanlig
Gratis
550,-
550,-
550,-
550,-
550,-
550,-
550,-
550,-
400,-
400,-
300,-
300,-
300,-
300,-

Program Startavgifter

Påmeldingsfrist/betalingsfrist er 1.juni. Senere påmelding vil medføre
forhøyet startavgift på 25-50 %.

Med vennlig hilsen fra oss alle i NM-komiteen og Moss Schakklub.

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


