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Et svært vellykket NM i Moss 
er gått over i sjakkhistorien. 
Men en ny storduell om konge-
pokalen gjenstår
- og det var noen mer fornøyd med enn 
andre
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Idet norsk sjakkblad 4/2006 må 
sendes til trykkeriet, er det fortsatt 

uavklart når og hvor høstens største 
norske sjakkbegivenhet – kandidatmat-
chen mellom Magnus Carlsen og den 
armenske verdenstreeren Levon Aronian 
– skal gå av stabelen. Forbundspresi-
dent Torstein Bae opplyser at man fra 
NSFs side har arbeidet aktivt for å få 
matchen til Norge, men at dette forut-
setter sponsormidler i størrelsorden en 
halv million kroner som det har vist 
seg umulig å  fremskaffe. Noe som jo 
er fullt forståelig, men likevel trist nytt 
både for NSF og de tenkbare sponsorene, 
da den matchen i Norge utvilsomt ville 
hatt formidabel reklameverdi både na-
sjonalt og internasjonalt. 

FIDE har på sin side hatt store pro-
blemer med å få solgt både den og 

de øvrige kandidatmatchene. Noe som 
ventelig innebærer at de enten snart 
kommer på salg eller blir sendt til 
FIDE-presidentens hjemland Kalmykia. 
Fra FIDEs side sies nå at en avklaring 
først vil komme på presidential boards 
møte i slutten av september, noe som 
med all sannsynlighet innebærer at 
første trekk tidligst kan gjøres godt ut i 
november. Saken er i ferd med å bli en 
ny problemsak for den sittende FIDE-
styret, og er selvsagt til stor irritasjon 

Aronian - Carlsen utsatt på ubestemt tid

for det store og kvalitetsbevisste sjakk-
publikum både i Norge og andre land, 
som etter mange års sulteforing med 
cupturneringer nå venter utålmodig på 
kandidatmatchene. Utsettelsen er imid-
lertid langt dårligere nytt for Armenia 
enn for Norge. All den tid Magnus med 
sin vedvarende fremgang ut over i 2006 
foreløpig bare blir en farligere utfordrer 
for hver måned som går, mens Aronians 
bratt oppadstigende formkurve omsider 
kan se ut til å ha snudd i sommer.

Lederen
utgår for å gi mer plass 
til dekningen av Lands-
turneringen i Moss, som 
sammen med årets sene 
NM-finale for lag selv-
sagt tungt dominerer 

Norsk Sjakkblad 4/2006. De mange sterke 
resultater norske spillere siste del av som-
meren gjorde i utenlandske turneringer, vil 
i likhet med Midnightsun Chess Challenge 
bli behørig dekket i neste utgave.

Redaktørskifte i 
Norsk Sjakkblad?

Med 2/3 av 
kontraktsår-
e t  u n n a -
gjort, er den 
ansvarlige 
redaktøren 
i ærlig tvil 
om han fra 
sin side skal 
forsøke å få 

sin kontrakt med NSF fornyet til også 
å gjelde for årgangen 2007. Avgjørende 
for dette vil være dels andre private og 
arbeidsmessige forhold som håpes avklart 
i løpet av oktober måned - og dels lesernes 
mening så langt den lar seg klarlegge. 
Medlemmer som etter å ha lest nummer 
1, 2, 3 og/eller 4 har synspunkter for el-
ler mot om redaktøren bør forsøke å få 
sin kontrakt fornyet, oppfordres sterkt til 
innen 15.10 å sende disse direkte til hanso.
lahlum@c2i.net. Alle ærlige synspunkter 
mottas med takk og leses med interesse, det 
være seg fra stormestere, klasse 5-spillere, 
sjakkforeldre eller andre lesere. 

Redaktøren understreker at han fortsatt 
med takk tar imot alle kommentarer til 
årets fire første utgaver, så vel som tips om 
aktuelle temaer til de to gjenværende. 
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Trondheim slo sensasjo-
nelt ut Bergens i kva-
lifiseringsgruppen - og 
duket dermed for tredob-
belt Østlandet i mester-
skapsgruppen...

av Hans Olav Lahlum

Mesterskapsgruppen av NM-finalen 2006 
ble imøtesett med særlig spenning siden 

den ikke bare skulle kåre en Norgesmester, 
men også kvalifisere seks lag for neste års 
Telioserie. Ved avdukningen av lagopp-
stillingene viste det seg ikke uventet at 
seedingsrekkefølgen var OSS-Asker-Ber-
gens-Porsgrunn-Akademisk-Trondheim-
Randaberg-Tromsø. Spenningen økte 
imidlertid ytterligere siden OSS i avmagret 
utgave uten GM Leif Erlend Johannessen, 
FM Espen Agdestein, FM Sverre Heim og IM 
Svein Johannessen var en gullfavoritt som 

glitret mindre enn konkurrentene 
hadde ventet og fryktet. GM Einar 
Gausel sto øverst på listen deres, 
men var foreløpig ikke å se: OSS 
hadde med to OL-spillere blitt særlig 
hardt rammet av at finalen startet få 
dager etter OL. 

Asker manglet FM Roar Elseth, 
men stilte ellers toppet med GM 
Berge Østenstad, GM Jonathan 
Tisdall og IM Bjarke Sahl som et 
fryktinngytende trehodet sjakktroll 
på toppbordene. Bergens var toppet 
og hadde et jevnt lag med postsjakk-
verdensmester IM Ivar Bern jekket 

helt ned til fjerdebord. Bergenslaget virket 
imidlertid mer enn litt rustent og hadde et-
ter dannelsen av Oslo Vest (se åpen gruppe) 
plutselig en uventet kort reservebenk. 
Team Buer Porsgrunn innleverte med 
andrebordsspiller FM Geir Sune Tallaksen 
vel hjemvendt fra Australia en tipp toppet 
tropp, men GM Kjetil A Lie var ved oppstart 
onsdag fortsatt opptatt med å jobbe inn 
OL-fraværet på SFO i Porsgrunn. 

Dermed stilte OSS og Team Buer Pors-
grunn som favoritter mot Akademisk 
og Tromsø i innledningsgruppe A, og 
det samme gjorde Asker og Bergens mot 
Trondheim og Randaberg i gruppe B. 
Den siste NM-finalen startet likevel med 
økt rom for overraskelser og med en åpen 
situasjon favorittene i mellom.

Første dag: 
Trondheim overrasker
I gruppe A hadde OSS uten Gausel som 
ventet små problemer mot Akademisk 
uten Djurhuus, og vant bekvemt 4½-1½ 
selv om Akademisks kronisk uberegne-
lige Trond Thorstensen slo til med en 

NM-finalen 2006:

Fem lange dagers ferd mot omkamp

NM for lag:
Pl. Navn    Res  P   

I.P. 
1 Asker  +4 -3 +2 4.0 
10.5
1 Team Buer Porsgrunn +3 +4 -1 4.0 
10.5
3 OSS  -2 +1 +4 4.0 
10.0
4 Trondheim -1 -2 -3 0.0 
5.0

1 Bergens Sk +3 +4 -2 4.0 
12.0 
2 Akademisk SK +4 -3 +1  4.0  
10.0
3 Randaberg SK  -1 +2 +4 4.0 
9.0
4 Tromsø SK  -2 -1 -3 0.0 
5.0

Mesterskapsgruppen i et konsentrert øyeblikk på den fjerde dag. Nærmest Trondheims Tore Kolås mot Porsgrunns indiskret antrukne Magne 
Sagafos, ved siden av Sagafos Bertil Svendsen og Joachim Berg-Jensen. I bakgrunnen toppbordene mellom Asker og OSS: Østenstad-Gausel, 
Tisdall-Grønn og Sahl-Dannevig
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kanskje ikke så overraskende seier mot 
OSS’ ca like uberegnelige FM Kristian D. 
Trygstad? 3-0 på de nederste bordene red-
det dagen for OSS. Tromsøs lavt rangerte 
men høyt motiverte lag ga derimot Team 
Buer Porsgrunn en spennende kamp 
– i tre timer. Ikke for første gang klarte 
imidlertid ikke det lavest rangerte laget 
å holde spillet oppe i den kritiske fjerde 
spilletimen: Trolig vunnede stillinger 
ble til definitivt tapte stillinger for både 
Gunnar Berg Hanssen og den danske 
nyervervelsen Simon Pind Jessen, og 
da Espen Forså overså sine sjanser i en 
tidsnødsduell mot Magne Sagafos stop-
pet kulerammen til slutt på favorittseier 
4½-1½ også i den matchen.

Gruppe B startet dramatisk med en 
ringende mobil. Den forkynte 1-0 for 
Randaberg mot Asker i sistebordoppgjøret 
Sersch-Stokstad – og det etter bare seks 
trekk… De gjenlevende seks Asker-spil-
lerne lot seg imidlertid ikke forstyrre: 
Østenstad utlignet med en inspirert an-
grepseier som sort mot Per Ove Egeli, 
og selv om Knut Storland forsvarte en 
vanskelig stilling til remis mot Tisdall 
vant Asker trygt matchen 4-2. Desto 
større problemer skapte da Trondheim 
helt uten hjelp fra Telenor for Bergens: 
Verken IM Eirik Gullaksen eller FM Stig 
Gabrielsen klarte å skape vinstsjanser 
mot sunt spillende Øyvind Lundeby og 
Edwin David, mens en helt fastrustet 
FM Daniel Hersvik tapte på tid, angrep 
og materiell mot Tom Richard Evensen. 
Bergens sjakklige kommandosoldat Ha-
rald Borchgrevink utlignet tidlig i femte 
spilletime, men trøndersk sluttspillfordel 
både i Fyllingen-Madsen og Bern-Kolås 
innebar at Bergens fortsatt levde farlig. 
Kolås fullførte i sjette spilletime elegant 
til et vunnet bondesluttspill mot Bern, og 
selv om Fyllingen sprellet frem impone-
rende mye motspill satt han etter andre 
tidskontroll igjen med valget mellom et 
tapt sluttspill og en trekkgjentakelse. Noe 
som innebar 3½-2½ til Trondheim på 
jakt etter plass i den nye toppserien – og 
en svært dårlig start for Bergens på jakt 
etter et nytt NM-gull.

Andre dag: 
Favorittene tråkker seg 
frem
OSS kjølte selv uten førstebordsspiller 
Gausel og andrebordsspiller Grønn 
raskt ned Tromsø og behøvde aldri 
bekymre seg for lagpoengene. Tromsø 
fikk likevel med seg overraskende seire 
nederst og øverst: For Øyvind Pedersen 
i en tidsnødsduell mot FM Ole Christian 
Moen, og for Pål Røyset med seier i et syv 
timers sluttspilldrama mot FM Øystein 
Dannevig. Team Buer Porsgrunn uten 
Kjetil Lie mot Akademisk med Rune 
Djurhuus, var man ganske bekymret for 
i Telemark. Djurhuus bukket bonde ved å 
overse et taktisk innslag på h2 før det var 
spilt ti trekk - og marsjerte i konsekvent 
maskingeværtakt helt inn i et tapt tårn-
sluttspill mot Porsgrunn svært effektive 
førstebordsvikar Geir Sune
Tallaksen.

Da en desillusjonert Djurhuus stoppet 
klokken han bare hadde brukt en time 
på, hadde hans lagkamerat Bjørn Revil 
nettopp gitt opp en stilling som få trekk 
tidligere hadde vært Akademisks eneste 
fordelaktige mot kontringsmesteren 
Joachim Berg-Jensen. Resten av matchen 
var et spørsmål om individuelle poeng, 
og at Akademisks fortsatt rakryggede 
lagleder FM Øystein Hole holdt remis 
mot FM Espen Lie kunne til slutt bare 
begrense nederlaget til 1½-4½. Dermed 
var begge favorittene gjennom fra gruppe 
A, og Porsgrunn pustet lettet ut: Få timer 
før toppoppgjøret mot OSS skulle starte, 
sto GM Kjetil A Lie med en ryggsekk 
full av forberedelser i vandrerhjemmets 
resepsjon.

Forhåndsfavorittene hadde en god dag 
også i gruppe B: Tross flere lovende 
stillinger forble Tore Kolås’ seier mot 
FM Bruce Diesen dagens høydepunkt 
for Trondheim: Asker vant uten begge 
GM-ene kontrollert 4½-1½. Et skjerpet 
Bergens vant med de samme sifrene 
Vestlandsderbyet mot et Randaberglag 
som allerede syntes å slite med motiva-
sjonen, etter at Fyllingen og Gullaksen 

overbevisende sikret 2-0 øverst. Dermed 
var Asker nesten klare for avansement, 
mens Bergens hadde flere individuelle 
poeng og Trondheim lettest motstand i 
den spennende kampen om den andre 
plassen.

Tredje dag: 
Porsgrunn og Asker 
frem – og Bergens ut 
Som vanlig stor spenning og hektisk 
mobilisering før oppgjøret mellom OSS 
og Team Buer Porsgrunn: Lagkapteinene 
FM Ole Christian Moen og Hans Olav 
Lahlum valgte etter henholdsvis alt for 
ujevnt og alt for tamt spill så langt å 
sette ut seg selv av laget. OSS mislyktes 
imidlertid med sitt forsøk på å mobili-
sere Gausel en dag tidligere enn avtalt, 
og dermed startet matchen uten noen 
favoritt. Telemarkingene beholdt et lite 
grep om matchen etter hjelpsom innsats 
fra OSS’ toppbord, hvor Atle Grønn gikk 
inn i en åpen og taktisk stilling mot 
Kjetil A, mens FM Øystein Dannevig ofret 
opptil flere bønder for stadig tynnere 
kompensasjon mot Tallaksen. Det ble 
OSS-lagets formsterke eldstemann som 
reddet spenningen i matchen:

Øgaard
kommenterer

FM Espen Lie
IM Leif Øgaard
1.c4 ¤f6 2.g3 c6 3.¤f3 d5 4.b3 ¥f5 
5.¥g2 e6 6.0–0 ¥e7 7.¥b2 0–0 8.d3 
a5 9.¤h4?! En unøyaktighet som 
fører til en svekkelse. 9...¥g4 10.h3 
¥h5 11.g4 ¤fd7 12.¤f3 12.gxh5 ¥xh4 
13.h6!? 12...¥g6 13.¤c3 h5 14.e4 
hxg4 15.hxg4 dxc4 16.dxc4 16.bxc4 
c5 16...¤a6 17.£e2 £c7 18.¦ad1 e5 
19.¦xd7 Et fristende offer, men neppe 
korrekt pga. sorts motsjanser i h-
linjen. Bedre var: 19.¦d2 ¤ac5 20.¦fd1 
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¦ad8 19...£xd7 20.¤xe5 £c7 21.¤xg6 
Eller: 21.f4 ¥h7! 21...fxg6 22.e5 ¤c5 
23.f4 

XIIIIIIIIY

8r+-+-trk+0

7+pwq-vl-zp-0

6-+p+-+p+0

5zp-sn-zP-+-0

4-+P+-zPP+0

3+PsN-+-+-0

2PvL-+Q+L+0

1+-+-+RmK-0

xabcdefghy

23...¤e6! En idealstilling for 
springeren. Kampen står nå om hvit 
kan jage den bort med f5 eller ikke. 
24.£e4 ¥c5+ 25.¢h2 ¦ad8 26.¤a4 26.f5 
gxf5 27.gxf5 ¦d4 28.£e1 £f7 29.fxe6 
£h5+ 30.¥h3 ¦xf1 31.£xf1 ¦d2+ og 
vinner 26...¥d4 27.f5 ¥xb2 28.¤xb2 
¦d2! Nå strander 29.fxe6 pa 29.-Txf1 
29.¤d3 £d8! angriper Sd3 og muligjør 
Dh4+. Sort står dermed til gevinst. 
30.¤e1 £h4+ 31.¢g1 ¤d4! 32.¤f3 ¤xf3+ 
33.£xf3 gxf5 34.£e3 34.gxf5 £d4+ 
35.¢h1 £xe5 

XIIIIIIIIY

8-+-+-trk+0

7+p+-+-zp-0

6-+p+-+-+0

5zp-+-zPp+-0

4-+P+-+Pwq0

3+P+-wQ-+-0

2P+-tr-+L+0

1+-+-+RmK-0

xabcdefghy

34...¦fd8! 35.gxf5 ¦8d3 36.£f4 £xf4 
37.¦xf4 ¦e3 38.e6 ¢f8 39.¦g4 ¦xa2 
40.¥f1 ¦xb3 41.¦d4 ¦f3 42.¦d8+ ¢e7 
43.¦d7+ ¢e8 44.¥d3 ¦d2 45.f6 Truer 
avdekker Lg6+. 45...¦xf6! fordi 
46.Lg6+ besvares med 46.-Txg6 
sjakk selv! 0–1

Øgaards en generasjon yngre lagka-
merater klarte imidlertid ikke å følge 
opp: Andreas Moen spilte noen trekk 
med bonde over uten å finne noe mer 
enn et tårnsluttspill uten verken mer-
bonde eller vinstsjanser mot fortsatt 
slitesterke Joachim Berg-Jensen. Og 
etter at storebror Lie og Tallaksen hadde 

fullført sine vinststillinger, kunne Team 
Buer Porsgrunn i femte spilletime sikre 
lagseieren med remis fra fordelaktige 
sluttspill i Svendsen-Hammer og Tryg-
stad-Sagafos. Dermed hadde forhånds-
favoritten OSS plutselig lang vei frem, 
mens Team Buer Porsgrunn seilte opp 
som en seriøs gullfavoritt.

I gruppe B spilte Trondheim et svært 
høyt spill om finaleplassen sin, ved å ta 
remiser på til sammen 21 trekk på de 
tre første bordene. Det fortonte seg svært 
forutseende etter tre timer siden Tore 
Kolås hadde et initiativ mot Thor Geir 
Harestad, samtidig som Tom Richard 
Evensen spilte med sunn merkvalitet 
mot Helge Gundersen. Det fortonte seg 
til gjengjeld langt mindre forutseende 
etter fire timer, da Kolås av hensyn til 
sin godt ventilerte konge måtte aksep-
tere trekkgjentakelse, mens Randabergs 
Jan Vidar Vestly spilte med bonde over i 
sluttspill mot Dominik Röse – uten at 
Evensen hadde kommet noe nærmere 
å realisere sin merkvalitet. 

”Hjølpa” Trondheim trengte kom fra 
Asker, som uten Berge Østenstad hadde 
vært i store problemer underveis mot 

Bergens. Bergenserne hadde sendt 
hjem Hersvik, men viste seg å ha 
fått tilbake en enda mer rusten ver-
sjon av FM Kjell Arne Mork. Matchen 
tverrvendte fra klar fordel Bergens til 
klar fordel Asker på ett trekk, da Mork 
etter å ha presset Petter Stokstad hele 
partiet plutselig bukket ett tårn og ga 
opp etter 32 trekk. WIM Sheila Sahl 
slapp på nabobordet aldri grepet etter 
å ha fått et sterkt initiativ fra åpningen, 
og da motstander Borchgrevink etter 
tidskontrollen satt igjen med tre bønder 
for lite lå Bergens plutselig under ½-2½. 
Bergens hadde sant nok da fordel i alle 
de tre gjenværende partiene. Mens IM 
Ivar Bern snart sikret seg avgjørende 
materiell fordel presset imidlertid både 
Fyllingen og Gullaksen stillingen til 
randen av tap uten å komme nærmere 
seier. Etter seks timer var Askers seier 
3½-2½ klar – samtidig som Randabergs 
Vestly hjelpsomt hadde byttet inn sitt 
tårn- og løpersluttspill med merbonde 
i et løpersluttspill uten merbonde. Og 
dermed kunne Trondheim sikre 3-3 som 
ga plass både i årets finalespill og neste 
års toppserie, gjennom å la Evensen ta 
remis med kvalitet over i siste parti. 
Bergens var for andre gang på tre år 
slått ut av gullkampen før den riktig 
kom i gang for Østlandslagene.

Fjerde dag: 
Porsgrunn rykker fra
Hvorvidt Trondheim hadde feiret plas-
sen i finalespillet for langt ut over 
natten skal være usagt, men deres 
første kamp i finalespillet ble i hvert 
fall ingen videre opptur: Team Buer 
Porsgrunn så seg aldri tilbake etter at 
Lie-brødrene tidlig i midtspillet bygget 
opp avgjørende angrepsfordeler, og 
sluttsifrene 5-1 sto på brettet før fire 
timers spill. Som håpet i Porsgrunns-
leiren viste OSS med Gausel seg å være 
en langt farligere motstander selv for 
et toppet Asker. Østenstad klarte riktig 
nok å forsvare et vanskelig sluttspill 
mot Gausel til remis, men OSS gikk 
likevel opp i ledelsen siden Andreas 
Moen hadde to dronninger og ett mat-

Et svekket OSS endte på en skuffende 
tredjeplass, men 1980-årenes sjakk-
stjerne IM Leif Øgaard gnistret igjen 
med 4½/5
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tangrep da tidsnødsrøyken drev bort på 
sjettebord. Sifrene stoppet på 4-2 etter 
at Øgaard hadde sikret sin fjerde strake 
partiseier, gjennom vennlig men be-
stemt å dytte FM Jøran Jansson utenfor 
stupet i et langt tårnsluttspill. Dermed 
leder Porsgrunn med to lagpoeng og to 
individuelle poeng. Men telemarkin-
gene trengte fortsatt 3-3 mot Asker i 
siste runde for å sikre sitt første NM-gull 
– og OSS kunne hvis Porsgrunn skulle 
snuble fortsatt snappe gullet med en 
ventet storseier mot Trondheim. 

I plasseringsgruppen sikret Bergens 
svært lite uventet femteplassen gjen-
nom en vel fortjent seier 5-1 mot 
Tromsø. Rutinen tok ut sin rett da unge 
Forså tapte et sluttspill med en sunn 
merbonde mot FM Stig Gabrielsen, 
mens Bergvoll tapte et trolig remisaktig 
tårnsluttspill mot Borchgrevink. Til 
gjengjeld fikk Tromsø et litt heldig 
trøstemål da Pedersen etter å ha forsvart 
seg hele midtspillet vant et remisaktig 
sluttspill på tid mot Mork. Å være under 
press i den sjette og siste finaleplassen 
var tydeligvis hva Randabergs rustne 
herrer trengte for å våkne. Den så langt 
slumrende førstebordsspiller Per Ove 
Egeli, fikk spikre 4-2 mot Akademisk 
ved elegant å ofre sin nest siste bonde i 
offisersluttspillet:

FM Øystein Hole Akademisk
Per Ove Egeli, Randaberg
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77...g1D+! 78.Sxg1 f3+ 79.Kg4 f2 0-1

Og dermed var plassene 4-8 gitt – trodde 
alle. Desto større var da spenningen 
søndag morgen om medaljefordelingen 

mellom Asker, OSS og Porsgrunn, som alle 
troppet opp med toppede lag. 

Femte dag: 
OSS snubler, Porsgrunn 
faller – og Asker spurter 
inn til stikkamp

Oppmerksomheten var fra start fiksert 
på Porsgrunn-Asker, men kom raskt til 
å flytte seg over på OSS-Trondheim. OSS 
stilte toppet med Gausel, Grønn og Dan-
nevig, men viste seg likevel raskt å ha 
undervurdert motstanden. Gausel kom 
ingen vei med sort mot en velspillende 
FM Dag Madsen, og Madsen var nærmest 
vinstskanser da remis ble avtalt i et dobbelt 
offisersluttspill etter 28 trekk. Så langt så 
bunnsolide Øgaard gjorde svært ubeleilig 
en av sine taktiske overseelser, og sto med 
tårn for to løpere formodentlig til tap da 
Kolås i trekk 25 tilbød remis. Moen senior 
kom i og for seg best fra åpningen og vant 
en bonde i midtspillet, men klarte til gjen-
gjeld da ikke å realisere den i sluttspillet. 
Tredjebord utviklet seg enda verre sett fra 
et OSS-perspektiv:

David
kommenterer

Edwin David, Trondheim
FM Øystein Dannevig, OSS
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 ¥g7 
8.¥b5+ ¤fd7 9.a4 a6 10.¥d3 £h4+ 
11.g3 £e7 Unøyaktig. Dama står 
tryggere på d8 som vi skal se senere 
i partiet. Kan også sikte seg inn mot 
bonden på d5 fra d8. 12.¤f3 0–0 
13.0–0 ¤f6 Trekkene har blitt spilt 
forholdsvis raskt og jeg var ganske 
overbevist om at Øystein hadde 
spilt denne stillingen før. Det hadde 
ikke jeg, men neste trekket mitt 
føltes ganske naturlig. 14.e5 ¤e8 
15.e6 Muligens tvilsomt, men jeg 

får en del kompensasjon for bonden 
som vi skalse senere i partiet. 15...
fxe6 16.dxe6 ¤c7 Tror Lxe6 var 
bedre. Da hadde jeg planlagt Sg5. 
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17.f5! Nå får den svarte kongestill-
ingen kjørt seg. 17...gxf5 18.¤h4 
¥xe6 19.¤xf5 ¥xf5 20.¥xf5 ¤d7 
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21.£g4! Vurderte sterkt sjakken på 
b3 og ta bonden på b7, men med 
flashback fra partiet mot Ekeberg 
der griskheten tok overhånd gikk jeg 
for angrep istedet. Trekket forhindrer 
også at løperen blir aktiv. 21...¤f6 
22.£h4 ¦f7 23.¥g5 £e5 24.¤e4! 
Nå har jeg klar fordel. 24...¤ce8 
25.¥xh7+ ¤xh7 26.¦xf7 d5 
27.¦e7 £xb2 28.¦f1 dxe4 29.£h5 
¤xg5 30.£xg5 £d4+ 31.¢g2 e3 
32.£g6 ¤d6 33.£e6+ ¢h8 34.¦f4 
¦d8 35.¦xd4 cxd4 36.£g6 0–1

OSS vant takket være instruktive sluttspill-
seire for Grønn og Moen junior matchen 3½-
2½, det var for lite og for sent: Uventet hard 
motstand fra Trondheim hadde spolert hva 
som ellers kunne være en åpen bane frem 
til gullmedaljene for OSS. Etter en solid GM-
remis i Østenstad-Lie, ble det ut over i tredje 
og fjerde spilletime nemlig stadig tydeligere 
at Asker hadde et lite overtak mot Porsgrunn. 
Formsterke Sagafos fullførte sikkert vinsten 
mot Askers hardt prøvede lagleder Jansson, 
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men IM Bjarke Sahl kompenserte det med 
en overbevisende hvitseier mot lillebror Lie. 
Igjen på stillingen 1½-1½ satt Tallaksen-
Tisdall med initiativ for sort, men få offiserer 
igjen. Ekeberg-Lahlum med merbonde for 
sort, men en hvit romfordel på størrelse med 
Hardangervidda. Og Svendsen-Sahl med et 
komplisert tårn- og offisersluttspill hvor hvit 
hadde en fribonde og den mer utsatte kongen. 
Porsgrunn ville fortsatt være foran Asker med 
tap 2½-3½, mens lagene ville stå helt likt ved 
seier 4-2 for Asker. I en dramatisk fjerde spil-
letime gjorde Asker et nest siste – og egentlig 
svært godt - forsøk på å hjelpe Porsgrunn til 
gullet. Lagleder Kjetil Strand og førstebords-
spiller Østenstad klarte å innbille hverandre 
at Tisdall sto til vinst, i et dronning- og tårn-
sluttspill som i virkelighetens verden ble avtalt 
remis få trekk senere. Og dermed fikk Sheila 
Sahl beskjed om å tilby remis, noe hun lojalt 
nok straks gjorde selv om stillingen hennes 
begynte å se fordelaktig ut. Porsgrunn kvitterte 
straks for hjelpen: Svendsen manglet oversikt 
over lagsituasjonen og hadde for dårlig tid til å 
spørre laglederen, så derfor tok han det usikre 
før det sikre ved å avslå remis – og ruinerte 
stillingen i løpet av få trekk. 

Porsgrunns aller siste sjanse til å avgjøre 
på stedet kom under gjensidig tidsnød på 
femtebord, hvor Porsgrunns her anonymiserte 
lagleder altså hadde fått den svært risikable ide 
å sette inn seg selv:

Carl Fr. Ekeberg, Asker
Hans Olav Lahlum, Porsgrunn
Når man skal velge et parti til 
sjakkbladet ønsker man å ta frem 
et godt, interessant parti fra ermet. 
Problemet mitt var at de gode 
vinstpartiene uteble, bortsett fra runde 
1 da jeg hadde fått opp en vunnet 
stilling etter åpningen. Derfor valgte 
jeg sisterundepartiet som i alle fall 
var interessant og avgjørende, selv 
om nivået var mildt sagt varierende. 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.g3 ¤f6 4.¤f3 dxc4 
5.¥g2 b5 6.a4 c6 7.0–0 ¥b7 8.¤e5 
Så langt er alt kjent. Svart har nå flere 
måter å dekke b5 som nå henger. a6, 
Db6, Dc8 og partitrekket Sd5 er alle 
spilt tidligere. 8...¤d5 9.b3!? Et vanlig 
trekk i disse stillingstypene. 9...cxb3 
10.£xb3 a6 11.¥b2 ¥e7 12.¤d2 
¤d7 13.¤d3 Hvit skal selvsagt holde 
flest mulig brikker på brettet når han 
har terrengfordel. 13...0–0 14.e4 ¤5f6 
15.e5 ¤d5 16.¦fc1 16.¤e4 er også 
mulig. 16...£b6? Svart blir for passiv 
etter dette trekket. Under partiet var 
jeg redd for 16...a5! Hvit kan ikke 
spille 17.axb5 cxb5 18.£xb5 pga 
18...¥a6 19.£b3 ¦b8 20.£c2 ¥xd3 
som vinner for svart.; Etter 16...a5 må 
hvit spille noe lignende partiet med 
17.¤e4 men etter f. eks. 17...b4 skal 
hvit slite med å vise kompensasjon 
for bonden. Bondestrukturen a5-b4 
er klart bedre enn a6-b5 som i partiet. 
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17.a5! Hvit sikrer seg et godt grep om 
de svarte feltene og svarts hvitfeltsløper 
har hatt bedre dager på jobb. 17...£a7 
18.¤e4 Hvit har nå mer enn nok 
kompensasjon for bonden. 18...¦ac8 
19.¤dc5 Svart truet å frigjøre seg 

med c5. 19...¦fd8 19...¤xc5 20.dxc5 
er et lite hyggelig skue for svart. 20.h3 
Svart har ikke noe å finne på så hvit 
har all verdens tid til å forberede det 
avgjørende gjennombruddet. 20...¥a8 
21.¢h2 ¤f8 Aktivt spill med 21...
b4 er problematisk pga 22.¥f1 og 
a6-bonden blir svak. 22.£f3 ¤d7 
23.£e2 ¥f8 24.f4 ¥e7 25.£f3 ¥f8 
26.¢h1 Mitt største problem var hvor 
jeg skulle sette kongen. Det er mulig 
kongen faktisk stod bedre på h2, men 
også her kan det være langsiktige 
problemer på andreraden eller b8-
h2 diagonalen. På h1 er problemet 
et fremtidig c6-c5 da den fortapte 
løperen på a8 plutselig kommer til 
live igjen. Jeg vurderte likevel faren 
for et c6-c5 gjennombrudd for lite. 
26...¤b4 Svart truer Sxc5 og etter 
dxc5 kan svart få motspill gjennom 
Td3 eller Sd3. 27.¥f1 ¦b8 28.¥a3 
¤d5 29.¥d3 ¦bc8 30.¤g5 Får frem 
en svekkelse på kongefløyen. 30...g6 
31.¤ge4 ¦b8 32.h4 ¥e7 33.h5 ¢g7 
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34.g4?? Et spørsmålstegn fordi det 
er et dårlig trekk, og et spørsmålstegn 
fordi det er så utrolig urutinert å gjøre en 
så stor avgjørelse rett før tidskontrollen. 
Hvit skal selvsagt bare holde stillingen 
i noen trekk til og pønske ut slagplanen 
etter 40 trekk. 34...¤xc5! Svart griper 
sjansen når den byr seg. 35.¤xc5 
35.dxc5 var den opprinnelige planen, 
men 35...¤xf4 36.¤d6 ¥g5 ikke er 
spesielt trivelig for hvit. Svart har 
problemer med å få brikkene i spill, 
men bør ha gode vinstsjanser. 35...
b4 36.¥b2 ¥xc5 37.¦xc5? 37.dxc5 
var siste sjansen. 37...£e7 (37...¤xf4 
38.£xf4 ¦xd3 39.£f6+ ¢g8 40.h6 
¦h3+ 41.¢g2 ¦xh6 42.£g5 ¢g7 
43.¦h1 (43.£f6+ ¢g8 44.£g5 ¢g7 
45.£f6+ er remis.) 43...¦xh1 44.¦xh1 
¢g8 45.£h6 f5 46.exf6 ¦d8 47.¦e1 
gir hvit godt spill selv om kongen 
er litt luftig.) 38.hxg6 ¤xf4 39.£xf4 

Edwin David og Trondheim SF forøvrig 
overrasket stort
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¦xd3 40.gxf7 £xf7 41.£f6+ £xf6 
42.exf6+ ¢f7 er vanskelig for hvit, 
men ikke helt slutt pga godgutten på 
a8. 37...£e7 38.£f2 38.¢g2 var nok 
bedre. 38...¤c3 39.¥c1? Dette taper 
direkte, men alternativene var heller 
ikke mye å skryte av. 39.¥xc3 bxc3 
40.¥xa6 ¦b2 41.¥e2 ¦d2 og det er 
bare et tidsspørsmål før hvits stilling 
kollapser.; 39.¢g2 £xc5! 40.dxc5 
¦xd3 er grusomt for hvit som ikke har 
noe så spille på og ingen av brikkene 
samarbeider. 39...¢g8? Tidsnød 
påvirker selvsagt kvaliteten på de siste 
trekkene. Jeg var ikke spesielt høy i 
hatten da jeg oppdaget 39...¤d1 som 
vinner enkelt. Hvit kan ikke dekke h4 
og d4 samtidig. 40.£g1 (40.£e1 ¦xd4) 
40...£h4+ 40.¥e3 Nå tar plutselig hvit 
tilbake initiativet. 40...¥b7 40...£xc5!? 
41.dxc5 ¦xd3 42.f5 er farlig for svart 
som har problemer på de svarte 
feltene, men får i det minste noe 
spill i d-linjen. 41.f5 ¦d5 41...exf5 
42.gxf5 hjelper ikke så mye. Svart 
sliter med å skaffe motspill. 42.f6 £d8 
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43.hxg6! Det er viktig å få lagt inn 
dette trekket nå som svart ikke 
kan slå tilbake med f-bonden. 43...
hxg6 43...¦xc5 44.gxh7+ ¢h8 
45.¥h6 44.¥c4? Jeg var usikker 
på 44.£h4! ¦xc5 men 45.¥xg6 
viser seg å vinne. (45.¥h6 £d5+ 
46.¢g1 £xd4+ 47.¢g2 ¦xe5 og 
hvit taper.) 45...fxg6 46.£h6 £f8 
(46...£d7 47.£xg6+ ¢h8 48.f7) 
47.£xg6+ ¢h8 48.¢g2 44...¦xc5? 
44...¤e4! 45.£h4 ¤xc5 46.¥h6 Jeg 
trodde dette var minst remis, men 
46...¤e4! vinner enkelt for svart. 
Trekket er selvsagt funnet av Fritz. 
(46...¦xd4 47.¥g7 ¦d1+ 48.¦xd1 
£xd1+ og svart har evigsjakk.) 
47.¥g7 ¤g3+ 48.¢h2 (48.£xg3 ¦xd4 
49.£h3 c5+) 48...¤h5 og svart vinner! 
45.dxc5 Nå vinner derimot hvit igjen. 
45...¤d1 46.£e2 ¤xe3 47.£xe3 ¥c8 

48.¢g2 b3 49.¦h1 b2 50.¦h8+ Et 
kvalitetsmessig deprimerende parti fra 
begge spillere, men det var i det minste 
underholdende. Partiet illustrerer også 
hvor små marginene er. Hadde jeg tapt 
hadde Asker endt på tredje plass. Nå 
blir det stikkamp om førsteplassen. 1–0

Kampen om Norgesmesterskapet 
for lag 2006 må dermed avgjøres i en
dobbeltrundig stikkamp. Så liten som 
marginen var mellom de tre topplagene,
kunne selvsagt alle ergre seg over 
en rekke feiltrekk som lett kunne sikret
dem mesterskapet på stedet. Plasse-
ringsmessig var skuffelsen åpenbar for
tittelforsvarer OSS, som fortsatt har lan-
det sterkeste spillerstall. Men som
altså ikke lenger er overlegne nok til å 
være sikker på NM-gull uten toppet
lag. Med et høyere rangert lag og 
klart positiv skåre fra de siste års
innbyrdes oppgjør, stiller Asker som fa-
v o r i t t  6 0 - 4 0  t i l  s t i k k a m p e n e  i
Langesund 9.-10. september. Stik-
kampen bør med liveoverføring og en
attraktiv ramme forøvrig, uansett re-
sultat gi mye spenning og god reklame
for norsk lagsjakk få uker før Telioseriens 
oppstart. 

Hitchcock-avslutning også 
i plasseringsgruppen
I plasseringsspillet detonerte Tromsøs første-
bordsspiller Pål Røyset en ny overraskelse med 
en inspirert sortseier mot en uvanlig daff Egeli, 
men en studieaktig sluttspillvinst fra Storland 
i siste parti sikret 3½-2½. Det viste seg likevel 
ikke å sikre sjetteplassen for Randaberg, siden 
Akademisk uten Djurhuus overrasket mot et 
Bergenslag uten annet enn ratingen å kjempe 
for. Bergens klarte 
tross store ratingfor-
deler ikke å skape 
vinstsjanser på noen 
av de to siste bor-
dene, og på fjerde-
bord lot 18-åringen 
Inge Skrondal seg 
ikke avskrekke av å 
måtte spille mot en 
verdensmester:

Inge S.Skrondal, ASKO
IM Ivar Bern, Bergens
Åpningen ble forberedt med en artikkel 
av Igor Khenkin og kommentarene 
baseres på hans vurderinger. 1.d4 Mot 
hollandsk er det ikke alltid springeren 
fra g1 skal til f3. Bern er kjent som 
Stonewall-spiller og da passer denne 
trekkrekkefølgen bedre enn mitt vanlige 
1.Sf3 1...f5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.c4 d5 
Etter 4...c6 er ikke 5.¤h3 like godt 
siden sort ikke lenger er bundet til å 
spille d7-d5. En mulighet er 5...d6!? 
med uklart spill. 5.¤h3! Nettopp! 5...
c6 6.0–0 ¥d6 7.¥f4 7.b3 £e7 8.¥b2 
0–0 9.¤d2 er en god plan hvis hvit 
ikke kan tillate remisvarianten med 8...
Db6. Springeren kommer til e5, mens 
den andre står godt på h3 der den 
dekker f4. En mulig plan er Dc2, Tad1, 
Sf4, f2-f3 og e2-e4. 7...¥e7! Sort 
vil selvsagt ikke bytte av den viktige 
sortfeltsløperen. 8.¤d2 Bjørn Revil 
spilte 8.¤c3 mot Helge Gundersen 
da vi i runden før møtte Randaberg. 
Springeren står bedre på d2 der den 
er på god vei mot e5-feltet. 8...0–0 
8...£b6 9.£c2 (9.¤b3 dxc4 10.¤d2 
£xd4 ga sort godt spill i Yakovich - 
Bern, Bergen 2002) 9...£xd4 10.¥e3 
£e5 11.¥f4 £d4= Stillingen etter 
hvits tiende trekk ble avtalt remis i 
postsjakkpartiet Linna - Bern fra VM 
der Bern vant. I forberedelsen regnet 
jeg med han ikke ville gå inn i dette 
mot en spiller så mye lavere rated og 
fikk tillatelse til å spille det av team 
captain Øystein 9.£c2 ¤a6!? 9...h6 
10.¥xb8! ¦xb8 11.¤f4 Kozul - Bareev, 
Biel 1991. Med springertrekket unngår 
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sort muligheten med Lxb8 og "truer" 
h7-h6. 10.¤f3!? 10.a3 h6; Etter 
10.¦ad1 var jeg redd for 10...h6 11.¥e5 
¤g4! (11...g5 ble spilt i Rogozenko 
- PH Nielsen, Yerevan ol 1996)  10...
h6!?N På 10...¤e4 hadde jeg planlagt 
11.£c1!? for å forebygge et mulig g5-
fremstøt fra sort. Ønsker han likevel å 
spille det må han i alle fall svekke de 
hvite feltene på kongefløyen med h7-
h6.(11.¤e5 g5 12.¥d2 ¥f6 13.¦ad1 ble 
spilt i Lomineishvili - Zaitseva, Kishinev 
1995)  11.¤e5 g5 12.¥d2 £e8 13.f3 
13.f4!? g4 14.¤f2 13...¤d7! 14.¤xd7 
14.¤d3!?; 14.e4!? ¤xe5 15.dxe5 
fxe4 16.fxe4 dxc4 17.£xc4 regnet jeg 
som greit for sort under partiet, men 
det ser ut til at hvit har en behagelig 
fordel og kan spille mot sorts darlige 
hvitfeltsløper. 14...£xd7 14...¥xd7 
15.e4! 15.f4 g4 15...¥f6 16.¥e3 
£g7 17.£c3 g4 18.¤f2 16.¤f2 ¥f6! 
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17.¥e3 17.e3 var også mulig. Med 
bonden på e3 mister jeg dessverre 
alle muligheter for å få sortfeltsløperen 
med i spill på en skikkelig måte. Ved 
å holde bonden på e2 er muligheten 
for spill i c1–h6-diagonalen fremdeles 
tilstede dersom hvit får spilt Sd3-e5. 
Etter et kommende avbytte tar hvit igjen 
med f-bonden og løperen blir svært 
virksom i diagonalen mot h6, spesielt 
dersom hvit også får åpnet h-linjen 
under gunstige forhold. Dessverre blir 
d4-bonden veldig svak etter trekket jeg 
spilte og sort får lagt mer press på den 
enn jeg trodde under partiet. 17...£g7! 
18.£c3 Hvit truer Sd3-e5 og sort må 
handle raskt. 18.¦ad1 18...dxc4 18...c5 
19.¦ad1! unngår triks med gafler mot 
c2 og d4. (19.¦fd1 ¤b4 20.cxd5 cxd4 
21.¥xd4 ¥xd4 22.¦xd4 (22.£xb4!? 
¥xb2 23.¦ab1 ¥f6 (23...¥c3 24.£c5±) 
24.d6!±) 22...¤c2 skremte meg under 
partiet selv om ettertiden viser at Fritz 
mener hvit fremdeles står best.) 19...
cxd4 (19...¤c7! hadde jeg oversett) 

20.¥xd4± 19.£xc4 ¦d8! Bonden på 
d4 er fryktelig svak. Sort kan spille 
Sc7-b5 for å legge ytterligere press 
på den. Å sitte og forsvare seg er aldri 
gøy, så hvorfor ikke ofre bonden? 
19...¤c7 20.¤d3² 20.¦fd1 ¤c7 
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21.¤d3! 21.a4 ¤d5³ 21...¥xd4 Bern  
mente etter partiet han ikke burde tatt 
bonden, men etter 21...¤d5 22.¥f2 
har hvit en behagelig fordel. 22.¥xd4 
¦xd4 22...£xd4+ 23.£xd4 ¦xd4 
24.¤e5 ¦xd1+ 25.¦xd1 ¤d5 26.e4!² 
er bondeofferets poeng. Jeg regnet 
med jeg ville ha god kompensasjon 
for bonden med en fantastisk springer 
på e5, press mot dronningfloyen med 
løperen fra g2, tarnet i den eneste 
apne linjen og svake bonder å spille 
mot. Sorts loper på c8 er levende 
begravet og tarnet på a8 kommer 
ikke ut for loperkadaveret er flyttet. 
23.£c5 ¦d8 23...¤d5 24.¤e5 ¦xd1+ 
25.¦xd1 £f8 26.£a5² (26.£f2!?²)  
24.¤e5² Selv med dronningene på 
brettet er problemet like stort. 24...¤d5 
25.b4 25.e4 fxe4 26.¥xe4 var trolig 
bedre. 25...¥d7 25...£f8 26.e4!² 
26.b5 26.e4!?² 26...¥e8 26...£f8!? 
27.¦ac1! (27.£xf8+ ¢xf8 28.e4! fxe4 
29.¥xe4 cxb5 30.¤xg4 ¥c6 31.¥xd5 
¦xd5 32.¦xd5 ¥xd5 33.¤xh6 ¦c8) 
27...£xc5+ 28.¦xc5 ¥e8 (28...¦ac8 
29.e4! ¤f6 30.exf5 exf5 31.¤xd7 ¤xd7 
32.¦xf5 ¤b6! 33.¦xd8+ ¦xd8 34.bxc6²; 
28...¤b6 29.¦d3!?) 29.bxc6 ¥xc6 
30.¤xc6 bxc6 31.¦xc6² 27.bxc6 bxc6 
28.¤xc6 Hvit kan fremdeles beholde 
den posisjonelle fordelen uten motspill 
med 28.e4!?² , men jeg har aldri vært 
glad i å stå materiell under... 28...¥xc6 
28...¦ac8 29.¥xd5+- 29.£xc6± ¤c3 
29...£f7 30.¥xd5 exd5 31.£xh6± 
30.£xe6+ ¢h8 30...£f7 fristet neppe. 
Hvit har mange muligheter: 31.£xh6 
(31.£xf7+ ¢xf7 32.¥xa8 ¤xd1 
33.¦c1²; 31.¦xd8+ ¦xd8 32.£xh6±) 
31...¤xd1 32.¥xa8± 31.¦xd8+ ¦xd8 

32.¦e1? 32.¦c1! …£d4+ 33.e3 £d2 
34.£e5++-; 32.£e5 £xe5 33.fxe5 
¦e8³ 32...£d4+ 32...¦f8!? 33.e3 
£d2 Den posisjonelle manøverkrigen 
eksploderte... Betryggende er det i 
alle fall å vite at hvit kan ta remis ved 
evigsjakk hvert eneste trekk hvis noe 
går galt. 34.¦f1 ¤e4 34...¦d6 35.£xf5 
£xe3+ 36.¢h1 35.£xh6+ ¢g8 
36.£e6+ ¢g7 37.¥xe4 Fritz foretrekker 
å plukke en ny bonde og samtidig 
dekke e3 med 37.£e7+ ¢h6 38.£xa7, 
men i tidsnøden var jeg aldri inne 
på tanken. 37...£xe3+ 38.¦f2 ¦d2? 
38...¦d1+ 39.¢g2 £xe4+ 40.£xe4 fxe4 
41.h4!? (41.h3?? e3! 42.¦e2 ¦d2–+)  

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7zp-+-+-mk-0

6-+-+Q+-+0

5+-+-+p+-0

4-+-+LzPp+0

3+-+-wq-zP-0

2P+-tr-tR-zP0

1+-+-+-mK-0

xabcdefghy

39.£e7+ ¢g6 39...¢h8 40.£e5+!; 
39...¢g8 40.¥d5+ 40.¥xf5+ 1–0

Akademisks lagleder Øystein Hole snappet 
en bonde i midtspillet og realiserte sikkert 
vinsten i tårnsluttspillet. Og dermed hjalp det 
verken Bergens eller Randaberg at Gullak-
sen instruktivt demonstrerte for FM Gustav 
Gudbrandsen regelen om at fremste fribonde 
vinner i dronningsluttspill: Akademisk vant 
matchen 3½-2½ og kunne starte feiringen av 
plassen i neste års toppserie! Randabergs sorg 
over ikke å kvalifisere seg dit gikk imidlertid 
raskt over, siden laget sammen med Moss få 
timer senere ble tildelt de to plassene avsatt for 
de høyest rangerte lagene som ikke kvalifiserte 
seg. Dermed blir altså sammensetningen av 
serien syv lag fra Østlandet, to fra Vestlandet 
og et fra Midt-Norge. Det er trist nytt for Nord-
Norge, men gir i forhold til nivået i de ulike 
landsdelene nok – dessverre – en rimelig dek-
kende situasjonsbeskrivelse. Norsk sjakkblad 
lover å komme sterkt tilbake til Telioserien når 
vinneren av den (foreløpig) siste NM-finalen 
vel er kåret.
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Bergenserne i den ny-
startede klubben Oslo 
Vest tok en suveren 
og fortjent seier i den 
åpne klassen av lag-NM. 
Dermed sikret de seg en 
plass i Telioserien neste 
år sammen med arran-
gørklubben SK 1911. Og 
det på bekostning av 
NTG anført av en fort-
satt OL-varm Super-Mag-
nus i kanonform og på 
jakt etter

av Tarjei J. Svensen

Kun 11 lag stilte til start i den åpne klas-
sen på Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo 
en strålende solskinnsdag i juni. Svært 
skuffende med tanke på deltakerantallet 
turneringen har hatt de siste årene, selv om 
de spilleglade romsdalingene i Molde og 

kultlaget Team Bjørnsen fra Tromsø bidro 
positivt til at det ikke bare ble Østlandslag 
med denne gangen også. Østlandet må 
likvel ta skylden for at deltakelsen ble 
såpass lav i forhold til tidligere år. Det 
glimrende arrangementet i Trondheim i 
2004 hadde flere lag (12). 

Etter at Norges Sjakkforbund på forespør-
sel fra OSS og Bergens gjorde det klart 
at en klubb bare kan kvalifisere ett lag 
til neste års Telioserie, fant de emigrerte 
bergenserne i Oslo-laget Bergens 4 på den 
finurlige ideen og starte en ny klubb, Oslo 
Vest. Forsterket av Fanas stadig fremadstor-
mende 23-årige elitespiller Kjetil Stokke på 
1. bord, og Strømmens sterke mesterspiller 
Carl Peter Kirkebø, var vestkantlaget klare 
favoritter på forhånd. Flere hevet øyen-
brynene da de fikk se NTG påmeldt i siste 
liten, og det med ratinghungrige Magnus 
Carlsen og formsvake Simen Agdestein på 
laget. Men selv med tidenes ratingsnitt på 

de to første bordene, var laget likevel ikke 
bedre enn statusen som “outsider”, til tross 
for andrerangeringen. Spådommene om 
3-2 tap i de avgjørende toppmatchene var 
de lovende NTG-ere for all del interesserte 
i å gjøre til skamme. Sammen med et 
sterkt arrangørlag med FM-ene Torbjørn 
R. Hansen og NSF-president FM Torstein 
Bae viste det seg å være denne trioen som 
skulle gjøre opp om topplasseringene.

Oppskriftsmessig
Det åpnet oppskriftsmessig. Oslo Vest hadde 
få problemer med å slå Molde, tross tre 
avgitte remiser. SK 1911 på sin side avga 
bare halvpoenget mot Nordstrand II. 
Magnus valgte fornuftig nok å stå over 
1. runde for NTG, nylig hjemkommet fra 
Torino, men med Simen, klarte NTG-erne 
3-2 med et nødskrik over Black Knights. 
Brede Hagen og Fredrik Lindsøe på de to 
nederste bordene sikret seieren.

I 2. runde var det duket for toppoppgjør 
mellom Oslo Vest og NTG, og det med 
en 15-åring på vei mot 2700 på 1. bord. 
Her ekspederer han sin sparringspartner 
Kjetil Stokke:
XIIIIIIIIY

8-+-+-+k+0

7wQ-+-zpp+p0

6-zp-+-+p+0

5+-+qsN-+-0

4-zP-sn-+-+0

3zP-tr-+-+P0

2-+-+-zPP+0

1+-+-tR-+K0

xabcdefghy

31...¦xh3+! 32.¢g1 ¤e2+ 33.¢f1 33.¦xe2 
besvares selvsagt med 33...£d1+ 

Vestkantfolk

NM for lag:
1. Oslo Vest 10 lagpoeng, 19 individuelle
2. SK 1911 8 lagp., 17 ind.
3. NTG 6 lagp.. 14 ind.
4. Team Bjørnsen 6 lagp., 12 ind. 
5. Nordstrand 1  6 lagp., 12 ind. 
6. Molde 5 lagp., 14 ind.
7. SOSS  5 lagp., 13 ind.
8. OSS 2 5 lagp., 12½ ind.
9. Black Knights  4 lagp., 12½ ind.
10. Nordstrand 2 3 lagp., 9 ind.
11. Tønsberg 2 lagp., 5 ind.

Bordpremier:
1. bord: GM Magnus Carlsen, NTG, 4/4
2. bord: FM Torstein Bae, SK 1911, 4/5
3. bord: Trond Gabrielsen, Oslo Vest, 3½/5
4. bord: Stein Arild Aarland, 4½/5
5. bord: Frode O. O. Urkedal, SK 1911, 4½/5
Beste innbytter: Kenneth Gvein, OSS 2, 2½/3

Beste lag med rating under 2000: 
Nordstrand 2

Beste lag med rating under 1700: 
Tønsberg

Odd Gunnar Heitun i arrangørklubben SK !911 overrekker premiene til et godt 
fornøyd Oslo Vest, her ved Ole Valaker, Kjetil Stokke og Stein Arild Aarland.
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fulgt av matt i neste. ¤f4 34.£b8+ ¢g7 
35.¤f3 ¦h1+ 36.¤g1 ¦xg1+ 37.¢xg1 
£xg2# 0–1

Samtidig nedla Simen sakte men sikkert 
TV2-mannen og lynspesialisten Eilif 
Skodvin. Så var det spådommene om 3-
2 tap da. På 3. bord ble Øystein Bøyum 
Fossum regelrett nedspilt av Storebror 
Gabrielsen:
XIIIIIIIIY

8-tr-wq-+-tr0

7+-+-+pmkp0

6p+l+p+pvl0

5+p+pzP-sNP0

4-zPnvL-zP-wQ0

3zP-+L+-tR-0

2-+P+-+P+0

1+-+-tR-mK-0

xabcdefghy

27.f5! Her vil Fritz selvsagt spille 
computervarianten 27.hxg6 ¥xg5 
28.gxh7 med let t  v inst ,  men 
teksttrekket holder i massevis. 27...
exf5 Svart måtte nesten spille 
27...¥xg5 28.¦xg5 ¥e8 for ikke å 
gå i fallgraven ved første steg, men 
stillingen er selvfølgelig kliss tapt. 
28.e6+ f6 29.¤f7 £e7 30.¤xh6 ¤d6 
30...¢xh6 31.hxg6+ ¢g7 32.gxh7+ 
¢f8 33.£h6+ fulgt av ¦g8 ender med 
matt i få. 31.¤xf5+ ¤xf5 32.¥xf5 ¥e8 

XIIIIIIIIY

8-tr-+l+-tr0

7+-+-wq-mkp0

6p+-+Pzpp+0

5+p+p+L+P0

4-zP-vL-+-wQ0

3zP-+-+-tR-0

2-+P+-+P+0

1+-+-tR-mK-0

xabcdefghy

33.¥xf6+! £xf6 34.h6+ Og svart kan 
trygt gi opp med matt i få og dronning 
under. 1–0

På 4. bord kunne man se Stein Arild 
Aarland utspille Brede Hagen, mens Ole 
Valaker bare ventet på Fredrik Lindsøes 
første feilsteg, som også ble avgjørende. 3-2 
seier til Oslo Vest, en meget viktig seier.

SK 1911 vant en komfortabel 4-1 seier over 
OSS’ 2. lag, og det etter at Viggo Guddahl 
gikk på en stygg blemme mot stortalentet 
Frode O. O. Urkedal:
XIIIIIIIIY

8-+-+R+-+0

7+-tr-zP-zp-0

6-+-mk-tr-zp0

5+-+-+-+-0

4-+-+R+P+0

3+-+-+-+-0

2-+-mK-+-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

58...¦d7?? Etter for eksempel 58...¦e6 
59.¦d4+ ¢e5 holder svart minst remis. 
Nå er det derimot slutt. 59.¦d8 59.¦d8 
¦e6 60.¦xd7+ ¢xd7 61.¦xe6 ¢xe6 
62.e8£+  1–0

Toppoppgjøret
Dermed var det duket for et nytt topp-
oppgjør mellom Oslo Vest og SK 1911 i 3. 
runde. Eilif Skodvin sto for den avgjørende 
seieren ved å slå Torstein Bae i et pent parti 
der NSF-presidenten trolig kunne holdt 
sluttspillet ved korrekt spill.
Samtidig hadde vestkantlaget ingen pro-
blemer med å holde minst remis i de andre 
partiene. Toppscorer Stein Arild Aarland 
fikk det lett mot Lars Kjølberg og bidro til 
en klar 3½-1½-seier.

Oslo Vest avgjorde det hele i 4. runde. 
Laget knuste Nordstrand 1 hele 4½-1½ og 
var dermed praktisk talt sikret finaleplass. 

God hjelp fikk de av arrangørklubben 
som møtte NTG. Tydelig misfornøyd med 
tapet for Skodvin i runden før, tok Bae en 
grusom hevn bed å beseire en formsvak 
Simen Agdestein. Dette var ikke første 
gangen presidenten slo Simen i lagsjakk-
spill heller. 

At Magnus Carlsen fortsatte sitt korstog 
mot 2700-streken ved å slå sin tidligere 
trener Torbjørn Ringdal Hansen hjalp 
ikke stort. Stortalentet Urkedal vant det 
avgjørende partiet på 5. bord over Fredrik 
Lindsøe og avgjorde praktisk talt kampen 
om den siste plassen i Telio-serien.

Spenningen var ikke på topp i 5. og siste 
runde. Oslo Vest gjorde det tidlig klart at de 
ikke ville gi slipp på 1. plassen. Kultlaget 
fra nord Team Bjørnsen, forøvrig en farge-
rik tilvekst til lagsjakkturneringer i sør, ble 
detronisert 4½ -½ og seieren var dermed et 
faktum. Samtidig sikret arrangørklubben 
seg 2. plassen med en overbevisende 4-1 
seier over Black Knights.

Bra arrangement
Arrangøren SK 1911 gjennomførte for 
øvrig et fint arrangementet. Vandrerhjem-
met holdt spesielt god standard i mester-
skapsgruppen med fine lyse lokaler, men 
den åpne gruppen i 2. etasje hadde også 
tilfredsstillende nivå selv om en av rundene 
ble skjemmet av både syngende småfulle 
svensker og tatoverte motorsyklister.

En av OL-heltene fra 1966 mot den store OL-helten fra 2006: FM Ragnar Hoen rykket 
sportslig inn for å forsterke OSS II i sluttrundene, men kom tross 50 år ekstra rutine til kort 
mot GM Magnus Carlsen!
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Meningene som selvsagt 
alltid vil være noe delte 
blant de 500-600 delta-
kerne med ledsagere, 
virket sjeldent samstem-
te på avslutningsdagen 
av årets NM: Arrange-
mentsmessig gikk Lands-
turneringen i Moss inn i 
historien som et forbilde 
til etterfølgelse for se-
nere års arrangører. 

av Hans Olav Lahlum

Mossehallen med god plass til og luft for 
533 deltakere, og med kort avstand ut til 
naturskjønne omgivelser (med analysetelt), 
kvalifiserer som noe nær det perfekte spil-
lelokale for et sjakk-NM. Arrangørklubbens 
dynamiske IT-avdeling satte - godt hjulpet 
av stadig nye og bedre Turneringsservice-
versjoner fra Harald Heggelund - ny 
rekord for oppdatering med resultater og 
rundeoppsett. Og klarte foruten samtlige 

elitepartier dessuten daglig å få lagt ut 4-6 
toppoppartier fra hver av de andre klas-
sene. De som daglig fulgte turneringen via 
internett kunne glede seg over at den dag-
lige direkteoverføringen av åtte partier fra 
eliteklassen, takket være forbundsdommer 
Øyvind Bentsens datatekniske ekspertise 
fungerte tilnærmet prikkfritt. 

Også på sekretariat og andre nødvendige 
funksjoner holdt arrangørens bemannings-
planer slik at det som måtte gjøres bli gjort 
- og det uten at de som skulle gjøre det 
mistet sitt gode humør selv etter åtte dager 
på post. Med delvis unntak for noen av 
de ganske mange som før avreise hadde 
pådratt seg parkeringsbøter, virket så godt 
som alle de tilreisende også å forlate Moss 
med et langt mer positivt inntrykk av byen 
enn det de kom med. De behagelige spil-
leforholdene bidro utvilsomt også til at 
stemningen forekom enda bedre enn vanlig 
er under NM: Appellkomiteen slapp å tre 
sammen en eneste gang i år. 

Årets seremonielle reform med tidligere 
premieutdeling for de yngste klassene ble 
en suksess som gjorde det mulig for put-
tefamiliene å reise hjem tidligere - samtidig 
som hovedpremieutdelingen gikk unna 
på rekordtid for de som ble igjen til den. 
Og årets interiørmessige reform med plas-
seringen av eliteklassen i en sirkel midt 
i lokalet, var populær både innenfor og 
utenfor tausperringene.

Klager som ble nevnt av opp til flere tilste-
deværende var at høytaleranlegget burde 
virket bedre fra start, at det burde vært litt 
mer lesestoff i bulletinen, at skiltingen av 
parkeringssoner i området rundt spilleloka-
let burde vært bedre, og at flere klasser burde 
vært FIDE-ratet. Det er vanskelig å være 
uenig særlig hva angår de to første. Men når 
klagene går ned på et slikt detaljnivå er det 
vanligvis et beroligende tegn på at alle de 
større og viktigere tingene har fungert bra. 
Som det altså gjorde under NM 2006. 

SEIER PÅ POENG OG KVALITET TIL MOSS SK! 

NM-arrangementet: 

NM-historiens beste spillelokale? God plass mellom bordene og mye luft under taket var det i hvert fall i Mossehallen!

Et forbilde til etterfølgelse
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1) Spilleforhold og omgi-
velser:

Gode spilleforhold, 
samt fin bevertning. 
Bra for publikum og 
bra for spillerne. Fin 

atmosfære, og mange smil. (spesielt hos 
mine motstandere). 

2) Bulletin og nettsider:
Gode nettsider, lett å 
orientere seg. Bulleti-
nen var grei, litt mor-
som fra tid til annen, 
men få kommenterte 

partier, og veldig mange tabeller. 

3) Turneringsledere og 
funksjonærstab:

Meget bra! Blide og 
hyggelige, samt en god 
kombinasjon av med-
følelse og mobbing.

4) Fritidstilbud:
Har ikke noe fritid…

“FIRE I SPILLELOKALET: 
TERNINGKAST 5-6 FOR 
ARRANGØREN

I et forsøk på å formidle deltakernes 
opplevelse av arrangementet for sjakk-
bladets lesere, kontaktet redaktøren fire 
reflekterte personligheter med erfaring fra 
flere tidligere NM, og ba dem oppsummere 
sine inntrykk fra årets NM-uke. De fire ble 
bedt om å sette begrunnede terningkast 
for 1) spilleforhold og omgivelser 2) bul-
letin og nettsider 3) turneringsledere og 
funksjonærstab 4) fritidstilbud og 5) NM-
arrangementet som helhet. Samt avslutte 
med eventuelle forbedringsforslag til kom-
mende års arrangører. De fire, som tilhører 
fire forskjellige generasjoner, spilte i fire 
forskjellige klasser og er fra fire forskjellige 
klubber, ga følgende kommentarer: 

FM 
JØRAN 
JANS-
SON 
(44 år) Asker, 
22. plass i eli-
teklassen med 
1/9:

5) NM-arrangementet 
som helhet:

 Moss har all grunn til 
å være stolt av dette ar-
rangementet! I forhold til 
de andre NM-ene jeg har 
deltatt i, vil jeg si at dette 

var blant den beste tredjedel rent organisato-
risk, og omgivelsene var mye bedre enn fryktet. 
Sportslig var det blant de 2-3 verste… Og på 
tross av det har jeg neste bare hyggelige min-
ner. ( bortsett fra Jansson-Lie 7.-Db6+ ).

Forbedringsforslag til senere års NM-arran-
gører: Egentlig ikke. Men jeg tror masse plass 
er noe av det viktigste arrangøren bør tenke 
på. I tillegg håper jeg de lager Mesterklassen 
skikkelig svak neste år…

HANS ARILD RUNDE 
(34 år) Akade-
misk, 19.plass i 
klasse 1 med 4½/9 
 
Eg held meg stort 
sett langt unna 
banaliserande 
vurderingar av 

typen terningkast, 

- Svært bra, er president Torstein Baes 
spontane kommentar når han blir spurt 
om hvordan han opplevde NM i Moss.
- Det kan selvsagt være en fare at også 
presidenters inntrykk av et arrangement, 
lett preges av om det går bra eller dårlig 
med egen spilling. Men med det forbehold 
synes jeg det var mye å lære av og knapt 
noe å kritisere for her. Moss var heldige 

med været - og dyktige med alt det andre. 
Flott spillelokale, dyktige funksjonærer 
og gode serveringsmuligheter… Jo, her 
hadde man tenkt godt på det meste. De al-
ler fleste jeg snakket med, var også positivt 
overrasket over Moss som sommerby.

Om NM bør spilles med eller uten 
dobbeltrunde har vært mye debattert 
de siste årene. Årets deltakere ble via 
spørreskjemaer spurt om dette under 
siste runde. Hva svarte de?
- Det var 140 som ønsket å avskaffe dob-
beltrunden og 114 som ønsket å beholde 
den. Resten hadde ingen mening, leverte 
ikke, eller ønsket at det skulle være opp til 
arrangøren. Fra sentralstyrets side ser vi 
positivt på det om NM-arrangører ønsker 
å forsøke med ni runder på ni dager. Vi 

kommer fra sentralstyrets side derimot 
ikke til å foreslå en slik endring tatt inn i 
NM-reglementet. Dette fordi vi i en situa-
sjon hvor det er ca en søker til NM hvert år, 
ikke ønsker å binde opp arrangørene med 
flere krav enn nødvendig.
Mange etterlyste FIDE-rating av flere 
klasser enn elite, junior og mester, i en 
situasjon hvor halvparten av spillerne 
i senior A og nesten alle i klasse 1 også 
har FIDE-ELO. Er dette noe presidenten 
alt har gjort seg tanker om i forhold til 
neste års NM?
- Jeg har tenkt på det, men det koster jo 
penger. Avgiftene til FIDE er allerede tem-
melig store, og NSFs økonomi er som kjent 
presset. Å sette opp NM-avgiften eller kreve 
at arrangøren betaler FIDE-avgifter er mu-
lig, men neppe særlig populært.

- Svært bra

NSF-presidenten om NM 2006:
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som projiserer komplekse forhold ned 
til ein simpel skalær verdi, men etter 
oppmoding frå redaktøren har eg likevel 
forsøkt å trille nokre kuber. 
 
1) Spilleforhold og omgi-
velser: 

Både speleforhold og 
omgjevnader var svært 
gode i Mossehallen. 
Plassen var god, alle 
kunne site samla, 
lysforholda var bra 

nok og golvet lite støyande. Kantinefor-
holda var også heilt kurante, sjølv om 
kaffe og liknande småtteri var for dyrt. 
Eg gir også eit lite minus for noko dår-
leg toalettkapasitet, samt tidvis litt høg 
varme innandørs.

2) Bulletin og nettsider:
Eg kjøpte ikkje årets 
bulletin (som regel 
abonnerer eg), og 
grunnen var at dei par 
første nummera verka 

tynne og lite innhaldsrike, noko diverse 
kjøparar også kommenterte. Nettsidene 
heldt høg kvalitet, med live-dekning 
av dei fleste borda i eliteklassa, men eg 
kunne godt tenkt meg oppdatering av re-
sultat i alle klasser undervegs i rundene 
(ikkje minst av omsyn til heiagjengen 
heime).

3) Turneringsledere og 
funksjonærstab:

Eg merka lite til 
turneringsleiing og 
funksjonærstab i år, 
sjølv om rundeopp-
sett, monradkort og 
liknande alltid var 

på plass, så då antar eg at alle har 
gjort jobben sin. Likevel må eg gjere 
merksam på at sandalane til Olav 
Hjortås knirka i overkant mykje, og 
neste års arrangør bør følgjeleg setje 
av tid til utprøving av ymse skotøy i 
forhold til underlaget i spelelokala. 
 
4) Fritidstilbud:
Kva fritidstilboda bestod av i Moss 

aner eg ikkje, bortsett frå at ein sjølv-
sagt kunne spasere eller spele fotball 
og liknande i parken der hallen låg. 
Sidan eg er usikker på om min igno-
rans skuldast meg sjølv eller arrangø-
ren, har eg ikkje noko grunnlag for å 
trille denne terningen. 
 
5) NM som helhet:

Totalt synest eg ar-
rangementet i Moss 
generelt heldt høg 
klasse - sjølv er eg 
minst nøgd med den 
korte avstanden til 

Oslo (slik at det ikkje vart nokon ordent-
leg ferietur), men det kan vel arrangøren 
neppe lastast for. 
 
Forbetringsforslag til seinare års 
NM-arrangørar: På dette tidspunktet 
er det sjølvsagt mange ting som alt 
er fastlagt hos neste års arrangør. 
Dermed vil eg berre kort oppmode om 
flittig tilsyn til toaletta undervegs, 
enkel og rimeleg tilgang på vatn og 
kaffe (og frukt og sjokolade?), samt 
positiv innstilling og godt humør! For 
ettertida skulle eg ønskje at det var eit 
krav at NM vart avvikla i ein stor hall, 
sidan det både verkar samlande og gir 
ei ekstra kjensle av massemønstring 
og mangfald som er vanskelegare å 
oppleve når klassene sit bortgøymd på 
kvart sitt rom.

KATRINE TJØLSEN
(13 år), Bergens, niendeplass i lilleputt 
med 5½/9:

1) Spilleforhold og omgi-
velser: 

Spilleforhold og 
omgivelsene var 
svært bra, til tross 
for litt bråk fra folk 
utenfor hallen. 
Herlig å spille i en 

idrettshall og en nydelig park. Dette 
var mye bedre enn i Sandnes, særlig 
for oss putter. Dessuten god avstand 
mellom og foran brettene. Mosse-
lukten var ikke særlig trivelig da den 
satte inn, heldigvis var det bare noen 
dager. Kunne ikke bade i vannet, men 
verken det eller Mosselukten kunne 
gjøres noe med. 
  
2) Bulletin og nettsider:

Bulletin: 3 nettsider: 5 
Godt oppdaterte nett-
sider (med tanke på 
resultater), men bul-
letinen var skuffende. 
Lite innhold. 

3) Turneringsledere og 
funksjonærstab:

Supert! Det  var intet 
problem på det om-
rådet. 
 

4) Fritidstilbud
Det var mulig å delta 
på noe hver kveld, noe 
jeg mener er bra. Fin-
ner ingen forbedringer. 
 

   5) NM-arrangementet 
som helhet
K j e m p e f i n t ! 
Forbedringsforslag 
til  senere års NM-
arrangører: Det var 
forferdelig bråkete i 

analyserommet. Jeg kunne ikke høre den 
jeg analyserte med. Kanskje man kan ha 
et rom til lek og et til analyse?
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ODD BIRKESTRAND
(66 år) Masfjorden, Syvendeplass i senior 
A med 5/9:

1) Spilleforhold og omgi-
velser: 

Alle i en sal med ”ro-
lig” golv og akustikk 
(en og annen løpende 
puttespiller får vi tåle), 
romslig analysetelt med 
billige forfriskninger, 

rimelig og god kantine-/kiosktjeneste og 
ditto parkeringsforhold. 

2) Bulletin og nettsider:
Beste og hurtigste opp-
datering jeg har sett, 
både i inn- og utland. 
Live-tjenesten kan jeg, 
av naturlige årsaker, 
ikke uttale meg om. 

Bortsett fra en noe tynn Bulletin 1, får også 
bulletintjenesten toppkarakter. 

3) Turneringsledere og 
funksjonærstab:

Informasjonen ved 
turneringsstart gikk de 
fleste hus forbi, p.g.a. 
et håpløst høyttaleran-
legg. Det kom seg noe 
da man etter hvert flyt-

tet mikrofonen midt i salen, men helt bra 
ble det aldri, i alle fall i deler av salen. 
Dette burde turneringsleder/arrangør 
satt inn ressurser på å rydde opp i.  Siden 
mobiltelefonregelen kom til anvendelse 
første dag, må det trekkes for dårlig
oppfølging/funksjonærdekning, ettersom 
undertegnede registrerte mobilringing ved 
to anledninger seinere i turneringen, uten 
at det ble reagert. 

4) Fritidstilbud:
Her må jeg svare blankt, idet jeg bodde i 
Fredrikstad og hadde nok med logistikken 
rundt turnering og transport for meg og 
mine to døtre.

5) NM som helhet:
Med bakgrunn fra rundt 
20 landsturneringer, 
anser jeg denne for alt 
i alt kanskje å være den 

mest gjennomregisserte og velarrangerte. 
Min opplevelse var at det meste gikk på 
knirkefrie skinner. (Et lite forbehold for 
”seniorhukommelsen” får jeg ta, for ikke 
å fornærme noen).

Kommentar angående mobilpro-
blematikken fra ansvarlig turne-
ringsleder Hans Olav Lahlum: 
Turneringsledelsen gjorde sitt beste for å 
likebehandle alle deltakerne også i forhold til 
de nye reglene om ulovlig mobilbruk under 
NM, og må bare beklage at vi tydeligvis ikke 
har lyktes 100 % med det. Dette sagt er altså 
det vanlige ca en turneringsleder per 70-100 
spillere i NM, og vi vil neppe noen gang 
oppleve en landsturnering hvor vi kan ha 
dommerressurser til å fange opp alle større 
eller mindre regelbrudd som finner sted. Tur-
neringsledelsen vil dermed forbli avhengig av 
tips fra motstandere, andre spillere og tilskuere 
i mange situasjoner hvor det kan foreligge 
brudd eller mulige brudd på spillereglene. Det 
gjelder ved ulovlig mobilbruk så vel som ved 
ulovlige trekk, ulovlige forstyrrelser og andre 
forseelser, at spillere og andre tilskuere som 
observerer slike i spillelokalet umiddelbart 
bør informere turneringsledelsen. Birkestrand 
skal ha stor takk for denne kommentaren, 
som forhåpentligvis kan bidra til at vi redu-
serer omfanget av lignende høyst ufrivillig 
forskjellsbehandling under fremtidige NM

NSF-kongressen
NSFs kongress ble unnagjort på ny rekordtid av knapt en time 
søndag 9. juli, uten dramatikk av noe slag. Det eneste innleverte 
forslaget, om justering av kontingentsatsene for direktemed-
lemmer, ble vedtatt i justert form etter kort debatt. Tønsberg 
SK ble som eneste søker enstemmig tildelt arrangementet av 
landsturneringen 2008. Hvoretter valgkomiteens innstilling, 
som innebar gjenvalg av nesten hele sentralstyret, ble klappet 
enstemmig gjennom. Den manglende debattviljen avspeilet 
kan hende litt at det snart var avspark for VM-finalen i fotball, 
men (forhåpentligvis) mest bred oppslutning om det sittende 
styrets veivalg og innsats. Den gjenvalgte president Bae fasthol-
der at han ser på det som et faretegn for en organisasjon om de 
samme personene blir sittende for lenge i topposisjoner, og at 
han slett ikke har ambisjoner om noen langvarig ”Bae-æra” 
for forbundet. Han føler seg likevel godt motivert for sitt tredje 
presidentår, hvor bl.a. Magnus Carlsens kandidatmatch i VM 
og innføring av Telioserien blir spennende å følge.      

NSFs sentralstyre, her forsterket med dirigent Johs Kjeken, kom 
seg gjennom årets kongress uten sinnsbevegelser av noe slag. 
Fra venstre Roaul Abrahamsson, Øystein Hole, Helge A Nordahl, 
Torstein Bae, Kjeken, Haavard Løvik og Øistein Yggeseth. Sist-
nevnte rundet ganske ubemerket 20 år som turneringssjef på 
årets kongress - og feiret det med å si ja til ytterligere ett år.
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Med en kvart million i 
sponsorinntekter

av Hans Olav Lahlum

- Det finnes selvsagt alltid ting som kan gjøres 
bedre med et så stort arrangement. Men alt i 
alt er vi i Moss SK både ut fra egne opplevelser 
underveis og tilbakemeldinger fra deltakerne 
godt fornøyd med gjennomføringen”, sier 
Espen Andersen - årets uvanlig joviale NM-
general
”Dette er det første NM jeg har vært med på 
som ikke virker kronisk underbemannet”, 
bemerket en spiller som selv har vært NM-
arrangør. Stemmer det med hvordan dere 
selv opplevde mesterskapet? 
- For mange folk får man aldri på et slikt 
arrangement, vi skulle gjerne hatt flere bl.a. 
til bulletinen. Men både medlemmene våre 
og tilreisende turneringsledere stilte opp på 
en flott måte, og gjorde pliktoppfyllende 
oppgavene de skulle. Og dermed gikk ar-
rangementshjulene for det meste trygt og 
greit rundt.

533 deltakere og tusenvis av timer lokal 
dugnadsinnsats bør vel også ha gitt et godt 
overskudd i klubbkassa?
- Vi regner med et overskudd på mellom 150 
000 og 200 000, og er godt fornøyd med det. 
Men utgiftene til premier, turneringsledelse, 
forbundsavgifter osv ved et slikt arrangement 
er større enn man tror, og at eliteklassen ble 
så sterk medførte også betydelige utgifter. 
Uten sponsormidler hadde NM gått med 

et underskudd på mellom 50 000 og 100 
000, og vi måtte nok hatt over 700 deltakere 
for å få turneringen i seg selv til å gå i null 
økonomisk.
En rask hoderegning tilsier da at dere klarte å 
få inn rundt 250 000 i sponsorinntekter!?
- Regnskapene er ikke helt klare ennå, men 
det ender nok et sted rundt der. Vi hadde her 
en stor fordel av at vi har flere medlemmer 
i Moss sjakklubb som er aktive innen byens 
næringsliv, og hadde mange nyttige kontakter 
der. Men vi var tidlig ute med et differensiert 
tilbud til både større og mindre sponsorer, og 
var litt kreative bl.a. da vi som den første NM-
arrangører tilbød status som klassesponsor. 
Vi fant klassesponsorer for nesten alle klas-
sene, som hver betalte fra 15 000 kroner og 
oppover for det.
Det er som kjent ofte feiltrekk å lære av 
også i vinstpartier. Hva ville dere gjort 
annerledes hvis det skulle være NM i Moss 
igjen i 2007?
- Enkelte konkrete småting, a la bedre rutiner 
for forhåndssjekk av høytaleranlegget. Så var 
det noen større ting det lå utenfor vår makt å 
påvirke, for eksempel at Moss dessverre er en 
by med sterkt begrenset overnattingskapasitet. 
Mangel på hotellovernatting de siste månede-
ne og på rimeligere overnattingsalternativer, 
kostet oss nok dessverre noen deltakere. Vi 
hadde gjerne sett at flere klasser ble FIDE-
ratet, men det var det jo sentralstyrets sak å 
avgjøre. Fra vår side burde vi vært tidligere 
og sterkere ute blant annet med informa-
sjon til klubbene, for å kunne fått med flere. 
Særlig virker vi ut fra deltakerlistene ikke å 

ha nådd frem til ungdomssjakkmiljøene i 
Osloområdet på den måten vi hadde håpet. 
50 deltakere færre enn i fjor kan vi ikke være 
helt fornøyde med, selv om det tok seg godt 
opp de siste ukene før NM.
Dere håpet også at NM skulle bli et løft for 
sjakkinteressen lokalt i Moss. Slo det til?
- Effekten er det for tidlig å si noe om, men vi 
er godt fornøyd med oppmerksomheten un-
derveis. Moss Avis hadde store oppslag daglig, 
og vi fikk flere innslag på lokalradioen samt 
tv-sendingene til NRK Østfold. Og den lokale 
publikumsinteressen bidro også til folkefest-
rammen rundt arrangementet.
Så du ser ingen fare for at Moss blir 
rammet av den fryktede “landsturne-
ringutmattelsen”, som hos flere tidligere 
NM-arrangører har ført til lav aktivitet i 
klubben de neste årene?
- Noen av de som hadde jobbet mest var selv-
sagt slitne i ukene etter NM, men jeg tror ikke 
det er fare for mer langvarige reaksjoner. Bl.a. 
grunnet serielaget synes sjakkinteressen i Moss 
stigende for tiden, og det var jo også en sosial 
opplevelse for oss i klubben å få samarbeide 
om et slikt stort sjakkarrangement. Foreløpig 
har vi fått fire nye medlemmer som direkte 
følge av NM - og da har jeg ikke regnet med 
de som like før meldte seg inn for å få spille 
NM på hjemmebane.” 

Kort tilleggskommentar fra 
redaktøren: Andre klubber som 
vurderer å søke NM, kan beroliges med at 
det er fullt mulig å holde en landsturne-
ring med 500-600 deltakere i økonomisk 
balanse uten større sponsorinntekter. De 
faste kostnadene er imidlertid så vidt store 
at man skal være svært kostnadseffektiv 
for å få turneringen i økonomisk balanse 
om man verken har sponsorinntekter 
av betydning eller kantinedrift i egen 
regi. Kantinedrift i egen regi er for et åtte 
dager langt arrangement med 500-600 
deltakere svært arbeidskrevende, men po-
tensielt svært inntektsbringende. Det kan 
her nevnes at NM på Gjøvik 1991 hadde en 
kantineomsetning på nær 400 000. Å spille 
i en idrettshall har svært mange fordeler, 
men en av ulempene er at det - som i Moss 
- vanligvis er umulig å få ha kantinedrift 
i egen regi.

”Godt fornøyd”-arrangør 
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Vinneren av sommerens 
NM må etter et uventet
sisterundedrama igjen 
kåres langt ut på høsten 
- i en ny storduell mel-
lom Norgeshistoriens to 
sterkeste spillere.

av Hans Olav Lahlum

Sjakk-Norge pustet lettet ut i kor, da 
Magnus Carlsen umiddelbart før 

påmeldingsfristens utløp tilkjennega sin 
beslutning om å spille årets eliteklasse. 
Den beslutningen innebar en dramatisk 
økning i medias interesse for eliteklassen, 
men var samtidig ventet å bli begynnelsen 
til slutten på spenningen om kongepoka-
len. Den yngste spilleren i årets eliteklasse 
var også historiens høyst rangerte spiller i 
et NM – og ble bare litt spøkefullt hevdet 
å være like aktiv som de øvrige GM-ene til 
sammen. Tittelforsvarer Simen Agdestein 
ble i kraft av tidligere NM-prestasjoner 
allment anerkjent som den farligste ut-

fordreren. I dramatisk kontrast til Magnus 
vedvarende formstigning, stilte imidlertid 
Simen til start som et uvanlig stort spørs-
målstegn etter en krittblek OL-innsats. 
Bare en ferieløs Einar Gausel manglet 
blant aktive spillere på den norske topp 
ti-listen, og den syvdobbelte Norgesmester 
Berge Østenstads NM-comeback etter to 
år med lite sjakk ble imøtesett med stor 
interesse. Kuriøst nok inneholdt årets 
eliteklasse bare to tidligere vinnere – men 
de to hadde da til gjengjeld vunnet til 
sammen 14 ganger. Fra arrangørklubben 
Moss håpet man på GM-napp for IM Frode 
Elsness, mens stort sett alle deltakerne 
uten IM-tittel kvalifiserte som tenkbare 
IM-nappkandidater. Og dermed lukket 
tauene seg bak seks GM-er, to IM-er, 11 
FM-er og tre andre deltakere i historiens 
trolig sterkeste eliteklasse.17 spillere over 
2300 hadde ingen tidligere eliteklasse sett, 
ei heller altså en på 2675…

Første runde 
ga - som godt seedede førsterunder skal 

gjøre - få klare svar. Magnus hadde ingen 
problemer etter å ha kommet seg trygt ut 
av teorien mot FM Kjetil Stokke, og fire 
av de fem øvrige GM-ene vant etter hvert 
fornuftige arbeidsseire. Unntaket var Leif 
Erlend Johannessen, som uten større pro-
tester ble med inn i et remisaktig sluttspill 
mot sin fremmelige unge klubbkamerat 
FM Jon Ludvig Hammer. Brødrene Trond 
og Stig Gabrielsen startet lovende med 
solide remiser mot henholdsvis FM Geir 
Sune Tallaksen og IM Bjarke Sahl, mens 
Trondheimshåpet FM Dag Madsen i sitt 
NM-comeback kom greit gjennom ”opp-
varmingsrunden” med en kampremis mot 
FM Espen Lie.

Andre runde 
ble en atskillig mer krevende test for 
favorittene. GM Rune Djurhuus troppet 
riktig nok opp med en åpningsforberedelse 
som ga en uventet knockout på 20 trekk 
mot den vanligvis solide FM Øystein Hole. 
Fem dramatiske timer senere kunne det 
imidlertid konstateres at sjetterangerte 

Eliteklassen:

Seks mer og mindre stolte premievinnere fra tidenes sterkeste eliteklasse samlet på en pall: Fra venstre GM Kjetil A Lie, GM Berge Østen-
stad, GM Magnus Carlsen, GM Simen Agdestein, IM Bjarke Sahl og GM Leif Erlend Johannessen
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Djurhuus var eneste GM som hadde klart 
å vinne, og i det hele tatt eneste spiller på 
2/2. En vesentlig medforklaring til det 
var at Monradlotteriet satte førsterangerte 
Magnus Carlsen opp mot tredjerangerte 
Leif Erlend Johannessen – og det selv om 
Johannessen altså ikke hadde vunnet i 
første runde. Resultatet ble en kampre-
mis, etter at Johannessen med hvit hadde 
holdt et lite press langt inn i sluttspillet. 
Østenstad lignet lenge en vinner i det 
andre GM-oppgjøret mot Kjetil A Lie. Men 
en synlig rusten Østenstad kom etter å ha 
brukt mye tid på å tillate mye motspill ett 
sekund unna å tape på tid - før han tok 
nødutgangen over i et remissluttspill med 
løper mot tårn. (som en svært motvillig Lie 
etter 108 trekk omsider forsonte seg med 
at var et remissluttspill). Hjemmehåpet 
Elsness holdt i mellomtiden skjemaet til 
GM-napp gjennom en lang kampremis 
mot Simen Agdestein: Klokken ble omsi-
der stoppet etter 70 trekk, og da grunnet 
mangel på brikker.

Tredje runde
var også første del av en dobbeltrunde 
som effektivt skulle bringe Djurhuus ned 
på jorda igjen. Agdestein hentet effektivt 
inn nok ett poeng mot en av sine trofaste 
leverandører, da han etter å ha vunnet et 

par bønder i angrep effektivt byttet ned 
til et vunnet sluttspill. Konturene av en 
duell begynte å avtegne seg, siden Carlsen 
samtidig gjorde opp med ett av sine gamle 
komplekser da han effektivt banket opp 
Kjetil A Lie. Som ristet på hodet over eget 
spill - men samtidig benyttet sjansen til å 
rose opp i skyene Magnus’ spilleforståelse 
og kreativitet. Unge Hammer viste seg å ha 
lurt seg selv grundig da han forsøkte være 
fiks i et vanskelig sluttspill mot GM Berge 
Østenstad, som dermed også staket seg opp 
til tetgruppen på 2½/3. Ledergruppen fikk 
sin ”hvem skal ut”-fjerdemann da FM Geir 
Sune Tallaksen effektivt pakket sammen 
både Elsness og hans GM-napphåp, etter 
en av mosseimportens mindre vellykkede 
Grünfeldske eksperimenter. En større over-
raskelse utløste den plutselig uberegnelige 
Hole som først kom seg inn i et sluttspill 
med merbonde mot Johannessen - og 
deretter instruktivt tryllet vinst ut av det 
tross ulikefargede løpere. 

Fjerde runde 
ble småsensasjonell grunnet det som 
skjedde i åpningen og midtspillet i Tal-
laksen-Carlsen – nemlig stort sett ingen 
ting… Carlsen kom aldri opp med noe 
som kunne riste Porsgrunnspilleren ut av 
førersetet i en av sine solide og posisjonelle 

hvite typestillinger. Og vel fremme i et 
balansert dronning- og offisersluttspill 
styrte Tallaksen med sikkerhetsbelte og 
håndbrekk på trygt videre i sin 64-sone. 
Tilskuerne spratt som snarest opp da hvit 
la inn et offisersoffer, men det viste seg bare 
å være for å forsere evig sjakk. Magnus 
virket litt sliten og ikke særlig magisk 
den kvelden i Moss. Men å vinne med sort 
mot Geir Sune var det altså nesten ett år 
siden noen hadde klart, og dobbeltrunden 
var for Magnus et tungt argument mot å 
spille NM. Eliteklassen fikk i stedet sin 
nye ledermann i Simen Agdestein, som 
innkasserte en vel fortjent nøkkelseier i et 
kritisk sortparti mot Østenstad. Agdestein 
snappet med karakteristisk griskhet tidlig 
med seg en sentrumsbonde, og aktiviserte 
siden instruktivt offiserene sine til hvit 
etter tidskontrollen satt igjen med en 
stivkrampe av et sluttspill. 

En fortsatt frisktspillende IM Bjarke Sahl 
tok hevn for mange tidligere taktiske ha-
varier mot Djurhuus, i et underholdende 
angrepsparti hvor sorts konge like etter 
30 trekk viste seg å være den mest utsatte. 
Dermed hadde GM-bumerang Djurhuus 
plutselig halvannet opp til ledelsen han 
selv hadde hatt 12 timer tidligere. På vei 

Eliteklassen, Moss 8.-15. juli 2006
1. GM Magnus Carlsen 2716 NTG +19 =05 +06 =09 +08 +04 +02 +07 - 03   7
2. GM Simen Agdestein  2584 NTG +08 =15 +07 +03 +04 +09 - 01 =10 +11   7
3. GM Berge Østenstad  2489 Asker +16 =06 +12 - 02 =11 =13 =05 +15 +01   6
4. IM Bjarke Sahl  2384 Asker =10 =12 +16 +07 -02 - 01 +17 +09 =08 5½
5. GM Leif E. Johannessen 2545 OSS =12 =01 -11 +20 =10 +06 =03 =08 +07 5½
6. GM Kjetil A. Lie 2563 Porsgrunn +17 =03 -01 +18 -09 -05 +12 +13 +10 5½
7. GM Rune Djurhuus 2472 ASKO +14 +11 -02 - 04 +16 +08 +09 -01 -05    5
8. FM Torstein Bae 2284 SK 1911 - 02 +14 +10 +11 - 01 - 07 +13 =05 =04    5
9. FM Geir S. Tallaksen  2356 Porsgrunn =13 +21 +15 =01 +06 - 02 - 07 -04 +16    5
10. FM Stig Gabrielsen 2288 Bergens =04 =13 -08 +19 =05 +20 =15 =02 -06 4½
11. FM Øystein Hole 2346 ASKO +20 - 07 +05 -08 =03 -15 +16 +18 -02  4½
12. FM Jon Ludvig Hammer 2306 OSS =05 =04 -03 +15 -13 =18 -06 +21 +20 4½
13. Trond Gabrielsen  2258 Oslo Vest =09 =10 =18 =17 +12 =03 -08 - 06 +22 4½
14. FM Torbjørn R. Hansen 2319 SK 1911 - 07 - 08 +21 - 16 =18 +22 =19 =17 +15 4½
15. IM Frode Elsness 2428 Moss +22 =02 - 09 - 12 +17 +11 =10 - 03 -14    4
16. Magne Sagafos 2301 Porsgrunn - 03 +19 - 04 +14 - 07 +21 -11 +22 -09    4
17. FM Øystein Dannevig  2355 OSS - 06 +22 =20 =13 -15 +19 - 04 =14 =21    4
18. FM Espen Lie 2357 Porsgrunn =21 =20 =13 - 06 =14 =12 +22 -11 =19    4
19. FM Kjetil Stokke 2302 Fana - 01 -16 +22 - 10 =21 -17 =14 =20 =18    3
20. Ørnulf Stubberud  2202 OSS -11 =18 =17 - 05 +22 -10 =21 =19 -12    3
21. FM Dag Madsen 2290 Trondheim =18 - 09 - 14 - 22 =19 -16 =20 -12 =17    2
22. FM Jøran Jansson 2300 Asker - 15 - 17 - 19 +21 -20 -14 -18 -16 -13    1
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opp var også en tydelig inspirert president 
Torstein Bae, som holdt hvitpresset oppe 
og vant en fortjent angrepseier mot Hole 
før 30 trekk. Definitivt ut av tetstriden bar 
det derimot med det stadig mer forsinkede 
hjemmehåpet Elsness, som ble effektivt 
straffet for overoptimistisk angrepsspill 
og mangelfull utvikling, av en fortsatt 
boblende Jon Ludvig Hammer. GM-ene 
Lie og Johannessen slo tilbake og vant da 
de måtte mot yngre klubbkamerater. I en 
eliteklasse som raskt hardnet til – og som 
til å inneholde seks stormestere inneholdt 
sensasjonelt få korte stormesterremiser.

Femte runde 
hadde med oppsettet Agdestein-Sahl, 
Carlsen-Bae og Lie-Tallaksen sine svært 
klare hvitfavoritter på toppbordene. Og det 
gjaldt enda mer to timer etter at båtene la 
fra land. Sahl og Bae plasket lenge, men 
druknet likevel uten riktig å ha fått hodet 
over vannet. Tallaksen fikk etter en hel-
ler mislykket sortåpning derimot på seg 
vannskiene - og holdt seg senere på bena 
helt til Lie i sjette spilletime kjørte seg tom 
både for bensin og inspirasjon:    

FM Tallaksen 
GM K. Lie
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Tilskuerne været en sensasjon og 
trengte seg sammen utenfor tauene. 
Mens Tallaksen gikk i sin dypeste 
konsentrasjon noen minutter, hevet 
hånden, senket den igjen – og så med 

avgjort mine spilte 52...¦d2+!!. Hvoret-
ter vanligvis rolige FM Tallaksen plut-
selig var for urolig til å sitte ved brettet, 
mens vanligvis fargerike GM Lie mer 
og mer liknet en snømann. Publikum 
på sin side undret seg grønne på 
hva sort egentlig hadde planlagt mot 

den harde matttrusselen på g7 etter 
52.¥xd2 £e2+ 53.¢h3 cxd2 54.£c7? 
£et svært overbevisende svaret viste 
seg å være 54...¤f4+! 55.¢g4 (eller 
55.gxf4 £xf3+ 56.¢h4 £xf4 57.¢h3 
£h6+ 58.¢g2 d1£ og hvit blir matt før 
han rekker å si sjakk) £xf3+! 56.¢xf3 
d1£+ med matt i få trekk! Etter å ha 
gjennomsøkt den varianten ca 64 
ganger spilte Lie i stedet det despe-
rate 53.¢h3 ¢xh6 54.£xc3 £e2 (her 
undret diverse stadig mer forvirrede 
tilskuere på hva i all verden hvit kunne 
ha planlagt etter 54...£f1+! 55.¢g4 
¦d3. Og det hadde de all grunn til, 
men sort står selvsagt til vinst uansett.) 
56.£e3+ ¢h7 57.¢f5 ¦d6 (og her 
hadde også tilskuerne et penere og 
raskere helpoeng med 57.--- £xg3 
> 58.£xd2 £h3+ 59.¢g5 £h6+, men 
Geir Sune hadde være elegant nok for 
i dag.) 58.¦xg7+ ¢xg7 59.£a7+ ¢f8 
60.£b8+ ¢e7, hvoretter sort fikk ny tid 
men ikke nye brikker – 0-1.

I skyggen av Tallaksen holdt Hole remis i et 
ganske kjedelig parti mot Østenstad, og Stig 
Gabrielsen i et ganske morsomt mot Johan-
nessen. Mens ”Lille Hammer”s IM-napplaner 
ble hardt slått ned av effektiv variantregning 
fra storebror Trond Gabrielsen. Og dermed 
ledet tittelforsvarer Agdestein altså eliteklas-
sen på 4½/5 – foran Carlsen og Tallaksen på 
4, og uten noen på 3½. Noe som innebar at 
Agdestein med seier med hvit mot Tallaksen 
fortsatt ville ha poengledelse på Carlsen før 
syvende rundes ventede toppoppgjør. Og at 
Tallaksen ellers begynte å ligne både tidenes 
NM-sensasjon og en GM-nappkandidat.

Sjette runde
Carlsen under press så ikke ut til å ha det så 
lett med bonde under i tårn- og løpersluttspill 
mot Sahl, men demonstrerte instruktivt at 
hvits mange svake bønder gjorde sluttspil-
let godt for sort. Oppmerksomheten kunne 
dermed samle seg om et seks timers drama 
mellom Tallaksen og Agdestein. Hvor hvit 
ble ristet ut av stilen og ikke fikk riktig nok 
for bonden han ga i midtspillet. Hvit skaffet 
seg likevel så aktive offiserer at sluttspillet 
med tårn og ulikefargede løpere virket svært 
vanskelig å vinne for sort. Men Agdestein er 
som kjent mannen for de store utfordringer 
- særlig når de består i å vinne med bonde 

over. Han fossrodde seg i andre tidsnød inn i 
et løpersluttspill hvor hvits blokkerte fribonde 
på a7 måtte gi tapt for sorts to sammenheng-
ende fribønder. En fortsatt sjokkskadet Kjetil 
A Lie vinket definitivt farvel til kampen om 
mesterskapet, da han som sort mot GM-kol-
lega Johannessen aldri lyktes komme opp med 
nok kompensasjon for hvits truende fribonde 
på b6. Mens den sta Østenstad klamret seg fast 
på toget til medaljestriden, gjennom å holde 
remis med kvalitet under i sluttspill mot Trond 
Gabrielsen. Opp som tenkbare utfordrere med 
fartspotensial suste foruten Johannessen også 
den sjakklige intervalløperen Djurhuus, som 
etter effektivt kontringsspill mot Bae plutselig 
var oppe på +2 igjen. 

Og dermed nådde spenningen et foreløpig 
klimaks: Agdestein ledet på poeng med 5½/6, 
mens Carlsen på 5/6 fikk hvit til innbyrdes 
oppgjør - og hadde et helt poengs buffersone 
ned til Tallaksen og Djurhuus.

Syvende runde
Alle unntatt de som selv spilte andre partier 
fokuserte på Carlsen-Agdestein, som ble en 
kort men intens batalje. Magnus syntes 
selv han kom tvilsomt ut med hvit i denne 
franskduellen, men vant med en feiende 
avslutning likevel partiet tidlig i fjerde spil-
letime. Motstander Simen forklarer hjelpsomt 
sjakkbladleserne hvorfor:

- Etter en horribel OL-innsats var selvtilliten 
mildt sagt på et bunnivå før Landsturneringen 
i Moss. Før turneringen klarte jeg ikke å se for 
meg hvordan jeg skulle vinne et sjakkparti, 
men kanskje er det nettopp i den modusen 
jeg klarer å spille best? Ydmykheten var stor 
og konsentrasjonen på topp og jeg måtte ty til 
noen gamle triks jeg har for å skjerpe meg. I 
inngående indre samtaler prøvde jeg å over-
bevise meg selv om at ”jeg er god”, men helt 
overbevist ble jeg ikke denne gangen.

Det hjalp imidlertid med en god start der 
helpoeng faktisk trillet inn. Tidligere NM-
oppgjør mot Berge Østenstad har pleid å gi 
en indikasjon på utfallet. De gangene jeg 
har slått ham, har det gått bra. De gangene 
jeg har tapt, har han som regel vunnet. Så 
da jeg i fjerde runde hadde glid og vant mot 
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min gamle klubbkamerat fra Asker, var det 
et godt signal. 

Men et annet fenomen som har inntruffet i 
det siste er at jeg har begynt å bukke og begå 
stygge overseelser. Er det et utslag av alderen? 
Ikke vet jeg, men instinktene er i hvert fall 
langt i fra slik de var. Første store tabbe gjorde 
jeg mot Magnus i sjuende runde: 

GM Magnus Carlsen 
GM Simen Agdestein
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 
Lxc3+ 6.bxc3 Da5 7.Ld2 Da4 8.Dg4 g6 
9.Dd1 b6 10.h4 h5 11.c4 Sc6 12.Sf3 
Sge7 13.dxc5 bxc5 14.Le2 dxc4 15.0-0 
Sd5 16.Lg5 La6 17.Te1 c3 18.Ld3 Lxd3 
19.Dxd3 Tb8 20.Te4 Db5 21.Dd1 Db6 
22.a4 Dc7 23.De2 Kd7 24.Td1 Kc8 25.Le3 
Sa5 26.Sg5 
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- Jeg trodde jeg sto kjempegodt med 
min fine hest på d5 og en merbonde, 
men skjønte at stillingen var farlig og 
mot Magnus må man uansett alltid 
holde konsentrasjonen på topp. Min 
opprinnelige plan var 26…Tb7. Mag-
nus forvirret meg litt i etteranalysen 
med varianten 27.Sxf7 Dxf7 28.Da6, 

men i løpet av sommerferien har jeg 
kommet på jeg bare kan legge inn 
slag på e3 før jeg dekker på a5. Altså: 
28…Sxe3 29.Txe3 Dc7. Ved enda nær-
mere ettertanke ser jeg at hvit har en 
del for springeren etter 30.Dxe6+ Kb8 
31.Dxg6. En regnemaskin angir faktisk 
denne stillingen som omtrent lik. E-
bonden er farlig, men intuitivt synes 
jeg merspringeren burde telle mer. 
Jeg vurderte også 26…Tb6 som et 
trygt alternativ, men etter 27.Df3 Tb7 
(ikke 27…Tf8 28.Sxe6!) har hvit den 
fine planen Lc1, Tee1 og Se4 og det 
er ubehagelig for svart. Men plutselig 
fant jeg ut at jeg måtte speede opp 
litt, da jeg vet hvor dårlig jeg spiller i 
tidsnød for tiden. Og valgte i stedet et 
trekk som taper helt direkte. 26...Td8??  
Jeg så med en gang hvor dårlig det 
var - og jeg så også at Magnus så det. 
Plutselig gnistret det i øynene på den 
unge superstormesteren. 27.Da6+ 
Tb7 28.Sxf7 Dxf7 29.Lxc5! Jeg hadde 
håpet på et sluttspill med bonde un-
der etter 29.Dxa5 Dc7, men Magnus 
vinner i stedet i angrepsstil. Kb8 Jeg 
syntes bare 29…Dc7 30.Dxe6+ så 
heslig ut, og det er det også. Men jeg 
burde i hvert fall ha forsøkt det selv 
om hvit etter 30…Dd7 vinner med 
damebytte og pågang med e-bon-
den. 30.Dxa5 Tc8 31.Tc4! Jeg får ikke 
sjansen til å noe som helst. De8 Eller 
31...Ka8 32.Lxa7! Txc4 33.Lc5+! Kb8 
34.Dd8 matt. 32.Da6 Sb6 Stillingen er 
håpløs uansett. 33.Txc3 Ka8 34.Lxb6 
1–0 Damen faller etter 34…Txc3 
35.Td8+.

Magnus fikk hjelp av de øvrige resulta-
tene i den forstand at stormesteroppgjø-

ret Østenstad-Johannessen endte som en 
terrorbalanseremis, etter at Østenstad i 
dronning- og offisersluttspill kreativt 
ofret offiser for å få frem en fribonde til 
b7. Djurhuus-Tallaksen ga imidlertid en 
hvitfordel som rakk helt inn til et vunnet 
springersluttspill. Og dermed sto Magnus 
foran en vanskelig oppgave, med sort 
mot Djurhuus som fortsatt kunne skimte 
sin siden 20 år etterlengtede kongepokal. 
Agdestein hadde med hvit mot over-
raskelsesmannen Stig Gabrielsen på 
papiret hadde en lettere oppgave. Men 
Magnus var omsider der han skulle være 
for å vinne sin siden 2004 etterlengtede 
kongepokal: I førersetet med 6/7 og et 
halvt poengs ledelse på Simen.

Landsturneringens korteste avgjorte 
parti i syvende runde ble originalt nok 
ikke spilt i miniputt, men i elite. Alltid 
humørfylte FM Jøran Jansson fra Asker 
forsøkte før partiet å få Porsgrunns FM 
Espen Lie med på å spare et sjakkparti 
ved å la deres innbyrdes oppgjør telle for 
omkampen om NM for klubblag også. 
Espen sa (uten å spørre lagkapteinen!) 
nei til tilbudet, men kom snart til å 
angre på det: 

FM Jøran Jansson
FM Espen Lie 
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 exf4 4.Sf3 
Sf6 5.Lb5+ c6 6.dxc6 Sxc6 
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 7.0-0?? Db6+ 0-1

Åttende runde
Også de mest ihuga nostalgiske Simen-
fansen, innrømmet etter denne runden at 
løpet om kongepokalen syntes kjørt for i 
år. Djurhuus unngikk skarpe teoridueller 
ved å spille en relativt rolig Trompovsky. 

Simen slet med selvtilliten før årets NM, men klarte seg godt uten den -
til et par timer inn i syvende rundes toppoppgjør...
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Magnus fikk etter et tidlig dronningbytte 
imidlertid raskt aktivisert løperparet sitt, 
og da Djurhuus i trekk 21 fikst snappet 
en bonde på c7 viste det seg i løpet av 
få trekk at springeren hans hadde store 
problemer med å få returbillett. Magnus 
vant en kvalitet på det ved inngangen til 
sluttspillet, og demonstrerte dynamisk 
teknikk da han tålmodig omgjorde kva-
liteten til et helpoeng. På andrebord så 
Simen lenge ut til å være på vei mot en 
ny seier, men så vendte plutselig vinden 
der. Simen forteller selv hvordan:        
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- Jeg klarte ikke å få mine tårn til 
å samarbeide og har her måttet 
ty til en nødløsning for å stoppe 
h-bonden. Antagelig er stillingen 
i balanse, men jeg kunne forsøkt 
å få til noe på dronningfløyen. I 
stedet øynet jeg plutselig mulig-
heten til aktivitet på kongefløyen 
og spilte: 36.f3?? ¤xe3! Off! At 
det går an å overse noe slikt! Nå 
trodde jeg løpet var kjørt. 37.¦f2 

Her var det bare å håpe det beste. 
Sc2 38.¦d2 ¤xb4 39.fxe4 Her 
gjorde jeg endelig noe lurt: Jeg 
t i lbød remis!  Jeg tror ikke en 
eneste av de mange tilskuerne 
som sto rundt ville tatt i mot. Men 
Stig tenkte lenge og lot seg kanskje 
forvirre av tidligere bravader eller 
mitt misvisende høye ratingtall 
eller noe. Heldigvis for meg tok 
han i mot. Helt klinkende klart er 
det ikke, men at jeg står til tap på 
et eller annet vis er jeg i hvert fall 
sikker på. ½–½

Østenstad tok en kvalitet og vant på 
den etter nok et åpningshavari fra 
Frode Elsness, mens fortsatt suksessrike 
Torstein Bae etter vel 100 trekk klart å 
holde remis i et sjeldent sluttspill med 
tårn og løper mot to tårn (uten bønder). 
Kjetil A Lie våknet til liv med et fikst 
dronningoffer mot Trond Gabrielsen, og 
var dermed omsider inne i premiekam-
pen igjen. Mens ekssensasjonsmann 
Tallaksen definitivt skled ut av den ved 
å gå rett inn i et dødelig angrep mot 
fortsatt inspirerte Sahl.

Niende runde
Dermed ledet storfavoritt Magnus Carl-
sen med et helt poeng da rundeoppsettet 
før det siste rundeoppsettet utkom med 
Østenstad-Carlsen og Hole-Agdestein 
øverst. Det var en allmen forventning at 
Magnus ville tilby en tidlig remis for å 

sikre tittelen, og at Østenstad ikke ville 
protestere. En svært avslappet Magnus 
spilte og vant lynsjakk-NM i utklass-
ingsstil kvelden etter åttende runde, 
mens verken Agdestein eller Østenstad 
var å se. Etter lynsjakken betrodde 
imidlertid Magnus undertegnede at 
han hadde til hensikt å spille på vinst 
også mot Østenstad. 8/9 var satt opp 
som et mål for turneringen, og Magnus 
hadde som del av et veddemål lovet å 
bli med på et svært lite ønsket muse-
umsbesøk hvis han ikke oppfylte det. 
Underliggende var selvsagt at Magnus 
med kikkertsiktet innstilt på 2700 ikke 
hadde noen ELO-poeng å gi bort. Men 
fremfor alt at han for tiden på forbil-
ledlig måte spiller på vinst nær sagt 
uansett motstander. Å spille på vinst 
med sort mot en så farlig motstander 
som Berge Østenstad virket under de 
rådende vær- og føreforholdene likevel 
risikabelt – om enn selvsagt svært 
hjelpsomt mot det store publikum som 
via nettet eller over tauene skulle følge 
sisterunden. 

Historien om hva som skjedde på første-
bordet, overlater vi til Berge Østenstad 
å fortelle:

GM Berge Østenstad
GM Magnus Carlsen
Landsturneringen (9. runde)
1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 h6!? Et litt 
uvanlig trekk som imidlertid scorer 
bra. 4.d4!? Jeg syntes dette var veldig 
logisk ettersom jeg trodde h6 nå ville 
bli nokså unyttig, men det er praktisk 
talt ikke spilt tidligere. Kanskje skulle 
Magnus prøvd 4...e4 fulgt av c6 og 
d5.  4...exd4 5.£xd4 ¤c6 6.£d1 
¥b4+ 7.¥d2 ¥xd2+ 8.£xd2 0–0 
9.¤c3 d6 10.¤h3 ¤e5 11.b3 c6

FM Stig Gabrielsen og IM Bjarke Sahl startet rolig med en innbyrdes remis,
men fikk god fart på brikkene ut over i turneringen
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 12.¦d1 Flere spurte etter partiet om 
noen av oss hadde fremsatt noe 
remistilbud, som jo hadde sikret 
Magnus kongepokalen. Men nei, det 
sto i bulletinen at Magnus aktet å 
vinne også siste parti så den saken 
var grei! Selv ville jeg vært fornøyd 
med remis selvom åpningen har 
gått bra, svart har egentlig ingen 
kompensasjon for svakheten på d6. 
12...£a5 13.0–0 ¢h8 14.¤f4 ¥f5 15.e4 
¥h7 16.¤fe2 ¦ad8 17.£b2 ¦fe8 18.¦d4 
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18...d5!? Under partiet hadde jeg ingen 
tro på dette bondeofferet, men nå ser 
det veldig logisk ut. Alle svarts offiserer 
blir aktivisert og samtidig er det klart 
at rolig spill favoriserer hvit som kan 
fortsette med dobling i d-linja fulgt 
av h3 og f4.  19.cxd5 cxd5 20.b4?! 
Svekker c4 og senere er det også viktig 
at b4 er ugardert. Det er mange måter 
å besvare bondeofferet på, antagelig 
er 20.¤xd5 ¤xd5 21.exd5 fulgt av £d2 
bedre enn partitrekket, 22...¤d3 kan 
besvares komfortabelt med 23.£c3. 
20...£b6 21.exd5 ¥d3 22.¦d1 ¤fg4?! 
med ideen å ofre på f2, men det er 
nok for optimistisk. Jeg har sett nok 
partier av Magnus til å vite at ofrene 
hans ikke alltid er korrekte, noe som 
gjorde at jeg klarte å holde hodet kaldt 
og ikke bli altfor imponert! Fritz foreslår 
22...¤c4 23.£b3 ¥xe2 24.¤xe2 ¤d6 
og svart har antagelig nok aktivitet 
for bonden. 23.£d2 ¤xf2 24.¢xf2 

¤g4+ 25.¢g1 ¥xe2 26.¤xe2 ¤e3 
27.¤c3! Et viktig øyeblikk. Springeren 
skal til f2 for å beskytte kongen. 
Senere følger ¥f3 og Kg2 og kongen 
får en trygg plass. Her har hvit flere 
dårlige fortsettelser: 27.¦c1? ¤xg2 
28.¢xg2 ¦xe2+; 27.¥f3?? Det holdt jeg 
faktisk på å spille! 27...¤xd1 28.£xd1 
¦xe2 29.¥xe2 ¦xd5 og svart vinner.; 
27.¤f4 ¤xd1 28.£xd1 ¦e5 truer 
både g5 og Tde8. 27...¤xd1 28.¤xd1 
¦e5? forbereder tårndobling og truer 
samtidig på d5 , men det lar seg lett 
parere med de trekkene jeg uansett 
hadde tenkt å spille. Svart skulle her 
spilt 28...¦e2! 29.£xe2 £xd4+ 30.¤f2 
£xb4 31.¥f3. Hvit står nok bedre også 
her, men svart har en hel bonde mer 
enn i partiet.  29.¤f2 ¦c8 30.¥f3! 
f5 31.¢g2 ¦d8 32.d6!? Poenget 
er å bytte d-bonden mot f-bonden 
slik at svart får en permanent dårlig 
kongestilling og en lettspilt stilling for 
hvit. 32.h4! med ideen h5 og ¤h3-f4 
hadde nok likevel vært bedre. Svart 
kan ikke hindre h5 med g6 ettersom 
h6 henger, men jeg tenkte ikke på 
denne muligheten før i neste trekk. 
32...¦d7 33.h4 ¦e6 34.£f4 ¦exd6 
35.¦xd6 £xd6 36.£xf5 g6 37.£c2 
¢g7 38.a3 b6 39.¤e4 h4-h5 inngår 
i hvits plan og kan spilles allerede 
her. Svart har nå flere sjanser til å 
spille h6-h5 som ville gjort det mye 
vanskeligere for hvit å bryte gjennom. 
39...£e5 40.¤f2 ¦c7 41.£d2 £c3 
42.£e2 Hvit har angrepssjanser og 
må naturligvis unngå dronningavbytte.  
42...£f6 43.h5! Omsider! Nå er 
stillingen definitivt vunnet. 43...gxh5 
44.¥xh5 ¦e7 45.£d3 £g5 46.¥f3 
£e3 47.£d8 ¦e8 48.£d1 ¦e7 49.¤g4 
£g5 50.£d4+ ¢f7 51.£d6 ¦e6 
52.£d7+ £e7 53.£d4 ¢g6 54.¥d5 
¦e2+ 55.¢f3! ¦e1 56.¥e4+ 1–0

Hva så med Simen? Han får selv fortelle om 
sin noe humpete start på dagen:   

FM Hole
GM Agdestein
- Også i siste runde mot Øystein Hole 
bukket jeg faktisk, og det allerede i åp-
ningen. Men igjen profiterte jeg kanskje 
på respekt eller noe sånt.
1.¤f3 d5 2.d4 ¤c6 3.c4 ¥g4 4.¤c3 e6 
5.¥g5 ¥e7 6.¥xe7 ¤gxe7 7.e3 0–0 8.¥e2 
dxc4 9.¥xc4 

XIIIIIIIIY

8r+-wq-trk+0

7zppzp-snpzpp0

6-+n+p+-+0

5+-+-+-+-0

4-+LzP-+l+0

3+-sN-zPN+-0

2PzP-+-zPPzP0

1tR-+QmK-+R0

xabcdefghy

9...¤d5? Igjen så jeg med en gang at 
jeg hadde gjort en tabbe, men det var 
bare å gjøre gode mine til slett spill. 
10.¦c1 Dermed kunne jeg puste lettet 
ut. Også Øystein så at 10.¥xd5 exd5 
11.£b3 vinner en bonde, men han turte 
visst ikke eller trodde at svart hadde 
kompensasjon etter 11...¥xf3 12.gxf3 
¤e7 13.£xb7. Noe har jeg kanskje, men 
det føltes ikke nok for en bonde. I hvert 
fall ikke for meg, og i hvert fall ikke i en 
situasjon der jeg helst skulle vinne for å 
ha håp om å innhente Magnus. Kanskje 
hadde jeg forsøkt 12...£h4!? Med håp 
om aktivt spill. I etteranalysen viste det 
seg at svart faktisk har ganske mange 
muligheter med dette, men det er i så 
fall bare flaks. 

Spenningen var likevel stor også da det 
ble klart at Østenstad hadde en småsensa-
sjonell seier på gang – siden det kunne se 
ut som Hole hadde en overraskende remis 
på gang. Partiet forble jevnt helt inn i et 
remis-aktig dronningsluttspill, men Simen 
spilte med kjent optimisme videre og fikk 
uventet hjelp i trekk 40:
XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+-+-+pmk-0

6-+-wQ-+p+0

5+-zp-zP-+-0
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40.¢g1??
med dronning og fire mot dronning 
og fire, har sort fortsatt langt frem til 
vinstsjanser etter direkte 40.¢h3. Nå 
faller etter en mellomsjakk derimot b2-
bonden med sjakk, hvoretter sort kan 
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gå ut på brettet med kongen for å la 
den frittløpende b-bonden avgjøre.
40...£b1+! 41.¢g2 £xb2+ 42.¢h3 £d4 
43.£f6+ ¢g8 44.f5 gxf5 45.£g5+ ¢f8 
46.£h6+ ¢e8 47.£c6+ £d7 48.£xc5 £b7 
49.¢h2 b3 50.e6 fxe6 51.£e5 £d5 52.£c3 
¢d7 53.£b4 ¢c6 54.£a4+ ¢c5 55.£a3+ 
¢b5 56.£b2 ¢d4 57.£c1 £e4 58.£d2+ 
¢c4 59.£a5 b2 0-1

Og dermed hadde den sjakklige mirakel-
mannen Agdestein slått til nok en gang. 
I Moss 2006 som i Sandnes 2005 endte 
det med delt førsteplass på 7/9 mellom 
Norgeshistoriens to sterkeste sjakkspil-
lere - og dermed blir det i år som i fjor 
stikkamp om kongepokalen. Magnus tok 
det imponerende pent, selvsagt uten å 
kunne skjule at han var skuffet. Mer enn 
over kongepokal, penger eller rating (eller 
museumsbesøk), ergret Magnus seg over 
å ha spilte så – til ham å være - grusomt 
dårlig sjakk i siste runde. Også med 7/8 
før partiet mot Simen, hadde Magnus som 
den svært kvalitetsbevisste og selvkritiske 
sjakkspiller han er bekymret seg over spill 
han ikke var fornøyd med. Det hører med 
at Magnus etter senere sommerfremgan-
ger i øyeblikket har en uoffisiell FIDE-ELO 
på 2695, slik at han på å nå 2700 mangler 
nettopp de fem ekstra poengene en remis 
mot Østenstad kunne gitt… 

Simen var selvsagt dagens store vinner 
hva angår resultater. Også for hans 
travle timeplan for NTG-høsten passet 
det imidlertid heller dårlig med en ny 
stikkamp. Med tanke på den enorme 
oppmerksomhet fjorårets svært spennende 
match fikk, er det fristende foreløpig å 
konkludere med at norsk sjakk var den 
største vinneren på sluttresultatet. Som 
diverse FIDE-VM har vist er topartis mat-
cher mellom spillere over 2550 erfarings-
messig svært åpne, og som fjorårets match 
viste er Simen en giftig matchfighter som 
aldri kan regnes ut. Etter sine senere 
fremganger stiller Magnus i høst som 
klar forhåndsfavoritt. Uansett utfall får 
man håpe at årets stikkamp for Magnus 
blir den vellykkede oppladning til spill i 
VM-syklusen, som fjorårets stikkamp viste 
seg å bli. NSF opplyser at stikkampen som 

i fjor planlegges avviklet i samarbeid med 
TV2 Nettavisen, men at bedre tilgang for 
tilskuere vil bli sikret med OSS nyoppus-
sede lokaler som spillested. Av hensyn til 
begge spillernes travle skjema for høsten, 
synes det klart at stikkampen tidligst kan 
bli spilt i oktober måned.         
 
I skyggen av kampen om kongepokalen, 
fikk Østenstad den nødvendige hjelp til 
å sikre udelt tredjeplass da Johannessen 
holdt best styr på variantene i en skarp 
piggsvinduell mot Djurhuus, samtidig 
som Sahl avfant seg med remis i et rela-
tivt rolig parti mot Bae. Dermed ble det i 
2006 som i 2004 Østenstad, Agdestein og 
Carlsen som sto igjen på pallen, men da 
i endret rekkefølge. Østenstad sa seg etter 
sisterundeseieren godt fornøyd med slutt-
resultatet, selv om verken plassering eller 
spill kom opp mot hans fantomprestasjon 
fra 2004. Fjerdeplass for Sahl kvalifiserer i 
dette selskapet som en positiv overraskelse, 
som reduserte avstanden opp til de 2500 
han trenger for å bli GM med noen poeng. 
Mens femteplass for Johannessen og sjet-
teplass for Lie bekreftet begge de unge 
GM-enes vedvarende NM-kompleks. 

Bortsett fra toppbordene var spenningen i 
eliteklassens niende runde størst om parti-
ene Kjetil Lie-Stig Gabrielsen og Geir Sune 
Tallaksen-Magne Sagafos, siden lillebror 
Gabrielsen og storebror Tallaksen begge 
trengte hele poenget for å få IM-napp. 
Stig angret utvilsomt bittert på at han tok 
i mot remistilbudet til Agdestein, ettersom 
han som straff først trakk sort mot en ny 
GM, og i et trolig remisaktig sluttspill 
der overså en taktisk liten lekkerbisken 
som straks tapte to bønder og ett parti. 
Prestisjeduellen mellom brødreparene Lie 
og Gabrielsen var egentlig ikke forventet å 
bli alt for spennende, siden spillestyrken 
ut fra tidligere prestasjoner klart gikk i 
Lie-brødrenes favør (om enn mindre klart 
enn hva muskelstyrken gikk i Gabrielsen-
brødrenes favør.) Den ble jevn til det siste 
siden begge Lie-brødrene gjorde det under 
forventet i årets eliteklasse, mens begge 
Gabrielsen-brødrene lenge spilte solid og 
skåret godt over forventet. Kjetil avgjorde 

likevel til slutt den prestisjeduellen og 
reddet familieæren ved å slå først Trond i 
runde åtte og så Stig i runde ni. 

Lyspunktet blant de fire unge Porsgrunns-
spillerne i eliteklassen ble Geir Sune Tal-
laksen, tross trippelpunktering i rundene 
6-8. Hvorvidt vekkelsesmøte i Fredrikstad 
virkelig var en bedre oppladning for siste 
runde enn hva lynsjakk i Moss ville vært, 
skal her være usagt. Men at undrenes tid 
ikke var forbi viste seg da et tilsynelatende 
svært remisaktig sluttspill etter fire timer 
sto på et fortsatt ristende bord i Tallak-
sen-Sagafos:

Tallaksen
kommenterer

FM Geir S. Tallaksen (2375)
Magne Sagafos (2310) 
Landsturneringen 2006 (9. runde)
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41.¦d5 Tidsnødståken har lagt seg, 
og utrolig nok har komplikasjonene 
altså endt opp i et materielt likt 
sluttspill! Her ventet jeg at 41...
Ke6 skulle komme ganske raskt, 
og var ikke særlig optimistisk på 
vinstsjanser. Men etter hvert som 
Magne brukte mer og mer tid gikk 
det opp for meg at det, som vi alt har 
sett, slett ikke var så enkelt. Kanskje 
er det ikke helt ulogisk, hvis man 
ser på hvits perfekte sentralisering 
- det står hvite brikker på alle de 
fire sentrumsfeltene! Etter 40(!) 
minutter valgte Magne omsider å 
spille... 41...b6 ...som sannsynligvis 
ikke er det beste trekket! 41...¢e6 
42.¥xa7 går over i kommentaren 
til hvits trekk 39; 41...¢g6! for å 
aktivisere kongen ser imidlertid ut 
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til å være bedre. 42.¥xa7 (42.¢xf3 
¢f5 43.¥xa7 h5 med aktivt motspill.) 
42...¦f7 43.¥f2 ¦e7 44.¥h4 ¦f7 
(med kongen på e6 ville 45.Td6 nå 
vært matt!) 45.¥f2 ¦e7 og det er 
vanskelig å trenge gjennom sorts 
forsvar. Det hører forøvrig med til 
historien at en anonym 2700–GM 
lurte på om Magne spilte på vinst 
siden han ikke spilte 41...Ke6. Men 
den stillingen er altså slett ikke så 
lett å forsvare, i alle fall ikke for oss 
vanlige dødelige. 42.¢xf3 ¢g6? 
Denne aktiviseringen blir mye mindre 
poengtert uten f-bonden. 42...¢e6?! 
43.¢e4 ¦d7?? 44.¦xd7 ¢xd7 
45.e6+ er et viktig poeng; 42...¦c7! 
43.¢e4 ¢e8 ser ut til å være sorts 
beste forsvar. Sort står mindre aktiv 
enn etter 41...Kg6, men fortsatt 
er det vanskelig for hvit å komme 
gjennom. 43.¢e4 h5 Sorts problem 
er at kongen ikke kan forholde seg 
aktiv - etter 43...¢g5 44.e6+ ¢g6 
45.¥xg7 ¢xg7 46.¢f5 er stillingen 
vunnet for hvit fordi sorts konge ikke 
kommer seg til e7. 44.¦d6+! ¢h7? 
Nå kommer sorts konge igjen for 

langt bort fra det viktige e7-feltet. 
Det konsekvente 44...¢g5? går 
rett i et mattnett etter 45.¥e3+ ¢h4 
46.¥f4; sort måtte benytte siste 
mulighet til å spille 44...¢f7 45.¢f5 
(45.e6+? ¦xe6+ 46.¦xe6 ¥xd4 
47.¦h6 ¥xb2 48.¦xh5 er remis - 
sort gir a-bonden og setter løperen 
på c5-g1–diagonalen.) 45...¢e8 og 
igjen kan jeg ikke se noen 100% 
klar vinstplan, selv om stillingen 
selvsagt er klart fordelaktig. Hvit kan 
ikke spille 46.e6? ¥xd4 47.¦xd4 ¦c7 
48.¢f6 ¦c2 med remis. 45.e6 ¥f8 
Dette er i praksis det samme som 
å heise hvitt flagg, men 45...¢g6 
46.¥xg7 ¦xg7 47.¢e5 ¦g8 48.¦d1 
fulgt av 49.Tg1+ er også enkelt 
vunnet for hvit. 46.¥f6 ¦e8 
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47.e7! Og omsider var IM-nappet i 
boks!47.e7 ¥xe7 (47...¢g8 48.¦d8; 
47...¢g6 48.¢d5) 48.¦d7 ¢g6 
49.¦xe7 og vinner.  1–0

Og dermed gikk eliteklassen i Moss 2006 over i 
sjakkhistorien. Men for tredje år på rad pågår 
altså kampen om kongepokalen fortsatt, og 
Norsk Sjakkblad lover selvsagt å komme 
sterkt tilbake med partier, intervjuer og annen 
omtale så snart den er spilt.
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Nr 5: Hvit trekker
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Nr 3: Hvit trekkerNr 2: Sort trekkerNr 1: Sort trekker

...og vinner per magnetoffer! 

Nr 4: Hvit trekker
Les mer om 
magnetoffer på 
side 43. 

Løsninger på side 
46.
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Mester
1.Harald Borchgrevink 2249 Bergens +04 =03 +22 +08 +06 +11 =07 -02 +09 7
2.Espen Forså 2044 Tromsø  +05 +13 =15 -11 +16 =10 =14 +01 +04 6½
3.Joachim Solberg  2149 Alta =16 =01 =14 +23 +15 =06 +11 =04 =10 6
4. Rune Myhrvold, Hønefoss 6, Andreas Moen, OSS 6, 6. Åsmund Hammerstad, Asker 
5½, 7. Johannes Høie, Sarpsborg 5½, 8. Tor Kristian Larsen, Fana 5½ 9. Håkon Bentsen, 
Molde, 5½, 10. Silje Bjerke, SK 1911 5½, 11. Lars Hjelmås, Drammen 5, 12. Joachim 
Berg-Jensen, Porsgrunn 5, 13. Steinar Sidselrud, Kongsvinger 5, 14. Ole Christian Moen, 
OSS  4½, 15. Sheila Barth Sahl, Asker 4½, 16. Bror Thanke, Nordstrand 4½, 17. Frode 
Lillevold, Strømmen 4½, 18. Daniel Hersvik, Bergens 4½, 19. Stig K Martinsen, Fana 4½, 
20. Espen Thorstensen, Kongsvinger 4, 21. Emil Døving Agdestein, Lillehammer 4, 22. 
Frode Ludvigsen, Drammen 3½, 23. Thomas Nyland, Fana 3½ 24. Thomas Bryn, Molde 
3½, 25. Lars Kjølberg, SK 1911 3½, 26. Gunnar Stake-Larsen, OSS 3½, 27. Arn Tore 
Haugsdal, Masfjorden 3, 28. Åge Olsen, Kristiansund 3, 29. Raymond Boger, Randaberg 
2½

Den utrettelige Espen Andersen holdt styr på premiene også i mesterklassen. Fra venstre Jo-
achim Solberg, Harald Borchgrevink, Espen Forså, Rune Myhrvold, Johannes Høie, Håkon 
Bentsen og Tor Kristian Larsen.

Mester:
To sterke nye elitespil-
lere – fra en svak mes-
terklasse

Mesterklassen for 2006 handler pa-
radoksalt nok først og mest om 

eliteklassen for 2007. Mester er klassen 
hvor samtlige deltakere når som helst før 
premieutdelingen øyeblikkelig godtar et 
tilbud om en sikker andreplass. De aller 
fleste deltakerne i mester er da også sterke 
nok, til den sommeren alt klaffer å kunne 
oppfylle sin mer eller mindre hemmelige 
drøm om å vinne en av de to eliteklassebil-
lettene. Topprangerte Harald Borchgrevink, 
første reserve til årets eliteklasse og vinner 
av mesterklassen 2004, oppførte seg med 
sine 5½/6 som en hvithai i et akvarium 
de første to tredelene av turneringen. Og 
lignet en elitespiller desto mer siden de 
andre forhåndsfavorittene i mellomtiden 
snublet og falt om hverandre. Andreran-
gerte Andreas Moen kunne definitivt stry-
kes fra kandidatlisten etter å ha rotet bort 
tre av sine fire første partier, og tidligere 
OL-spiller Daniel Hersvik virket så trøtt alt 
før turneringen at han sovnet mot lavere 
rangerte motstandere begge de to første 
rundene. Den nye kvinnelige ratingtoppen 
WIM Sheila Sahl så ut som en kandidat 

da hun etter en vill tidsnødsmølje gikk 
seirende ut mot fjorårets elitespiller WFM 
Silje Bjerke. Men ble tilsynelatende så glad 
for den prestisjeseieren at hun tapte begge 
de to neste rundene. Den smått aldrende 
men fortsatt skarpskytende sjakkcowboyen 
FM Ole Christian Moen la seg til i truende 
skuddposisjon med 3/4, men kom aldri 
tilbake igjen etter uventet å rotet seg langt ut 
i ørkenen under runde fem. Tredjerangerte 
FM Lars Hjelmås, juniornorgesmester fra 
1989, virket like angrepsfarlig som den 
gang da han i sitt comeback startet opp 
med 3½/4. Men viste seg senere også å 
være minst like ujevn: Det gikk også for 
ham bratt ut for med remis fra tapt stilling 
i runde fem, og tap fra tapte stillinger i de 
to påfølgende rundene. 

Overraskelsesmannen første del av turne-
ringen var Hønefoss lavt rangerte Rune 
Myhrvold, som etter tap mot Borchgrevink 
i første runde og walk over i andre runde, 
suste opp til udelt andreplass med fire 
strake seire. Myhrvolds evne til å vinne 
kaotiske tidsnødsdueller burde være vel 
kjent for de husker tilbake til mesterklas-
sen 1998 og eliteklassen 1999, men er ikke 
desto mindre imponerende siden han de 
siste årene har vært svært lite aktiv. Myhr-
vold ble imidlertid svært ubeleilig rammet 
av sykdom, og så seg tvunget til å slå ned 
på farten med korte remiser i runde syv og 
åtte. Fremover suste etter en moderat start 
i stedet Nord-Norges håp: Altas Joachim 
Solberg akselererte etter tre innledende 
remiser med 3½/4 i rundene 4-7, og hadde 
to runder før slutt bare et halvt poeng 
opp til den ettertraktede andreplassen. 
Halvpoenget etter fulgte klassens yngste 
spiller og den store helten til Tromsø SKs 

mye besøkte hjemmesider, 16-årige Espen 
Forså. Unge Forså startet et noe loopete 
NM med å bombe Andreas Moen tilbake til 
steinalderen, men falt etter 2/2 ned på 2½/4 
før han kom seg opp på 4½/7. Stadig lenger 
oppover bordrekken jumpet også Møre og 
Romsdals store håp Håkon Bentsen, som 
etter å ha startet med 1½/4 etteranmeldte 
seg til kampen om eliteplassbillettene gjen-
nom to svært korte og to svært lange seire i 
de neste rundene. 

Opprykkskampen hardnet ytterligere til da 
den så langt suverene Borchgrevinks bar-
neallergi mot sortpartier, svært så ubeleilig 
(for ham) plutselig slo ut igjen i runde syv 
og åtte. Etter ikke å ha fått til noe som helst 
med sort mot den suntspillende sarpingen 
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Johannes Høie, forkastet Borchgrevink i 
runde åtte sin vanlige Kalashnikov-Sici-
lianer for å unngå enn ventet forberedelse 
fra den datakyndige unge Forså. Uansett 
hvilke slu planer Forså og hans computer 
hadde lagt, må det imidlertid ha vært mer 
behagelig for sort enn den tvangstrøyen av 
en Sicilianer sort i stedet havnet i. En syn-
lig rystet Borchgrevink erkjente fadesen og 
kastet inn noteringsskjemaet etter bare 31 
trekk. Dermed sto kampen om de to sjakk-
sirkusbillettene fortsatt vidåpen før niende 
runde: Borchgrevink og Myhrvold ledet 
seks poeng, men levde farlig bare med et 
halvt poengs forsprang på Joachim Solberg, 
Åsmund Hammerstad, Håkon Bentsen og 
Espen Forså. Rundeoppsettet ga Borch-
grevink hvit mot Bentsen, Forså hvit mot 
Myhrvold, Hammerstad sort mot Andreas 
Moen og Solberg sort mot Silje Bjerke. 

Niende rundes første avklaring, som resul-
terte i oppgitt hoderisting blant Solbergs 
sjakklige barndomsvenner i fødebyen 
Moss, var en kort remis i Bjerke-Solberg. 
Hammerstad derimot forsøkte (for en gangs 
skyld) å spille på vinst, men rokerte inn i et 
helsefarlig angrep og tapte. At en dypt kon-
sentrert Borchgrevink hadde kontroll på sin 
eliteklassebillett ble i praksis tidlig klart. Et-
ter å ha fått sette seg på en av sine trygge og 
bekvemme hvite lenestolsfordeler, utbygde 
han gradvis presset til Bentsens stilling i 
fjerde spilletime kollapset fullstendig. 

Elitespiller nummer 
en…

Og dermed kunne den første nye elite-
spilleren motta velfortjente gratula-

sjoner. Harald Bonaventura Borchgrevink 
(24), tidligere yrkesmilitær som i høst 
fullfører en bachelorgrad i statsvitenskap 
ved universitetet i Oslo, er etter ett år 
utenfor tauene igjen på plass innenfor 
under neste års NM på Hamar. Det var 
en lettet og glad klassevinner som lot seg 
intervjue av Norsk Sjakkblad etter seieren:  

Gratulerer med svært velfortjent første-
plass. Hvordan opplevde du turnerin-
gen og når var du sikker på seieren?
-  Takk takk. Turneringen var vanskelig. 
Jeg var meget nervøs før start, favoritts-
tempelet er ikke noe jeg trives spesielt godt 
med. Siden jeg var 1. reserve for eliten var 
jeg småskuffet over å ikke komme med 
der. Dette spesielt tatt i betraktning at jeg 
hadde mer rating enn Stig (Gabrielsen) før 
Lag-NM, men der spilte med sykdom og 
gikk ned mer enn ham. Her i Moss gikk det 
heldigvis bra, tydelig at jeg klarer å prestere 
når jeg må i mesterklassen. Utslagsgivende 
var nok dobbeltrunden, to stolper der 
ga meg flyten som trengs i den klassen. 
Seieren mot Hammerstad satt veldig langt 
inne, og ga meg masse selvtillit til siste 
halvdel av turneringen. Tapet mot Forså 
var fair enough, men skapte i sannhet 
unødvendig mye spenning før siste runde. 
Heldigvis fikk jeg fort en fordelaktig stilling 
mot Bentsen, kunne avslå remistilbud og 
safe inn seieren uten å ta store sjanser 
i det partiet. Men sikker på seieren ble 
jeg ikke før 42.Ta7 - oppgitt mot Håkon! 

Og det var andre opprykk på tre år… 
Hvordan opplevde du å vinne nå sam-
menlignet med i 2004?
- Det var mer moro å vinne i 2004 
må jeg nok innrømme. I år var jeg 
favoritt, og efter den uheldige starten 
til Andreas Moen ble jeg soleklar fa-
voritt. I tillegg var det spesielt å vinne 
ubeseiret i Molde, og ikke minst vinne med 
Silje. Spillet fløt vel omtrent like bra her, 
jeg følte aldri at jeg var i tapsfare utenom 
det partiet jeg altså tapte, men hang i 
tauene mot Hammerstad lenge.
 
Hva må du gjøre for å bli i eliten denne 
gangen, og hvor mange poeng blir det 
der i 2007?

- Stikkordet for å bli i eliten er nok 
stabilisering, ikke minst av sortspillet 
mitt. Jeg spiller dårlige turneringer 
innimellom, uten katastrofescore men 
samtidig med store ratingtap mot la-
vere ratede spillere. Når man vipper rundt 
2300 gir det store utslag. Å spille mer 
internasjonalt er fristende, men skole, 
økonomi og jobb står ofte i veien. Får jeg 
orden på sortspillet mitt kan det dog bli 
2300+ igjen ganske snart, jeg føler jeg 
har styrken inne. Eliteklassen på Hamar 
tror jeg ender med 4.5 poeng, efter to tap, 
to seire og 5 remiser.

Borchgrevink
kommenterer

Harald Borchgrevink (2249)
Rune Myhrvold
Første runde, med favorittstempel og 
fødselsdag! Betraktelig høyere skuldre 
enn vanlig. 1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.¥f4 ¥f5 
4.c4 Jeg vet ikke helt hva man skal kalle 
dette, en aggresiv utgave av London-
systemet kanskje. Valget falt på en 
slik oppstilling utelukkende grunnet 
magefølelsen, noe som er vanskelig å 
forklare leseren. 4...c6 5.¤c3 e6 6.£b3 
£b6 7.c5 £xb3 8.axb3 ¤bd7 9.b4 ¥e7 
10.b5 Får sort fullført utviklingen 
og spilt a6, er dobbeltbonden bare 
svak. Prisen hvit må betale er sen 
utvikling, men jeg trodde at iniativet 
på dronningfløyen ville veie opp for 
dette siden damene er av brettet. 
Varianten efter trekk 14 virker dog 
best for sort, og kan tyde på at jeg 
feilvurderte stillingen. 10...0–0 11.h3 
Kjipt, men viktig. Sortfelteren er verdt 
gull, så Sh5 uten retrettmulighet kan 
ikke tillates. 11...cxb5 12.¤xb5 ¤e4 
13.e3 Herr Fritz ar innledningsvis uenig 
i denne beslutningen, men er ikke like 
overbevist til slutt. Personlig la eg lite 
energi i å regne på bonderovvarianten, 
i en kombinasjon av intuisjon og 
praktiske hensyn. På tide å få ut 
brikkene! 13.g4 ¥g6 14.¤c7 ¦ac8 15.¦xa7 
¤dxc5! og det er skummelt for hvit. 
For eksempel: 16.dxc5 ¥xc5 17.¦xb7 
¦b8 18.¦xb8 ¦xb8 19.¥g2 ¥xf2+ 20.¢d1 
¦xb2 21.¢c1 ¦xe2 og den manglende 
utviklingen viser seg. 13...a6 14.¤c3 
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14...¥f6? Med remistilbud som ble 
avslått efter en lengre tenkepause. 
14...¤xc3 15.bxc3 ¦fc8 16.¥e2 b6 
17.c6 var det jeg satt min lit til hvis 
sort ønsket å gå inn i denne varianten. 
Det virker dog som en overvurdering, 
da det enkle 17...¤f6 skaper hodebry 
for hvit. Kanskje var hele planen med 
dronningavbyttet overambisiøst? 
15.g4 ¤xc3 Overraskende. Sort 
gir bort løperparet for spill i f-linjen. 
16.gxf5 ¤e4 17.fxe6 fxe6 18.¥e2 
En vanskelig beslutning som kostet 
meg mye tid. Min motstander hadde 
allerede brukt godt over timen, 
men her tok jeg ham igjen. Lg2 
og Td1 var alternativene, men 
jeg kom frem til at det var på e2 
den burde stå. Om det er riktig, er 
enda uvisst. 18...¦ae8 18...¥xd4 
funker bare nesten. 19.¤xd4 e5 
20.¤e6 ¦f6 (20...¦fe8 21.¤c7) 
21.¤c7 19.¦d1 e5 20.dxe5 ¤xe5 
21.¦xd5 ¤g6 21...¤xf3+ 22.¥xf3 
¥xb2 23.¥xe4 ¦xe4 24.¢d2 gir en 
liten fordel, men jeg er slett ikke 
overbevist om at det vinner. 22.¥d6 
¤xd6 23.cxd6 ¥xb2 24.d7 ¦d8 
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25.¥c4?! I begynnende tidsnød for 
oss begge. Det er dog i overkant fancy. 
Sort kan gi kvaliteten med 25...¢h8? 
25...¦xf3 26.¦f5+ ¢h8 27.¦xf3 ¤e5 
28.¦f4 g5 29.¦e4 b5 og sluttspillet 
blir mye vanskeligere for hvit enn 

par t i for tsettelsen. 26.¢e2 b5 
27.¥b3 ¤e7 28.¦d6 h6 29.¦b1 
¥a3? Den endelige feilen som 
taper så godt som direkte, men hvit 
har virkelig fått bygget opp trykket 
nå. 30.¦xa6 ¥c5 31.¤e5 ¢h7 
32.¥c2+ g6 33.¦xb5 oppgitt. 1–0

Elitespiller nummer to…

Den bemerkelsesverdige prestasjon Ha-
rald Borchgrevink gjorde ved å vinne 

mesterklassen i ensomt majestet for andre 
gang på to forsøk, havnet likevel i skyggen av 
dagens drama på andrebord. Hvor klassen 
unge tråkksyklist Espen Forså etter nok en 
vellykket hvitforberedelse, utløste nervøse 
trekninger hos fansen nordfra da han overså 
en snarvei som åpnet seg via et løperoffer på 
h6. Men deretter tråkket han friskt på til en 
hardt presset Myhrvold med bonde under, 
falleferdig stilling og dårlig tid kjørte rett inn 
i et godt skiltet mattangrep. Sjakkomet Forså 
ble dermed Nord-Norges første elitespiller på 
ti år, og overtok samtidig som landsdelens 
øverst ratede spiller. 

Gratulerer med din første (men langt fra 
siste) billett til eliteklassen, Espen. Hvorfor 
stilte du i mester og hvordan opplevde du 
ditt sjakklige intervalløp mot andreplas-
sen?
- Tusen takk. Jeg erkjente at jeg trengte trening 
i å slå gode spillere, og da fristet mester mer 
enn den langt mer ujevne juniorklassen. Triv-
des som fremgående av resultatet svært godt i 
mester, selv om jeg håper det skal bli mange 
år til jeg spiller der igjen. Alle motstanderne 
mine var hyggelige også utenfor brettet, og 
jeg merket ingen mesterarroganse ovenfor en 
ung nykommer nordfra. En av motstanderne 

bemerket litt mystisk at ”jeg vet ikke om du 
fortjente å vinne, men jeg fortjente i hvert fall 
å tape”. Men det hadde han vel kanskje rett 
i, og partiet endte dessuten remis… Det gikk 
unektelig både opp og ned underveis. Jeg er 
mest motivert for å møte gode motstandere, 
så det er ikke så rart som det kan se ut at jeg 
slo de to beste jeg møtte. Spilte fryktelig dårlig 
i dobbeltrunden, ellers er jeg greit fornøyd 
med spillet mitt.

Mye sto på spill i en uoversiktlig situasjon 
før siste runde. Hvordan opplevde du 
sisterundedramaet?     
- Jeg forsøkte å tenke minst mulig på de andre 
og fokusere helt på mitt eget spill, visste jo at 
jeg måtte vinne hvit med hvit for å klare det. 
Jeg innså nok ikke helt hvor godt jeg egentlig 
sto fra åpningen. Men det gjorde heldigvis 
Myhrvold, slik at jeg fikk klar fordel på klok-
ken - og med behagelige angrepssjanser for 
meg på brettet ble det praktisk veldig vanskelig 
for ham.

Hadde du trent mye frem mot NM?
- Ja og nei… Jeg hadde spilt mye og trent lite 
den siste perioden før NM. Men med tidligere 
elitespiller Sven Wisløff Nilssen som trener 
hadde jeg en svært intensiv treningsperiode i 
vinter, da trente jeg en lang periode fire timer 
daglig. Vi så mest på sluttspill, siden det har 
vært hovedproblemet mitt, men også mye på 
åpninger og midtspill. Det gikk dårlig med 
spillingen under selve treningsperioden, men 
løsnet plutselig da jeg senere begynte å spille 
mer, og jeg har alt fått mye igjen for treningen 
med Sven. Treneroppfølgingen i Tromsø har 
i det hele tatt vært flott, så godt som alle de 
sterke spillerne der har stilt opp for oss unge, 
og jeg har lært mye av dem.

Så fikk Nord-Norge en ny elitespiller, men 
vi venter fortsatt på det første IM-nappet for 
en spiller derfra. Hvem blir Nord-Norges 
første IM og når blir det?
- Virker det veldig uhøflig hvis jeg svarer 
”Espen Forså” nå?

Neida, det svarer alle andre også – i hvert 
fall nå!
- Fint, for siden jeg nettopp har fylt 16 år og 
er blitt Nord-Norges høyest ratede spiller må 
jeg jo nesten si det. Når? Den var verre… Jeg 
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flytter til Oslo i morgen for å begynne på NTG, 
og håper å få IM-tittelen i løpet av de tre årene 
jeg etter planen skal gå der.  

1990-årgangen med Magnus, Jon Ludvig 
og deg er jo fortsatt i særklasse, men hvor-
dan synes du det ser ut med nye talenter 
under der?
- Veldig bra. Jeg regner Frode Urkedal som det 
aller største talentet av de som er yngre enn 
min årgang, men det er mange andre også. 
Katrine Tjølsen, Anders Hobber og Benjamin 
Arvola er tre jeg tror kan bli veldig gode veldig 
fort nå. Her i Tromsø blir Mats Bergvoll helt 
sikkert en svært sterk spiller, tross form- 
svikten i sommer. Blant de enda yngre har vi 
flere putter i Tromsø som også kan komme 
til å hevde seg både nasjonalt og internasjo-
nalt, men hvem av dem som faktisk gjør det 
kommer mye an på interesse og innsats de 
neste årene.    

I fjor vedtok kongressen å fjerne den om-
stridte regelen som gjorde en FIDE-ELO 

på 2100 kvalifiserende for mesterklassen. Den 
bebudede hensikten var å styrke nivået i mes-
terklassen samt gjøre den mer attraktiv for de 
sterkere mesterspillerne. Noe som ikke slo til 
på første forsøk: Med 29 deltakere hvorav fire 
over 2150 i norsk rating, ble årets mesterklasse 
snarere den minste og svakeste på lenge. Hvis 
målet er å få blokkert døren til mesterklassen 
for spillere med norsk rating under 2000, 
burde regelen om at kretsmesterne kvalifiserer 
seg vært fjernet før regelen om FIDE-ELO på 
2100. Men da må man i tilfelle ta i betrakt-
ning de negative konsekvenser en slik endring 
kan ha for gjenværende kretsmesterskap ut 
over i det vidstrakte Sjakk-Norge. Kanskje er 
det bedre å vurdere positive tiltak, a la gratis 
startkontingent for spillere over 2150 eller 
pengepremier? Etter to tiår med voksende 
premier i eliteklassen er det jo som en 2200-
spiller bemerket for noen år siden ”litt merke-
lig at jeg vant nest øverste klasse i et nasjonalt 
mesterskap, og fikk en premie som var mindre 
verdt enn startkontingenten jeg betalte for å 
få være med.” Årets fall kan imidlertid meget 
vel ha vært et tilfeldig utslag etter flere år med 
svært sterke mesterklasser, og man bør tenke 
seg godt om før man gjør større endringer 
for et konsept som har vist seg å fungere så 
vidt godt over så mange år. Sjakk-Norge er 

fortsatt ikke større og sterkere enn at det tåler 
en romslig mesterklasse under eliteklassen i 
NM. Eliteklassebillettene er fortsatt en fristelse 
som sikrer mange nok sterke mesterspillere til 
at ingen spiller seg ufortjent opp den veien. 
Som fremgående av at årets relativt svake 
mesterklasse altså sendte opp to spillere med 
uvanlig gode forutsetninger for å hevde seg i 
eliteklassen neste år. Mesterklassen får altså 
litt utvidet dekning i Norsk Sjakkblad i år. 
Dette litt i håp om å bidra til en statushev-
ning for neste år, men mest fordi klassen 
fortjener mer oppmerksomhet enn den ofte 
har fått tidligere. 

Forså
kommenterer

Espen Forså (2044) 
Andreas Moen (2247)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 ¤bd7 7.f4 
e6 8.£f3 h6 Ett sjeldent trekk 
som kan vise seg bare a vare 
svekkende. 8...¥e7 og; 8...£c7 
er vanligst her. 9.¥h4 g5? h6-g5 
er ett kjent tema for sort i mange 
av variantene. Men her blir det for 
tidlig, med kongen i sentrum og 
sapass liten utvikling er det ikke rart 
det ikke kan ga bra. 10.fxg5 ¤h7 
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11.¤xe6! 11.£xf7+! var det trygge 
alternativet som far en bonde over 
i ett sluttspill etter 11...¢xf7 12.g6+ 
¢xg6 13.¥xd8+- Og hvit er den 
eneste som kan vinne, men sort kan 
flytte brikkene i motsetning til partiet. 
11...fxe6 12.£h5+ ¢e7 Kongen har 
ett langsiktig problem pa e7, den er 
ikke bare uttrygg men den forstyrrer 
ogsa sorts koordinasjon betrakterlig. 
13.g6+ ¤hf6 14.e5! Et nokkeltrekk 
som jeg matte se for jeg spilte 11.Sxe6, 

uten dette trekket er det ikke like klart 
hvordan hvit kan opprettholde et like 
sterkt press. 14...dxe5 15.0–0–0 Vi 
ser at 14.e5 ikke bare har sikret det 
viktige e4-feltet, det har ogsa apnet 
d-linja for tarnet. 15...¥g7 16.¥c4 
Var stillinga jeg forutsa for slag pa 
e6. Jeg folte at presset mot spesielt 
f6 matte bli for mye for sort til slutt. I 
mange varianter har jeg ogsa slag pa 
e6. 16...b5?! Ikke det beste forsoket. 
16...£c7!? tillater ikke loperofferet, men 
hvit kan fortsette med enten 17.¥b3 
(17.¥d5!? ¢e8 18.£f3!? exd5 19.¤xd5 
og partiet kunne f.eks. fortsatt 19...£c6 
20.£a3 ¤xd5 21.¦xd5 ¥f6 22.¦d6 
¥xh4 23.¦xc6 bxc6 24.£b3 ¥g5+ 
25.¢b1 ¥f6 26.£f7+ ¢d8 27.¦d1 ¢c7 
28.g7 ¥xg7 29.£xg7 ¦f8 30.£xh6±)  
17.¤e4! Det er viktig a ikke gi sort 
tid til a utvikle seg, Lb7-d5 er et tema 
han kan prove pa f.eks. 17...bxc4 Pa 
17...¦f8 hadde jeg planer om 18.¥xe6! 
¢xe6 19.¦d6+ ¢e7 20.£f5 og hvit 
vinner, pa 20...¤b6 kommer 21.£xe5+ 
18.¤xf6 ¥xf6 18...¤xf6 kan med tanke 
pa at hvit har gitt to offiserer virke 
som ett forsok. 19.¦xd8 ¦xd8 20.¦f1 
og sort har fortsatt ikke fatt stoppet 
hvits initiativ, sort ma holde tunga 
rett i munnen for ikke a miste resten 
av kongeriket. 20...¦f8 (20...¥b7? 
21.£xe5 truer bade slag pa f6 og 
Dc7+.) 21.£xe5 ¥d7 22.£c5+ ¢e8 
23.£xc4+- sorts brikker er fullstendig 
ukoordinert og han kan gi labb. 
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19.g7! sorts koordinasjon forstyrres 
ytterligere og f8-feltet blir frarovet 
monarken. 19.. .¦g8 19.. .£e8 
20 .gxh8£ £xh5  (20 . . .£xh8 
21.¦hf1 ¥b7 (21...¦a7 22.¦xd7+ 
¦xd7 23.¥xf6++- (23.£xe5+-) 
) 22.¦xd7+ ¢xd7 23.£f7+!+-
) 21.£g7+ £f7 22.¦xd7+ ¥xd7 
23.¥xf6+ ¢e8 24.£xh6+-; 19...¥b7 
med ideen a sette en blokade 
pa d5 var noe Andreas vurderte 
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sa han, han viste meg følgende 
variant. 20.gxh8£ £xh8 21.¦hf1 
¥d5 22.¦xf6! ¤xf6 23.£xe5 ¦d8 
hva ellers? hvit truet Txd5. 24.¦f1 
¦f8 25.¦xf6! ¦xf6 26.£c7+ ¢f8 
27.£d8++- 20.¦hf1 £e8 20...£b6 
21.¥xf6+ ¤xf6 22.£xh6+- g7-
bonden kommer til a koste sort dyrt 
hvis han ikke blir matt. 21.¥xf6+! 
¤xf6 22.£xe5! £g6 Na blir det 
forsert matt 22...¤e4 for a dekke 
matt pa bade f6 og d6. 23.£xe4 
Truer tarnet pa a8 og en pen 
matt med 24.Dh4 matt.; 22...¤d7 
kan se ut som det beste for sort, 
men 23.£d6+ ¢d8 24.¦f8! ¦xg7 
25.¦xe8+ ¢xe8 og partiet kunne 
fortsatt 26.£xe6+ ¢d8 27.£b6+ ¢e8 
28.¦e1+ ¢f8 29.£d8+ ¢f7 30.£e8+ 
¢f6 31.£e6+ ¢g5 32.£d5+ og tarnet 
pa a8 faller. 23.£d6+ ¢e8 24.£d8+ 
¢f7 25.£c7+ ¥d7 26.£xd7# 1–0

Den høyst uoffisielle prisen for NMs 
merkeligste tilfeldighet måtte i år 

deles mellom de nye elitespillerne Borch-
grevink og Forså. Dette er med absolutt all 
sannsynlighet første gang de to opprykks-
plassene fra mester tilfaller to spillere med 
samme fødselsdag: Borchgrevink kom til 
verden 8. juli 1982 og Forså 8. juli 1990. 
Norsk sjakks antatt fremste ekspert på 
statistikk, Hauges Ivar Areklett, er herved 
anmodet om før neste sjakkblads dødlinje 
å regne ut den matematiske sannsyn-
ligheten for at første- og andreplassen i 
mesterklassen skal tilhøre to spillere som 
uten å være i slekt med hverandre har 
samme fødselsdag – som altså dessuten er 
åpningsdagen for det samme NM!

Klasse 1
1. Gunnar Stray  1990 Moss +WO +03 =14 =13 =09 +12 =08 +18 +06 7
2. David Lilleøren  1873 Lørenskog +36 +04 +11 +14 =08 =10 =06 =05 =03 6½
3. Ole Smeby  1891 Kongsvinger +33 -01 +16 =18 +22 =05 +13 =04 =02 6
4. Øyvind Pedersen, Tromsø 6, 5. Arne-Roger Jensen, Sarpsborg 6, 5. Kjell Magne John-
sen, Samisk 6, 7. Paul Johansen, Moss 6, 8. Thomas Pronstad. Trondheimstud 5½, 
9. Svein Bjørnland, Fredriksstad 5½, 10. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 5½, 11. Aksel 
Brasøy, Alta 5½, 12. Helge E. Theting, Kragerø 5½, 13. Karle Stangeland, Sandnes 5,
14. Audun Kvam, Lørenskog 5, 15. Lars Erik Pedersen, Strømmen 5, 16. Carl Erik Horda, 
Caissa 5, 17. Håvard Skøien, Kristiansand 5, 18. Ole Woldseth, Sotra 4½, 19. Hans Arild 
Runde, Akademisk 4½, 20. Ken-Ivar Heimreid, Porsgrunn 4, 21. Terje Nilsen, Strømmen 4,
21. Lars Johansen, Nordstrand 4, 23. Terje Torgersen, Kristiansand 4, 24. Mar tin 
Valla, OSS 4, 24. Kjell A. Lilleløkken, Verdal 4, 26. Ragnar Edvardsen, Drammen 
3½ 27. Dag Andersen, Indre Østfold 3½ 28. Pål Agdestein, Asker 3½, 29. Ole R. 
Tuft, Caissa 3½, 30.Jan Stokke, Drammen 3½, 31. Frank Remman, Tromsø 3, 32. 
Harry Andersen,Fredriksstad 3, 32. Sissel J. Stava, Sevland 3, 34. Morten Lilleøren, 
Lørenskog 3, 35.Jan Ludvigsen, Fredriksstad 2½, 36. Svein Arne Thrana, Nittedal 2

Klasse 1: 
Årets NM-comeback 
til topps - på hjemme-
bane…

Startkanonen i klasse 1 viste seg noe uventet 
å være Lørenskogs David Lilleøren, som med 
4/4 lignet en klassevinner da dobbeltrunden 
vel var unnagjort. Lilleørens utspekulerte 
taktikk ble imidlertid gjennomskuet da mot-
standerne begynte å ta i mot de tidlige remis-
tilbudene hans: Følgen ble fire strake remiser 
i rundene 5-8. I andre halvdel av turneringen 
ble i det hele tatt toppbordene stadig sterkere 
preget av stadig flere og stadig kortere remiser: 
En raskt smittsom sommerdorskhet rammet 
av ukjente årsaker klasse 1 sterkere enn andre 
klasser. Før siste runde var det dermed bare tre 
spillere på over 5½/8: Lilleøren junior delte på 
sine 6,0 ledelsen med Samisks Kjell Magne 
Johnsen og Moss’ Gunnar Stray. Lilløren sjek-
ket konsekvent ut av turneringen med en ny 
kort remis, som sikret opprykk til mesterklas-
sen – og som kunne gi klasseseier på kvalitet 
om førstebordsoppgjøret Stray-Johnsen 
også endte remis. Da Johnsen inspirert av 

eksemplet tilbød remis og opprykk til begge 
to, ristet imidlertid Stray vennlig men bestemt 
på hodet: Det forpliktet å være mossing med 
sjanse til klasseseier før første runde. Partiet 
forble jevnt på brettet til fjerde spilletime, men 
Stray holdt seg klart foran på klokken og fikk i 
Johnsens tidsnød inn et angrep det kostet tårn 
å komme seg ut av. 

Og dermed ble Gunnar Stray (36) med sine 
7,0/9 mannen som våget og fortjent vant 
klasse 1 på det. Tatt i betraktning at han med 
sine 1990 var klassens nest øverst ratede spiller, 
kan utfallet knapt kalles en sensasjon. Om 
man ser bak ratingtallet var seieren likevel 
en stor overraskelse, ikke minst for Stray selv: 
Forbisett noen oppvarmingspartier i vårens 
Østfoldmesterskap spilte han nemlig sin 
første sjakkturnering på tolv år! Den solide 
posisjonsspilleren Gunnar Stray var et svært 
kjent ansikt i det aktive sjakkmiljøet Østfold 
hadde siste del av 1980-tallet og første del av 
1990-tallet. Han trakk seg i 1994 plutselig ut 
av norsk sjakk som følge av en ny og travel 
arbeidshverdag som IT-sjef. Underliggende 
årsaker var også at andre Østfoldspillere av 
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De der borte får vel 
ikke større premier 
enn oss?!
Hjemmefavoritten 
Gunnar Stray gikk 
etter en dramatisk 
sisterunde helt til
topps i klasse 1, og 
rykker sammen med 
Ole Smeby og David 
Lilleøren opp til
mesterklassen
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Klasse 2
1.Jan Elvebakk 1697 Trondheim +29 =13 +04 +21 +11 +19 +07 =02 +03 8
2.Vebjørn Selbekk 1745 Lørenskog =31 +28 +49 -03 +15 +27 +12 =01 +06 7
3.Jonny Schmidt 1661 Sørum =20 +39 +09 +02 +12 =07 =06 +08 -01 6½
4.Pål Skogli, Gjøvik 6½, 5. Rune Vik-Hansen,  Tromsø 6½ 6. Jarle Nilsen, Porsgrunn 6, 7. Tore Kallset, Kristiansund 6, 8. Leif Kvern-
dal, Stjernen 6, 9. Roar Ulvnes, Nordstrand 6, 10. Egil A Standal, Ørsta 6, 11. Tore Lambrechts, Sandnes 5½, 12.Hans R Thjømøe, 
Drammen, 5½, 13. Gunnar Lie, Porsgrunn, 5½, 14. Tom R Wister, Kirkegata 5½, 15.Carl Christian Aarnes, Nordstrand 5½, 16. Odd 
Erling Mikalsen, Alta 5½, 17. Bagher Portazedi,Stord 5½, 18. Odd Pedersen, Lørenskog 5½, 19. Jon Gunnar Tufta, Bergens 5, 20.Arild 
Øksnevad, Nittedal 5, 20. Tor Ketil Larsen, Stavanger 5, 22. Dag Eriksen, OSS 5, 23.Henrik Aas, Stjernen 5, 24. Odd Andersen, Follo 
5, 25. Tom Eriksen, Sotra 5, 26.Håkon Hoel, Molde 5, 27. Runar Mathisen, Nordstrand 4½, 28. Bjørn Røst, SOSS 4½, 29. Thomas G 
Larsen, Larvik 4½, 30. Per Blikra, Stavanger 4½, 31. Thoralf N Barstad, Nordstrand 4½, 31. Sigmund Lunde, Sarpsborg 4½, 33. Tor-Egil 
Solberg, Moss 4½, 34. Marthin Braude, Moss 4½, 35. Rolf E Syvertsen, Tønsberg 4½, 36. Nils J. Schjelderup, Harstad 4½, 37.Bjarne 
J. Engevik, Strømmen 4½, 38. Lars Monsen, Nordstrand 4½, 39. Eirik Lynghaug, Risør 4½, 40. Mikhail R Lilleøren, Lørenskog 4½, 41. 
Otto Milvang, Nordstrand 4½, 42. Glenn Lewi Bekkelien, Black Knights 4½, 43. Jan Arne Bjørgvik, Verdal 4, 44. Lars Sæther, Fredriks-
stad 4, 45.Per H. Wibe, Asker 4, 46. Erling Fløtten, Vadsø 4, 47. John Kr. Johnsen, OSS 4, 48. Odd Nordheim Moss 4, 49. Roy Tore 
Nilsen, Fredriksstad 3½, 50.Geir Nesheim, Direkte 3½, 51.Svanhild B. Grimstad, Moss 3½, 52.Ole Kr Førrisdahl, Sarpsborg 3½, 53. 
Hans Jørgen Steg, Sarpsborg 3½, 54.Hans Hovden, Kirkegata 3½, 55.Rune Johnsen, Bodø 3½, 56. Audun Sele, Molde 3½, 57. Per M 
Berg-Jensen OSS 3, 58. Ivar Kosberg, Molde 3, 59. Per Hartvig Nilsen, Fredriksstad 3, 60. Frode Høva, Follo 3, 61.Karim Ali, Fribonden 
3, 62. Knut Valle, Hammerfest 2½, 63. Geir O. Aagedal,Bergens 2½, 64.Jan Rune Moberg, Follo 2, 65. Tore Edvardsen, Hønefoss 2, 
66. Morten Røine, Hønefoss ½

hans generasjon trappet ned, samt at han selv 
fant vedvarende problemer med å få vekslet 
sjakkunnskaper inn i helpoeng frustrerende. 
Siden gikk sommer etter vår år etter år uten 
sjakk, før NM på hjemmebane altså viste seg å 
være gnisten som skulle til for å vekke latente 
sjakkambisjoner til livet. Gunnar forsikrer at 
det bare blir ett år til neste NM, og planlegger 
før det også et internasjonalt comeback på 
Gausdal. Muligheten for å kjempe om en plass 
på Moss’ eliteserielag motiverer til en videre 
satsning, 12 år etter at vi som kjente ham den 
gang måtte slutte å vente på et større gjen-
nombrudd. Det gjenstår å se hvor langt det 
kan rekke nå. Men visst er det et fascinerende 
element ved sjakken hvordan spillestyrke og 
spilleglede kan ligge latent for så å springe 
frem etter mange års passivitet. 

Med seg opp til neste års mesterklasse får Stray 
foruten unge David Lilleøren også den noe 
eldre Kongsvingerspilleren Ole Smeby – og 
dermed fikk også neste års arrangørfylke en ny 
mesterspiller å glede seg over etter årets klasse 
1. Opprykket glapp derimot ubeleilig på mål-

Klasse 2:
8/9 for forkledd nordlen-
ding 

Klasse 2 ble med sine 66 spillere også i år 
NMs største klasse, men fikk likevel en klar 
og svært vel fortjent klassevinner. Sivilin-
geniøren Jan Elvebakk (37) fra Trondheim 
spilte hard kampsjakk hele uken og ble 
belønnet med syv seire og to remiser, noe 
som til slutt sikret klasseseieren med ett 
helt poengs forsprang. Det hører med til 
forhistorien at Elvebakk i likhet med kadett-
norgesmester Joachim Thomassen er født, 
oppvokst og innspilt i Mo i Rana, og dermed 
ble NM 2006 tidenes suksess-NM for vesle Mo 
Sjakklubb. Turneringsvinneren skaffet seg 
sin nær-dødenopplevelse for turneringen 

streken for den Tromsø-
emigrerte sjakkameraten 
Øyvind Pedersen, som ut 
fra sine resultater de siste 
månedene imidlertid 
bør ha gode sjanser til å 
komme med i neste års 
mesterklasse på rating. 
Syvendeplass kan på 
papiret synes skuffende 
for topprangerte Paul 
Johansen, men kvalifi-

serer snarere som en stor 
prestasjon tatt i betraktning Johansens store 
arbeidsinnsats som arrangør både før og un-
der NM-uke. 

da han i andre runde overoptimistisk ofret 
offiser for å få åpnet en bankboks av et 
sluttspill, men fikk grunnet motstanders 
tidsnød senere remis i en tapt sluttstilling. 
Klasseseieren ble seks tidligere vinstpartier 
til tross først sikret i siste runde, da Elvebakk 
lyktes å snu en vanskelig sortåpning til et 
vunnet sluttspill. Klassevinneren hadde 
ladet opp med førsteplass i klasse 1 av årets 
nordnorske mesterskap, og ser frem til å 
prøve seg i høyere klasser av begge mes-
terskap i 2007. Jobb, etterutdanning og 
dansing gjør at han på kort sikt neppe har 
tid til å trappe opp sjakksatsningen. Klasse 
2-vinneren forklarer selv fremgangen med 
at han i år hadde de nødvendige marginene 
med seg, men også med at han er blitt en 
mer allsidig og tålmodig spiller – uten 
dermed å miste viljen til å vinne hvert parti. 
Så fikk Trøndelag da også sin klasseseier 
i årets NM, men det var ikke helt utypisk 
for situasjonen i norsk sjakk altså da en 
nordlending som sto for den.   

Andrepremievinneren, redaktør og mini-
puttfar Vebjørn Selbekk fra Lørenskog, er 
et - i sjakksammenheng - nytt navn som 
for første gang dukket opp på en ratingliste 
våren 2006. Klassens minst rutinerte spil-
ler holdt imidlertid hodet kaldest i flere 
spennende tidsnødsdueller, og sikret seg 
gjennom en lang sluttspillseier i siste runde 
både udelt andreplass og opprykk til klasse 1 
i 2007. Selbekk kan om han skulle finne tid 
og motivasjon for en videre sjakksatsning, 
meget vel være å finne i mesterklassen i 
2008. Opprykk til klasse 1 ble det også for 

Fo
to

: n
m

20
06

.sj
ak

kn
et

.n
o



32

Klasse 3
1.Viggo Andersen 1425 Stjernen +39 =25 +03 +02 +11 +05 -06 +09 +12 7½
2.Johnny Lund 1456 Lørenskog +56 W65 +09 -01 +08 +10 +19 +06 =04 7½
3.Guttorm Andersen 1335 Stjernen +15 =19  -01 +30 =14 =33 +26 +16 +06 6½
4.Ståle Lund, Røros 6½, 5.Øivind Carstensen, Nordstrand 6½, 6.Bjørn E Belstad, Fredriksstad, 
6, 7. Terje Roer, Fredriksstad 6, 8. Rune Jordet Nittedal 6, 9. Bård Fadnes, Bergens 5½, 10. 
Jonatan M Andersen, Moss 5½, 11. Espen Solli  Moss 5½, 12. Egil Rasmussen, Alta 5½, 13. 
Øystein Edvardsen, Drammen 5½. 14. Paul Schmidt Sørum 5½, 15. Pål Moe, OSS 5½, 16. Leif 
Gulliksen, Stjernen 5½, 17. Åsmund Forfang, Orkdal 5½, 18. Odd Ivar Fystro, SK 1911 5½, 
19.Kjetil Sangen, Hamar 5, 20. Sverre Juul Hansen Trondheimstud 5, 21.Steinar Lode, Våler 
5, 22.Kjell Juul, Stjernen 5, 23.Hans Stabbetorp, FSS 5, 24. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 5, 
Camillo Mordt, Fredriksstad 5, 26. Odd H Birkestrand, Masfjorden 5, 27. Bjørn Ellingsrud, Nord-
strand 5, 28. Finn Arild Wister, Kirkegata 5, 29. Torbjørn Brenden, Nordstrand 5, 30.Geir Blom 
Sotra 4½, 31 Oddvar Kristiansen, Stjernen 4½, 32. John Ivar Brekke, Trondheim 4½, 33. Lasse 
Dahl, Moss 4½, 34.Arild Roen, Aurskog-Hø 4½, 35. Lasse Engebretsen, Nordstrand 4½, 36.Ole 
Bækken. Elverum. 4½, 37. Trygve Lindsjørn, Stjernen 4½, 38. Morten Jervan, Fredriksstad 4½, 
39 Svein-Erik Bakken, Follo 4, 40. Per Skogli, Gjøvik 4, 41. Einar Døving Agdestein Asker 4, 42. 
Evy Færevaag, Masfjorden 4, 43. Anders Taraldset, Bærum 4, 44.Bernt Kirkebø, Strømmen 4,
45. Bjørn Salvesen,Røros 4, 46. Roy Brokvam, Lillestrøm 4, 47. Øivind T. Hansen, Moss 4,
48. Øyvind Hjelle, Bodø 3½, 49. Per Steinar Runde, Ørsta 3½, 49. Jan M Karlsen, Arendal 
3½, 51. John Olav Birkeland, Egersund 3½, 52. Georg Balas, Direkte, 53. Harald Mot-
tang Stjernen 3½, 54. Helge Jansson, Fredriksstad 3, 55. Sudhir Gupta, Sarpsborg 3, 
56.Morgan Henriksen, Fredriksstad, 3, 57. Harald Omland, Asker 3, 58. Lars Erik Nilsen, 
Caissa 2½, 59.Roger Granum, Hønefoss 2½, 60. Magne Svendsen Lillestrøm 2½, 61. Sigurd 
Braathen, Sarpsborg 2½, 62. Henning Melhus, Stavanger 2, 63. Tor Otto Haug, Direkte 2
64. Øyvind Mørkedal, Molde 2, 65. Anders Knudsen Beck, Tønsberg 1

Sørums Johnny Schmidt, Gjøviks Pål 
Skogli og Tromsøs Rune Vik-Hansen, tre 
mer etablerte navn som likevel synes å 
være i fortsatt fremgang og som i likhet 
med klassevinneren også spilte hardt 
på vinst. 

Den uoffisielle premien for klassens 
hyggeligste comeback får tilfalle ar-
rangørklubbens Marthin Braude og 
Svanhild Grimstad, et fra tidlig 1990-
tall kjent sjakkdommerpar som både 
trivdes godt og sanket flere poeng enn 
fryktet etter over ti års NM-pause. Den 
like uoffisielle prisen for årets imagefall 
tilfalt TV-villmannen Lars Monsen, som 
etter å ha gått matt rundt midnattstider i 
andre del av dobbeltrunden sukket tungt 
og utbrøt ”Nå tar jeg bilen direkte tilbake 
til hotellet!”. Til bestyrtete miner fra ca to 
gjenværende tilskuere som hadde forventet 
at han i stedet tok hundesleden direkte 
tilbake til teltet, skyndte han seg å føye til 
at ”Jeg er på ferie, altså!”. Rett skal være 
rett: Monsen fikk også årets uoffisielle 
sportslighetspris, da han øyeblikket etterpå 
tilbød seg å kjøre en lengre omvei for å få 
skysset hjem motstanderen som nettopp 
hadde mattet ham! Og den episoden får 
avslutte denne reportasjen, som et hyggelig 
stemningsglimt fra ratingklassene.

Klasse 3: 
Fortsatt utålmodig vete-
ran passerte på målstre-
ken

Klasse 3 ble ikke for første gang breddeklub-
bens Stjernens domene: Både første- og 
tredjepremien endte i år på Oslos beste østkant. 
Tross 63 andre deltakere utartet kampen om 
førsteplassen i år til en duell mellom Stjernens 
Viggo Andersen og Lørenskogs Johnny Lund. 
Lund startet som den eneste med tre seire, 
men Andersen overtok deretter ledelsen med 
en knusende franskseier i innbyrdes oppgjør 
– i et parti hvor Lund fikk tidsnød før den mer 
impulsive Andersen hadde brukt et kvarter. To 
seire senere gikk Andersen på et uventet tap da 
han i overiver forspilte en fordelaktig stilling. 

Dermed spurtet Lund med fire strake seire 
forbi før siste runde. Mens Lund i dårligere 
stilling så seg nødt til å godta et remistilbud 
vartet imidlertid Andersen i siste runde opp 
med et kvalitetsoffer som ga en ny angreps-
seier – og snek seg dermed forbi med ett 
kvalitetspoengs margin. 

Klassevinneren er en 57 år gammel 
jernbanearbeider som opprinnelig kommer 
fra Glomfjord i Nordland. Han har imidlertid 
nå i rundt 30 år spilt for Stjernen, og også i en 
årrekke vært aktiv innen bedriftssjakkmiljøet 
i Oslo. Andersen har stilt i klasse 2 de aller 
fleste av sine nær 20 tidligere NM-starter, og 
gleder seg til å være tilbake der i neste års 

NM på Hamar. Han kjørte frem og tilbake 
fra Oslo hver runde under årets NM, og 
opplevde at spillested Moss i så måte påvirket 
konsentrasjonen positivt: ”Det ble mer sjakk 
og mindre sosialt i år enn hva det har vært 
mange tidligere år”. Rutinen er blitt betydelig 
og spillegleden er fortsatt upåklagelig. Så 
forskjellen på Viggo og en klasse 1-spiller 
er kanskje ”bare” at han fortsatt litt for 
ofte er litt for rask på labben, og ikke alltid 
supplerer en god intuisjon med en like god 
variantregning.

Lunds sterke resultat sikret en bemerkelses-
verdig trippel for fremgangsrike Lørenskog 
SK, som tok andreplassen i klassene 2, 3 og 
4. Tredjepremievinner Guttorm Andersen (så 
langt kjent ikke en slektning av klubbkamerat 
Viggo) er en langt yngre og mindre erfaren 
spiller som fortsatt synes å være i god frem-
gang, og som etter noe varierende spill i de 
seks første rundene spurtet opp til klasse 2 med 
tre avsluttende seire. Opprykk ble det også for 
to andre glade hobbyspillere og NM-veteraner, 
Røros’ Ståle Lund og Nordstrands Øyvind 
Carstensen. Sistnevnte vil være 74 år hvis/når 
han stiller til start i klasse 2 på Hamar, men 
fremstår fortsatt som svært dynamisk både på 
og utenfor brettet. Ellers var det som vanlig få 
sensasjoner og enda færre feilfrie partier, men 
mange underholdende oppgjør og få korte 
remiser i klasse 3. Det krevdes +4 (= 6½/9) 
for opprykk fra klasse 3 som fra klasse 2 i år, 
og i klasse 4 måtte man ha enda et halvpoeng 
for å avansere i klassene. Kanskje er det på tide 
å gjøre NM litt mer motiverende for de mange 
gjengangerne i masseklassene 2, 3 og 4 ved å 
utvide opprykkskvoten der?  

Veteranen som vant - og forsvant... Viggo Ander-
sen vant raskt også i niende runde og ville ikke 
la sin kone vente hele dagen med å få fortsette 
ferien, så han overlot all videre oppmerksomhet 
til tredjepremievinner Guttorm Andersen og 
andrepremievinner Johnny Lund.
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Klasse 4
1. Harald Helberg 1133  Kongsvinger  +14 +23 +07 +02 +03 +09 +06 +04 -05  8
2. Yngve Rasdal 1133 Masfjorden +27 +53 +38 -01 +11 +03 =16 +17 +10 7½ 
3. Jostein Sørhus 1084 Bergens +20 +21 +04 +06 -01 -02 +12 +16 =08 6½
4.Atle Larsen, Stavanger 6½, 5.Dennis Nygaard, Porsgrunn 6½,  6.Trygve Olsen, Follo 6, 
7.Anders Preben Bay, Asker, 6, 8.Øivind Jakobsen, Skjervøy 6, 9.Steven Osaland, Direkte  
5½, 10.Bjørn Noralf Dybvik, Ålesund 5½, 11.Tommy Hansen, OSS 5½, 12.Arne Hallsjø, 
Sevland, 5½, 13.Tore Johan M. Laitamaa, Samisk 5½, 14.Pål Egil Knutsen, Samisk 5½, 
15. Fredrik H. Jackson, Sevland 5½, 16.Olav Grande, SK 1911 5, 17.Tore Sverdrup, Bodø  
5, 18.Anders Paulshus, Akademisk 5, 19.Bjørn Benjaminsen, Masfjorden 5, 20.Frode 
Gundersen, Sandnes 5, 21.Jonar Lensebakken, Nord-Odal 4½, 22.Jan I. Stava, Sevland  
4½, 23.Eric Torgersen, Kristiansand, 4½, 24. Marie Waagan, Moss 4½, 25.Daniel Mollan,  
Verdal 4½, 26.Endre Grøtnes, Nordstrand 4½, 27.Knut Are Hansen, Kristiansand 4½, 28.  
Magnus Kvinge Tande, Masfjorden 4½, 29.Karl-Egil Nordling, Moss 4½, 30.Hans B. An-
dreasen, Horg 4½, 31.Stein Børre Remman, Tromsø 4½, 32.Trond Davidsen, Direkte 4½, 
33.Berge Frimanslund, Sotra 4½, 34.Anders Stanghelle, Nord-Odal 4½, 35.Tom-Greger 
Knutsen, Samisk 4½, 36. Per Nordbye, Direkte 4½, 37. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad  4, 
38. Ørjan Jørgensen, Stjernen 4. 39.Trude Birkestrand. Masfjorden. 4. 40. Bror Johannes 
Larsen, Stavanger 4, 41. Trond V Braathen, Moss 4, 42. Jan Olav Næss, Svartlamon 4, 
43. Øivind Hagberg, Stovner 4, 44.Jon Samset, Follo 3½, 45. Morten Svendsen, Stavanger 
3½, 46. Jan Svindahl, Kristiansand 3½, 47.Leif Edvardsen, Drammen 3, 48.Egil Ronald 
Bratland, Drammen 3, 49.Petter Thorvaldsen, Fredriksstad 3, 50.Eivind Brandt, SK 1911 
3, 51. Arne W Stein, Bergens 3, 52.Tor H. B. Argento, Svartlamon 3,  53.Lars Hope, Voss, 
2½, 54.Finn Syvertsen,  Asker 2½, 55. Knut Sagafos, Porsgrunn 2, 56.Vidar Edvardsen, 
Stavanger 0, 57. Eivind Ellingsrud,  Nordstrand 0

 Harald Helberg (14) 

Klasse 4: 
Åtte strake og unna vei 
for ung mann på vei opp

Klasse 4 konkurrerte lenge med kadett 
om å få årets mest suverene klassevinner 
– og også her var faktisk ledermannen en 
kadett. Harald Helberg (14) er en talentfull 
representant for det 
blomstrende ungdomssjakkmiljøet i 
Kongsvinger, men foretrakk med hed-

marksk beskjedenhet å stille i sin rating-
klasse fremfor å våge seg opp i tynnluften 
mot de beste jevnaldrende. Den avgjørelsen 
ble begynnelsen til slutten på spenningen 
i klasse 4: Helberg ledet etter åtte strake 
seire med uinntagelige halvannet poeng 
før siste runde – som han riktig nok 
tapte etter et heller desperat vinstforsøk i 
et remissluttspill. Det er neppe noe dristig 
tips at dette var publikums siste sjanse til 
å se unge Helberg i klasse 4. Den fortsatt 
kledelig beskjedne klassevinneren fortel-
ler at han med sine 1133 stilte til start i 
ratingklassen med en forventning om å 
kunne vinne noen ratingpoeng ved å klare 
5-6 poeng. Regelen om dobbelt fremgang 
for juniorer under 1500 gjorde ham med 
8/9 til NM største ratingvinner, med en 
forventet fremgang på rundt 300 poeng. 

Harald lover etter dette sterkt å vurdere 
kadett A hvis han får sjansen til å delta i 
neste års NM på Hamar. Noe som grunnet 
en lenge planlagt utenlandsferie med fa-
milien dessverre er noe usikkert. Resultatet 
i Moss ble selv om han fortsatt ikke har 
noen ”proffambisjoner” en inspirasjon til 
videre satsing for Harald, som kom inn i 
sjakken via det aktive skolesjakkmiljøet i 
Våler for fire år siden. Masfjordingen Yngve 
Rasdal, som med 7½/9 tok en svært sterk 
andreplass, hadde kuriøst nok også sterkt 
misvisende 1133 i rating før turneringen. 

25 år gamle Rasdal har vist både stor in-
teresse og stor fremgang etter at han nylig 
gjorde comeback som turneringsspiller, og 
lar neppe fremgangen stoppe i klasse 3. 
Tredje pallplass tilfalt den litt eldre men 
fortsatt svært entusiastiske tredjepremi-
evinner Jostein Sørhus fra Bergen. Som 
med flere friske angrepspartier også satte 
farge på årets klasse 4, og demonstrerte 
kapasitet for videre opprykk.

Klasse 4 hadde som det vel fremgår flere 
yngre spillere enn vanlig i år, men er frem-
for alt en fargerik og sterkt sammensatt 
klasse. Ned over bordene er det fortsatt den 
ikke alt for aktive hobbyspiller i alderen 
30-60 som dominerer. At det sjakklige 
nivået har steget også her illustreres av 
at den tidligere kvinnelandslagsspilleren 
Trude Birkestrand ikke nådde 50 % i sitt 
comeback. Birkestrands spill i de siste 
rundene, tyder likevel på at hun fortsatt 
har kapasitet for betydelig mer. I klassen 
for hyggelige comeback må her også 
nevnes den i kadettårene talentfulle Mos-
sejenta Marie Waagan, som etter femten 
år uten turneringssjakk og med en tidvis 
utålmodig barnevogn (med en desto mer 
tålmodig barnevognvakt) ventende uten-
for spillelokalet, kan være godt bekjent 
av sine 4½/9. Hvor raskt resultatene kan 
svinge med formen i klasse 4 illustrerte den 
tidligere klassevinneren Knut Sagafos, som 

i år endte opp med 2,0/9 og sist av de som 
fullførte. Uten å miste verken humøret 
eller lysten på nye klasse 4-bølger av 
den grunn.  

Klasse 5: 
Langspurtende vestlen-
ding først blant like-
menn

Om kvaliteten på trekkene ofte er sterkt 
varierende også innenfor partiet, er 
det mange blide ansikter og mange 
morsomme partier å se for de tilskuerne 
som forviller seg innom klasse 5. ”Jeg 
bruker dessverre miste ca en offiser i 
åpningen hver runde, men kommer 
meg ofte ut over i partiet – og moro er det 
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Klasse 5
1. Leif Sigurd Larsen 913 Stord +27 -14 -12 +32 +07 +15 +04 +13 +05 7
2. Geir-Arne Eriksen 998 Moss +13 =09 +18 =30 =04 +22 +05 =06 =03 6½
3. Petter Svendsen 953 Kragerø +24 =22 =21 =11 +10 +09 +06 =05 =02 6½
4.Fredrik Wilhelmsen, Asker 6½, 5.Richard Madsen, Drammen 6, 6.Oddvar Aasen, Moss  
6, 7.Alexander Støle, Sandnes 6, 8.Kjersti S. Holmaas, Masfjorden 6, 9.Morten Haga, 
Fredriksstad 5½, 10.Steinar Leite, Modum 5½, 11.Allan Lilleøren, Lørenskog 5½, 12.Karl 
Erik Holter, Asker 5, 13.Tormod Thingstad, Modum 5, 14.Gro Lafton, Strømmen 5, 15.Jens 
Vagn Thordal, Sandnes 5, 16.Bjørn Michaelsen, Stovner 5, 17.Tom Steinskog, Sandnes 
4½, 18. Andre Midtgård, Sarpsborg 4½, 19. Ellen Holter, Asker 4½, 20.Ole Birkeland, 
Kristiansand 4½, 21.Mads M. Rokstad, Moss 4, 22.Tor Engebretsen, Nordstrand 4, 
23.Per Løken, Fredriksstad 4, 24.Harald Petter Stette, Fredriksstad 4, 25.Frode Larsplass, 
1911 4, 26.May Frida Øvergaard, Masfjorden 3½, 27. Åge Thorsen, Drangedal 3½, 28. 
Morthen Auke, Konnerud 3½, 29.Kjell A. Nygaard, Porsgrunn 3½, 30.Jens O Østmann   
Tønsberg 3, 31.Svend T Eriksen,  Fredriksstad 3, 31. Alf-Håvard Jakobsen, Skjervøy 3, 33. 
Emil Mona, Orkdal 3, 34.Nina Sæterøy, Fredriksstad 2, 35.Jan Erik Brandt, SK 1911 2, 
36.Rune Birger Nilsen, Bergens 2

uansett”, bemerket en godt voksen deltaker i 
”foreldreklassen”. Som forøvrig senere viste 
seg å bli en av kun to ubeseirede spillere i årets 
klasse 5. Ledet gjorde lenge Simen Agdesteins 
svigerfar Oddvar Aasen, som innledet med 
friskt angrepsspill og 5½/6. Men han er jo 
fra Moss og skulle jo liksom på fritiden være 
bulletinredaktør – og dermed tok kondisjonen 
som spiller slutt tre runder før NM. 

Så da så… Endte det opp med fullt kaos og 

fem mann på delt førsteplass med seks poeng 
før siste runde. Den eneste av dem som vant 
da ble Stords Leif Sigurd Larsen, som etter å 
ha avslått remis klarte å få vekslet inn et jevnt 
midtspill i et klart fordelaktig sluttspill. Den 
47-årige kontorsjefen Larsen er en ikke utypisk 
hobbyspiller fra distrikts-Norge, med NM som 
årets store sjakklige høydepunkt. Han var aktiv 
skolesjakkspiller tidlig på 1970-tallet, måtte 
senere prioritere jobb og familie i mange år, 
men fant raskt tilbake sjakkgleden da han i 

Junior:

Stikkamp mellom 
fire i rekordjevn 
klasse

19-årige Øystein Bøyum Fossum stilte 
som knepen favoritt i årets ganske åpne 

juniorklasse, men spørsmålstegnene ved 
drammenserens formkurve tiltok da han 
etter seier i første runde flatet ut med remis 
i de tre neste. En treg start ble det også for 
det 13-årige vidunderbarnet Frode Urkedal, 
som etter remiser mot sterke motstandere i 
runde to og fire falt ut av tetstriden med tap i 
et langt offiserssluttspill mot Inge Skrondal i 
runde fem. Opp og frem suste i stedet den an-
grepsglade sisteårsjunioren Daniel Kovachev, 
som etter remiser mot Fossum og Urkedal og 
seire mot alle andre motstandere, ledet med 
5/6 og så ut til å ha et behagelig program 
frem mot gullet. Kovachev måtte imidlertid 
dele ledelsen med den kreative og kronisk 
uberegnelige 1911-kadetten Johannes Kvisla, 
som etter et forsmedelig tap mot Kovachev i 

andre runde avreagerte med fire strake seire. 
Kvislas uventede seier i sjette runde var mot 
Bøyum Fossum, som dermed ble allment 
antatt slått ut av gullkampen. 

Kovachev lignet til forveksling en Norgesmes-
ter da han tidlig spilte opp en lovende stilling 
mot sin 14-årige klubbkamerat Nicolai Getz 
i syvende runde. Ikke for første gang ble 
imidlertid Kovachev så fornøyd med sin egen 
stilling at han bukket den vekk. Og siden svært 
talentfulle Getz ikke for første gang våkent 
grep sjansen da han fikk den, kunne Kvisla 
snike seg opp i udelt ledelse selv om han tross 
merbonde i sluttspill selv måtte nøye seg med 
remis. Siden både Kvisla og Kovachev fulgte 
opp med seire i runde åtte var situasjonen 
uforandret før niende: Outsider Kvisla ledet 
fortsatt med et halvt poeng på Kovachev. Begge 
kjente imidlertid den forstyrrende pusten i ryg-
gen fra de iltert halsende favorittene Fossum 
og Urkedal, som etter seire i runde syv og åtte 
hadde Kvisla innen ett poengs rekkevidde. 
Rundeoppsettet for siste runde viste Kvisla-
Urkedal, Sigmund Reppen-Kovachev og 
Fossum-Ellisiv Reppen. 

Mange resultatprognoser svevde i luften ut 
over en dramatisk niende rundes formiddag 
i Moss, og stadig flere av dem konkluderte 
med stikkamp. Fossum gjorde tidlig sin del 
av jobben, og vant i god tid før fire timer mot 
alltid fornuftige, men fortsatt litt for forsiktige 
Ellisiv. Kvisla kunne ordne opp selv bare ved 
å vinne med hvit, men det viste seg slett ikke 
å være bare bare mot en innbitt Urkedal. 
Kvisla fikk ingen fordel, så fortsatt ut til å ha 
gode remissjanser med dronning, tårn, løper 
og seks bønder på hver side – men snublet 
i stedet inn i et tapt tårnsluttspill. Dermed 
hadde Kovachev med klart fordelaktig stilling 
matchball. Men også han vaklet under presset 
- og brukte få minutter på å slå et trolig vunnet 
tårnsluttspill ut til en død remisstilling. Og si-
den en fortsatt dypt konsentrert Urkedal i sjette 
time instruktivt dyttet Kvisla tilbake til og ut 
over førsteraden, ble det ”fullpakkeløsningen” 
som gikk inn: Stikkamp mellom Fossum, 
Kovachev, Kvisla og Urkedal! 

Tid og sted for stikkampen er i skrivende 
stund fortsatt uavklart, og å peke ut noen 
favoritt til årets juniornorgesmesterskap er i 

fjor gjorde comeback i en lokal helgeturne-
ring. Etter en skuffende start med 1,0/3 spilte 
han seg opp ut over i årets NM, og opplevde 
at han selv spilte vesentlig bedre sjakk enn i 
fjor, men at nivået på motstanderne også var 
vesentlig høyere i år. 

En innbyrdes remis viste seg sikre opprykk til 
klasse 4 også for Moss’ Geir-Arne Eriksen og 
Kragerøs Petter Svendsen, som begge smilte 
med ekte sjakkamatørglede for premiene. 
Men de 33 som måtte bli igjen i klasse 5 
virket ikke å ta det særlig tungt. Snart ti 
år etter innføringen av klasse 5, kan det 
konstateres at klassen har vært et svært vel-
lykket breddetiltak. Om man ønsker å senke 
NM-terskelen ytterligere for nye spillere kan 
en klasse 6 godt være verdt å tenke på. For 
den laveste av ratingklassene er fortsatt også 
den mest størst interne styrkeforskjellen – og 
det er blitt en trend at vel etablerte spillere like 
under 1000 viser seg knusende overlegne de 
mest urutinerte og helt uratede.
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Junior
1 Øystein B. Fossum 2144 NTG +05 =04 =02 =11 +07 -03 +08 +06 +15 6½
1 Daniel J. Kovachev 2049 OSS +17 +03 =01 =04 +06 +08 -05 +11 =07 6½
3.Johannes L. Kvisla 1988 SK 1911 +10  -02 +15 +16 +09 +01 =06 +05 -04 6½
4.Frode Olav Olsen Urkedal, SK 1911 6½, 5.Nicolai Getz  OSS 6, 6.Sondre Waage Tofte 
6, 7.Sigmund Reppen Nordstrand 5½, 8 Inge S. Skrondal Akademisk 5, 9.Jonathan 
Time, Hauge 5, 10.Espen Haugstad, Sandnes 5, 11.Magnus Danielsen, NTG 4½, 
12.Hogir Talat, Fredriksstad 4½, 13.Torkel Kvinge Tande, Masfjorden 4, 14. B r e d e 
Hagen, NTG 4, 15.Ellisiv Reppen, Nordstrand 4, 16.Maria Pitz Jacobsen, Nordstrand 
4, 17.Ellen Øen Carlsen, NTG 4, 18.Tone Namtvedt, OSS 4, 19. Jon Kristian Haarr, 
Sandnes 3½, 20.Ingar Edvardsen, Drammen 2½, 21.Stian Valle, Hammerfest 1½

mellomtiden fortsatt vanskelig. Statistikken 
får i noen grad sies tale for kjempetalentet 
Urkedal, som de tre siste årene har avgjort 
miniputt i 2003, lilleputt i 2004 og kadett i 
2005 på målstreken – og som antas ha størst 
fordel av at stikkampen altså kommer flere 
måneder etter NM. Bak ”firerbanden” var det 
en del overraskelser, men få sensasjoner i en 
tettpustet juniorklasse. Femteplass til Getz og 
sjetteplass til Stavangers Sondre Tofte bekrefter 
imidlertid lovende fremgang for to unge spil-
lere som neppe vil la dette bli stående som sine 
beste plasseringer i juniorklassen. Femdobbelt 
Østlandet på topp var litt i meste laget, men 
det skal tilføyes at Nord-Norge altså har opp 
til flere kadetter som ville vært gullkandidater 
i junior om de hadde stilt der.

Det lar seg dessverre ikke bortforklare stort 
lenger at 1986, 1987 og 1988 alle er blitt 
årganger med relativt få aktive norske 
sjakkspillere. Det ga seg ut fra det selv at 
juniorklassen i NM 2006 knapt kunne bli 
blant historiens største og sterkeste. Godt 

oppmøte fra det som finnes av sterke spillere 
i juniorårgangene, samt opprykk fra en rekke 
ambisiøse kadetter og lilleputter, sikret likevel 
et jevnt høyt nivå. 21 deltakere var derimot 
i underkant av forventningene hva angår 
deltakertallet og interessen for juniorklassen 
har i et litt lengre tidsperspektiv tydelig falt: For 
15 år siden meldte mer enn 70 spillere seg på 
til juniorklassene på Gjøvik. Det er lett å si at 
man mangler et breddesjakktilbud til spillerne 
i alderen 16-20 når det i juniorklassen deltar 
tre spillere uten FIDE-ELO og en under 1400 
i norsk rating. Det underliggende problemet 
synes imidlertid å være at juniorene som 
ikke kan hevde seg i juniorklassen i svært 
stor grad alt har lagt opp: Junior B var utlyst, 
men måtte som vanlig avlyses grunnet kun 
to påmeldte spillere. 

Norsk Sjakkblad kommer tilbake med omtale 
av stikkampen samt parti av og intervju med 
juniornorgesmesteren, når han blir identi-
fisert etter stikkampen - som spilles i OSS’ 
nyoppussede lokaler 3.-5. november.       

Joachim Thomassen, suveren kadettnor-
gesmester.

Kadett: 

Ni strake for friskt 
pust nordfra

Mest spenningen om norgesmesterskapet 
besto (minst) til siste runde i alle andre 

klasser, var tittelen som kadettnorgesmester 
liksom aldri noe diskusjonstema. Toppratede 
Joachim Thomassen var etter fem innledende 
seire regnet som den opplagte mesteren med 
mindre han tapte toppoppgjøret mot andre-
rangerte Lasse Østebø Løvik, og det partiet 
endte i stedet med en knusende seier for Tho-
massen. Eventuelle senere motstandere som 
håpet på sikringsremiser ble sittende igjen 
med bakoversveis: Thomassen slo ikke av 
på farten før han satt i bilen på vei hjem, og 
endte opp som årets eneste klassevinner med 
maksskåren 9/9!

Den 15 år gamle kadettnorgesmesteren er 
født og oppvokst i Mo i Rana, og spilte under 
NM fortsatt for Mo sjakklubb. Unge Thomas-
sen ble dermed Landsturneringens første 
Norgesmester fra Nordland siden Narviks 
Paul Svedenborg vant eliteklassen i 1967. 
Få uker etter NM flyttet imidlertid familien 
Thomassen til Sandnes, og Joachim vil fra 
høsten representere Stavanger sjakklubb. 
Flyttingen er selvsagt dårlig nytt for det lille 
sjakkmiljøet i Nordland, men formodentlig 
godt nytt for Joachims videre sjakklige utvik-
ling: Dårlig tilgang både på turneringer og 
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kvalifiserte motstandere har vanskeliggjort en 
toppsjakksatsning med base i Mo, tross et hyg-
gelig lokalt sjakkmiljø. Faren Thomas (som 
i den grad han ikke er en sterk sjakkspiller i 
hvert fall er både sterk og sjakkspiller) har 
vært en viktig støtte, helt siden han under 
hytteturer i 2002 begynte å ”overse” gafler 
for å trene opp sin elleveårige sønns taktiske 
blikk. Joachim har likevel så langt i stor grad 
måttet være sin egen trener. Videre ambisjoner 
mangler det ikke på: Joachim stilte til start i 
NM for å vinne alle ni partier, og oppgir uten 
å nøle ”IM-napp i 2006 eller senest 2007” som 
sitt neste store mål.  Ingen bør bli overrasket 
om han lykkes med det: Joachim har vist 
en bemerkelsesverdig fremgang i sin korte 
karriere som turneringsspiller. Etter tidligere 
å ha vært en angrepsspiller som med egne 
ord ”umiddelbart fikk panikk og gjorde noe 
forhastet når jeg så en rolig stilling”, fremstår 
han nå som en stadig mer komplett og allsidig 
spiller. Dette sagt har han selvsagt fortsatt mye 
å lære om alle spillets faser, og sliter litt med 
at motivasjonen går i berg- og dalbane. En 
illustrasjon av det er at han faktisk syntes det 
var mer gøy å bli nummer to i kadett i fjor enn 
å vinne i år. Men når han altså kunne ta 9/9 
uten å være spesielt motivert eller forberedt, gir 
det seg selv at vi her snakker om et ualmin-
nelig stort talent.  
   
Thomassen kommenterer selv det viktige 
toppoppgjøret mot Lasse Løvik:

Thomassen
kommenterer

Joachim Thomassen (1995)
Lasse Ø. Løvik (1853)
Dette var en viktig runde siden Lasse 
var nødt til å slå meg for å ta meg igjen 
på tabellen. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 
4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤e7 7.£g4 
Hvit kan velge mellom teksttrekket og 
det mer posisjonelle trekket 7.¤f3 ¥d7 
(7...£c7 8.a4 b6 9.¥b5+! Poenget er å 
hindre løpteravbytte med ...¥a6. 9...¥d7 
(9...¤ec6!? 10.0–0 ¥a6 11.c4! dxc4 12.d5!ƒ) 
10.¥d3) 8.a4 £a5 9.¥d2 ¤bc6 7...£c7 I disse 
variantene ofrer svart en bonde og satser 
på aktivitet. 7...0–0 Er hovedvarianten. 
8.£xg7 ¦g8 9.£xh7 cxd4 10.¤e2 10.¢d1 var 
hovedvarianten før. 10...¤bc6 Det haster 
ikke å ta på c3. 10...£xe5? 11.cxd4± 11.f4 
Selvfølgelig ikke 11.cxd4? ¤xd4! og hvit 
kan ikke ta igjen pga. 12...£c3+ 11...¥d7 
12.£d3 dxc3 13.£xc3!? Dette var trekket 
jeg hadde forberedt. Teksttrekket hindrer 
noen ekle springer manøverer opp til a5 
og c4. De andre alternativene er 13.¤xc3 
Som er hovedvarianten. 13...a6 og 14.¦b1 ; 
13.¦b1!? 0–0–0 14.£xc3 13...¤f5 14.¦b1 ¦c8!? 
Bl.a Simen Agdestein har prøvd dette en 
gang(Karpov - Agdestein, Oslo 1984), 
men med mindre suksess. 14...0–0–0 Er 
hovedvarianten. 15.¥d2 b6 16.h4!?N 16.g3 
er mer spilt. 16...£d8? Svart bør spille mer 
aktivt; 16...¤cd4!? 17.¤xd4 £xc3 18.¥xc3± 

XIIIIIIIIY

8-+rwqk+r+0

7zp-+l+p+-0

6-zpn+p+-+0

5+-+pzPn+-0

4-+-+-zP-zP0

3zP-wQ-+-+-0

2-+PvLN+P+0

1+R+-mKL+R0

xabcdefghy

17.£d3! Dette var trekket Lasse 
hadde oversett. Nå har ikke svart 
noe komp for bonden, og står 
nærmest til tap. 17.£h3? ¤cd4 og 
svart får aktive brikker.; 17.h5?! 
¤cd4! 18.£d3 ¤xc2+ 19.¢f2 £c7 
og svart har masse spill. 17...
f6 Selvfølgelig ikke 17...¤xh4?? 
18.£h7 og svart mister materiell. 

18...¤xg2+ (18...¦g4 19.£h5+-) 
19.¢f2+- 18.exf6 £xf6 18...¢f7!? 
19.h5! £xf6 19.h5 £f8 etter 
19...¤d6!? kommer 20.h6! ¤e4 
(20...¤c4 21.¥c3 e5 (21...£f7?? 
22.h7+-) 22.h7 ¦h8 23.fxe5 ¤6xe5 
24.£xd5+-) 21.¥c1+- 20.¦g1? 
Et unødvendig trekk. 20.g3!+- var 
mye sterkere. 20...£e7 Hindrer 
foreløpig g4. 21.g3 ¤d8?! Planen 
hans var å manøvere springeren 
til f7-d6-e4/c4, men dette tar for 
lang tid, og gir hvit initiativet med 
en gang. 22.¥b4 Dette hadde han 
oversett. Nå er det over. 22...£f6 

XIIIIIIIIY

8-+rsnk+r+0

7zp-+l+-+-0

6-zp-+pwq-+0

5+-+p+n+P0

4-vL-+-zP-+0

3zP-+Q+-zP-0

2-+P+N+-+0

1+R+-mKLtR-0

xabcdefghy

23.¥h3! Springeren på f5 må vekk. 
23...¤h6 24.g4! Med en gang hvit får 
fart på bøndene er det over. 24...£h4+ 
25.¢d2! ¥a4 25...¤xg4?? Taper direkte 
26.£h7+- Svart kan ikke beskytte tårnet, 
springeren og matten på e7 samtidig. 
26.c3 26.¦b2 var nok sterkere. 26...
a5 Svart søker motspill. 27.¥d6 ¤hf7 
Det beste forsøket. 27...b5? 28.g5! 
¤hf7 29.¥xe6! ¤xe6 30.£xd5 ¤fd8 

Kadett A
1. Joachim Thomassen 1995 Mo +16 +04 +08 +13 +02 +03 +06 +05 +09 9
2. Elias Demac 1640 Bergens +11 -08 +10 +07 -01 +09 +13 =03 +04 6½
3. Lasse Østebø Løvik 1853 Stavanger  +05 =10 =07 +12 +08 -01 +15 =02 +13 6½
4. Endre Larsplass SK 1911, 5, 5.Timmie Nygaard, Porsgrunn, 5, 6. Vegar Koi Gandrud  
5, 7. Kristoffer Madland, Sandnes 5, 8. Aina Marie Svendsen Stavanger, 4½, 9.Anders 
G Hagen, Våler 4½, 10. Daniel Nygaard Nyberg, Kongsvinger 4½, 11. Marius Skjefstad 
Lode, Stavanger 4½, 12.Jostein Munz, Nordstrand 4½, 13. Nicholas Carding, Kragerø 4, 
14.Andreas K. Hindenes, Masfjorden 4, 15.Maren Stangeland, Sandnes 3½, 16. Øystein 
Aagedal Skage Bergens 3½, 17.Marianne Wold Haug, SK 1911 3½, 18. Anders Rønningen, 
Kongsvinger 3½, 19.Erlend R Blom, Fana 3½

Kadett B
1. Asbjørn O. Steinskog 1073 Sandnes +13 +05 -04 -02 +10 +07 +11 +09 +06 7
2. Jarle Jakobsen 993 Harstad =12 +14 +08 +01 +04 -05 +06 -03 +07 6½
3. Erlend Halvorsen 1112 Sarpsborg +14 +08 -07 -05 +15 =11 +12 +02 +04 6½
4.Andreas Støle, Sandnes 6, 5.Holger Støle, Sandnes 5½, 6.Magnus Lynghaug, Risør
5½, 7.Hans Joachim Aadland, Fana 5, 8.Henning Ward, Drammen 5, 9. Lars Furu Kjels-
aas SK 1911 5, 10. Odin Ralhlff Justad, Nordstrand 5, 11. Aleksander Jensen, Skjervøy 
4½, 12. Henrik Juriloo, Førde 4½, 13. Tony Valle, Hammerfest 4½, 14. Petter Tømmerås 
Bossum, Fredriksstad 3½, 15. Stian Kosberg, Molde 3, 16. Mikael Pedersen, Skjervøy 2, 
17.Sunniva Skallebø, Skjervøy 1, 18. Jonas Andersen, Skjervøy 1
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31.h6+- 28.¦xb6 ¤b7 29.¥e5?! 29.¦xb7! 
¤xd6 30.£h7 ¦f8 (30...¤xb7 31.£xg8+ 
¢d7 32.£f7+ ¢d8 33.£xb7+-) 31.g5! 
Blokkerer for dama, nå trues det matt 
på e7. 31...¤xb7 32.£xb7 ¥d7 33.¥g4+- 

XIIIIIIIIY

8-+r+k+r+0

7+n+-+n+-0

6-tR-+p+-+0

5zp-+pvL-+P0

4l+-+-zPPwq0

3zP-zPQ+-+L0

2-+-mKN+-+0

1+-+-+-tR-0

xabcdefghy

29...¤xe5?? 29...¤c5 var det eneste 
forsøket. 30.£e3 ¤xe5 31.£xe5 ¢f8 
(31...£xh3?? 32.¦xe6+ ¤xe6 33.£xe6++- 
Og svart kan ikke beskytte tårnene 
på c8 og g8 samtidig.) 32.¦xe6 ¤xe6 
33.£f5+! ¢e7 34.g5 ¥d7 35.£f6+ ¢d6 
36.£e5+ ¢e7 37.¥xe6 ¥xe6 38.¦b1! ¦c6 
39.¦b7+ ¢d8 40.¦a7!!+- Nå er det helt 
over, f.eks 40...£h3 41.£f6+ ¢c8 42.£e7 
¥d7 43.¦a8+ ¢b7 44.¦xg8+- 30.¦xe6+ 
Nå er det fullstendig over. 30...¢d7? 
30...¢d8 31.£xd5++-; 30...¢f8 31.¦xe5+- 
31.£xd5+ ¢c7 32.£xe5+ Oppgitt. 1–0

At andreplassen til slutt gikk til Elias Demac 
var en overraskelse for ratingfundamenta-
listene. Elias er imidlertid en talentfull 
ung spiller som nyter stor respekt innen 
Bergensområdet, og om han ønsker det 
selv kan være en sterk kandidat for øverste 
trinn på seierspallen neste år. Tredjeplass 

og 6½/9 var derimot snarest i underkant 
for den ellers fremgangsrike Stavangerspil-
leren Lasse Løvik, som denne gangen slet 
uventet hardt med å vinne partier. Bak 
de tre svært fortjente medaljevinnerne 
var det jevnt og spennende hele veien, 
som fremgående av at klassens 15 øvrige 
deltakere til slutt klumpet seg sammen 
innenfor halvannet poeng. Fjerdeplass til 
1911s Endre Larsplass og femteplass til 
Porsgrunns Timmie Nygaard kvalifiserer 
som positive overraskelser fra to aktive 
spillere i fremgang, og det samme gjør 
4½/9 mot sterk motstand for den fargerike 
unge Stavangerjenta Aina Marie Svendsen. 
Bemerkes bør også en svært lovende start 
med 4/6 for den fornuftig spillende og kro-

nisk underratede Kragerøgutten Nicholas 
Carding, selv om han etter ”lang rokade” 
i de tre sluttrundene falt ut av premierek-
ken. De man hadde ventet mer av snakket 
stort sett rogalandsk, og kommer sikkert 
snart sterkere tilbake. Rogaland fikk sin 
revansj i kadett B: Den 14-årige Sand-
nesspilleren Asbjørn Steinskog slo etter 
en dobbeltpunktering i dobbeltrunden 
tilbake gjennom tøft angrepsspill og seier 
i de fem gjenværende rundene sikret udelt 
førsteplass. Kadett A holdt et imponerende 
høyt nivå tatt i betraktning hvor mange av 
de beste kadettene som i år spilte i junior, 
mester eller elite (!), og med 18 deltakere 
er Kadett B etablert som et vellykket bred-
detiltak.

Lilleputt: 

Tredelt seier i ti-
denes sterkeste 
klasse

Årets lilleputtklasse holdt med seks spil-
lere over FIDE-ELO 1800 et rekordhøyt 

nivå hva angår de beste. Både erfaring og 
spillestyrke blir nødvendig svært varier-
ende med alle i en gruppe. Favorittene fikk 
imidlertid snart merke at nivået jevnt over 
var høyt og at mange av de lavere rangerte 
spillerne var gode for langt mer. 

Lilleputt
1. Levi A. Tallaksen 1760 Porsgrunn +44 +34 =17 +04 =02 +05 +03 +10 =06 7½
2. Joachim B. Nilsen 1570 Bergens +35 +25 +20 =03 =01 +09 =06 +05 +12 7½
3. Benjamin Arvola 1545 Kirkenes +33 +26 +24 =02 +07 +17  -01 +08 +09 7½
4. Erlend Mikalsen, Alta 6½, 5. David Lange, Follo 6, 6. Even Thingstad, Modum 6, 7. 
Anders Hobber, Porsgrunn 6, 8. Jon Fredrik B. Åsvang, Sortland 6, 9. Katrine Tjølsen, 
Bergens 5½, 10. Bendik Berntsen-Øybø, SK 1911 5½ 11. Kjartan Aa. Fintland, Randaberg 
5½, 12. Jens Hjorth Kjølberg, SK 1911 5½, 13. Benoni Frøland, Sandnes U 5½, 14. 
Pål Andreas Hansen, Verdal 5½, 15.Espen Peder Baastø, NSKU 5½, 16. Simon Barane, 
Sandnes 5½, 17. Odd Martin Guttulsrud, SK 1911 5, 18. Daniel K. Sandvik, Åsane 5, 19. 
Håvard Olsen, Tromsø 5, 20.Lars Eirik Ånestad, Sandnes 5, 21.Rikard W. Rasmussen, Alta 
5, 22. Magnus Aarthun, Stavanger 5, 23. Shervin Malou,Stavanger, 5, 24. Ada Mellem, 
Våler-S. U 4½, 25. Jørgen Sørbøl, SK 1911 U 4½, 26. Arman Noor, Stavanger 4½, 27. 
Rolf Brage Guttulsrud, Strømmen 4½, 28. Sigve Haugsdal, Masfjorden, 4½ 29. Renate S. 
Holmaas,  Masfjorden 4½, 30. Ingrid Kvinge Tande, Masfjorden 4½, 31. Elise Forså, Tromsø 
4½, 32. Markus B. Moripen, Nordstrand 4½, 33. Ole Emil Frisvold, Bergens 4, 34. Inge 
Larsen, Stavanger 4, 35.Vegard Andre Roen, Aurskog-H. 4, 36. Ingrid Øen Carlsen, NTG 4, 
37. Sigurd Stenvik, Tromsø 4, 38. Martin L. Ellingsen, Tromsø 4, 39. Andreas Harestad, 
Randaberg 4, 40.Alf Gøran Jakobsen,  Skjervøy 3½, 41. Mats Evensen, Stjørdal 3½, 42. 
Andreas Lønes, Follo 3½, 43. Arne Morten Kastel, Molde 3½, 44. Ole Martin Moen, OSS 3, 
45. Guttorm Glomsås, Bergens 3, 46. Niklas Savio, Porsgrunn 3, 47. Knut Ø. Abrahamsen, 
Nordstr. U 3, 48. Snorre Mathiesen, Skjervøy 3, 49. Theodor K. Salvesen, Røros 3, 50. 
Henrik Horne Iversen,  Åsane 2½, 51. Morten Wesnes, Stavanger 2½, 52. Gaute Hagen, 
Bærum 2½, 53. Joachim Nilsen Bergens 2, 54. Benjamin M. Andersen, Åvangen BS 1, 
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Bergens unge sjakkdronning Katrine Tjøl-
sen stilte etter opp til flere sterke Gausdalre-
sultater til start som topprangert, i sitt siste 
forsøk på å bli puttenorgesmester. Og gikk 
målbevisst til verket med fire strake seire. 
Enkelte bergensere fra andre klasser tok 
etter dette gullet mer eller mindre for gitt, 
med henvisning til at Katrine er bergenser 
og at det bare var fem runder igjen. De 
kom hardt ned på jorda da Tjølsen i femte 
runde ble posisjonelt og taktisk utspilt i 
en komplisert Siciliansk duell, mot den 
så langt svært velspillende 1911-spilleren 
Odd Martin Guttulsrud. Tjølsen ble dyttet 
ut av toppbordene med et nytt tap i sjette 
runde, denne gangen mot den mye mindre 
berømte men likevel litt bedre spillende 
klubbkameraten Joachim B. Nilsen. Alene 
opp i ledelsen på 5½/6 suste i stedet den 
fartsglade finnmarkingen Benjamin Arvola, 
og det med klampen i bånn da han før 30 
trekk rakk å vinne materiell i tonnasjeklas-
sen samt matte Guttulsrud. Og dermed var 
gullet mer eller mindre gitt ifølge den alltid 
entusiastiske (om enn ikke alltid like objek-
tive) nordnorske sjakkekspertisen. Som viste 
til at kreative Arvolas formkurve dramatisk 
hadde toppet seg med en 2000-prestasjon i 
Midtnightsun Chess Challenge like før NM, 
samt til at det nå bare var tre runder igjen 
før premieutdelingen. 

Sørlandsdelegasjonen var mindre og hadde 
så langt holdt en lavere profil, men etter 

syvende runde var deres tur til å smile: 
Levi Andre Tallaksen, en 13-årig søgnegutt 
som nå bor på Flekkerøy og representerer 
Porsgrunn imponerte både med forståelse 
og variantregning da førstebordet plutse-
lig åpnet seg etter en rolig start, og med 
to bønder for lite kastet en desillusjonert 
Arvola inn noteringsskjemaet etter bare 
24 trekk. Dermed innså alle landsdeler at 
det gikk mot en spennende avslutning, 
med unge Tallaksen i ensom ledelse på 
6/7 – et tynt halvpoeng foran Nilsen og 
Arvola, med Tjølsen og et kobbel andre 
skumle utfordrere iltert halsende på 5. Levi 
Andre grep straks sjansen da motstanderen 
i åttende runde overså en løperfangst like 
etter åpningen, og hadde siden ingen 
problemer med teknikken. Både Nilsen 
og Arvola hengte seg imidlertid på med 
instruktive angrepsseire. Og dermed var det 
før siste hekkepassering fortsatt tre spillere 
fra tre forskjellige landsdeler som kunne 
bli lilleputtnorgesmestre. At Tjølsen selv 
med all mulig førstehjelp fra andre partier 
i siste runde ikke kunne ta førsteplassen, ble 
klart da hun tross materiell fordel mislyktes 
med å vinne sluttspillet mot den meritterte 
Modumspilleren Even Thingstad. 

Delegasjonene fra Bergen og Nord-Norge 
satte sin lit til at østlendingene hadde rett 
i at solide Thingstad ville skape problemer 
for Tallaksen i siste runde. Noe som slo 
til: Thingstad kom i og for seg aldri nær 

vinstsjanser, men det gjorde ikke Tallaksen 
heller. Som uten å presse stillingen da trakk 
på skuldrene og nøkternt avfant seg med en 
relativt tidlig poengdeling. Tjølsen-Arvola 
ble et kort og intenst parti, hvor Arvola holdt 
best styr på de taktiske komplikasjonene - og 
før 30 trekk sto i et enkelt vunnet sluttspill 
med løper og tre bønder for tårn. Selv 
ikke de mest optimistiske representantene 
fra Nord-Norge kunne imidlertid påvise 
realistiske kvalitetsregnstykker som fikk 
Arvola til å passere Tallaksen. Spenningen 
var de siste timene knyttet til Joachim B. 
Nilsen, som tålmodig spilte opp et vunnet 
sluttspill – og som avhengig av utfallet 
i gjenværende partier ikke var sjanseløs 
på Tallaksens kvalitet. Under de endeløse 
minuttene av spenning som fulgte etter 
at Nilsen hadde fullført vinsten, meldte 
opptil flere kvalitetskalkulatorer ”made in 
Bergen” at han skulle være Norgesmester på 
andrekvalitet. Mens sørlandsdelegasjonens 
overhode Jan Erik Tallaksen, som visstnok 
har sekundert to sønner i ti år uten å 
bomme på en kvalitetsutregning, hjemme 
på Flekkerøy gløttet raskt over sine mystiske 
notater og tastet beskjed til Moss om at det 
”110 % sikkert” ble et etterlengtet gull til 
sørlandet i år. 

Så banet en turneringsleder seg vei gjennom 
flokken av forvirrede barn og engasjerte 
foreldre – for å henge opp resultatlisten 
som viste Levi Andre Tallaksen på førsteplass 
foran Joachim B. Nilsen og Benjamin 
Arvola! Alle tre unge stortalentene hadde 
med sine 7½/9 fullt fortjent å vinne Nor-
gesmesterskapet. Men en vinner måtte kåres 
og de små marginene gikk altså med Levi 
Andre – denne gang. Joachim B. Nilsen 
tok det forbilledlig som en stor inspirasjon 
til videre satsning. Han erklærte seg godt 
fornøyd med egen poengsum og spill, og 
tilla at ”Levi Andre fortjente å vinne nå etter 
å ha vært uheldig flere ganger tidligere”. 
Det kommer mange flere sjanser også 
for Joachim, Benjamin og alle andre i en 
uvanlig talentstinn lilleputtklasse. Arvola 
blir grunnet midlertidig bopel i Chile ikke 
å se i norsk sjakk den kommende vinte-
resesongen, men har alt bebudet et sterkt 
comeback neste sommer og skal være 
hjertelig velkommen tilbake da. 
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Kanskje vant Levi Andre denne gangen 
på at han var den av kandidatene som 
virket minst stresset av sjansen til å bli 
Norgesmester. Lillebror Tallaksen har 
nemlig for vane å fokusere helt på sine 
egne stillinger og så finne ut hvor langt det 
rekker på sluttlisten, uten å la seg forstyrre 
av verken konkurrenters stillinger, mulige 
oppsett for neste runde eller prognoser for 
kvalitetsutregning. Han har per nå trolig 
klassens best utviklede sjakkforståelse, men 
har tidligere ofte endt ubeseiret like under 
toppen grunnet en mangel på vinnervilje 
som har gitt seg utslag i for mange remiser. 
Denne gangen klarte han å spille stillingene 
lengre ut, og det rakk altså til førsteplass - i 
en lilleputtklasse vesentlig sterkere enn den 
storebror Geir Sune vant i 1998.    

Tross Sørlandets førsteplass var resultat-
listen kanskje alt i alt hyggeligst lesning 
i Nord-Norge: Foruten Arvolas tredjeplass 
kunne man der glede seg over fjerdeplass 
for Altas Erlend Mikaelsen og åttendeplass 
til Sortlands Jon Fredrik Åsvang. Sistnevnte 
kvalifiserer med flere timers reisetid til hver 
klubbkveld trolig som klassens aller mest 
sjakkinteresserte spiller. Sterke kandidater 
der er imidlertid også ambisiøse stortalenter 
som Even Thingstad og Anders Hobber, 
som tross plasseringer i underkant nå helt 
sikkert sterkt tilbake lenge før neste års NM. 
Mot normalt ble det i år skuffende innsats 
for spillere fra Osloområdet, selv om Follos 
David Lange bekreftet sterk fremgang med 
sin femteplass. Men Oslosjakkentusiastene 
hadde selvsagt straks forklaringen klar: 
Norges beste lilleputt er tross alt fortsatt 
1911s Frode Urkedal, som jo selvsagt ville 
tatt ni strake i lilleputt hvis han ikke hadde 
vært opptatt med å kjempe om gullet i 
juniorklassen…       

Miniputt: 

Eksotisk norges-
mester etter spen-
nende duell

Nivå og erfaring er enda mer ujevnt 
fordelt i miniputt enn i lilleputt, men 

også hos de yngste var det i år uvanlig 
mange lange og interessante partier å 
se. Selv om det med færre ratede spillere 
er vanskeligere å sammenligne nivået 
fra år til år her, råder liten tvil om også 
årets miniputtklasse inneholdt uvanlig 
mange spillere med potensial til å nå et 
mester- eller elitespillernivå. To spillere 
skilte seg på forhånd klart ut både hva 
angikk rating og tidligere mesterskaps-
prestasjoner, og gullkampen skulle da 
også utvikle seg til en ni runder lang duell 

mellom disse to tiåringene. Det startet best 
for andrerangerte Anders Thingstad fra 
Modum, som med fornuftig posisjonsspill 
og et våkent taktisk blikk innledet med 
fem strake seire. Førsterangerte Jathavan 
Suntharalingam fra OSS måtte etter et 
overambisiøst offisersoffer avgi en uventet 
remis alt i runde tre, og fikk dermed vente 
helt til sjette runde før han fikk sjansen 
til å møte Anders. Anders hadde fordelen 
dels av et halv poengs forsprang og dels av 
hvit til toppoppgjøret, og kom ut med en 
klar terrengfordel. Jathavan demonstrerte 

Miniputt
1. Jathavan Suntharalingam 1366 OSS +16 +49 =21 +18 +05 +02 +09 =06 +08 8
2. Anders Thingstad 1301 Modum +52 +29 +53 +03 +06 -01  +08 +05  -04 7
3. Andreas Jansen 649 Bergen +14 +23 +07  -02  -12 +31 +22 +21 +06 7
4. Øyvind S. Eliassen, Åsane 7, 5. Raksha Rathan, OSS 6½, 6. Tor Botheim, Sk 1911 
6½, 7. Aryan Tari, Stavanger 6½, 8. Jørgen Hoel, Bergens 6, 9. Even Andreas Grøtnes, 
Nordstrand 6, 10. Ola S. Bérntsen, Nordstrand 6, 11. Håvard Dybdal Lund, Åsane 6, 12. 
Torgeir Kjøita, Oss 5½,  13. Stian Johansen, Fss 5½ 14. Kristian Haagaas Nordstrand 
5½, 15. Eivind S. Bérntsen, Nordstrand 5½, 16. Henning Kjøita, Oss 5½, 17. Petter M. 
Hestvik, Nordstrand 5½ 18. Michael Aron Selbekk, Lørenskog 5½, 19. Reid Erik Friberg 
, Porsgrunn 5½, 20. Jon Asgeir Torsvik, Figgjo 5½, 21. Erlend Pilø, Ridabu 5, 22. Ole Fr. 
Stangeland Sandved 5, 23. Jarani Suntharalingam Oss 5, 24. Andreas Kanages Anda, 
Stavanger 5, 25. Sonder Jakobsen, Skjervøy 5, 26. Jakob Mathiessen, Sk 1911 5, 27. 
Gregor Taube, Sk 1911 5, 28. Jakob Olafsen Grande, Sk 1911 4½, 29. Johan Salomon, 
Nordstrand 4½, 30. Eivind Aartun, Stavanger 4½, 31. Gunnar Lange, 4½, 32. Peter Agde-
stein, Asker 4½, 33. Abtin Tari, Stavanger 4½, 34. Holger Thordal, Sandnes, 35 Jonas H. 
Rasmussen, Bergens 4, 36. Erik Botheim, Sk 1911 4, 37. Stian A. Margarites Fus 4, 38. 
Syver D. Agdestein, Asker 4, 39.Leopold Moltubakk, Sk 1911 4, 40.Emilie Bergum Larsen, 
Oss 4, 41. Henriette Lien, Fus 4, 42.Eirik Andre Moltu, Sarpsborg 4, 43.Marius Eriksen, 
Kongsv 4, 44. Ingvild B. Fløtten, Modum U 4, 45. Lars Marius Mikalsen, Alta 3½, 46. Ve-
gard Kanages Anda, Stavanger 3½, 47. Erik J. Auke, Konnerud U 3½, 48. Rune Harestad, 
Randaberg 3½, 49. Nina Færevaag Masfjorden 3, 50. Fredrik Ingebrigtsen, Bergens 3, 51. 
Vera Lunde Haugsdal, Masfjorden 3, 52. Tobias Lien, Fus 3, 53. Johannes Høva Bøhler, Sk 
1911 3, 54. Kenneth Andreasen, Horg 3, 54. Aurora Sæterøy, Åvangen 3, 56. Christiane 
M. Moen, Oss 3½7. Målfrid B. Fløtten, Modum U 2½, 58. Oskar Solgaard Hogeus, Moss 
Sku, 2½, 59. Jostein Felix Jensen, Fus 2½, 60. Mia Sæterøy, Åvangen 61. Sebastian 
Sahl, Asker Sku 2, 62. Jørgen Thingstad, Modum 1
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imidlertid god stillingsforståelse da han 
etablerte motspill mot hvits sentrum, og 
sto uansett klart best da Anders overså et 
springeroffer som kostet dronningen.  

Dermed var Jathavan i en udelt ledelse 
som få trodde han ville gi fra seg. Etter en 
oppskriftsmessig seier i syvende runde fikk 
imidlertid ledermannen i åttende runde 
uventet store problemer med 1911s Tor 
Botheim, en uvanlig rutinert miniputt 
som har vist stor fremgang det siste året. 
Jathavan måtte etter et hardt kampparti 
akseptere remis ved evig sjakk. Og dermed 
lå han og Thingstad skulder om skulder 
før siste runde, med syv poeng og nesten 
helt lik kvalitet. Thingstads eksmotstande-
re viste seg å gjøre det best ut over i niende 
runde, slik at han med seier i sitt eget parti 
kunne sikre seg NM-tittelen. Thingstad selv 
bukket imidlertid bort en offiser like etter 
åpningen, og gikk på et overraskende tap 
mot Åsanes Øyvind Eliassen. Og dermed 
ble det i stedet Jathavan som fikk match-
ball. Han benyttet sjansen til å vise at han 
også kan spille godt i forsvar, ved raskt å 
snu stormen etter et forhastet offisersoffer 
fra motstanderen. 

Uventet sisterundetap mot en underratet 
bergenser ble det også for Botheim, som 
da han overpresset et fordelaktig dobbelt 
offisersluttspill ble nådeløst straffet av en 
effektiv Anders Jansen. Tredjepremievinner 
Jansen og fjerdepremievinner Eliassen til-
hørte (i hvert fall utenfor Bergen) ikke fa-
vorittsjiktet på forhånd, men spilte seg opp 
ut over i mesterskapet og er godt troende til 
å bringe det aktive ungdomssjakkmiljøet i 
hjembyen nye fremganger de kommende 
årene. Jentene var færre enn håpet blant 
de yngste i år, men regjerende jentenorges-
mester Raksha Rathan fra OSS markerte 
seg med en flott femteplass. Raksha strakk 
ikke helt til mot de to toppene, men vant 
ellers slaget mot guttene med de svært 
overbevisende sifrene 6½-½.      

Norgesmesteren Jathavan har vært svært 
aktiv både i BGP og NVGP de siste to 
årene, og fått rask fremgang med sin 
angrepsglade og taktiske spillestil. Etter 
en serie sterke resultater i det siste mottok 

han mange oppfordringer om alt i år å 
teste talentet sitt i lilleputt. Jathavan selv 
var imidlertid klokkeklar på at han etter 
å ha blitt nummer to i miniputt i fjor 
skulle spille for førsteplassen der i år. ”det 
var en drøm som gikk i oppfyllelse å få bli 
Norgesmester”. Etter å ha fått oppfylt det 
gleder han seg til i neste måned å teste 
talentet mot sterkere motstandere i årets 
Ungdoms-EM i september, men hovedmå-
let for sjakkåret 2007 er alt klart: ”Jeg skal 
bli norgesmester i lilleputt”. Jathavan har 
hatt mye moro og lært mye av sine tallrike 
seire i BGP, men vil nå forsøke å utvikle 
spillestyrken videre gjennom å spille mer 
langsjakk.  

Jathavans to år yngre søster Jarani gjorde 
med 5/9 også en lovende start i miniputt, 
og familien forøvrig stilte opp som ivrige 
sekundanter hele NM-uken. Begge barna 
er født i Norge, men foreldrene er tamiler 
fra Sri Lanka. Faren Jeevan, som selv er 
en glad hobbyspiller, forteller at det blant 
tamilene er en sterk tradisjon for å følge 
aktivt opp barna og deres interesser. Han 
har bare positive ting å si både om tilbudet 
barna har fått lokalt av OSSU, og av møtet 
med det norske sjakkmiljøet forøvrig. Jat-
havan har fått flere venner av sjakken enn 
av skolen, og foreldrene har gjennom NM 
og andre sjakkturneringer knyttet venn-
skapsbånd med andre sjakkforeldre.      

Et raskt blikk over resultatlistene fra 
landsturneringens historie, viser at fjorår-
ets miniputtmester Shervin-Leon Malout 
var vår første Norgesmester med en frem-
medkulturell innvandrerbakgrunn. Det er 
sterkt å håpe at resultatene fra de siste to 
års miniputtklasser blir en inspirasjon til 
videre sjakksatsning ikke bare for Jathavan 
selv, men også for andre sjakkinteresserte 
nordmenn med kulturell bakgrunn fra 
fjernere himmelstrøk. Ikke minst bør 
dette inspirere ungdomssjakkmiljøene til 
å utnytte det store rekrutteringspotensialet 
som våre nye unge landsmenn utvilsomt 
innebærer for norsk sjakk: Innvandrerne 
har så langt satt mindre farge på sjakk-
miljøet her enn for eksempel Sverige og 
Danmark.

Årets miniputtklasse var ellers både stor og 
sterk, men det var et skår i gleden at den i 
sørgelig stor grad ble dominert av spillere 
fra de etablerte barnesjakkmiljøene på 
Østlandet og i de store vestlandsbyene. 
Samtlige spillere på topp 15 og de aller 
fleste deltakerne kom fra disse etablerte 
BGP-miljøene. Det ambisiøse ungdomss-
jakkmiljøet i Nord-Norge kan umulig være 
bekjent av ikke å ha en spiller på topp 20 
i miniputt – men har neppe tenkt å la det 
fortsette slik de kommende årene…       

Senior A og B: 

”Same procedure as 
last year” i Senior

Det ble ingen overraskende seniornorges-
mester i år 2006 – heller. 65 år gammel 
stilte den gamle OL-kjempe Ragnar Hoen 
for femte år på rad til start som storfavo-
ritt. Og vant for femte gang på rad uten 
å ha tapt noe parti! 

Noe var likevel nytt ved årets seniorklasse: 
I år var det reell spenning om førsteplas-
sen langt inn i siste runde. Hoen fikk sant 
nok et forsprang på konkurrentene alt fra 
runde en, da tredjerangerte Vidar Taksrud 
måtte avgi remis, mens andrerangerte 
Per Ofstad tapte like overraskende som 
fortjent mot Sotras Hans-Jørgen Sjursen. 
Den sjakklige terrieren Taksrud slo imid-
lertid straks tilbake med to seire, og hadde 
som hvit et lite press på Hoen under deres 
innbyrdes remisparti i fjerde runde. Stor-
favoritt Hoen så likevel ut til å ha kontroll 
med ett poengs ledelse etter runde seks. 
Runden etter måtte han tross merbonde i 
sluttspillet imidlertid nøye seg med remis 
mot klubbkameraten Hans Christian Fot-
land, som i år kom tilbake med sunt spill 
og en sterk fjerdeplass etter flere år med 
prestasjoner i underkant. Dermed var det 
en jaget tittelforsvarer som i nest siste 
runde entret ringen mot Fredriksstads 
Per Ofstad – ved 71 års alder fortsatt den 
høyest rangerte motstander Hoen så langt 
har møtt i NMs seniorklasse. Hoen satte 
imidlertid premieskapet overbevisende 
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på plass, med raske angrepsseire først 
mot Ofstad og så mot Masfjordens Odd 
Birkestrand i siste runde. 

Spenningen i årets seniorklasse var 
imidlertid en god nyhet for seniorklassen 
mer enn noen dårlig nyhet for senior-
norgesmesteren, all den tid klassen med 
syv spillere over 2000 i FIDE-ELO og 24 
deltakere totalt var både den største og 
sterkeste seniorklassen i NM-historien 

så langt. Siden håpet om å få Hoen til 
å stille en siste gang i eliteklassen virker 
illusorisk, er det beste man kan håpe på 
en videre vekst i antallet mesterspillere 
som gir ham konkurranse i seniorklas-
sen. Norgesmesterskap fem år på rad er 
historisk i Landsturneringens historie, 
men faktisk ikke i Hoens: Han vant 
nemlig gull i NM for lag syv år på rad 
1980-86! Oppsiktsvekkende nok har årets 
seniormester omtrent samme rating som 

Senior A
1. Ragnar Hoen 2319 OSS +12 +17 +05 =02 +16 +08 =04 +03 +07 8 
2. Vidar Taksrud 2035 Tempo =11 +18 +07 =01 +05 =03 +06 +04 +08 7½
3. Per Ofstad 2159 Fr.stad -10  +24  =04 +15 +11 =02 +07  -01 +12 6
4.Hans Chr Fotland, OSS 5½, 5.Helge A. Rangøy, Halden 5½, 6. Jahn Spillum, Moss 5½,
7. Odd Birkestrand, Masfjorden 5, 8. Kjell M Haug, Stjernen 5, 9. Tormod Rangøy, Sarpsborg 
5, 10. Hans-Jørgen Sjursen, Sotra 5, 11. Sigmund Løvåsdal, Drammen 4½ 12. Jan Svenske, 
Strømmen 4½, 13. Edmund Forselv, Gambit T. 4½, 14.Per Sondresen, Follo 4½, 15. Kjell 
Johansen, Tønsberg 4½, 16. Anker Aasum, Halden 4, 17.Aage Mella, Strømmen 4, 18.Willy 
L. Olsen, OSS 4, 19. Reidar Skjold, Tempo 4, 20. Gunnar Bue, Tønsberg 3½, 21. Steinar 
Johansen, Kampen 2½, 22. Kai Nilsen, Fredriksstad 2½, 23. Roar Thorstensen, Stjernen  
2, 24. Hans Mellingen, Gambit T. 1

Senior B
1. Øyvind Gabrielsen 1393 Trondheim +14 =12 =06 +16 -02 +03 +05 +07 +04 7
2. Karsten Ovesen 1407 Sevland +23 =03 +10 =05 +01 =07 +04 =11 =06 6½
3. Håkon Sannes 1440 Hønefoss +13 =02 =04 -06 +20 -01 +17 +05 +10 6
4. Steinar Simonsen, Follo 5½, 5. Erling Pettersen, Follo 5½, 6. Odd Ristesund, Kampen  
5½, 7. Odd Frydendal, Ottestad 5½, 8. Odd B. Johansen,  Fredriksstad 5½, 9. Kjell Hoff, 
Fredriksstad 5½, 10. Olav Skjetnemark  Namsos 5, 11. Svein Olsen, Fredriksstad 5, Erik 
Lind Pedersen, Moss 5, 13. Bjørn Johansen , Fredriksstad 5, 14. Sigurd Stene, Moss 4½, 
15. Tore Thonstad, Moss 4½, 16. Frank Johansen, Halden 4, 17. Birger Olsen,Kirkenes 
4, 18. Arne Bremar, Gambit T. 4, 19. Alf Guldhav, Gambit T. 3½, 20. Klaus Smedtorp, 
Kongsvinger 3½, 21. Arvid Kolstad, Indre Østfold 3½, 22. Frank Kristensen, Gambit 2
23. Gunnar M Bekkelund, Gambit T 1½, 24. Rolf Dramdal, Tempo ½

da han i 1989 avsluttet sin elitespil-
lerkarriere med en sisterunderemis 
mot Simen Agdestein, og som den 
sjakklige praktiker han er har holdt 
nivået imponerende godt også sam-
menlignet med storhetstiden 1960- 
og 1970-tallet. Om Hoen etter de siste 
års fremgangerer rangerer et stykke 
ned på listen over Norgeshistoriens 
sterkeste spillere, må han etter dette 
sies å være vår nasjonale sjakkhisto-
ries sterkeste 65-åring.  

Holdt spillestyrken godt har om 
man skal tro ratingtallet også årets 
suverene sølvvinner, 63-årige Vidar 
Taksrud, som etter noen år i klasse 
1 nå er tilbake trygt over 2000.  Det 
gjenstår å se om Tempoveteranen i 
kommende år som sjakkpensjonist 
kan lykkes å stabilisere spillet bedre 
enn hva han har lyktes med gjennom 
et langt yrkesliv som lærer. Årets 

seniorklasse ble for øvrig et historisk 
stjernegalleri idet de tidligere vinnerne 
Hans Christian Fotland (69), Per Ofstad 
(71), Aage Mella (71) og Willy Olsen (76) 
alle stilte til start – resultater i underkant 
av kapasiteten avskrekker forhåpentligvis 
ikke et slikt kobbel av ungdommelige 
gladgutter fra å spille igjen. Med 24 delta-
kere også i Senior B, var årets NM en klar 
fremgang for det sjakklige breddearbeidet 

også blant de over 60. 

Historiens sterkeste seierspall i seniorklassen: Gullvinner Ragnar Hoen og sølvvinner Vidar 
Taksrud påser at at bronsevinner Per Ofstad får riktig premie av arrangør Espen Andersen.
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NM i lynsjakk ble som 
vanlig avviklet kvelden 
før siste runde i Lands-
turneringen, denne gang 
med 287 fortsatt spille-
glade deltakere. 

av Hans Olav Lahlum

Deltakertallet har de siste årene stabilisert 
seg i underkant av 300 spillere, og kom 
tross noen tilreisende forsterkninger fra 
Osloområdet ikke høyere i Moss. Det 
sto forresten på 286 til ti minutter før 
spillestart, da en viss Magnus Carlsen 
etter opp til flere timer uten sjakk kom 
slentrende for å spørre pent om det var 
mulig å etteranmelde seg til denne 
lynturneringen. Noe det viste seg å være, 
siden det med 19 påmeldte lå an til 
walk over i mesterklassen. Bak Carlsen 
i køen foran ansvarlig turneringsleder 
sto forøvrig GM-kollegaene Leif Erlend 
Johannessen og Kjetil A Lie, som (med 
henvisning til høyt arbeidspress som 
skjønnhetspremiejury for lilleputtene) 
lurte på om det var mulig å trekke seg 
fra denne lynturneringen. Etter at de 
to sistnevnte ganske vennlig men svært 
bestemt hadde blitt overtalt til å spille, 
endte det hele oppskriftsmessig og relativt 
lykkelig for alle involverte: Magnus vant 
med 18/19, avslappende 3½ poeng foran 
Leif Erlend, mens Kjetil A ett poeng bak 
der igjen fikk dele tredjepremiepengene 
med den formsterke sjakkpresidenten 
Torstein Bae. Magnus tapte fortjent nok 

mot den kreative men akk så ustabile 
Follospilleren Hallvard Voll Ådnøy, og 
gjorde egentlig en bukk eller tre i andre 
partier også, men sto selvsagt i særklasse 
både hva angikk fart og kvalitet. Et typisk 
eksempel på den unge lynmesterens 
sjakklige maskingeværeffektivitet, kom 
i GM-oppgjøret mot Kjetil A Lie:   

GM Magnus Carlsen 
GM Kjetil A Lie 
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.g3 ¤d7 
5.¥g2 c5 6.¤ge2 ¤gf6 7.0–0 0–0 8.h3 
¦b8 9.¥e3 b6 10.a4 a6 11.¦e1 cxd4 
12.¤xd4 ¥b7 13.¤d5 e6 14.¤xf6+ ¤xf6 
15.£d3 d5 16.e5 ¤e4 17.¤f3 £c7 18.¥d4 
¥c6 19.c3 b5 20.axb5 ¥xb5 21.£e3 ¥c4 
22.b4 ¦fc8 23.¤d2 ¤xd2 24.£xd2 ¥b5 
25.f4 £d8 26.¢h2 ¦c6 27.g4 £e7 28.£f2 
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Så langt en ganske balansert GM-du-
ell, som holder høyt nivå til lynsjakk 
å være. Nå gjorde imidlertid Kjetil 
A en taktisk overseelse med 28...
f6? Og dermed ble han øyeblikkelig 
panget i stedet for å få flere penger: 
29.exf6! ¥xf6 30.¥xd5! ¥xd4 31.£xd4 
¦d6 32.¦xe6! ¦xe6 33.£e5 ¦e8 34.f5 ¥d7 

35.fxe6 ¥b5 36.c4 1-0

Den unge mesteren svarte benektende på 
om denne seieren ville endre hans liv, og 
tilføyde nøkternt at ”resultatmessig gikk 
det jo bedre i fjor”. Noe som jo vanskelig 
kan bestrides siden han den gang vant 
med 20/20. Partikvalitet og motstand 
tatt i betraktning, synes det likevel lite 
sannsynlig at årets resultat innvarsler 

Resultatlister, 
NM for lyn 2006:

Mester: 1.GM Magnus Carlsen, NTG 
18/19. 2.GM Leif Erlend Johannessen, 
OSS 14½. 3.-4. GM Kjetil A Lie, Porsgrunn 
og FM Torstein Bae, 1911 13½. 5.IM Roy 
H. Fyllingen, Bergens 12. 6.FM Bjørnar 
Byklum, SOSS 12. 7.Magne Sagafos, 
Porsgrunn 11½. 8.FM Jøran Jansson, 
Asker 11.

Senior: 1.FM Ragnar Hoen, OSS 11½/13. 
2.Jahn Spillum, Moss 1½. 3. Odd Birke-
strand, Masfjorden 10.

Junior: 1.Øystein Bøyum Fossum, NTG 
11/13. 2.Inge Sandstad Skrondal, Akade-
misk 1½. 3.Daniel Kovachev, OSS 10.

Kadett: 1.Joachim Thomassen, Mo 
14½/15. 2.Kristoffer Madland, Sandnes 
11½. 3.Lasse Østebø Løvik, Stavanger 
11.

Lilleputt (finale): 1.Katrine Tjølsen, Ber-
gens 6½/7. 2.Benjamin Arvola, Kirkenes 
5½. 3.Even Thingstad, Modum 4½.

Miniputt (finale): 1.Anders Thingstad, 
Modum 6½/7. 2.Tor Botheim, 1911 5. 
3.Andreas Jansen, Bergens 4½.       

Klasse 1 (finale): 1.Espen Thorstensen, 
Kongsvinger 6/7. 2.Kim Astrup, SOSS 
5½. 3.-4.Terje Torgersen, Kristiansand 4 
og Lars Pilø, Hamar 4.

Klasse 2 (finale med stikkamp): 1.Jarle 
Nilsen, Porsgrunn, 5/7. 2.Sissel J. 
Stava, Sevland, 5. 3.Halvor Haga, Akade-
misk,4½.

Klasse 3 (finale): 1.Einar Døving Agde-
stein, Asker, 6/7. 2.Bård Fadnes, Ber-
gens, 5. 3.Guttorm Andersen, Stjernen, 4.

Klasse 4 (finale): 1.Vidar Edvardsen, Sta-
vanger, 5. 2.Frode Gundersen, Sandnes, 
4. 3.Atle Larsen, Stavanger 4.

Klasse 5 (finale): 1.Steven Osaland, NSF 
7/7. 2.Richard Madsen, Drammen 4½. 
3.Fredrik Wilhelmsen, Asker 4.

Oddetallsreserven som ble norgesmester…
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Junior-NM i serversjakk  
Mesterskapet er åpent for alle født i 1986  
eller senere. Vinneren blir juniornorgesmes- 
ter i serversjakk og kvalifiserer seg til topp-
klassen i neste NM i postsjakk/ fjernsjakk. 
Startavgift kr 80. Påmeldingsfrist 30. sept. 
Eventuelt eget mesterskap for lilleputter ved 
minst 8 påmeldte født i 1993 eller senere.  

Du liker spennende varianter og gode analyser? 

Spill postsjakk/ fjernsjakk/ serversjakk! 
Postsjakk? Spill over server har stort sett overtatt den gamle postsjakken, 
og det er til og med foreslått navneskifte til fjernsjakk. Uansett behøver du 
ikke lenger holde orden på postkort, stillinger og betenkningstid. Gå bare 
inn på PC’en. Serveren passer på alt og sender deg e-postmeldinger om 
nye trekk! Det er bare å jobbe med det vi liker best: Sjakk.  
Nå inviterer vi til nye mesterskap og turneringer som passer for alle.

Påmelding for mesterskapene ved e-post til turneringssjef@postsjakkforbundet.no
NPSF har ulike turneringstilbud og utvikler flere.  Medlemmene får det utmerkede                 --  
medlemsbladet ”Postsjakk” med 5 nummer årlig. Prøvemedlemsskap er ekstra billig.  
- Gå inn på www.postsjakkforbundet.no for all slags informasjon! 

20. lag-NM i fjernsjakk (postsjakk) 
Mesterskapet starter i høst (planlagt 1/11). 
Hvert lag består av tre spillere, enten fra 
samme klubb eller på samme sted eller satt 
sammen på annet grunnlag. Det er også mulig 
å melde seg på som enkeltspiller og  
bli satt opp på et lag. Startavgiften er kr 120 pr. 
spiller. Påmelding innen 10. oktober! 

Tidshandikapturnerin-
gen samlet i år 43 trepersonslag. 
Tross mange unge og underratede 
lag ble finalen suverent vunnet av 
godt voksne og høyt ratede ”De 
bestikkelige” (Øyvind Bentsen, 
Håkon Bentsen og Espen Thor-
stensen), foran ”Team Fredrik” 
(FM Torstein Bae, WFM Silje 
Bjerke og Jon Fredrik Åsvang.). 
Tidshandikapturneringen ble in-
trodusert under NM i Kristiansand 
1987, og har vært en populær 
tradisjon siden 1991. 

Pratelagsjakkturnerin-
gen, var årets nyhet på fritids-
fronten og samlet 18 lag. Hver 
match ble spilt over seks bord 
med inn til fire spillere på laget, 
12 minutters betenkningstid, og 
fri rett til snakking og bordbytter 
innenfor laget. Verdenshistoriens 
til nå største pratelagsjakkturne-
ring ble (pinlignok) vunnet av 
”Lahlums lekegutter” (GM Kjetil 
A Lie, Joachim Berg-Jensen, Ellisiv 
Reppen og Tone Namtvedt) etter 
en suveren finaleseier 6-0 over 
”Maggi og Ludde sviktet. Synd for 
dem” (FM Kjetil Stokke, Øyvind 
Bentsen, Jørgen Hoel og Anders 
Jansen. Navnet henspiller på at 
både GM Magnus Carlsen og FM 
Jon Ludvig Hammer lenge planla 
å spille for laget.) Det gjenstår 
å se om pratelagsjakken blir en 
tradisjon på linje med laglyn 
- og/eller om kommende års 
NM-arrangører vil teste ut nye 
spennende sjakklige fritidstilbud 
fra egen idebank.

noen varig svekkelse av Magnus spil-
lestyrke i lynsjakk.

”Dobbeltnorgesmestere” som vant både 
landsturneringen og lynsjakken i Moss 
ble senioren Ragnar Hoen og kadet-
ten Joachim Thomassen, som begge 
demonstrerte bortenfor rimelig tvil sin 
overlegenhet i forhold til jevnaldrende 
også på sjakkens sprintdistanse. Fredag 
kveld fikk årets NM også sin kvinnelige 
Norgesmester, idet den alt drevne ICC-
haien Katrine Tjølsen viste betydelig 
bedre akselerasjonsevne enn alle de 
jevngamle guttene i lilleputt – og det 
forøvrig for andre år på rad. 

Etterpå var alle enige om at det hadde 
vært en fin turnering. Rent bortsett da 
frå noen få påstått svært sterke lynspillere, 
som fortsatt var svært misfornøyde med 
ikke å ha fått gå opp en klasse. Arrangø-
ren og turneringsledelsen forholdt seg 
imidlertid her til et kongressvedtatt mes-
terskapsreglement, som ikke åpner for 
noen dispensasjoner i forhold til forrige 

ratingliste. Det kan synes hardt at ikke en 
gang årets klassevinnere kvalifiserte seg 
for en høyere klasse i neste års lyn-NM, 
særlig tatt i betraktning at spillestyrken 
mellom langsjakk og lyn som kjent kan 
variere betydelig. Men det er altså kon-
gressen for 2007 som eventuelt må vedta 
reglementsjusteringer, for et mesterskap 
som ellers synes fungere bra. 
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Magnetoffer konkurrerer med avled-
ningsoffer om å være den vanligste typen 
taktiske offer. De to blandes ofte sammen, 
men metodisk er forskjellen klar nok: Ved 
et magnetoffer er ikke poenget å avlede 
motstanderens brikke bort fra et felt, men 
å trekke den til et bestemt felt.

Mitt favoritteksempel på et magnetoffer 
illustrerer også en annen ting sjakkspillere 
i alle aldere bør merke seg: Ta aldri noe 
helpoeng for gitt før klokken er stoppet og 
noteringsskjemaene signerte…

Golubev
Kotov
Tula ca 1930:
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Den senere verdensberømte GM Ale-
xander Kotov hadde ennå ikke begynt å 
skrive sjakkbøker, men fordrev ventetiden 
med å utspille en lokal senior i første run-
de av turneringen. Da diagramstillingen 
kom på brettet så Golubev ut til å være 
tårene nær, og hadde tatt på seg frakken 
samt skrevet "0-1" på noteringskjemaet 
og stukket det i lommen. Litt medfølende 
og svært utålmodig spilte Kotov 1...¦xf7?? 
– med planen "Nå må da gammer'n gi 
opp". I stedet for å stoppe klokken, tryk-
ket Golubev imidlertid hardt på den etter 
lynraskt å ha kastet ut 2.¥d8+!. Hvoretter 
han smilende vinket til publikum, tok 
frem noteringsskjemaet og visket ut "0-1" 
– men beholdt frakken på. Løperofferet 
som gjør at den gamle luringen likevel 
fortjente poenget, er et magnetoffer i sin 
enkleste form: Sorts konge skal trekkes til 
d8, slik at springergaffelen på f7 vinner 
dronning og tårn...

Apropos eldre storspillere, så nikker de ofte 
gjenkjennende til ordene ”¦h8+ og matt”. 
Dette klassiske magnetofferet har for lengst 
feiret sitt hundreårsjubileum:

Marshall
Burn
Paris 1900
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 

Av Hans Olav LahlumTAKTISKE OFFER KAPITTEL 3:

MAGNETOFFER 5.e3 0-0 6.¤f3 b6 7.¥d3 ¥b7 8.cxd5 exd5 
9.¥xf6 ¥xf6 10.h4 g6 11.h5 ¦e8 12.hxg6 
hxg6 13.£c2 ¥g7 14.¥xg6 fxg6 15.£xg6 
¤d7 16.¤g5 £f6
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Hvit har nettopp ødeleggelsesofret en 
løper på g6, og må nå finne en måte å 
fullføre angrepet på uten å bytte dron-
ning. Etter direkte 17.£h7+? ¢f8 jogger 
den sorte kongen av gårde, men først 
17.¦h8+! trekker den inn i skammekroken 
for godt.

Magnetoffer i løpet av de første 10 trekkene 
skjer erfaringsmessig ofte på f7, h7, f2 eller h2. 
Et enkelt eksempel fra klassisk Nimzo-Indisk 
er verdt å huske:

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 
c5 5.dxc5 ¥xc5 og her bør hvit huske 
barnelærdommen og utvikle springe-
ren før løperen med 
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6.¤f3, for på direkte 6.¥g5? gir magnetof-
feret 6...¥xf2+! med poenget 7.¢xf2 ¤g4+ 
og 8...£xg5 sort avgjørende fordel. (noe 
mindre nøyaktig er i parentes bemerket 
6... ¥e7? som spilt i Bekmukhamedova-I. 
Nordhaug, VM U16 Brasil 1995). 

At man må sikkerhetssjekke seg godt mot uøn-
skede bivirkninger før man forsøker være fiks, 
gjelder selvsagt også ved magnetoffer. Et lettere 
grotesk eksempel på det – og på smittsom 

November 2006 begynner den nye 
landsdekkende toppserien i sjakk. 
Serien har fått navn fra sin hoved-
sponsor Telio.

Telio er offisiell hovedsponsor for 
Norges Sjakkforbund. Telio-kon-
sernet er en av Europas ledende 
leverandører av løsninger for bred-
båndstelefoni, og Telio SA er den 
suverent største tilbyder av bred-
båndstelefoni til privatmarkedet 

i Norge.
Hvis du bestiller bredbåndstelefoni 
her, støtter du også Norges Sjakk-
forbund.

Ti lag vil konkurrere om det første 
seriemesterskapet i sjakk. Det vil bli 
spilt tre helger á tre runder. Disse 
tre kamphelgene vil bli i november, 
januar og mars. Samtlige runder 
vil bli spilt på Haraldsheim Van-
drerhjem i Oslo.

Telioserien i november
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sjakkblindhet - ble servert i Ebralidze-Rago-
zin, Sovjetmesterskapet i Tiblisi 1937.
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Til Ragozins unnskyldning skal sies at 
kombinasjonen av et hengende tårn og 
en hengende klaff ofte er stressende, 
men å forsøke være fiks i trekk 40 gjør 
sjeldent noe bedre. Ragozin kom på at 
¥d6+ kunne vært en fin spidder som 
vant tilbake et helt tårn med bonde over 
i offisersluttspillet  - hvis altså bare hvits 
tårn hadde stått på c7. Og kastet derfor 
ut 40...¦c7??. Den ideen hadde Ebralidze 
helt oversett, og han la i sin påfølgende 
sjokktilstand heller ikke merke til at ¥e7-
¥d6+ altså er ulovlig så lenge sorts egen 
konge står på f7. Hvit spilte en lengre 
tenkepause senere 41.¦d5?? – etter irritert 
å ha hysjet ned hjemmepublikumet da de 
begynte å rope "ta tårnet!!"  Partiet sluttet 
ikke mye mindre tragikomisk i løpet av 
fem trekk med at hvit satte tårnet på c7 
og dermed bukket det til en sjakk i diago-
nalen b8-h2: 41...¥f6 42.¤b5 ¦c2+ 43.¢g3 
a6 44.¦d7+?? ¢e8 45.¦c7? ¥e5+ 0-1
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Den kjente og fryktede kvelermatten 
er et typisk eksempel på et magnetof-
fer: Hvis bare tårnet hadde stått på g8 
hadde springeren kunnet matte på 
f7, så hva skal man vel da med dron-
ningen?
1.¤f7+! ¢g8 2.¤h6++ Kh8 3.£g8+! ¦xg8 
2.¤f7 matt 1 - 0
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Riktig gjettet, vi tar en snartur over i 
problemsjakkens tidvis litt absurde 
verden. Nærmere bestemt over i en 
oppgave kjent under navnet Timur 
Lenks jernbur, som avsluttes med 
en langt mer avansert og elegant 
kvelermatt. Hvit har står alt et halvt 
tonn materiell over og matt i ett på tre 
forskjellige måter i utgangsstillingen, 
men rent bortsett fra slike detaljer 
følger nå en svært elegant serie på fem 
magnetoffer for å trekke sorts bønder 
sammen rundt kongen hans: 1.¥f5+ 
exf5 2.¦e6+ dxe6 3.¤f6+ gxf6 4.¦d4+ 
cxd4 5.a8¥+ £d5 6.¥xd5+ exd5 7.£e5+ 
fxe5 8.¤g5 matt!

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+-+-+-+-0

6-+-+-+-+0

5+-+pzppsN-0

4-+-zpkzp-+0

3vl-+pzpp+-0

2-+-+-+-+0

1+-+K+-+-0

xabcdefghy

”Blokkeringsoffer” kalles det tidvis når 
man per offer tvinger en spiller til å sperre 
fluktfelter for seg selv. Siden poenget for den 
som ofrer er å trekke en av motstanderens 
brikker til et bestemt felt, er dette egentlig 
bare en undergruppe av magnetoffer. En 
klassisk illustrasjon ble gitt tilskuerne til 
eliteklassen i Kristiansund 1992: 

IM Svein Johannessen 
GM Djurhuus

XIIIIIIIIY

8-+-+-tr-+0

7+-+-+-mk-0

6-+-+p+-+0

5zp-zP-+-+-0

4N+-zp-+p+0

3zp-+-+nzP-0

2-+P+-zPK+0

1tR-+-+-+-0

xabcdefghy

Det kan synes som den gamle IM er 
i ferd med å redde partiet, siden a3-
bonden henger løst mens hvit konge 
står trygt nok etter 36...¦h8 37.¦xa3 ¦h2+ 
38.Kf1 ¦h1+ 39.Ke2. Men den unge 
GM demonstrerte med det tilsynela-
tende mystiske 36...d3! at han hadde 
situasjonen under kontroll. 37.cxd3 
¦h8 – og takk for illustrasjonen 0-1. 
(Sort kunne vunnet nesten like elegant 
ved å ofre bonden på d3 etter 36...¦h8, 
men må altså se betydningen av det 
tilsynelatende så uviktige feltet d3 for 
å vinne partiet.)

Livlinekutting er en vanligere og mer 
direkte form av samme tema, hvor man 
tvinger motstanderen til å kutte livlinen 
mellom to av sine brikker gjennom å 
slå med en tredje brikke. En klassisk il-
lustrasjon burde ha blitt gitt tilskuerne til 
eliteklassen i Molde 2004:

FM Leer-Salvesen
FM Jansson
1.c4 c6 2.¤f3 d5 3.d4 e6 4.¤c3 ¤f6 5.e3 
¤bd7 6.¥d3 ¥d6 7.0-0 dxc4 8.¥xc4 0-0 
9.e4 e5 10.a4 exd4 11.¤xd4 ¤c5 12.¤f5 
¥e5 13.£xd8 ¦xd8 14.¤e7+ ¢f8 15.¤xc8 
¦xc8 16.f3 ¦d4 17.¥e2 ¤b3 18.¦b1 ¤xc1 
19.¦fxc1 ¦d2 20.¤f2 ¦cd8 21.¦d1 

XIIIIIIIIY

8-+-tr-mk-+0

7zpp+-+pzpp0

6-+p+-sn-+0

5+-+-vl-+-0

4P+-+P+-+0

3+-sN-+P+-0

2-zP-trLmKPzP0

1+R+R+-+-0

xabcdefghy

Sort har instruktivt nok doblet tårn i 
d-linjen og invadert syvenderaden, 
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og trenger stort sett bare å se opp 
for taktiske triks på d5 for å beholde 
fordelen. Som sagt så glemt: Jansson 
spilte umiddelbart det like posisjonelt 
naturlige som taktisk elendige 21... 
¢e7?. Hvoretter diverse personer 
utenfor tauene undret seg grønnstri-
pede på hva sort nå hadde planlagt 
på 22.¤d5+!, siden livlinen mellom d8 
og d2 ryker hvis sorts bonde trekkes 
til d5. Den lykkelig uvitende Jansson 
fortsatte imidlertid å se så avslappet 
selvtilfreds ut, at Bompi historisk nok 
overså en nesten fiks totrekker: Han 
sukket tungt, byttet tårn på d2 - og 
tapte senere uten større protester 
sluttspillet. Klasse 3-spillerne og 
lilleputtene som sto igjen utenfor 
tauene og så forvirret på hverandre 
kan herved puste lettet ut: Det var 
elitespillerne og ikke dere som led av 
hallusinasjoner den ettermiddagen 
i Molde!

Min foreløpige favoritt til en kåring av 
århundrets sjakkombinasjon for 1900-
tallet, ble avsluttet med et femdobbelt 
magnetoffer – som kuttet to livliner.

Koskinen
Kasman
Helsingfors 1967:
XIIIIIIIIY

8ktr-tr-+-+0

7+-+-+-+p0

6-+l+p+p+0

5zp-+-+-+-0

4-vLp+PzP-zP0

3mK-+-snNzPL0

2PzP-+-+-tR0

1tRN+-wQ-+-0

xabcdefghy

Etter å ha varmet opp brettet med å ofre 
to offiserer for å få hvits konge ut til a3, 
hadde sort satt det i ville flammer med 
0...£d6xb4+!!. Etter 1.¥c3xb4 fulgte nå 
det eneste konsekvente etter dronningof-
feret, nemlig å sette tårnet i slag for fem 
brikker. Hvit må for å unngå øyeblikkelig 
matt holde livlinene h2-c2 og e1-b4 åpne. 
Da er selvsagt skjæringspunktet mellom 
dem et sjakklig solar plexus: 1...¦d2!! På 
2.¤bxd2, 2.¤fxd2 eller 2.¥xd2 følger 2...¤c2 
matt, på 2.¦xd2 axb4 matt, og etter det 
visstnok spilte 2.£xd2 gjenstår bare et 
enkelt lite avledningsoffer: 2...¤c2+ 3.£xc2 
axb4 matt. Både om partiet i det hele tatt 
ble spilt og hvordan det i tilfelle ble avslut-
tet har senere vært omdiskutert, men det 
gjør jo ikke magnetofferet mindre estetisk 
tiltrekkende...

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 medlemskap i Norges 
Sjakkforbund koster det dob-
belte.

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
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
Frode Wiggen (Stavanger SK) 
Tlf 51 53 98 97 
e-post frode.wiggen@dnv.com
 
USFs leder 
Håvard Løvik (Stavanger)
Tlf 51 58 44 41
e-post haavard.lovik@lyse.net

19. - 22. september Stikkamp NM Carlsen - Agdestein NTG, Bærum
22. - 24. september Kalotturneringen Hammerfest
22. - 24. september NM for juniorlag Stavanger
23. - sept. - 10. oktober Kramnik - Topalov Elista, Kalmykia
24. sept - 2. oktober Gausdal Bygger’n Masters Hans Olav Lahlum
30. september KM i hurtigsjakk Oslo Oslo
1. oktober KM i lynsjakk Oslo Oslo
2. - 17. oktober VM for juniorer Yerevan, Armenia
7. - 8. oktober NM i hurtigsjakk for senior Oslo
7. - 15. oktober Europacupen for klubblag Tirol, Østerrike
13. - 15. oktober Sandefjord GP Sandefjord
18. - 29. oktober VM for ungdom Batumi, Georgia.
21. - 22. oktober Gjøvik GP Gjøvik
21. - 22. oktober Knut Brokstads Minneturnering Trondheim
28. - 29. oktober Kristiansand Open Kristiansand
3. - 5. november Stikkamp junior-NM Oslo
4. november Bronstein Cup Sotra, Bergen
5. november OSS november hurtig GP Oslo
10. - 12. november Telioserien Oslo
24. - 26. november NM for ungdom Stavanger
1. - 3. desember Bergen Grand Prix Bergen
2. desember NTG Hurtig GP Bærum
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30. april 
2006 valg-
te USFs 
årsmøte 
e t  ny t t 
forbunds-
s t y r e , 
med den 
gladlynte 

klasse 4-spilleren Håvard 
Løvik (39) fra Stavanger 
som ny leder. USFs nye le-
der er utdannet siviløkonom 
som for tiden arbeider som 
bedriftskonsulent innen 
logistikkbransjen, og har 
ellers bakgrunn blant annet 
som lærer og fotballorgani-
sator. Han er far til de ivrige 
og talentfulle ungdomsspil-
lerne Lasse (13) og Tore 
(12), og har som leder for 
ungdomskretsen i Roga-
land vært en av drivkref-
tene bak de siste årenes 
ungdomssjakkbølge der.

Velkommen og lykke til - som den fjerde 
USF-lederen på halvannet år. I forrige 
årsmøteperiode hadde USF altså tre 
ledere, hvor mange regner du med at 
det blir i denne?
- Med forbehold for at jeg blir sparket 

blir det bare en! USF har jo dessverre et 
ganske turbulent år bak seg, men det er 
vi ferdige med nå. Jeg er evig optimist, og 
tror jeg har grunn til å være det med den 
nåværende sammensetning av styret og 
kontorpersonalet. 
Og forholdet til den nye generalsekre-
tæren…
- Er aldeles utmerket, takk! Det lille vi ikke 
er enige om fra før, blir vi raskt enige om 
når vi snakker sammen!  
Det var beroligende å høre. Hvordan er 
dere da enige om å arbeide for å utbre 
ungdomssjakken?
- I et langstrakt land som Norge avgjøres 
ungdomssjakkens utbredelse i svært stor 
grad av innsatsen på lokalt nivå. Men 
forbundsstyret har en viktig oppgave 
med å legge forholdene til rette for det. 
Hvordan vi best gjør det skal vi først ha 
interne diskusjoner om i det nye styret, og 
så diskutere med våre lokale tillitsvalgte 
på en konferanse i september. 
Men hvis lederen her og nå skal si noe 
om hva han tror…
- Så tror jeg fortsatt vi har mange spillere 
å hente gjennom sjakktilbud på SFO, og 
at mange her har mye å lære av hva 
Simen Agdestein og andre dyktige men-
nesker i Oslo har fått til. De nasjonale 
treningssamlingene med NTG har vært en 
fremgang vi vil videreføre. Men samtidig 
må vi arbeide for å få til bedre trenings-

av Hans Olav Lahlum 

tilbud for viderekommende spillere på 
lokalt nivå, for å nå flere enn de som kan 
reise til Oslo på samlinger. Mange steder 
er trenermangel et problem, det bør vi på 
sentralt nivå forsøke å avhjelpe gjennom å 
formidle kontakt til sterke spillere som kan 
avholde helgesamlinger. Her i Rogaland 
arbeider vi ellers nå for på prøveordning 
å få inn sjakk i grunnskolen, som en del 
av matteundervisningen.
Planlegger det nye styret reformer av 
turnerings- og representasjonssyklusen 
til USF?
- Egentlig ikke, vi synes stort sett den 
delen av USFs virksomhet fungerer bra. 
Men vi vil nok forsøke å få til en liten 
kvalitetsreform i forhold til bedre sjakklig 
oppfølging av de norske spillerne under 
EM og VM. 
Og dermed gjenstår det bare å ønske det 
nye forbundsstyret generelt og lederen 
spesielt lykke til med sitt viktige arbeid 
for norsk ungdomssjakk. Forbundsstyret 
består foruten Håvard Løvik nå av Bjørn 
Benjaminsen (Masfjorden), Øystein Bjur-
holt (Bærum), Marte Egeland (Sandnes), 
Truls Jørgensen (Kragerø), Trond Romsdal 
(Tromsø) og Liv Marie Rudmoen (Mo-
dum), med varamedlemmer Johannes 
Kvisla (1911) og Hans Inge Kongevold 
(Moss).  

Oppgave 1:  Hvit har i totalvunnet stilling 
lekt seg med avledningsofferet 1.¥a4-c6??, 
men glemte da at £a1+ ville vunnet dron-
ning for sort hvis bare den hvite kongen had-
de stått på c3: 1...¥c3+! 2.¢c4 (2.¢xc3 £a1+ 
eller  2.¢d5 £a2+) £a2+ 3.¢xc3 £a1+ osv 0-1.
Oppgave 2:  82...¥g7! - for om hvits tårn 
kan trekkes til g7 faller det jo straks etter 
¦g1+, og ellers hermetiserer 83...¢f7 tårnet 
på h7. Derfor 0-1 i Addison-Hoen, Havana 
1966 – noe som innebar en sensasjonell 
seier 2½-1½ for Norge mot USA, og en 
ikke mindre sensasjonell plass i A-finalen! 
Oppgave 3: 32.¥g6+! Enkelt men stilrent 
dobbelt magnetoffer a la Magnus Carlsen. 
Om tårnet lar seg trekke til g6 er det matt 
på e7, og hvis kongen lar seg trekke til g6 
er det matt på h5. 1-0, Carlsen-Gretars-
son, Rethymnon 2003.  Dette offeret er 
også et feltrømningsoffer, siden det er 
et viktig bipoeng at ¥g6+ åpner e-linjen 
slik at dronningen på e7 er dekket. Mer 

Svar på ”Du trekker”
om feltrømningsoffer i neste sjakkblad.
Oppgave 4: Hvit satt klar med en riktig kjem-
pemagnet: 11.£xh7+!! Dronningen ofres for 
å trekke kongen til h7 – hvorfra den umiddel-
bart kan trekkes videre ut i hengemyra. 11... 
¢xh7 12.¤xf6++ ¢h6 13.¤eg4+ ¢g5 14.h4+ 
(14.f4+ matter ca like raskt) ¢f4 15.g3+ ¢f3 
16.¥e2+ (16.¢f1/0-0 fulgt av ¤h2 matter 
egentlig raskere, men dette er enda penere) 
¢g2 17.¦h2+ ¢g1 og hvit foretrakk visstnok 
avdekkeren 18.¢d2 matt fremfor den egent-
lig enda mer elegante rokadematten 0-0-0. 
1-0, Eduard Lasker-Sir Thomas, London 1912.
Oppgave 5: Førstetrekket 22.¦xe7+!! vinner 
som et enkelt ødeleggelses- og avlednings-
offer etter 22...£xe7 23.¦xc8+, og som et litt 
vanskeligere ødeleggelses- og magnetoffer 
etter 22...¢xe7 23.¦e1+ ¢d6 24.£b4+ ¢c7 
25.¤e6+ ¢b8 26.£f4+. Men partiet er ikke 
over med det – for etter det kaldblodige 
22...¢f8! henger plutselig alle hvits fire gjen-
levende offiserer! Hele syvenderaden viser 

seg imidlertid snart å være magnetisk, så 
hvit kan fortsette sine konsekvente anstren-
gelser for å trekke kongen opp dit: 23.¦f7+! 
¢g8 24.¦g7+! – hvoretter sort visstnok gikk 
og ikke kom tilbake før til neste runde, 
1-0. Hvit ble tålmodig sittende, for etter 
at sorts klaff hadde falt å få demonstrere 
24...¢h8 25.¦xh7+ ¢g8 26.¦g7+! ¢h8 27.£h4+! 
¢g7 28.£h7+ ¢f8 29.£h8+ ¢e7 30.£g7+ 
¢e8 31.£g8+ ¢e7 32.£f7+ ¢d8 33.£f8+ £e8 
34.¤f7+ ¢d7 35.£d6 matt. Slik gnistret 1800-
tallets kanskje største sjakkstjerne en siste 
gang, ett år etter at han mistet verdens-
mestertittelen - og fem år før han døde som 
psykiatrisk pasient i armod og fattigdom...
Steinitz-von Bardelen, Hastings 1895.

Nye tider med ny leder for USF?
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Tidspunkt: 28 og 29 okt.
Siste frammøte:  kl 09.00
Turneringsform:  5 runder monrad
Gruppeinndeling:  over/under 1500
Spillested:  Samsen Kultursenter.
Betenkningstid:  90 min. på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten
Startavgift:  senior 250.-  junior: 150.-
Premiering: Gruppe A (over 1500): 2000-1500-1000-500
 Gruppe B (under 1500): 1700-1200-700-300
 Gjelder ved minst 40 deltagere. 
 Ellers klassevis (1/3) premiering.
Påmelding/info:  jorgen.vik@elkem.no
 Kai54@online.no
Info:  Kai Ørtoft 38085137/97099723

Innkvartering og annen info:  Se http://www.kristiansandsjakk.no/

Kristiansand Grand Prix
28. - 29. oktober

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

Tidspunkt: 13-15 oktober
                Registrering senest fredag kl 1900
                 1. runde starter fredag kl 1930
Spillested:   Kurbadet, Thor Dahls gate 7 - midt i sentrum
Turneringsform:  5 runder monrad. 
Betenkningstid:  90 min på 30 trekk, deretter 60 min på resten
Premiering:      Gruppe A (1500 og over): 3000-2000-1000
                 Gruppe B (under 1500): 2000-1000-700
                 Øvrige NVGP-klassevinnere: 500
                 For øvrig 1/3 klassevis bokpremiering
Startkontingent:  Voksne 350, junior/kadett 250, lilleputt/miniputt  
 200. Rabatt på kr 50 ved påmelding senest 1. okt
Overnatting:  Home Atlantic tlf 33 42 80 00 (be om idretts  
 pris)
 Sandefjord Herberge tlf 33 46 40 79

Påmelding og informasjon: 
Internett: 
home.c2i.net/farao (her fin-
nes også påmeldingsskjema 
og løpende oppdatert delta-
gerliste)

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

Velkommen til Sandefjord! 

13. - 15. oktober
Sandefjord Grand Prix


