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Norsk sjakkblad  
gratulerer med dagen

90 år
24.10. Ulf Tiller, Trondheim SF.

80 år
19.10. Otto Hagen, Våler SK.

75 år
26.9. Sjur Roald, Nordstrand SK. 
22.10. Tord Høyhilder, Tønsberg 
SK.

70 år
20.9. Beg Waseem, Stjernen
17.10. Svein Johannessen, OSS

60 år 
11.9. Steinar Volden, NSSF
30.9. Torger Strand, Kristiansund SK
6.10. Terje Wibe, OSS
7.10. Peter O. Osvoll, Kongsvinger SK
18.10. Trond A Nilsen, Hamar SS

50 år
6.9. Frank Olav Bruun, Strømmen SK
17.9. Arild Monsøy, Trondheim SF. 
18.9. Dag Eriksen, OSS
25.9. Torben Kallesøe, Sotra SK
8.10. Tor H. Andreassen, Tønsberg SK
13.10. Jarl Arve Sunde, Ørsta SL
8.10. Kjell Lundemo, Nordstrand SK

40 år
4.9. John Haug, Våler SK
18.9. Mikael Rølvåg, Narvik SK
20.9. Espen Norberg, Fribonden SK
21.9. Harald Martinsen, Alta SK
28.9. Egil Rasmussen, Alta SK
4.10. Roy Kvamme, Hønefoss SK
5.10. Ola P Mogstad, Molde SK
10.10. Arnar Thorsteinsson,
   Black Knights
13.10. Trond Nerland, Hamar SS
14.10. Arne-Roger Jensen,
   Sarpsborg SK
15.10. Arnt-Ole Johansen, 
   Kongsberg SK

Mye penger
fra Frifond

I høst deler USF ut over 
800 000 kr til lokallagene sine som 
Frifond-støtte. Støtten kommer fra 
Statsbudsjettet og Tippemidlene og skal 
ta utgangspunkt i den lokale aktiviteten. 

I fjor ble det blant annet gitt 
støtte til overnattingstur i 
skogen, treningssamling, 
aktivitetsdag med andre idret-

ter, og også større turer, som reise til 
en vennskapskommune på Island og 
besøk fra Sør-Afrika.


Dødsfall
Vi har tatt avskjed med Anders 
Lødemel (Trondheim), Lars 
Mogstad (NSSF), Erik Steen 
(Konnerud) og Trond Robert-
sen (Porsgrunn, se side 6).

Torger Strand 
60 år!

Vi gratulerer vår medarbeider, 
tidligere redaktør av NSb og nå 
utlandsboende mesterspiller fra 
Kristiansund SK, Torger Strand, 
med 60-årsdagen 30. septem-
ber.

Forventninger...
Hvilken sjakksommer! 
Magnus Carlsen fortsatte 
oppturen i Dortmund og 
Biel, under den særdeles 

vellykkede Landsturneringen på Hamar 
tok Porsgrunn Sjakklubb full kontroll 
i Eliteklassen og på tvers av klassene 
innfridde en hel horde talentfulle unge 
spillere enhver forventning - og mer til. 
Like etter kom ekspresident Torstein 
Bae i mål som IM og tok nesten sitt 
første GM-napp i Nordisk mesterskap. 
Og så var det den enestående Arctic 
Chess Challenge i Tromsø!
For få år siden holdt en slik bragdliste 
rikelig til å oppfylle et helt års forvent-
ninger til sportslig fart og spenning 
for sjakkinteresserte. Men ikke lenger. 
Takket være Internett er de fleste 
nyheter hørt, sett, lest og godt fordøyd 
lenge før dette bladet rekker å komme 
frem til postkassene. Mange har vel 

allerede øynene rettet mot Magnus’ 
neste turnering og alt annet som kom-
mer å skje?
Klimaet for sjakknyheter har kort sagt 
endret seg fundamentalt. Internett er 
blitt vår nye sjakk-avis, sjakk-radio og 
sjakk-TV på en og samme kanal, og det 
har skapt helt nye forventninger. Nå 
forventes det at resultatet og partier 
blir gjort tilgjengelige i selve skapelses-
øyeblikket. Nå forventes det at Magnus 
fortsetter å underholde oss. Og at han 
når målet sitt. Snart forventes det at 
sjakk-OL skal spilles i Tromsø i 2014.
Som redaktør av denne innholdsrike 
utgave av Norsk Sjakkblad nøyer jeg 
meg med å forvente at det hele bare 
vil fortsette å fortsette. 

God sensommer og god lesning!

Bjarke Sahl
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Æresmedlem i NSF
Øistein Yggeseth

At NSFs kongress i år utnevnte 
utrettelige Øistein Yggeseth (Asker 
SK) til æresmedlem kan neppe 
overraske noen. Få frivillige i noen 
organisasjon kan matche Yggeseths 
dugnadsinnsats som bl.a. omfatter 
beregningen av alle norske rating-
tall siden 1984!  Portrettet på vårt 
nye æresmedlem følger senere.

Æresmedlem i 
Oslo Schakselskap

Svein Johannessen

Oslo Schakselskap har utnevnt 
klubbens kanskje mest tilstedevæ-
rende medlem, Svein Johannessen, 
til æresmedlem. Les mer om Svein 
Johannessen på side 28-29.

Er noen i din klubb eller krets blitt 
utnevnt til æresmedlem eller på 
annen vis blitt hedret for innsats 
en sin? Si fra til Norsk Sjakkblad på 
adressen: nsb@sjakk.no

Leserbrev
annet&

Har du funnet en feil i en partianalyse? 
Eller lest noe i dette bladet du mener 
fortjener en kommentar? Send spørs-
målet eller kommentaren til redaktør 
Bjarke Sahl på: nsb@sjakk.no

Leif Øgaard presiserer
I forlengelse av Atle Grønns portrett 
av Leif Øgaard i NSb nr. 3 ønsker vår 
nye stormester å presisere:
I intervjuet med meg i forrige nummer 
av NSB var noen av formuleringene 
mine noe uheldige. Jeg vil  derfor pre-
sisere følgende: Jeg har meget stor 
respekt for den såkalte ”Lama-genera-
sjonen”, med Svein Johannessen, Arne 
Zwaig, Ragnar Hoen, Arne Vinje, Terje 
Wibe og Erling Kristiansen.
Talent og  spilleforståelese tilsa et høy-
ere nivå, men begrensningen lå vel
kanskje i konkret åpningsteori.

Leif Øgaard

Magnus passerte 2700!
Jeg antar sjakkbladet vil markere at 
Magnus har passert 2700, i en alder av 
16 år og 7 måneder!
Det setter prestasjonen i perspektiv at 
Kasparov antagelig er den eneste spil-
leren i historien som har hatt så stor 
spillestyrke ved denne alderen. 
Såvidt jeg skjønner er det bare 4-5 spil-
lere som har nådd 2700 før 18 års alder, 
men det lar seg kanskje sjekke ut? 

Kasparov er i særklasse, han var som 
Magnus bare 16 år (Chessmetrics 
hevder 15 år og 10 mnd). Kramnik 
var ca. 17 år (Chessmetrics: 17 år og 1 
mnd). Ponomariov var ca. 18 år (Ches-
smetrics: 17 år og 9 mnd). Radjabov var 
ca. 18 år og 6 mnd.
Fischer er vanskelig å plassere. Ches-
smetrics hevder 16 år og 3 mnd, men 
det er mere sannsynlig at han  først 
nådde 2700 rundt 1960-61, dvs. 17-18 
år gammel. Hans første aktuelle resultat 
var kandidatturneringen i 1959 (16 år 
gammel), der han tok 12 av 28, som 
neppe var en prestasjon over 2700. I 
alle fall: En enkelt prestasjon over 2700 
er selvsagt ikke det samme som en 
etablert rating over 2700. I 1960 delte 
han førsteplassen i Mar del Plata, som 
nok var et 2700-resultat. Sikkert blir det 
først etter andreplassen i Bled i 1961, 
18 år gammel.
Uansett: Trioen Kasparov, Magnus og 
Fischer høres heller ikke så verst ut!

 Yngvar Hartvigsen, 6872 Luster.

Redaksjonen takker for den svært 
interessante sammenligning! I en 
mindre begivenhetsrik tid ville Magnus 
Carlsens elobragd antageligvis  ha blitt 
mer fremhevet, men av plasshensyn 
avventer vi i stedet til han passerer 
2800-merket!
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Valg og vedtak
Jøran Aulin-Jansson fra Asker 
SK (bildet) ble som forventet 

valgt til ny president for NSF på 
kongressen 8. juli på Hamar.
De fleste lov- og regelforslag ble avvist 
eller godtatt uten den store disku-
sjon. Deriblant beslutningen om at 
NSFs gyldige elolister fremover skal 
offentliggjøres fire ganger årlig på 
Internett.
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Til minne

Trond Robertsen

Trond hadde en sjelden evne til 
å få folk til å føle seg hjemme 
der han var. Til å få folk til å føle 
seg verdifulle og verdsatt. Han 
hadde alltid noe positivt å si når du 
møtte han. – Du er jo en sjarmør! 
kunne han plutselig si, midt i en 
samtale. Og med Tronds oppriktig-
het og overbevisende tale, trodde 
man jo da at man virkelig var en 
sjarmør! Hans alltid positive hold-
ning og lette, morsomme replikker 
fikk frem smilet hos både unge og 
eldre. Han hadde ordet i sin makt, 
og strødde om seg med gullkorn 
og tørrvittige kommentarer. Trond 

kunne snakke med alle om alt. 
Han var en mester i å ta ting på 
kornet, og han la ikke fingrene i 
mellom. Det var en fest å møte 
Trond, enten det var i klubben, 
eller på hans mange sykkelturer 
rundt om i hans høyt elskede 
Hovenga.
Da jeg, Dag og noen andre kom-
piser skulle begynne i Porsgrunn 
sjakklubb som femtenåringer i 
1971, var Trond en av dem som 
gjorde mest inntrykk. Han var 
den gangen sjakkinstruktør for 
skolesjakken på Kjølnes, og trente 
således våre konkurrenter, siden 
vi jo kom fra Vessia; fra feil side av 
brua, som Trond sa. Det var jo Ho-
venga som var og er selve ”Hjertet 
i Europa”! Men varmt og godt ble 
vi ungdommer mottatt uansett. 
Smilet og det lune vesenet gjorde 
at vi gikk støyende og lattermilde 
hjem fra den første spillekvelden 
i Porsgrunn sjakklubb:
    - Hørte dere hva han derre 
Trond sa, eller? Da jeg tok fra han 
løperen under det første partiet, så 
sa han plutselig: - Bærer du nag, 
eller? Forresten lurer jeg på om 
han med vilje spilte dårlig, og lot 
meg ta den derre løperen!? Og så 
den plystringa under partiet, da! 
Den skar jo mellom marg og bein. 
Og så begynte han jaggu å synge og 
tralle! Jeg trudde det skulle være 
musestille når vi spilte i klubb, 

jeg?! Ingen andre holdt på sånn 
som han derre Trond. Men det 
virket som om de andre var vant 
t’en. For de sa ikke noe. Så mye 
rart…Men han var så snill!
På samme måte var det drøye 
tjue år senere, da Porsgrunn 
sjakklubb fikk nye medlemmer fra 
Brattås ungdomssjakklubb. Han 
ble så populær, at styret i Brattås 
ungdomssjakklubb kåret han til 
æresmedlem, sammen med Terje 
Hartvigsen.
De eldre i Porsgrunn sjakkklubb 
kan fortelle at sånn tok Trond i 
mot alle nye besøkende i klubben. 
Gamle som unge. Andre kunne 
nok krumme nakken litt ekstra, 
og krampaktig konsentrerte seg 
om sitt eget parti, når et nytt an-
sikt dukket opp i døra. Men ikke 
Trond. Han var førstemann til å 
reise seg, hilse på sin humrende 
og smilende måte, og spørre: 
- Skal vi ta et parti, eller? Og så 
satt han der hele kvelden med 
nykomlingen.
For Trond var ikke konkurranse-
partiet det viktigste. Han var først 
og fremst en sosial sjakkspiller. 
Han ønsket å bli kjent med folk, 
og ta dem med. Fektninger og 
pareringer med morsomme og 
underfundige replikkvekslinger 
var en viktig del av opplevelsen 
for Trond. Og det smittet. Brått 
satt man der. Spilte sjakk. Plystret 
og sang. Vitset og lo. I blant så 
tårene rant!
Men Trond hadde også en intens 
innlevelse i sjakkens verden. Jeg 
har sett han fryse av spenning og 
nerver under spillet. Han brød 
seg ikke om det ble seier eller tap. 
Men intensiteten grep han sterkt. 
En gang, etter et særdeles slitsomt 
parti, sa han: - Kan du skjønne 
at vi orker å holde på med dette 
her?! Det er jo en pinsel. Når han 
vant, utbrøt han som regel: - Å 
beklager! Og han mente det! 
Trond måtte mer og mer ta hensyn 

Ønskes!
 
En venn av sjakkhistorien søker
sjakktidsskrifter fra før 1960 
og eldre sjakklitteratur på alle 
språk.
 
Ekstra god pris betales for føl-
gende årganger:
 
Norsk sjakkblad 1961 
Skák (Island) 
Tidsskrift for Skak 1895 -1901 
 Skakbladet 1904 -1922 
British Chess Magazine 1881-1922 
Deutsche Schachzeitung 1900 
 
Kontakt: Calle Erlandsson 
Nyckelkroken 14 
SE-22647 Lund 
Sverige 
Tel. +46 46 149 749 
Mobil +46 733 264 033 
e-post callena@telia.com 

Minneord
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Mang en sjakkspiller 
har vel iblant kunnet 
ønske at det var mulig 
å passe i sjakk. Men 
hvorfor kaller vi dette 
fenomenet for trekkt-
vang? Og hvorfor heter 
det zugzwang i så 
mange språk?

Historien begynner i september 
1858, hvor begrepet Zugzwang 
antageligvis brukes for første gang. 
Ordet er selvforklarende nok: En 
befinner seg i trekktvang når en er 
tvunget inn i en situasjon hvor en 
bare kan gjøre dårlige trekk. Dette 
er tilfellet i stillingen over: Svart i 
trekket må gjøre et trekk som taper, 
mens hvit i trekket må gjøre et trekk 
som fører til remis.
Siden den gang har ordet spredd 
seg til de fleste av verdens språk: 
Ikke bare på verdensspråket engelsk 
heter det zugzwang – verken fransk, 
spansk, italiensk, latvisk, bulgarsk 
eller russisk bruker et mer hjemlig 
ord. Så hvorfor har vi i Skandinavia 
endt opp med trekktvang, trækt-
vang og dragtvång, mens ”alle de 
andre” har beholdt det tyske ordet?
Svaret ligger ikke i dagen, men i 
skandinavisk har vi i hvert fall enkelt 
kunnet oversette ordet bit for bit: Zug 
til trekk og Zwang til tvang, uten at 
resultatet trekktvang høres rart eller 
unorsk ut. Denne måten å låne ord 
på kalles oversettelseslån. Et annet 
eksempel på oversettelseslån er 
blomsterbarn, som er snappet fra 
engelsk flower children.
I hvert fall fra 1930-tallet og utover er 
zugzwang blitt brukt flittig i engelsk. 

I engelske sjakkbøker brukes gjerne 
tilleggsforklaringen ”compulsion to 
move” for å forklare den fremmede. 
At ordet i sin tid ble tatt opp i så 
mange språk skyldes nok først og 
fremst at tysk var et veldig sentralt 
språk i sjakkverdenen. Fantasifulle 
sjeler har prøvd å etablere movicide, 
squeeze, goose-gang o.l. i engelsk, 
uten at noen av dem har klart å få 
varig fotfeste. Det kan også være 
språklige grunner som gjør at de 
ikke har slått gjennom. Compulsion 
to move er utvilsomt lengre enn det 
tyske ordet, og movicide er kanskje 
i overkant fantasifullt.
I tysk kan for øvrig Zugzwang også 
brukes i overført betydning. Tyske 
aviser skriver til stadighet om perso-
ner eller institusjoner som befinner 
seg i Zugzwang – de er rett og slett 
nødt til å foreta seg noe. Mens her 
til lands ville nok mange ha stus-
set over overskriften ”Stoltenberg 
i trekktvang”. Kanskje bortsett fra 
noen sjakkspillere, da.

PS. Spørsmål til sjakkspråk-
spalten er velkomne. Send de til 
forfatteren på adressen:
victor@vanhansen.info

ved Victor Hansen
SJAKKSPRÅK

til helsa og hans varme hjerte. 
Kalde vinterkvelder og stressende 
konkurransepartier var ikke len-
ger det beste. Da var ”onsdags-
sjakken”, oppfunnet av kompisen 
Terje Hartvigsen, hver onsdag 
formiddag, en genial ide, og en fin 
erstatning for torsdagskveldene i 
Porsgrunn sjakklubb. Her trivdes 
nok Trond aller best. Nå kunne 
han boltre seg i hyggelig sosial 
sjakk, med gamle sjakkamerater 
fra Porsgrunn, Larvik og Lange-
sund.
Trond var stolt over at han hadde 
utrolige 67 år som medlem i 
Porsgrunn sjakklubb. Vervene var 
mange, både i klubben og i Tele-
mark sjakkrets. I moderklubben 
hadde han ALLE verv, og holdt 
formannsklubba i åtte år. Det 
var så å si umulig å få Trond til å 
redegjøre for sine sportslige suk-
sesser. Han ville ikke skryte av seg 
selv. Men klubbmester i Porsgrunn 
sjakklubb har han vært.
Våre tanker går nå først og fremst 
til Solveig, som var Tronds livsled-
sager gjennom 65 år, deres sønn 
Helge og den nære familien. Vi 
sørger sammen med dere, men 
vi vil alltid minnes Hovengas store 
sønn for hans hjertelige smil og 
hans lune latter.

Takk skal du ha, Trond!

I ærbødighet
Gunnar Lie

på vegne av sjakkamerater i 
Porsgrunn sjakklubb og 

Brattås ungdomssjakklubb

Må man, så må man ...
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NM på Hamar ble for 
meg en spesiell begi-
venhet av flere grun-
ner. For det første 
hadde jeg jubileum, 
skulle motta diplom 
for tretti gjennomfør-
te landsturneringer. 
Faktisk tror jeg ikke 
det finnes mer enn et 
snes spillere i Norge 
som har deltatt flere 
ganger. 

Proff på deltid
Da skulle man kanskje tro at jeg 
er aktiv på turneringsfronten. Så er 
ikke tilfelle. En av forklaringene til 
denne preferansen for sjakkturne-
ringer er ganske prosaisk: Da jeg 
jobbet som trikkefører i Oslo Spor-
veier, kunne vi dra veksler på en 
sterk fagforening, og fant ut at man 
i henhold til overenskomsten hadde 
krav på permisjon med lønn for å 
delta i nasjonale og internasjonale 
idrettsstevner. Vi lyktes i å få gjen-
nomslag for at både Landsturne-
ringen og mesterskapet til Nordisk 
Sporveissjakkunion ble definert inn 
under denne passusen, og dermed 
hadde vi sikret oss to ekstra uker 
”ferie” hvert år for å spille sjakk! 
Ved siden av dette profflivet har jeg 
alltid spilt ganske lite.

Livets glade gutter
Etter at jeg sluttet i Sporveien har jeg 
likevel fortsatt å være tro mot NM, 
ikke minst fordi landsturneringens 

ramme tiltaler meg, nemlig å inva-
dere og dominere norske tettsteder 
med en bataljon sjakkspillere og 
deres familier. Her treffer man 
dem man bare treffer her – en 
gang i året, og det er en stille glede 
å for eksempel se det blide hodet 
til Helge Theting eller familien Lil-
leørens eller Birkestrandgjengens 
(med mange flere) muntre glis 
rage opp som en sjakkvennskapets 
flaggborg.

Det sosiale
Personlig er nemlig det sosiale vel så 
viktig som det sjakklige. Jeg har nå 
spilt uavbrutt i mesterklassen siden 
syttitallet, og evner verken å spille 
meg opp eller ned. Hvert år kommer 
nye talenter rasende og parkerer 
oss sedate på sin vei mot eliten. På 
en god dag byr vi kanskje uventet 
motstand, men vær sikker på at det 
kjærkomne ekstrapoenget blir rota 
vekk allerede i neste runde mot en 
eller annen fjomp vi vanligvis burde 
slått. Så er man like langt.

Sjakk er kjedelig?
Personlig rekord i tannløshet satte 
jeg i Fredrikstad for fire år siden, 
med ni remiser. Da var sjakk blitt 
så kjedelig at jeg vurderte å gi meg. 
Alternativet var å skjerpe spillesti-
len, og i år bestemte jeg meg for 
at kruttrøyken skulle ligger stramt 
over brettet. Med unntak av den 
obligatoriske ”nå-skal-vi-hjem”-
remisen i siste runde, gjennomførte 
jeg forsettet, og plutselig var det gøy 
å spille igjen. Flere poeng ble det 

likevel ikke. Kanskje man også må 
åpne noen bøker?

Debut i 
Hamar
Men, det fantes også en annen 
grunn til at Hamar-mesterskapet 
er spesielt, jeg spilte nemlig min 
aller første landsturnering på dette 
stedet, som skranglete fjortenåring 
i 1969. Jeg hadde mast meg lov til å 
reise alene, med togbilletter og plass 
på ungdomsherberge. Forsiktig 
som jeg var, hadde jeg meldt meg 

Ode til 
Landsturneringen
For meg har alltid Landsturneringen hatt en 
spesiell smak – den som kalles mersmak! 
Årets happening på Hamar var intet unntak. 
Tvert om.

av Arne Danielsen
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på i Junior B (kadett, lilleputt og 
miniputt fantes ikke den gangen), 
men til mitt store sjokk viste det 
seg at klubben (OSS) hadde anbefalt 
meg til A. Den dag i dag tror jeg det 
var formann Oddmund Falch-Kiils 
verk, jeg hadde nemlig slått ham 
i klubbmesterskapet, og det var 
for ydmykende å bli knøvlet av en 
B-junior. 

Til alt hell fikk jeg hjelp av engelen 

(hei, hei Märtha) Monrad, som 
ordnet oppsettet så viselig at jeg 
møtte Arne Schønsby i siste runde. 
Han hadde ledet hele turneringen, 
og underveis i niende runde trengte 
han kun remis for å bli mester. Jeg 
grep tilbudet med begge hender, og 
kunne sveive inn en respektabel 
8.-plass. Opplevelsene på Hamar i 
1969 har jeg beskrevet i romanen 

”Åttenderaden” – de nesten helt 
sanne historiene ble gjengitt i årets 
bulleteng. 

Nok en fjortis
Familien Danielsens fjortis-raid 
til Hamar ble i år også videreført 
ved min fjortenårige sønn Kjetil. 
Forskjellen på da og nå er at mens 
vi for alvor starta vår sjakkløpebane 
i fjortenårsalderen, så er dagens 
ungdom så tidlig ute at de gjerne 

legger opp når de 
kommer i tenåra. 
En klubbkompis 
spurte Kjetil om 

han hadde vært med tidligere, og 
svaret var at dette var hans sjuende 
landsturnering! Rusten etter ikke å 
ha tatt i en brikke på et helt år, vegret 
han seg mot Kadett. Løsningen var 
klasse 5. 
Og la dette være et tankekors: Når 
ungene begynner å spille i seks-
årsalderen, er kun Miniputt en 
boltringsplass for ”alle”, i de øvrige 

aldersbestemte klassene er nivået 
allerede så høyt at en koffertspiller 
ikke føler noe der å gjøre. Kanskje 
man burde markedsføre ”pap-
paklassen” mer aktivt også for de 
lett flaue årgangene med kviser og 
tannregulering?

Takk for oss
Hamarhallen var et godt sted å 
spille, lite ulyd og god gjennom-
luftning – i tillegg til at vi i år var 
velsignet med et ypperlig sjakkvær 
som gjør at man ikke får særlig 
dårlig samvittighet for å holde seg 
innendørs. Jentene på stedet var 
rødkinna og i forbilledlig godt hold 
– en konsekvens av tilgang til fløte 
og andre assorterte landbrukspro-
dukter. Trivelige vannhull fantes det 
også plenty av, dog ikke lenger med 
Astoria som fyrtårn. Også en tur 
på Legevakta ble løst glitrende, det 
handlet om en typisk sjakkskade: 
inngrodd tånegl.
Til slutt må man gi honnør til alle 
funksjonærene, det være seg turne-
ringsledere med og uten tigertøfler, 
sekretariat og bulletinredaksjon, 
kioskbetjening og alle andre. Deres 
suksess går ut på at vi knapt merker 
at dere eksisterer, men alle som 
har bidratt til å stille opp brikker 
til en større turnering vet hvor mye 
arbeid som utføres i kulissene. NM 
er et stort arrangement, og krever 
absolutt sine folk. Takk, takk og 
atter takk.

Arne Danielsen

Arne Danielsen i aksjon for Tøyens skolelag året før 
Hamar-NM i 69. Du må kle deg ordentlig når du skal 
representere skolen, forlangte muttern.
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Espen Lie – Mester elite

Bedre enn 
bror min!

av Arne Danielsen

For to år siden fortalte GM Kjetil Lie meg om 
hvordan det var å vokse opp i den talentfulle sjakkfamilien 
på Brattås:
- I kameratgjengen var jeg en av de beste sjakkspillerne, selv 
om lillebror Espen ble regna som et større talent. Vi pressa 
hverandre innbyrdes hele tiden, for det var viktig å holde de 
andre bak seg og forsvare posisjonen som den beste.
Brødrene spilte remis i år, men Espen (23) klarte likevel 
noe overraskende å komme høyere opp på resultatlista enn 

- Jeg synes ikke jeg spilte noe bedre enn jeg pleier, sier Geir 
Sune Tallaksen beskjedent. – Kanskje jeg tok noen flere sjan-
ser, som mot Øystein 
Dannevig, der spillet 
objektivt sett var svært 
ukorrekt. Men så vant 
jeg likevel, og plutse-
lig var jeg i ledelsen 
alene.
- En forskjell fra tid-
ligere var forresten at 
jeg hadde med kjæ-
resten, legger han et-
tertenksomt til. – Det 
fungerte positivt!

Geir Sune er 22 år og opprinnelig fra Søgne ved Kristiansand, 
men studerer for tiden økonomi ved Handelshøyskolen 
i Bergen. At han spiller sjakk for Porsgrunn er altså ikke 
geografisk forankret. 
Interessen for sjakk kom relativt tilfeldig, han lærte trekkene 
av faren sin som gutt, og så fant han en fascinerende bok 
på biblioteket: ”Sjakk for begynnere” av Gideon Ståhlberg. 
Dermed var det gjort.
Suksessen til tross, å bli sjakkspiller på heltid tror han ikke 
er aktuelt. Foreløpig er det NM-stikkampen og det siste IM-
nappet han vil konsentrere seg om, så får han se hva det 
blir til etterpå.

Geir Sune Tallaksen er 22 år og opprin-
nelig fra Søgne ved Kristiansand, men 
studerer for tiden økonomi ved Handels-
høyskolen i Bergen. (foto: red.)

forhåndsfavoritt Kjetil. Selv mener Espen at han hadde svært 
god gli, han sto nemlig til tap i flere partier, til tross for at 
han regner seg som en posisjonell spiller som vanligvis ikke 
velger de skarpeste åpningene.
- Men det er gøy å spille for tida, og til høsten blir jeg utnevnt 
til IM. Jeg har ambisjoner om å bli stormester, sier Espen, som 
nå også skal ta fatt på fjerde og siste året på lærerskolen.
- Et annet mål er kanskje å bli bedre enn bror din?
- Eh – ja, du kan godt si det!

Espen Lie er 23 år og nestyngst i 
den talentfulle sjakkfamilie Lie fra 
Brattås. Espen vil være ferdigutdan-
net som lærer neste år. (Foto: BBJ)

Geir Sune Tallaksen – Mester elite

Kjæresten gjorde 
utslaget

av Arne Danielsen
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Eliteklassen
1.	 Espen	Lie,	Porsgrunn	 2395	 	=17 +14 =04 =03 +07 =02 =11 +05 +13 6½
2.	 Geir	Sune	Tallaksen,	Porsgrunn	 2399	 	+20 =05 =11 +15 +04 =01 +06 -03 +14 6½
3.	 Kjetil	A.	Lie,	Porsgrunn	 2551	 	-07 +10 +18 =01 =11 +05 =04 +02 =06 6
4.	 Øystein	Dannevig,	OSS	 2311	 	+16 +07 =01 +05 -02 -06 =03 +11 -08 5
5.	 Rune	Djurhuus,	Akademisk	 2456	 	+09 =02 +06 -04 +18 -03 =07 -01 +11 5
6.	 Atle	Grønn,	OSS	 2415	 	=11 +08 -05 =13 +09 +04 -02 =07 =03 5
7.	 Øystein	Hole,	Akademisk	 2344	 	+03 -04 +17 =11 -01 =13 =05 =06 +16 5
8.	 Berge	Østenstad,	Asker	 2500	 	=14 -06 +12 =09 +15 -11 =10 =13 +04 5
9.	 Torbjørn	R.	Hansen,	1911	 2334	 	-05 +19 =13 =08 -06 =17 =16 +18 +15 5
10.	 Bjarke	Sahl,	Asker	 2345	 	=15 -03 +14 -18 =16 +W0 =08 =17 +19 5
11.	 Hallvard	V	Ådnøy,	Moss	 2272	 	=06 +12 =02 =07 =03 +08 =01 -04 -05 4½
12.	 Roy	H.	Fyllingen,	Bergens	 2423	 	=13 -11 -08 +20 =19 =16 +W0 +WO +17 4½
13.	 Carl	Fr.	Ekeberg,	Asker	 2329	 	=12 =15 =09 =06 =17 =07 =14 =08 -01 4
14.	 Kjetil	Stokke,	Bergens	 2365	 	=08 -01 -10 =19 +20 +18 =13 =15 -02 4
15.	 Einar	J.	Gausel,	OSS	 2510	 	=10 =13 +16 -02 -08 =19 +18 =14 -09 4
16.	 Frode	Elsness,	Moss	 2422	 	-04 +20 -15 =17 =10 =12 =09 +19 -07 4
17.	 Espen	Forså,	Tromsø	 2234	 	=01 =18 -07 =16 =13 =09 =19 =10 -12 3½
18.	 Frode	Olav	Olsen	Urkedal,	1911	 2197	 	+19 =17 -03 +10 -05 -14 -15 -09 +WO 3½
19.	 Jon	Ludvig	Hammer,	OSS	 2405	 	-18 -09 +20 =14 =12 =15 =17 -16 -10 3
20.	 Jøran	Aulin-Jansson,	Asker	 2288	 	-02 -16 -19 -12 -14 w10 w12 w12 w18 0

En stille start
Den kjensgjerning at ingen av for-
håndsfavorittene bortsett fra Rune 
Djurhuus greide å komme fra start med 
et helpoeng vitnet egentlig om hva som 
var i vente. Der og da trodde alle dog 
at de mange små overraskelsene bare 
skyldtes tilfeldigheter alene.
Det største overraskelsen sto Øystein 

Hole for med sin stilrene nedspilling 
av den de fleste tippet til å bli nummer 
et, Kjetil A. Lie. Bemerkelsesverdig 
var også debutanten Frode Urkedals 
seier mot Jon Ludvig Hammer, og 
ikke minst Geir Sune Tallaksens (hvit) 
helrå behandling av Jøran Aulin-Jans-
son (sort).
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Det var visst Magnus som for et par år 
siden bemerket at Geir Sune mislikte 
å bringe sin konge i fare. Om det var 
sant dengang, så gjelder det definitivt 
ikke lenger! 13.Lxe6! De7 14.Ld5 Gir 
Jøran fritt valg mellom åtte forskjellige 
avdekkersjakker! Ulykken for han er at 
ingen av dem helt virker. 14...Sf7+ 
15.Kf1 0–0–0 16.Lxf6 Dxf6 17.Db3 
Se5 18.b6! Geir Sune høster straks 
fruktene av sine fine beregninger, for 
med tre hvite offiserer i angrep er sorts 
konge for utsatt. 18...axb6 19.Le6+ 
Td7 20.Sxb6+ Kd8 21.Sxd7 Sxd7 
22.Dd5 1–0.

2. Dannevig i tet
NM-grossistent Berge Østenstad sto 
for rundens kuriøse overraskelse da 

han i en ellers fordelagtig stilling 
bukket offiser mot Atle Grønn. 
Det var imidlertid angrepsekvi-
libristen Espen Lie (sort) som 
imponerte med sin satsning mot 
Kjetil Stokke (hvit):
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Når den første tanken (19...Sf3+ 
20.Lxf3 Dxf3 21. Dd8 matt!) er 
tenkt, melder spørsmålet seg: 

Eliteklassen NM Landsturneringen 2007 i Hamar

Generasjonsskifte 
og uventede vinnere
Eliteklassens kamp om 
kongepokalen ble i år et 
rent Porsgrunn-prosjekt 
da Geir Sune Tallaksen og 
Espen Lie seiret foran fa-
voritten GM Kjetil A. Lie.

Da Magnus Carlsen og Simen Agde-
stein begge valgte å stå over NM på 
Hamar liknet formsterke Kjetil A. Lie 
straks en solid favoritt, foran erfarne 
herrer som (a>å) Rune Djurhuus, 
Einar Gausel og Berge Østenstad. 
Noen outsidere? De stoute kemper 
Atle Grønn, Frode Elsness og, hvis 
solen skinner på han, Roy Fyllingen. 
Naturligvis.

Generasjonsskiftet
De som i virkeligheten kom til å prege 
kampen om kongepokalen var istedet 
og i ikke helt tilfeldig orden: Øystein 
Dannevig, Geir Sune Tallaksen, Espen 
Lie, Halvard Ådnøy, Kjetil A. Lie, Øystein 
Hole, Rune Djurhuus og Atle Grønn!
I turneringens siste halvdel satte 
fremfor alle Geir Sune Tallaksen dags-
ordenen. Forspringet hans var sågar 

tilstrekkelig til at han kunne tillate seg 
et luksuriøst 16-trekks nederlag til Kjetil 
Lie i nestsiste runde uten helt å miste 
følingen med førsteplassen. Brødrene 
Lie hadde til det siste sjansen for å 
dele med Tallaksen, men kun Espen 
Lie greide det. Trioen fra Porsgrunn tok 
kort sagt alt og reduserte i prosessen oss 
øvrige til tabellstatister.

Fremtidens elite
Debutantene Espen Forså og Frode O.O. 
Urkedal viste begge stort potensjiale og 
med talenter som Joachim Thomassen 
og Peter Flermoen og mange mange 
flere under utvikling kommer truslen 
mot Porsgrunn-trions dominans neppe 
fra den gamle garden, men den nye!
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Kommmentarer 
ved 
redaktøren 

Kanskje jeg tok noen flere sjanser, som 
mot Øystein Dannevig, der spillet ob-
jektivt sett var svært ukorrekt, mente 
Geir Sune Tallaksen i etterkant om det 
følgende partiet. Vurdér selv!          

Geir Sune Tallaksen
Øystein Dannevig
NM Landsturneringen 2007 i Hamar 
5. runde

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 
0–0 5.a3 Le7

I moderne sjakk er det meste som 
bekjent mulig, også å gi bort hele 
sentrum for så å angripe det fra 
baklinjen. 
6.e4 d5 7.e5 Sfd7 8.cxd5 exd5 
9.Ld3 c5 10.0–0 Sc6 11.Te1 Te8 
12.Sf1 cxd4 
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Spørsmålet er hva som veier tyngst, 
sorts d-bønder og trykk mot e5 eller 
hvits dynamik og angrebsmuligheter? 
I praksis scorer hvit godt, men Fritz & 
Co. foretrekker fortsatt sort. Nøyak-
tig samme stilling kan forøvrig frem-
komme via Fransk: 1.e4 e6 2.d4 d5 
3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.Sgf3 c5 6.c4 
Sc6 7.cxd5 exd5 8.Ld3 cxd4 9.0–0 
Le7 10.Te1 0–0 11.a3 Te8 12.Sf1, 
riktignok med sort i trekket! 
13.b4 a6
Jeg tror tyren måtte tas ved hornene 
med  13...f6 14.e6 Sf8 og det virker 
for tsatt uklar t om hvit kan vinne 
tilbake sentrumsbønderne. 15.b5 
Se5 16.Sxe5 fxe5 17.Txe5 Lxe6 ser 
om noe bedre ut for svart.
14.Ta2!? Sb6?
Springeren hørte hjemme på f8, hvor-

Dannevig leder igjen
Sett i ettertid var kanskje Geir Sune 
Tallaksens fortjente seier over Einar 
Gausel rundens viktigste parti, men 
den kvelden la nok flest merke til at  
Øystein Dannevig (hvit) gikk alene i tet 

etter denne seier over Rune Djurhuus 
(sort):
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Rune, som på forbilledlig vis alltid (!) 
spiller på vinst ville ha stått brukbart 
etter f.eks. 28...c5, men... 28...Txc4? 
29.Txg7+! J’adoubé! Uten denne 

En spilleglad Øystein Dannevig 
ledet lenge og tok sitt 9. IM-napp.

Har sort mon angrep nok for offiseren? 
19...h5 20.Kh1 Txb2 21.Df1 b5 
22.Sc7 h4 23.Ld5 Sf5 24.Df4 Txh2+! 
25.Kg1 Dxf4 26.gxf4 Td2 Og med fire 
sunne bønder for offiseren var Espens 
fordel avgjørende (0-1 etter 40 trekk).

Favorittenes dag
Dobbeltrunden begynte fint for feltets 
fire stormestere, som alle unntakel-
sesvist innfridde med å vinne sine 
partier. Formiddagens mest stilrene 
realisering sto Jon Ludvig Hammer 
(hvit) for mot Jøran Aulin-Jansson 
(sort), som kvelden før hadde blitt 
valgt til ny president i NSF. 
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Stillingen oser av gjensidig angrepsvilje - 
og av at Jon Ludvigs dominans i d-linjen 
bør få grumme konsekvenser for presi-
denten. 30.f5! Lc6 Alternativet 30...Ld5 
var like trist: 31.fxe6! Lxe6 32.Lxe6 fxe6 
33.Dh4 med matt i tre. 31.Td6 gxf5 
32.Dh4 Kf8 33.Td8+ 1–0.

beskyttende bonden er sorts konge en 
ren skyteskive for hvits tunge offiserer. 
29...Dxg7 30.Dxc4 Df6 31.Dg4+ 
Kh7 32.Tf3 De7 33.De4+ Kg7 
34.De5+ Kg6 35.Tf4 h5 36.g4 Sd5 
37.gxh5+ Kh7 38.Tg4 Df6 39.Db8 
Df7 40.h6 1–0.

Tallaksen tar teten
Ledertrøjen byttet igjen eier da Geir 
Sune Tallaksen slo Dannevig, men 
de færreste trodde vel at det var gjort 
med det. Rundens praktavslutning sto 
revansjesugne Rune Djurhuus (hvit) 
for mot Frode Urkedal (sort):

XIIIIIIIIY 

8-+-+-+r+0 

7trq+-vlpmk-0 

6pzp-+-snp+0 

5+-+-sN-+-0 

4P+-+P+-+0 

3+-sN-+-+L0 

2-zPP+-+QzP0 

1+-+-+R+K0 

xabcdefghy

34.Le6! Bryter med en gang ned 
byggverket omking sorts konge. 34...
Db8 35.Lxf7! Dxe5 36.Dxg6+ Kh8 
37.Lxg8 Ld8 Eller 37...Sxg8 38.Tf7. 
38.Lf7 De7 39.Txf6 1–0.

6. Porsgrunn dominerer
Generalprøven på høstens NM-stik-
kamp, partiet Geir Sune - Espen, endte 
remis samtidig som Hallvard Ådnøy 
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48...e3+ 0-1. Poengen var 49.Lxe3+ 
Ke4! og Geir Sunes a-bonde går inn. 

Tallaksens lille tragedie
Med et helt poengs ledelse, bare to 
runder igjen og klubbkamerat Kjetil 

Lie (hvit) på den andre side av bordet 
hadde Geir Sune Tallaksen (sort) så 
å si kongepokalen på fanget allerede.
Men så var der stillingen på brettet 
etter 16 trekk:
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Geir Sune overrasket mange da han her 

        

fra den dekker h7 og kanskje senere 
kanskje kan gå til stjernefeltet e6.
15.h3 Sc4 16.Tae2 Lf8 

XIIIIIIIIY 

8r+lwqrvlk+0 

7+p+-+pzpp0 

6p+n+-+-+0 

5+-+pzP-+-0 

4-zPnzp-+-+0 

3zP-+L+N+P0 

2-+-+RzPP+0 

1+-vLQtRNmK-0 

xabcdefghy 

17.e6! 
Et slikt tematisk bondeoffer som 
frigjør energien i så å si alle hvits 
offiserer, må logisk sett fungere. 

17...Lxe6 18.Lxh7+ Kxh7 19.Sg5+ 
Kg6 20.Sg3
Hvis hvit går for fort frem, 
kryper kongen i ly: 20.Txe6+ 
Txe6 21.Txe6+ fxe6 22.Dd3+ 
Kf6 23.Df3+ Ke7 24.Df7+ Kd6 
25.Dxb7 og sort klarer seg fint 
etter  25...Dc7 26.Dxa8 Sb8 (takk, 
Fritz).
20...Se3 21.Txe3 dxe3 22.Dh5+ 
Kf6 23.Lxe3? 
En skjønnhetsfeil. Sort går tom 
for forsvarstrekk etter 23.Txe3 g6 
24.Dh4 og hvit vinner.
23...g6 24.Dh7 Dc8
Dannevigs forsømmer her osin 
siste mulighet til å løpe med 
kongen:  24...Ke7 og sort klarer 
seg urimelig fint etter såvel  25.Lb6 
Dxb6 26.Dxf7+ Kd6 27.Txe6+ Txe6 

28.Dxe6+ Kc7 som etter 25.Sxe6 
Kxe6 26.Lb6+ Kd6 27.Lxd8 Txe1+ 
28.Kh2 Sxd8.
25.Lf4 Sd8 26.Dh4 Kg7 27.Le5+ 
f6 28.Dh7 matt. 
Sluttstillingen fortjener et diagram.

XIIIIIIIIY

8r+qsnrvl-+0

7+p+-+-mkQ0

6p+-+lzpp+0

5+-+pvL-sN-0

4-zP-+-+-+0

3zP-+-+-sNP0

2-+-+-zPP+0

1+-+-tR-mK-0

xabcdefghy

1–0

Halvard Ådnøy var lenge med i 
toppen og tok nesten IM-napp.

(sort) på hårdhendt vis slukket Berge 
Østenstads (sort) drømmer om å føye 
ennå en kongepokal til sin impone-
rende samlingen:

XIIIIIIIIY 

8-+-trr+k+0 

7zpp+-snpvl-0 

6-+p+-+p+0 

5+-zP-+-+p0 

4-zPQzpPsNqzP0 

3+-+P+-zP-0 

2PvL-+-+K+0 

1+R+-+R+-0 

xabcdefghy 

27...Sf5! Svekkelsen på g3 er fatal 
for hvit. 28.exf5 Te3 29.Kh1 Txg3 
30.Dc2 Le5 31.Sg2 Th3+ 32.Kg1 
Dg3 0–1

Et poengs ledelse
Favorittenes fravær på de øverste bor-
dene var nå påfallende klart. Dagens 
toppoppgjør var Geir Sune Tallaksens 
(sort) fine tekniske sluttspillsseier 
mot en ellers velspillende Atle Grønn 
(hvit):

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+l+-+-+-0

6-+-+-+p+0

5+-+-+-+-0

4-+-vLpmk-zP0

3+-+-+-+-0

2p+-mK-+-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

valgte å gi opp, 1–0! Valget vitner om 
stor estestisk sans og vel også realisme, 
for Kjetil Lies totale kontroll over alle de 
sorte felter gjør sort ganske forsvarsløs. 
Da Espen Lie samtidig slo Rune Djur-
huus med maner delte trekløveret fra 
Porsgrunn plutselig førsteplassen med 
5½ poeng.

Oppgjøret time
Dramatikken om kongepokalen 
kom til å vare i hele syv timer. Geir 
Sune gjorde kort prosess mot Kjetil 
Stokke, mens Espen Lie (sort) fikk 
en kjærkommen gave av Carl Fredrik 
Ekeberg (hvit):

XIIIIIIIIY 

8-+-+-+k+0 

7+-+-zpp+-0 

6l+-zp-+p+0 

5zp-+-zP-+p0 

4-+-+-zP-zP0 

3+Pwq-vL-zP-0 

2P+-+-+LmK0 

1+-+Qvl-+-0 

xabcdefghy

32.exd6?? Riktig var 32.Dd4 eller Dc1. 
32...Dxe3 0–1. ”Calle” hadde sikkert 
glemt at La6 fratar kongen feltet f1 et-
ter 33.d7 Dxg3+ 34.Kg1 Df2+ 35.Kh1 
Dxh4+ 36.Kg1 Lf2+ matt
Kun et spørsmål gjensto heretter: Ville 
Kjetil Lie gjøre Porsgrunns suksess total 
ved å slå Atle Grønn? Fasit ble remis 
med bare sekunder igjen av de syv spil-
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intervju av Arne Danielsen

- De fleste synes nok jeg spiller litt slapt, 
problemet med å avgi mange remiser 
har jeg hatt helt fra jeg var liten. Jeg er 
nok ikke skapt for å vinne, men for ikke 
å tape, sier Inge Skrondal.
Men denne gangen var det konkur-
rentene som avga halvpoeng.
- Jeg var så heldig å spille bra og vinne 
mot Ørnulf Stubberud. Han og Joachim 
Thomassen kunne lett ha vunnet alt, 
men var tydeligvis ute av form.
Inge er født i 1987, og det var hans 
siste sjanse til å bli juniormester. 
Han gjentok dermed suksessen 
fra kadettklassen for fire år siden 
i Fredrikstad. Han har i tillegg 
vunnet et ungdoms-NM og tatt 
en tredjeplass i nordisk.
- Intensjonen var i år å spille 
litt skarpere, derfor forsøkte 
jeg blant annet Najdorf-vari-
anten med sort, uten at det 
ga så spesielt mye. Men det 
lønner seg sikkert å spille 
på vinst.
Målet til Inge var å spille seg 
opp i eliten. Nå er han der.
- Da blir det vel nye mål et-
ter hvert. Vi får se, avslutter 
fysikkstudenten lakonisk.

Junior A
1.	 Inge	S	Skrondal,	Akademisk	 2173	 	 +13 +12 =02 =04 +06 +07 =03 =05 +11 7
2.	 Brede	Hagen,	NTG	 1849	 	 +21 +06 =01 =05 =03 =04 +09 +08 =07 6½
3.	 Johannes	L.	Kvisla,	Stavanger	 2045	 	 =10 =13 +17 +08 =02 +05 =01 =04 =06 6
4.	 Joachim	Thomassen,	Stavanger	 2141	 	 +19 =09 +07 =01 =05 =02 =06 =03 +14 6
5.	 Hogir	Talat,	Fredriksstad	 1758	 	 +15 =08 +14 =02 =04 -03 +07 =01 =10 5½
6.	 Espen	Haugstad,	Sandnes	 1931	 	 +16 -02 +19 +09 -01 +18 =04 =11 =03 5½
7.	 Ørnulf	Stubberud,	OSS	 2194	 	 =14 +10 -04 +11 +16 -01 -05 +12 =02 5
8.	 Sigmund	Reppen,	NTG	 1924	 	 +11 =05 =09 -03 =10 +16 +12 -02 =15 5
9.	 Anders	G	Hagen,	Våler	 1961	 	 +17 =04 =08 -06 =12 +14 -02 =15 +18 5
10.	 Willy	Kristiansen,	Sandnes	 1735	 	 =03 -07 =18 +15 =08 +20 -11 +17 =05 5
11.	Kenneth	Einarsen,	Akademisk	4½, 12.	Nicolai	Getz,	OSS	4½, 13.	Maria	Pitz	Jacobsen,	
Nordstrand	4½, 14.	Ingar	Edvardsen,	Drammen	4½, 15.	Magnus	Danielsen,	Lillehammer	4½, 
16.	Daniel	Nygaard	Nyberg,	Kongsvinger	4½, 17.	Erlend	R	Blom,	Fana	4½, 18.	Nicholas	Car-
ding,	Kragerø	4, 19.	Ellen	Øen	Carlsen,	NTG	4, 20.	Stian	Valle,	Hammerfest	2, 21.	Ingeborg	
Marie	Nyland,	Molde	1, 22.	Erling	Engh,	Stavanger	0,

Inge Skrondal – Junior:

Ikke skapt for å vinne
Med mange av de beste U20-spillere 
travelt opptatt i Eliteklassen virket kam-
pen om årets juniortittel relativt åpen 
- på papiret.
Da det kom til siste og avgjørende runde 
viste Inge S. Skrondal fra Akademisk 
i Oslo seg å være et hode høyere enn 
konkurrentene sine da han (sort) med 

vanlig uforstyrret slagferdighet frem-
bragte denne herlige angrepsstilling 

mot Kenneth Einarsen (hvit):
XIIIIIIIIY

8-+-wq-trk+0

7tRp+-+-vl-0

6-+-zp-+n+0

5+NzpPzp-sn-0

4-+P+-zpP+0

3+-+-+-+-0

2-wQ-+L+P+0

1+-+-vL-mK-0

xabcdefghy

Temaet i partiet, de gjensidige 
fløjangrep, er i ferd med å kul-
minere, og Inge Skrondal de-
monstrerte raskt angrepsverdien 
av hans springere på g5 og g6. 
28...e4! 29.Da3 f3! Alle sorts fem 
offiserer er nå klare til å kaste seg 
over hvits konge, som kun forsvares 
av er par offiserer. Resultatet er med 
andre ord gitt. 30.gxf3 Sf4 31.De3 
Ld4! Det mer forsiktige alternativ 

hadde 31...Sxe2+ 
3 2 . D x e 2  S x f 3 + 
33.Kg2 Tf4  selvsagt 
også vunnet, men Inge 
Skrondal hadde sik-
kert mattsettningen 
på netthinden alle-
rede. 32.Sxd4 cxd4 
33.Dd2 e3 34.Dc2 
Sxe2+ 35 .Dxe2 
S x f 3 +  3 6 . K g 2 
Sxe1+ 37 .Dxe1 
Tf2+ 38.Kg3 Df8 
3 9 . T x b 7  D f 4 + 
40.Kh4 Th2 matt.

Den 20-årige fysikkstudent Inge 
Sandstad S. krondal fra Oslo 
etterlot liten tvil om hvem som 
fortjente å vinne årets junior-
klasse.



��

av Arne Danielsen

Katrine Tjølsen er 14 år og begynner 
i høst i niende klasse på ung-
domsskolen. Hun har spilt aktivt 
i Bergens Schakklub i fem år, 
før det hadde hun drevet med 
skolesjakk i halvannet år.
- Ungdomssjakken står sterkt i 
Bergen for tiden, og mange står 
på venteliste for å bli med i klub-
ben. Det gode miljøet og at jeg 
har trent med Kjetil Stokke har 
vært avgjørende for meg.
Sin unge alder til tross, har hun 
oppnådd hele 1953 i rating, men 
er likevel ikke helt fornøyd.
- Jeg vil opp i eliten og har lyst 
på en skikkelig tittel – å bli IM 
eller GM.
- Kadettklassen var sterk i år, og 
Lasse Løvik var ratet høyere enn 
meg. Partiet mot ham ble også 
avgjørende, der jeg først bukket 
kvalitet, men heldigvis klarte 
å vinne til slutt etter masse 
rabalder.
Hun ser på seg selv som po-
sisjonsspiller, selv om hun 
har spilt ”mer grisete” i den 

Kadett B
1.	Holger	Støle,	Sandnes	 997	 	+12 +06 =02 +03 +04 +08 +07 +05 +10 8½
2.	Lars	Furu	Kjelsaas,	1911	 983	 	+11 =05 =01 +07 +03 -04 +10 =06 =08 6
3.	Ruben	Kristiansen,	Sandnes	 946	 	+09 +10 +04 -01 -02 -05 +11 +13 +07 6
4.	Andreas	Støle,	Sandnes	 1087	 	+14 +07 -03 +06 -01 +02 =05 -10 +13 5½
5.	Erik	Heesbråten,	Nord-Odal	 993	 	+15 =02 =10 -09 +13 +03 =04 -01 +16 5½
6.	Magnus	Aartun,	Stavanger	 1071	 	+13 -01 +08 -04 -10 +14 +09 =02 +12 5½
7.	Tony	Valle,	Hammerfest	 865	 	+08 -04 +13 -02 +11 +09 -01 +12 -03 5
8.	Pavel	Sytov,	Kristiansand	 1082	 	-07 +14 -06 +12 +09 -01 =16 +15 =02 5
9.	Vegard	Simensen,	Kristiansund	 	 	-03 +16 +11 +05 -08 -07 -06 +14 +15 5
10.	Anders	Nes,	Modum	 686	 	+16 -03 =05 -11 +06 +15 -02 +04 -01 4½
11.	Eirik	Vivelid	Stokke,	Sotra	4, 12.	Audun	Hoem,	Kristiansund	3, 13.	Tormund	Blikra	Vea,	
Stavanger	3, 14.	Jonas	Erbe,	SMPOAÅ	2, 15.	Theodor	Klæboe	Salvesen,	Røros	2, 16.	Sara	
Dybvik,	SMPOAÅ	1½,

Kadett A
1.	 Katrine	Tjølsen,	Bergens	 1953	 	+14 +05 +13 =07 +02 =04 =09 +03 =06 7
2.	 Lasse	Østebø	Løvik,	Stavanger	 2012	 	+18 +23 =03 +20 -01 =07 +13 +09 =04 6½
3.	 Jon	Kristian	Haarr,	Sandnes	 1813	 	+19 +06 =02 =10 =07 =13 +08 -01 +09 6
4.	 Levi	André	Tallaksen,	Porsgrunn	 1864	 	=10 +22 =19 +24 =09 =01 +14 =07 =02 6
5.	 Benjamin	Arvola,	TSKu	 1888	 	+16 -01 +12 -09 +18 -08 +24 +13 +07 6
6.	 Even	Thingstad,	Hønefoss	 1720	 	+25 -03 =18 +23 =11 +19 =07 +15 =01 6
7.	 Joachim	B	Nilsen,	Bergens	 1929	 	+11 +09 +08 =01 =03 =02 =06 =04 -05 5½
8.	 Endre	Larsplass,	1911	 1575	 	+21 +27 -07 -13 +24 +05 -03 =10 +17 5½
9.	 Kristoffer	Madland,	Sandnes	 1939	 	+20 -07 +27 +05 =04 +10 =01 -02 -03 5
10.	 Asbjørn	O	Steinskog,	Sandnes	 1381	 	=04 +17 +23 =03 =13 -09 =15 =08 =14 5
11.	Alexander	Kårdal,	Masfjorden	5, 12.	Dan	Doan	Trinh	Anh,	Ottestad	5, 13.	Elias	Demac,	
Bergens	4½, 14.	Marius	Skjefstad	Lode,	Stavanger	4½, 15.	Vegar	Koi	Gandrud,	
Hønefoss	4½, 16.	Jostein	Munz,	Nordstrand	4½, 17.	Øystein	Aagedal	Skage,	Ber-
gens	4½, 18.	Marianne	Wold	Haug,	1911	4, 19.	Timmie	Nygaard,	Porsgrunn	4, 20.	
Jo	Kristian	Løberg,	OSS	4, 21.	Einar	Døving	Agdestein,	Asker	4, 22.	Jarle	Jakobsen,	
Harstad	4, 23.	Maren	Stangeland,	Sandnes	3½, 24.	Benoni	Frøland,	Sandnes	3½, 

senere år. Til høsten 
skal hun også begynne 
med kickboksing, så 
da bør aggressiviteten 

komme på plass. 
Se opp for denne jenta!

Katrine Tjølsen – Kadett:

Vil bli stormester
Unge Holger Støle fra 

Sandnes ble en av 
NMs mest suverene 
vinnere med 8½ av 

9 i Kadett B.
(foto: red.)

Den målrettede 
ungdomsskoleelev 
og kadettmester 
Katrine Tjølsen har 
klare mål: Å bli 
IM eller GM! (foto: 
red.)
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Intervju av Arne Danielsen

Å redegjøre for Ragnars meritter på så 
begrenset plass er ikke lett, for mannen 
har jo en hel drøss norgesmesterskap. 
Men la oss starte med at han ble seni-
ornorgesmester for 6. gang. Han har 
3 individuelle norgesmesterskap fra 
eliteklassen (Moss 1963, Risør 1978 
og Kirkenes 1981). Så har han vært 
med å vinne 17 NM for lag med OSS og 
har om lag 10 NM i lynsjakk. Sannelig 
har han ikke vunnet det åpne NM i 
hurtigsjakk også.
Som man kan forstå er 66-åringen en 
av landets mest markante spillere gjen-
nom tidene: Han vant Nordisk i 1967 

og har møtt og slått mange stormestere, 
blant annet gjennom 12 sjakk-OL (han 
var også lagleder 5 ganger). Ragnar 
har dessuten møtt to verdensmestere 
på brettet - Petrosjan og Spasski, var 
sentral i flere av de svært populære ra-
diopartiene for en del år siden, og hadde 
sjakkspalte i Vårt Land i 10 år.
- Jeg prioriterer seniorsjakken nå, fordi 
Per Ofstad har fått oss med i senior-EM, 
både individuelt og for lag. Da er det 

Ragnar Hoen – Senior:

Grossist i 
mesterskap

godt med spilletrening, forklarer pen-
sjonisten fra Tidemands tobakkfabrikk 
som deltok i Hamar sammen med sin 
dattersønn.
__________________________

På selve brettet var Ragner Hoen kan-
skje hakket mindre suveræn i år, men 
når situasjonen fordrett det fant han 
som oftest de fornødne resurser frem 
og vant med stil. Fra 5. runde:

XIIIIIIIIY

8-+-+-mk-+0

7zpr+-+p+-0

6R+-+p+-+0

5+-+-+-zPp0

4-+P+-+-tr0

3+-+LtR-+-0

2P+P+-+-+0

1+-mK-+-+l0

xabcdefghy

Lars Kjølberg (sort) har spilt 
strålende så langt og hans frie 
h-bonde kan fort fremstå som 
sterkere enn hvits c-bonde. 
Ragnar Hoen (hvit) må med 
andre ord foreta seg noe og 
han nølte da heller ikke. 
39.g6!? Kg7? Sort burde 
først ha sikret e-bonden sin 
med det lakoniske 39...Te7. 
40.gxf7 Txf7 41.Texe6 Lf3 
42.Tg6+ Kf8 43.Tgf6! Vin-
ner a7-bonden og med det 
på sikt også partiet (1–0 etter 
80 trekk).
Lars Kjørberg  viste seg senere 
å bli Ragnars nærmeste kon-
kurrent. Før 9. og siste runde 
var situasjonen den at Ragnar 
måtte vinne for med sikkerhet 
å bli kvitt Kjølberg på toppen 
av premiepodiet.
Ragnar Hoen levde igjen opp 
til forventningene da han 
(hvit) fort fikk overtaket mot 

Senior B
1.	Odd	Habberstad,	OSS	 	 	 +WO +21 +11 +03 +20 +08 +02 +04 =06 8½
2.	Trygve	Lindsjørn,	Stjernen	 1478	 	 +14 -04 =05 +12 +07 +03 -01 +08 +09 6½
3.	Håkon	Sannes,	Hønefoss	 1479	 	 +10 +05 +12 -01 +13 -02 +08 -06 +04 6
4.	Frank	Johansen,	Halden	 1316	 	 +13 +02 =20 -08 +11 +19 +05 -01 -03 5½
5.	Gunnar	Lilleng,	Strømmen	 1385	 	 +19 -03 =02 =11 +18 +13 -04 =10 +14 5½
6.	Arne	Sørli,	Kirkegata	 1323	 	 +21 -20 -09 -15 +17 +14 +11 +03 =01 5½
7.	Steinar	Simonsen,	Follo	 1456	 	 +08 -11 +19 -13 -02 +15 =09 +12 +10 5½
8.	Olav	Skjæveland,	Strand	 1212	 	 -07 +17 +15 +04 +09 -01 -03 -02 +16 5
9.	Ole	Bækken,	Elverum	 1338	 	 +22 =12 +06 =20 -08 -11 =07 +15 -02 4½
10.	Kjell	Hoff,	Fredriksstad	 1248	 	 -03  =14 -13 =16 +21 +18 +19 =05 -07 4½
11.	Odd	Frydendal,	Ottestad	4, 12.	Arne	Reistad,	Løten	4, 13.	Frank	Kristensen,	Gambit	4, 14.	
Bjørn	Johansen,	Fredriksstad	4, 15.	Birger	Olsen,	Kirkenes	4, 16.	Erik	Lind	Pedersen,	Moss	4, 
17.	Harald	Oldernes,	Vadsø	3½, 18.	Klaus	Smedtorp,	Kongsvinger	3½, 19.	Arne	Bremar,	Gam-
bit	3, 20.	Bernt	Kirkebø,	Strømmen	3, 21.	Iver	Løvlien,	Løten	2½, 22.	Gunnar	M	Bekkelund,	

Senior A
1.	Ragnar	Hoen,	OSS	 2324		 =07 +08 =03 +04 +02 +06 +05 =10 +09 7½
2.	Lars	Kjølberg,	1911	 2011		 +17 +11 +15 +07 -01 +09 -06 +03 +08 7
3.	Gudmund	Farstad,	Molde	 1807		 +13 =09 =01 +15 -06 =12 +07 -02 +19 5½
4.	Odd	Steinar	Ormåsen,	Hamar	 1793		 =16 =05 +11 -01 =18 =13 +12 =09 +06 5½
5.	Hans	Chr	Fotland,	OSS	 1861		 =08 =04 -12 +21 +16 +07 -01 =19 +10 5½
6.	Magnus	Monsen,	Sandnes	 1779		 -11 +WO +19 +10 +03 -01 +02 -08 -04 5
7.	Per	H.	Wibe,	Asker	 1591		 =01 +16 +18 -02 +12 -05 -03 =11 +15 5
8.	Aage	Mella,	Strømmen	 1628		 =05 -01 =16 =18 +15 +20 =09 +06 -02 5
9.	Jan	Svenske,	Strømmen	 1709		 +14 =03 =10 =12 +13 -02 =08 =04 -01 4½
10.	Lars	Sæther,	Fredriksstad	 1631		 +19 =15 =09 -06 -17 +16 +13 =01 -05 4½
11.	Arne	Mannerud,	Eidsvoll	4½, 12.	Odd	Birkestrand,	Masfjorden	4½, 13.	Jan	Ludvigsen,	
Fredriksstad	4½, 14.	Øyvind	Weberg,	Follo	4½, 15.	Willy	L	Olsen,	OSS	4, 16.	Sigmund	
Løvåsdal,	Drammen	4, 17.	Kai	Nilsen,	Fredriksstad	4, 18.	Tom	J	Johanssen,	OSS	4, 19.	
Gunnar	Bue,	Tønsberg	4, 20.	Øyvind	Gabrielsen,	Trondheim	3½, 21.	Roar	Thorstensen,	
Stjernen	2½,

Den tidligere elitespiller og faste 
OL-deltaker for Norge (12 gange!) 
viste igjen i år at han er i en klasse 
for seg blant seniorene ved NM.
(foto: BBJ)
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Turneringen arrangeres i to trinn – kvalifiseringsturneringer og finale:

Lørdag 20. oktober blir det regionale kvalifiseringsturneringer i Oslo, Pors-
grunn, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Turneringene teller i NVGP, 
men er åpne også for spillesugne som ikke er medlemmer i NSF.

Lørdag 27. oktober spilles finalen i Glitnir Blitz Norway i Oslo. Dette blir en 
cupturnering med 16 deltakere. De seks vinnerne av kvalifiseringsturneringene 
blir fløyet inn til finalen, og blir innlosjert på hotell. Der får de sjansen til å 
spille mot store stjerner om store penger. Blant de øvrige ti i finalen finner 
man Magnus, Simen og en spiller i den ypperste verdenseliten.

Både kvalifiseringsturneringen og finalen vil bli spilt på andre steder enn 
det man er vant til. I stedet for å gjemme oss bort legges det opp til at turne-
ringene spilles på steder der det er folk – slik som kjøpesenter. Detaljer om 
turneringene vil følge senere.

Invitasjon
Sjakkontoret deltar i 
Oslo Maraton
Alle de ansatte på sjakkontoret stiller 
på startstreken i Oslo Maraton søn-
dag 30. september. Arrangementet 
sponses også av Glitnir.  Sjakkonto-
ret vil gjerne utfordre sjakkspillere 
til å delta! La oss vise at sjakkspillere 
ikke bare er kvikke i hodet, men at 
vi er raske til beins også. De av oss 
som ikke er klare for en maraton 
riktig ennå, kan satse på 3-kilo-
metersløypa eller en halvmaraton. 
Medlemmer av NSF og USF får rabatt 
på startkontigenten. Du kan lese 
mer på www.sjakk.no.

Spektakulært arrangement i oktober:

Glitnir Blitz Norway 
med Magnus og Simen

NSF og Glitnir har inngått avtale om lynsjakkarrange-
mentet Glitnir Blitz Norway i siste halvdel av oktober. 
Glitnir Blitz Norway vil bestå av seks kvalifiserings-
turneringer rundt om i landet, med avslutning i en 
spektakulær finale i Oslo. Blant deltakerne i finalen er 
Magnus Carlsen (16) og Simen Agdestein (39).

Den uratede Odd Habberstad 
fra OSS ble en av hele NMs mest 
overlegne klassevinnere med 8½ 
av 9 i Senior B. (foto: red.)

Jan Svenske (sort) i 9. runde, men 
måten han valgte å vinne på mer enn 
antyder at han ikke spilte seg helt ut 
tidligere i turneringen.

XIIIIIIIIY

8-+r+-+k+0

7+-+n+pzp-0

6-+qzP-+-+0

5+p+RtrP+-0

4p+-+p+-+0

3zP-zP-vL-+-0

2-zP-+-+QzP0

1+-+R+-mK-0

xabcdefghy

Med fribonden på d6 og sine klart bedre 
plasserte offiserer overrasker det ikke at 
Ragnar Hoen har flere veie som fører til 
mål. Likevel velger han den klart mest 
sceniske med ... 33.Lh6! g6 34.fxg6 
Ragnar ofrer tårnet på d5 for å kunne 
drive sorts konge frem på brettet. Tar 
han mon en sjanse eller... 34...Txd5 
35.gxf7+ Kxf7 36.Dg7+ 36.Tf1+ 
direkte hadde også vunnet. 36...Ke6 
37.De7+ Kf5 38.Tf1+ Kg6 39.Dg7+ 
Kh5 40.Le3 1-0. En illustrativog logiske 
avslutning kunne ha vært 40...Dxd6 
41.Dh7+ Dh6 42.Dxh6 Kg4 43.Tf4+ 
og matt. 1–0



��  

Mesterklassen
1.	 Lars	Breivik,	Drammen	 2217	 	-09 =17 +31 +30 +04 +11 +05 +03 =02 7
2.	 Andreas	GR	Moen,	OSS	 2225	 	+25 +19 +04 -03 -05 +08 +07 +10 =01 6½
3.	 Sheila	Barth	Sahl,	Asker	 2104	 	+27 +08 +09 +02 =16 =05 =10 -01 +06 6½
4.	 Emil	Agdestein,	Trondheimstud	 2135	 	+35 +21 -02 +08 -01 =17 =13 +16 +10 6
5.	 Daniel	Jakobsen	Kovachev,	OSS	 2111	 	+12 =16 +06 =10 +02 =03 -01 =13 =14 5½
6.	 Bror	Thanke,	Nordstrand	 2035	 	+22 =09 -05 +24 -11 +32 +16 +12 -03 5½
7.	 Steinar	Moen,	Narvik	 2149	 	=17 =23 -32 +34 +30 +18 -02 =08 +20 5½
8.	 Terje	Eriksen,	Drammen	 2063	 	+20 -03 +21 -04 +35 -02 +23 =07 =12 5
9.	 Ragnar	Holm,	Hamar	 2050	 	+01 =06 -03 =33 =17 =14 =15 +30 =13 5
10.	 Terje	Lund,	Verdal	 1928	 	=11 +32 +30 =05 =18 +16 =03 -02 -04 5
11.	Håkon	Bentsen,	Molde	5,  12.	Frode	Ludvigsen,	Drammen	5 13.	Daniel	Hersvik,	SK	96	5, 14.	
Thomas	Nyland,	Fana	5, 15.	Joachim	Solberg,	Alta	5, 16.	Steinar	Sidselrud,	Kongsvinger	4½, 17.	
Jan	Sørgjerd,	Nordstrand	4½, 18.	Thomas	Bryn,	Molde	4½, 19.	Arne	Danielsen,	Nordstrand	4½, 
20.	Carl	Erik	Horda,	Caissa	4½, 21.	Frode	Lillevold,	Strømmen	4½, 22.	Ole	Christian	Moen,	OSS		
½, 23.	Terje	Karlsen,	SK	96	4½, 24.	Odin	Blikra	Vea,	Stavanger	4½, 25.	Gunnar	Stray,	Moss	
4½, 26.	David	Lilleøren,	Lørenskog	4, 27.	Ole	Kr	Førrisdahl,	Sarpsborg	4, 28.	Stig	K	Martinsen,		
asfjorden		, 29.	Tor	Gulbrandsen,	Nordstrand	4, 30.	Nikolas	Axel	Mellem,	Våler	3½, 31.	Anita	
Grønnestad,	Bergens	3½, 32.	Lasse	T	Solbu,	Trondheim	3, 33.	Ole	Smeby,	Kongsvinger	3, 34.	Tor	
Kristian		Larsen,	Nordnes	3, 35.	Sondre	Waage	Tofte,	Stavanger	2½.

intervju av Arne Danielsen

Selv om han var den nest høyest 
ratede i klassen, hadde ikke Lars 
stor tro på sine egne muligheter 
etter en elendig start med kun 
et halvt poeng på de to første 
rundene. Men så kom 
han som ei kule!
- Jeg hadde en del 
griseflaks, sier 
Lars beskje-
dent, - men 
legger til at å 
v inne mes-
terklassen er 
det beste han 
har gjort og at 
det er moro å 
kunne spille i 
eliten en gang.
Han har for øv-
rig vært der oppe 
en gang før, som 
følge av annenplass 
i mester bak presi-

dent Jøran Aulin-Jansson, som 
også har kjørt heis opp og ned 
mellom de to klassene en del 
ganger. I likhet med sin gode 
pokerkamerat er muligens 
Lars noen ganger for aggressiv 

ved brettet. Tar man for lite 
hensyn til motstanderens 
planer, så buklander man 
av og til. 
- Jeg har lyst til å bli 
bedre, men må innse 
at det blir stadig min-

dre tid til å bli det. 
Det skorter nok 

på både talent 
og potensial, 

sukker 41-
å r i n g e n 

som t i l 
d a g l i g 
f o r s k e r 
i mikro-
t e k n i k k 
på Sintef. 

Seks seire på 
rad fra run-
dene 3 til 8 kan 
ikke ha vært 
bare ”grise-

flaks”, og Lars Breivik 
fremsto da også som 
en fortjent vinner av 
årets mesterklasse.
(foto: BBJ)

NM i lynsjakk 2007

Simen vant lyn-NM

Det tradisjonelle NM i lyn på 
fredagskvelden 13. juli samlet i år 309 
deltakere. Mesterklassen ble vunnet 
av Simen Agdestein for en gruppe 
av eliteklassespillere supplert med 
turneringslederen fra Molde, Håkon 
Bentsen.

Mesterklassen
1. GM Simen Agdestein  NTG 5½
2. FM Kjetil Stokke Bergens 5
3. IM Jon L. Hammer OSS 4
4. GM Einar Gausel OSS 4
5. IM Frode Elsness Moss 3½
6. IM Øystein Hole ASKO 3½
7.  Andreas Moen OSS 2
8.  Håkon Bentsen Molde ½

Øvrige klassevinner i lynsjakk
Junior: Ørnulf Stubberud OSS
Kadett: Lasse Ø. Løvik     Stavanger
Lilleputt: Jon F.B. Åsvang  Sortland
Miniputt: Peter Flermoen Harstad
Kl. I: Thomas Bryn Molde
Kl. II: Timo Nurmi ASKO
Kl. III: Kjetil Sangen Trondheim
Kl. IV: Alex. Berezkin Trondheim
Kl. V: Erik Hessbråten Nord-Odal

Lars Breivik – klasse Mester

Imponerende 
opphenting
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”Det beste jeg har gjort” mente Lars 
Breivik etter seiren sin. (foto: red.)

Nr. 2 Andreas Moen vant en fortjent 
billett til Eliteklassen. (foto: red.)

Sheila Barth Sahl (til h.) var ett 
enkelt kvalitetspoeng fra å blitt 
andre kvinne som har kvalifi-
sert seg til Eliteklassen. Katrine 
Tjølsen (til v.) har forøvrig også 
eliteklasseambisjoner. (foto: red.)

(sort) hadde dog andre planer:
XIIIIIIIIY

8r+r+-+k+0

7zpq+-vlpzpp0

6-zpn+p+-+0

5+-+-+-+-0

4-+-sN-vL-+0

3+Q+-+-zP-0

2PzP-+PzP-zP0

1tR-+R+-mK-0

xabcdefghy

Frode Ludvigsens offiserer står alle 
en tanke bedre enn Bror Thankes, så 
logikken tilsier at det kanskje finnes en 
kombinasjon i diagramstillingen. Etter 
å ha regnet kort på teksttrekket, grep 
Frode Ludvigsens sjansen og spilte...
17.Sxe6? Ved første øyekast likner det 
en fin klassisk kombinasjon. Etter 17...
fxe6 18.Dxe6+ truer hvit med å sette 
sort helt ut av spillet med 19.Td7! Sjakk 
er imidlertid et konkret spill, og det 
var en ting hvit ikke hadde 
sett. 17...Sa5! Det høviske 
er å ta imot ofre, men dette 
mellomtrekket gjør ett po-
engs forskjell. 18.Da4 fxe6 
19.Td7 Dc6! Det er det 
med dobbelttrusler at de 
mister mye av effekten der-
som motstanderen selv kan 
svare med en trussel. Bror 
Thankes forsvarspoeng er 
at Da4 står ubeskyttet og må 
dekkes. Og det gir akkuratt 
sort den tid han trenger for 
å få brikkerne sine bort. 
20.Dxc6 Sxc6 Plutselig dek-
ker Bror Thanke meroffiseren sin på 
e7 igjen, og selv om Frode Ludvigsen 
kjempet forbilledlig var det lite å stille 
opp (0-1 etter 41 trekk).

Klassevinner Lars Breivik (sort) gjorde 
seg bemerket allerede fra første runde 
da han overså en enkel taktisk vending 
i møtet med Ragnar Holm (hvit):

XIIIIIIIIY 

8r+-tr-+k+0 

7zpp+-+pzp-0 

6-+pwq-+-zp0 

5+-wQl+-+-0 

4-zP-zP-sn-+0 

3zP-+-+N+-0 

2-+L+-zPPzP0 

1tR-+-tR-mK-0 

xabcdefghy

Lars Breivik har akkurat spilt Le6-d5, 
antakeligvis for å bygge opp trykket 
mot d4 med Sf4-e6. Han glemte imid-
lertid den klassiske kombinasjonen 
...  20.Te8+! J’Adoube! 20...Txe8 
21.Dxd6 Med kun et tårn for dron-
ningen var Lars Breivik sjanseløs. At 
han likevel greide å holde liv i stillngen 
helt til trekk 53 før han måtte gi seg, var 
beundringsverdig.
Lars Breivik avga også poeng i annen 
runde, remis mot Jan Sørgjed. Så fikk 
han fart på brikkene og etter fem seirer 
på rad og rekke var Lars Breivik (sort) 
fremme på førstebordet, som Sheila 
Sahl (sort) hadde forsvart med suksess 
siden første runde.

XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+p+-trpmk-0

6-snp+p+p+0

5+r+-+-+p0

4p+-zPP+-+0

3zP-+-+P+P0

2-zPRtRK+P+0

1+N+-+-+-0

xabcdefghy

37.Tc5! En ubehagelig konfrontasjon 
for sort. Slår hun på c5, blir a4-bonden 
løs, gjør hun det ikke tvinges hun inn i 
det enda verre 37...Tb3 38.Tdd2 Td7 
39.Sd2 Tb5 40.Txb5 cxb5 41.Ke3. 
37...Txc5 38.dxc5 Sd7 39.Tc2 f5 
40.Tc4 fxe4 41.fxe4 Kf6 42.Sc3 Ke5 
43.Sxa4 Og merbonden innbragte etter 
flere spennende sekvenser til sist Lars 
Breivik et veldig viktig poeng.
Nedenfor premierekken ble der også 
spilt mye spennende sjakk. Med 4 av 
7 kunne Frode Ludvigsen (hvit) fortsat 
håpe på en plass i premierekken med 
et par avsluttende seire. Bror Thanke 
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Ole Jørn Gyldenås – klasse 1

Betalt for 
innsatsen

intervju av Arne Danielsen

- Dette er min beste prestasjon noen-
sinne. Jeg har spilt i mesterklassen to 
ganger før, men aldri vunnet klasse 1 
noen gang, dessuten var det min første 
landsturnering uten tap.
Ole Jørn er fornøyd. Svært fornøyd. 
Du trenger aldri å spørre om han har 
vunnet eller tapt, enten skinner han 
som en sol, eller har en egen, privat 
tordensky over hodet. Nå er tilværelsen 
tilnærmet skyfri.
- Jeg skaffet meg Fritz 9 i fjor og begynte 
å analysere partiene mine. Jeg merker 
nå at den seriøse jobbingen begynner 
å kaste av seg. Jeg ble klubbmester i 
Nordstrand også i år, og det er 19 år 
siden sist!
Gyldenås er opprinnelig fra Gjøvik, og 
startet opp som elev av Øystein Brekke. 
Han regner seg som en seig og tålmodig 
posisjonsspiller som ofte sitter igjen ved 
brettet lenge etter at partiene rundt er 
avsluttet.

Klasse 1
1.		 Ole	Jørn	Gyldenås,	Nordstrand	 1927	 +43 =25 =08 +37 =09 +14 +05 =02 +07 7
2.		 Karle	Stangeland,	Sandnes	 1938	 +28 -05 +35 +06 +21 +08 =09 =01 =03 6½
3.	 Ole	Woldseth,	Sotra	 1890	 +40 =07 +26 =23 -08 +27 +21 +05 =02 6½
4.	 Gunnar	Stake-Larsen,	OSS	 1936	 =21 +33 -07 =42 +30 =10 +18 +25 +05 6½
5.		 Espen	Thorstensen,	Kongsvinger	1938	 +16 +02 +09 +14 +23 +07 -01 -03 -04 6
6.	 Sissel	J	Stava,	Sevland	 1741	 =22 =15 +36 -02 -10 +39 +27 +13 +09 6
7.	 Roar	Ulvnes,	Nordstrand	 1810	 +31 =03 +04 =08 +12 -05 +13 =09 -01 5½
8.	 Roar	Naalsund,	Aalesund	 1838	 +39 +17 =01 =07 +03 -02 =22 =10 =15 5½
9.	 Tron	Walseth,	Team	Bjørnsen	 1877	 +38 +13 -05 +30 =01 +33 =02 =07 -0 5½
10.	 Leif	Bjornes,	Kristiansand	 1788	 =29 =11 =18 =26 +06 =04 +14 =08 =12 5½
11.	Morten	Lilleøren,	Lørenskog	5½, 12.	Ragnar	Edvardsen,	Drammen	5½, 13.	Helge	E	
Theting,	Kragerø	5, 14.	Mats	Bergvoll,	Tromsø	5, 15.	Åge	Olsen,	Kristiansund	5, 16.	Jan	
Elvebakk,	Trondheim	5, 17.	Jan	Stokke,	Drammen	5, 18.	Hans	Arild	Runde,	Akademisk	5, 
19.	Askild	Bryn,	Lillehammer???  0 30., 20.	Joar	Gullestad	Pettersen,	Stavanger	5, 21.	
Jon	Kåre	Myrene,	Elverum	4½, 22.	Svein	Bjørnland,	Fredriksstad	4½, 23.	Håkon	Strand,	
Stavanger	4½, 24.	Pål	Farmen,	Caissa	4½, 25.	Pål	Skogli,	Gjøvik	4, 26.	Anders	Hobber,	
Porsgrunn	4, 27.	Lars	Johansen,	Nordstrand	4, 28.	Are	Rønning,	Vadsø	4, 29.	Terje	Torger-
sen,	Kristiansand	4, 30.	Roar	E	Nakken,	Aalesund	4, 31.	Espen	Norberg,	Fribonden	4, 32.	
Anders	Rønningen,	Kongsvinger	4, 33.	Rune	Vik-Hansen,	Tromsø	3½, 34.	Leif	Kverndal,	
Stjernen	3½, 35.	Trond	E	Nilsen,	Nordstrand	3, 36.	Harry	Andersen,	Fredriksstad	3, 37.	
Terje	Nilsen,	Strømmen	3, 38.	Janos	Szalai,	Akademisk	3, 39.	Tor	Wetle	Hoem,	Molde	3, 
40.	Pål	Agdestein,	Asker	3, 41.	Dag	Andersen,	Indre	Østfold	2, 42.	Trond	A	Nilsen,	Hamar	2, 
43.	Arne	Hugo	Bøe,	Lørenskog	2.

- En viktig grunn til at jeg drar til NM 
er også det sosiale. Jeg bor sammen 
med gjengen fra Nordstrand, og det 
er utrolig trivelig!

Seriøs jobbing med sjakken har 
løftet Ole Jørn Gyldensås spill. 
Før seieren i klasse 1 vant han 
KM i Nordstrand SK for annen 
gang - på 19 år! (foto: red.)

Posisjonsspilleren Ole Jørn Gyldenås  
(hvit) viste også nydelige taktiske takter 
i det følgende parti mot Espen Thorsten-
sen (sort) fra 7. runde: 1.d4 d5 2.Sf3 
b5 3.g3 Sf6 4.Lg2 Lf5 5.Lf4 e6 6.Sbd2 
h6 7.c3 Sbd7 8.Se5 Sxe5 Som angitt i 
NM-bulletinen burde sort ha overveid 
8...c5 eventuelt med planen Db6 og Ld6. 
9.Lxe5 Ld6 

XIIIIIIIIY 

8r+-wqk+-tr0 

7zp-zp-+pzp-0 

6-+-vlpsn-zp0 

5+p+pvLl+-0 

4-+-zP-+-+0 

3+-zP-+-zP-0 

2PzP-sNPzPLzP0 

1tR-+QmK-+R0 

xabcdefghy

10.Lxf6! Det tanketomme 10.Sf3 hadde 
tillatt 10...Le4 med ganske likt spill. 
10...Dxf6 11.e4 Poenget. 11...dxe4 
12.Sxe4 Lxe4 13.Lxe4 Nå var der sole-
klart hvorfor Lxf6 var bra, for Gyldenås 
sitter igjen med en klart bedre struktur, 
flere angrepsmål (b5 og Ke8!) pluss et 
par ulikefargede løpere som sikrer han 
et begivenhetsrikt midtspill. 13...Tb8 
14.Lc6+ Ke7 15.0–0 Thd8 16.Dd3 
Tb6?! 17.Lxb5 Tdb8 18.c4 c6 19.La4 
Td8? Egentlig en strategisk falliterklæ-
ring men 19...Txb2 20.Lxc6 var heller 
ikke tilfredsstillende for sort. 20.De4 
Txb2 21.Lxc6 Td2 22.c5 Lb8 

XIIIIIIIIY 

8-vl-tr-+-+0 

7zp-+-mkpzp-0 

6-+L+pwq-zp0 

5+-zP-+-+-0 

4-+-zPQ+-+0 

3+-+-+-zP-0 

2P+-tr-zP-zP0 

1tR-+-+RmK-0 

xabcdefghy 

23.d5! Le5 24.d6+ Heretter er 
sorts skebne i praksis avgjort da de 
to fribøndene før eller siden koster 
han en offiser. 24...Kf8 25.Dh7 
g5 26.Tad1 Txa2 27.Dd3 Kg7 
28.Df3 Ta5 29.De3 Lb2 30.Lb7 
Ta3 31.De4 Le5 32.Tfe1 Lxd6 
33.Txd6 Txd6 34.cxd6 Ta2 
35.De3 Dd8 36.Dd4+ Kg8 37.d7 
Ta5 38.Tc1 Td5 39.Dxd5! 1–0
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Arild Monsøy – klasse 2:

Trimmet til 
seier

intervju av Arne Danielsen

Nå skal man vel ikke akkurat 
si at Arild Monsøy spaserte 
gjennom klassen, men faktisk 
forklarer han seieren med at 
han har begynt å trimme, 
blant annet går han dag-
lig hjem fra jobben på 
NTNUs laboratorium i 
Trondheim til Heimdal 
– en tur på gode en 
time og tre kvarter.
- Jeg har gått ned i 
vekt og blitt langt mer 
utholdende til å orke 
lange partier, forklarer 
49-åringen.
Monsøy startet å spille 
sjakk i fødestedet Sunn-

Klasse 2
1.	Arild	Monsøy,	Trondheim	 1712	 	 -32 +WO +30 +06 +17 +09 +11 +05 =04 7½
2.	Sven	Sawa,	Kongsvinger	 1648	 	 =12 +18 +07 +38 =09 +04 =05 -03 +11 6½
3.	Hans	Hovden,	Kirkegata	 1558	 	 =10 =25 +52 +14 =13 +07 =12 +02 =05 6½
4.	Kjell	Børre	Grebstad,	Asker	 1608	 	 +61 +56 +14 =24 =05 -02 +28 +10 =01 6½
5.	Ole	R	Tuft,	Caissa	 1666	 	 +19 +51 =09 +20 =04 +11 =02 -01 =03 6
6.	Jon	Gunnar	Tufta,	Bergens	 1644	 	 +33 =16 =12 -01 +41 +24 =09 +17 =07 6
7.	Tron	Aarstad,	Stjørdal	 1716	 	 =50 +30 -02 +43 +49 -03 +14 +15 =06 6
8.	Olav	K	Fredriksen,	1911	 1532	 	 +58 -14 +56 -13 +42 +49 =23 +31 =18 6
9.	John	Kr	Johnsen,	OSS	 1606	 	 +44 +40 =05 +49 =02 -01 =06 =16 =13 5½
10.	Knut	Engli,	Stjernen	 1663	 	 =03 +27 +16 -11 +25 =26 +21 -04 =19 5½
11.	Sigmund	Lunde,	Sarpsborg	5½, 12.	Oddvar	Solli,	Voss	5½, 13.	Gunnar	Lie,	Porsgrunn	
5½, 14.	Jussi	Dyrnes,	Nordstrand	5½, 15.	Asbjørn	Lindland,	Voss	5½, 16.	Ole	A	Lie,	Pors-
grunn	5½, 17.	Roar	Engen,	Aurskog-Høland	5½, 18.	Tom	Eriksen,	Sotra	5½, 19.	Erling	
Skjelstad,	SMPOAÅ	5½, 20.	Christian	Laverton,	Trondheimstud	5½, 21.	Eric	Fanghol,	
Aalesund	5½, 22.	Jørund	Berstad,	Førde	5½, 23.	Jan	Børge	Solbakken,	Ottestad	5, 24.	
Daniel	Snerthammer,	Sandnes	5, 25.	Per	Blikra,	Stavanger	5, 26.	Glenn	Lewi	Bekkelien,	
Black	Knights	5, 27.	Anders	Wågø,	Hamar	5, 28.	Mikhail	R	Lilleøren,	Lørenskog	4½, 29.	
Eirik	Lynghaug,	Risør	4½, 30.	Knut	J	Hjørnevik,	Sandnes	4½, 31.	Thore	Østrem,	Nord-
strand	4½, 32.	Ivar	Kosberg,	Molde	4½, 33.	Viggo	Andersen,	Stjernen	4½, 34.	Kent	Ove	
Snekkermo,	Verdal	4½, 35.	Einar	Kjæmperud,	Caissa	4½, 36.	Odd	Pedersen,	Lørenskog	
4½, 37.	Jan	Jotun,	Ottestad	4½, 38.	Karim	Ali,	Fribonden	4, 39.	Odd	Nordheim,	Moss	4, 
40.	Tom	R	Wister,	Kirkegata	4, 41.	Bjarne	J	Engevik,	Strømmen	4, 42.	Jon	A	Stokhaug,	
Stjørdal	4, 43.	Jonatan	M	Andersen,	Moss	4, 44.	Thoralf	N	Barstad,	Nordstrand	4, 45.	Tor-
stein	Furnes,	Follo	4, 46.	Arild	Øksnevad,	Nittedal	4, 47.	Håkon	Hoel,	Molde	4, 48.	Ståle	
Lund,	Røros	4, 49.	Edvin	Dybvik,	SMPOAÅ	3½, 50.	Henrik	Aas,	Stjernen	3½, 51.	Frode	
Høva,	Follo	3½, 52.	Hans	R	Thjømøe,	Drammen	3½, 53.	Guttorm	Andersen,	Stjernen	3½, 
54.	Thomas	G	Larsen,	Larvik	3½, 55.	Geir	O.	Aagedal,	Bergen	3, 56.	Andreas	K	Hindenes,	
Masfjorden	3, 57.	Bagher	Portazedi,	Stord	3, 58.	Carl	Christian	Aarnes,	Nordstrand	3, 59.	
Stein	Tore	Gausdal,	Sandnes	3, 60.	Ida	Lahlum,	Alta	3, 61.	Øivind	Carstensen,	Nordstrand	
2½, 62.	Evy	Færevaag,	Masfjorden	2½, 63.	Johnny	Lund,	Lørenskog	2.

dalsøra, og var så i Molde noen år før 
han bosatte seg i Trondheim. I mange år 

var han en stabil 
1. klasse-spil-
ler, med høy-
este rating på 
1930, men for 

en seks-sju 

år siden begynte nedturen, helt ned 
til 1600-tallet. Han fikk forsøke seg i 
mesterklassen i Molde for tre år siden. 
Der gikk det riktig dårlig, han vant kun 
ett eneste parti.
Særlig aktiv som turneringsspiller har 
han ikke vært, ei heller orker han å 
lese teori, da frister det langt mer med 
bulletpartier på ICC. Men klasseseieren 
ga mersmak, og nå har han fått lyst til å 
spille flere turneringer.

Arild Monsøy vant syv partier 
på rad på sin vei mot seieren. 
(foto: red.)

I  5. runde hadde Arild Monsøy 
(sort) mot Ole Tuft (hvit):
XIIIIIIIIY 

8-+nwq-tr-+0 

7zp-+-+pvlk0 

6-+pzpl+pzp0 

5+-+-+-+-0 

4-tr-+PvL-+0 

3+PsN-+-+-0 

2P+-wQLzPPzP0 

1+-tRR+-mK-0 

xabcdefghy

Plassering av hvits offiserer kan 
ingen klage på, og spørsmålet Ole 
Toft må ha stilt seg var: Kan d6-bon-
den slås? 20.Lxd6?! Td4 21.Dxd4 
Lxd4 22.Lxf8 Df6! Truer både på 
f2 og c3 så hvit må returnere en 
kostbar kvalitet. 23.Txd4 Dxd4 
24.La3 Dd2 25.Lf3 Sb6 26.Sb1? 
Eneste sjanse var å fastholde kon-
stellasjonen Tc1, La3 og Sc3. Nå 
faller stillingen hans fort sammen 
etter... 26...Dxa2! 27.Le7 Db2 
28.Tf1 Lxb3 29.Sa3 Sc4 30.Sxc4 
Lxc4 31.Td1 Le2 0–1
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Bjørn Salvesen – klasse 3

Glupere med 
åra?

intervju av Arne Danielsen

      I sjakkmiljøet er Bjørn kanskje mest kjent som en av 
de fire gærningene som for fem år siden arrangerte en 
hel landsturnering på Røros uten sikkerhetsnett. 
Som innehaver av tre klesforretninger (sammen med 
kona) i Bergstaden med egendesignet kolleksjon for 
voksne kvinner, var det nok også viktig at arrange-
mentet ble familievennlig, sånn at sjakkspillerne tok 
med seg sine koner. Sammen med kameraten Ståle 
Lund revitaliserte han for tjue år siden den lokale 
ildsjelen sjakklubben på Røros som hadde ligget 
skinndød i mange år. 
Spillemessig regner Bjørn seg som en typisk 
middelhavsfarer med rating rundt 1.400, han 
leser litt bøker, men ikke så veldig mye.
- Man blir kanskje glupere med åra? undrer 
49-åringen som flere ganger har kjempet 
i toppen av klassen, men ikke nådd helt 
opp. 
– Den morsomste seieren var mot Pål 
Moe, et texasparti der vi angrep på hver 
vår fløy og ingen hadde kontroll. Det var 
en god følelse å kjenne at det endelig 

Klasse 3
1.	Bjørn	Salvesen,	Røros	 1438	 	+12 +40 +11 =09 =04 +17 =05 +07 =02 7
2.	Rune	Handberg,	NSF	 	 	+31 -04 =10 +50 +41 =06 +17 +13 =01 6½
3.	Knut	Sletnes,	Svartlamon	 1388	 	=20 =10 =22 =48 +32 +42 =06 +26 +04 6½
4.	Steinar	Ulvik,	Frosta	 1357	 	+WO +02 =19 +44 =01 +09 =13 =05 -03 6
5.	Martin	T	Johannessen,	Kragerø	 1487	 	+49 +24 -09 =14 +15 +18 =01 =04 =12 6
6.	Anders	Rundgren,	Trondheimstud	 1270	 	=19 =17 =46 +27 +08 =02 =03 =12 +09 6
7.	Rudolf	Steinkellner,	Kirkegata	 1423	 	+28 -11 +40 =08 +44 =13 +09 -01 +19 6
8.	Per	Chr	Ødegaard,	Trondheim	 1433	 	+47 =27 +45 =07 -06 =26 =10 +17 +18 6
9.	John	Olav	Birkeland,	Egersund	 1367	 	+38 +33 +05 =01 +21 -04 -07 +20 -06 5½
10.	Odd	H	Birkestrand,	Masfjorden	 1351	 	=26 =03 =02 -15 +33 +38 =08 =11 +27 5½
11.	Audun	Sele,	Molde	5½, 12.	Roger	Granum,	Hønefoss	5½, 13.	Arild	Roen,	Aurskog-Høland	
5½, 14.	Knut	Valle,	Hammerfest	5½, 15.	Alexander	Støle,	Sandnes	5½, 16.	Jon	Arne	Grønstad,	
Elverum		5½, 17.	Pål	Moe,	OSS	5, 18.	Morgan	Henriksen,	Hamar	5, 19.	Odd	Ivar	Fystro,	1911	
5, 20.	Geir	Blom,	Sotra	5, 21.	Tore	Høe	Løvaas,	Trondheim	5, 22.	Frode	Storli,	Hamar	5, 23.	Ro-
ger	Sætre,	Bergens	5, 24.	Per	Skogli,	Gjøvik	5, 25.	Øyvind	Hjelle,	Bodø	5, 26.	Jan	Rune	Moberg,	
Follo	4½, 27.	Leif	Tidemann-Andersen,	Caissa	4½, 28.	Olav	Aarstad,	Stjørdal	4½, 29.	Majid	Gh	
Jelogir,	Bergens	4½, 30.	John	Ivar	Brekke,	Trondheim	4½, 31.	Harald	Helberg,	Kongsvinger	4, 
32.	Kjetil	Sangen,	Hamar	4, 33.	Bjørn	Ellingsrud,	Nordstrand	4, 34.	Steinar	Lode,	Våler	4, 35.	
Yngve	Rasdal,	Masfjorden	4, 36.	Jan	Brix,	Caissa	4, 37.	Dag	F	P	Snerthammer,	Sandnes	4, 38.	
Harald	Mottang,	Stjernen	4, 39.	Kjell	Juul,	Stjernen	4, 40.	Anders	Knudsen	Beck,	Tønsberg	3½, 
41.	Atle	Larsen,	Stavanger	3½, 42.	Mark	Akali,	Kampen	3½, 43.	Harald	Omland,	Asker	3½, 
44.	Oddvar	Kristiansen,	Stjernen	3½, 45.	Finn	Arild	Wister,	Kirkegata	3, 46.	Svein-Erik	Bakken,	
Follo	3, 47.	Leif	Gulliksen,	Stjernen	3, 48.	Tore	Sverdrup,	Bodø	3, 49.	Kjell	Iversen,	Stjernen	3, 
50.	Inge	Larsen,	Stavanger	3, 51.	Per	Anders	Hagen,	Verdal	1.

Butikkinneha-
ver fra Røros, 

Bjørn Salvsen, 
trakk flere gan-
ger det lengste 

strået i de rene 
bravalaslag.

Toppoppgjøret i 9. og siste 
runde mellom Rune Handberg 
(hvit) og Bjørn Salvesen (sort)  
sluttet underholdende: 
XIIIIIIIIY 

8r+r+-+k+0 

7zpq+-zpp+p0 

6R+-zp-+p+0 

5wQ-+n+-+-0 

4-+-vL-zP-+0 

3+PzP-+-zP-0 

2-+P+-+-zP0 

1+-+-tR-mK-0 

xabcdefghy

Bjørn står trykket men ser 
sin sjanse og griper den. 22...
Sxc3! 23.Ta1? Sb5 Han kunne 
ha vunnet med 23...Se2+ og 
Sxd4. 24.Lxa7 Txc2 25.Lf2 
Txa6 26.Dxa6 Dxa6? Først 
26...Tc1+ var et halvt poeng 
bedre! 27.Txa6 Tb2 ½–½.

(foto: red.)
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intervju av Arne Danielsen

Anders Moe meldte seg inn i OSS for to 
år siden etter å ikke ha spilt organisert 
sjakk på 20 år. Resultatet ble over all 
forventning!
- Forrige landsturnering var i Kristian-
sand i 1987, da var jeg 16 år gammel, 
forklarer Anders som siden den gang 
har vært beskjeftiget med å ta ho-
vedfag i matematikk, skaffe 
seg jobb som dataprogram-
merer samt skaffe seg 
stifte familie og en datter 
på elleve.
- Det var fattern, Pål Moe 
som gjerne ville ha meg 
med. Han bor i utlandet 
(Chile) resten av året, men 
reiser alltid hjem for å delta 
i Landsturneringen. Og selv 
om familie og jobb har tatt 
oppmerksomheten min hittil, 
må jeg si at resultatet i år gav mer-
smak. Det er derfor ikke utenkelig at 
jeg deltar neste år, da i samme klasse 
som min far.
Var seieren overraskende?
- Vel, jeg hadde nok klasse 3-
styrke for tjue år siden, men 
det er jo svært lenge siden, 
da. Jeg startet og sluttet med 
tap, og førsteplassen var delt, 
så ingenting var avgjort før i 
siste runde.
Anders Moe skryter ellers av 
arrangementet på Hamar, og 
karakteriserer sjakk som en 
svært sosial og inkluderende 
sportsgren.

Klasse 4
1.	Anders	Moe,	OSS	 	 	 -15 +28 +22 +16 +17 +09 +05 +06 -02 7
2.	Alexander	Berezkin,	Trondheim	 1126	 	 =03 +33 +26 +31 +25 =05 -06 +14 +01 7
3.	Per	Johnny	Nygård,	Hamar	 1246	 	 =02 -25 +34 =21 +33 +32 +11 +10 =04 6½
4.	Rolf	A	Olsen,	Samisk	 1197	 	 -31 +38 +10 =14 +39 +20 =09 +05 =03 6½
5.	Øivind	Ekeberg,	Bærum	 1217	 	 +12 +18 +15 +11 =09 =02 -01 -04 +14 6
6.	Berge	Frimanslund,	Sotra	 1165	 	 =09 =10 +30 +23 =20 +11 +02 -01 =07 6
7.	Trond	Davidsen,	Direkte	 1134	 	 -21 +WO =36 =12 =16 +26 +31 +13 =06 6
8.	Jan	Svindahl,	Kristiansand	 1198	 	 -24 -40 +38 +26 -14 +28 +30 +25 +09 6
9.	Lars	Fagerheim,	NSF	 0000	 	 =06 +34 +13 +32 =05 -01 =04 +15 -08 5½
10.	Vegard	Stensen,	Tromsø	 1092	 	 =34 =06 -04 +35 +18 +17 =15 -03 W20 5½
11.	Magnus	Lynghaug,	Risør	5½, 12.	Anders	Stanghelle,	Nord-Odal	5½, 13.	Eivind	Brandt,	
1911	5½, 14.	Pål	Egil	Knutsen,	Samisk	5, 15.	Endre	Grøtnes,	Nordstrand	5, 16.	Øivind	Jakob-
sen,	Skjervøy	5, 17.	Thorbjørn	Skaug,	Fredriksstad	5, 18.	Leif	Sigurd	Larsen,	Stord	5, 19.	Karl	
Eirik	Ødegaard,	Trondheim	5, 20.	Tom	Jøran	Rønning,	NSF	4½, 21.	Roy	Lilleby,	NSF	4½,
22.	Jan	I	Stava,	Sevland	4½, 23.	Lisbeth	Haugsvær,	Masfjorden	4½, 24.	Håvard	Løvik,	Stavan-
ger	4½, 25.	Øivind	Andersson,	Drammen	4, 26.	Lars	A	Stensen,	NSF	4, 27.	Øivind	Hagberg,	
Stovner	4, 28.	Tommy	Hansen,	OSS	4, 29.	Bjørn	Noralf	Dybvik,	Aalesund	4, 30.	Jan	Olav	Næss,	
Svartlamon	4, 31.	Charles	Hulsmans,	Drammen	3½, 32.	Lars	Hope,	Brønnøysund	3½,
33.	Petter	Thorvaldsen,	Fredriksstad	3½, 34.	Eric	Torgersen,	Kristiansand	3½, 35.	Finn	Sy-
vertsen,	Asker	3½, 36.	Leif	Edvardsen,	Drammen	3, 37.	Jan	M	Karlsen,	Arendal	3, 38.	Richard	
Aleksandersen,	Stavanger	3, 39.	Knut	Are	Hansen,	Kristiansand	2½, 40.	Olav	Grande,	1911	
2½, 41.	Oddvar	Aasen,	Moss	2½, 42.	Trond	V	Braathen,	Moss	2, 43.	Tom	Rune	Johansen,	

Anders Moe – klasse 4:

Grusomt comeback

Programmøren Anders Moe har ty-
deligvis fått sjakklysten igjen etter 
mange års fravær. (foto: red.)

Fem seire på rad fra 2. til 6. runde 
hadde ført til at Anders Moe delte ledel-
sen med Alexander Berezkin og Øivind 
Ekeberg. Oppgjøret med Ekeberg (hvit) 
i 7. runde  var derfor svært avgjørende 
for Moe, men etter 34. trekk så det ikke 
akkuratt lyst ut:

XIIIIIIIIY 

8-+r+-+-+0 

7+R+n+kvl-0 

6-+qzp-zp-+0 

5zp-+-zpPzp-0 

4P+pzPP+-zp0 

3+-zP-vL-+P0 

2-+-+LmKP+0 

1+Q+-+-+-0 

xabcdefghy 

35.d5! Dxa4 Sorts stilling henger 
tydeligvis i en tynd tråd, og Anders 

hadde nok gitt sig dersom Øivind nå 
hadde spilt 36.Ld1, noe som tvinger 

Da4 vekk fra dekningen av Sd7? 
Men den sympatiske psykiater 
fra Bærum bytte heldigvis - kun 
for Anders, selvsagt - om på 
trekkene og spilte i stedet først 
... 36.Txd7+?? Dxd7 og plut-
selig er det sort som har avgjø-
rende materiell overvekt. 37.g3 
hxg3+ 38.Kxg3 Dc7 39.Lh5+ 
Ke7 40.Lg6 Db7 41.Dc1 Th8 

42.Da3 Db5 0–1
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Toms historie er temmelig typisk for 
mange deltakere i klasse 5. Det startet 
med at sønnen Asbjørn ble skikkelig 
hekta på sjakk for to år siden.
En viktig årsak var at Landsturneringen 
ble avholdt så å si på hjemmebane – i 
Sandnes – trettenåringen meldte seg 
på i nybegynnerklassen, høstet femti 
prosent skår, og dermed var det gjort!
- Jeg måtte kjøre ham fra Bryne til 
sjakklubben i Sandnes hver uke, og fant 
ut at da kunne jeg like gjerne spille sjøl 
også. Jeg kjente ingen teori, men kom 
jeg levende ut av åpningen, var det en 
sjanse for at det kunne gå bra.
Det var Asbjørn som fikk ham med til 
Hamar, etter å ha vunnet Kadett B i fjor, 
men den 54-årige sivilingeniøren hadde 
selv ingen ambisjoner.
- Jeg tapte det første partiet og fikk kjeft 
av sønnen, derfor måtte jeg skjerpe 
meg, ler han, og legger til at hele fami-
lien stortrivdes på Hamar. Han er glad 
for at barna har begynt å interessere seg 
for sjakk, og satser også selv på å møte 
utfordringen i klasse 4 neste år.

Klasse 5
1.	Tom	Steinskog,	Sandnes		 	867	 	-10 +13 +35 +27 +08 +11 +02 =03 +06 7½
2.	Leif	Kjøita,	direkte	medlem	 	 	 	+11 +04 +34 +15 +06 +03 -01 -05 +10 7
3.	Allan	Lilleøren,	Lørenskog	 	973	 	+30 =07 +16 +10 +15 -02 +04 =01 =05 6½
4.	Steinar	Leite,	Modum	 	841	 	+22 -02 =19 +16 +10 +06 -03 +17 +13 6½
5.	Tormod	Thingstad,	Hønefoss	 	917	 	+12 =16 +20 -06 +19 =17 +15 +02 =03 6½
6.	Morthen	Auke,	Konnerud	 	885	 	+28 +19 +14 +05 -02 -04 +11 +07 -01 6
7.	Truls	Jørgensen,	Kragerø	 	971	 	+27 =03 -10 =20 +16 +12 +18 -06 =08 5½
8.	Tore	Nilssen,	OSS	 	828	 	+26 +23 -15 +12 -01 -18 +20 +11 =07 5½
9.	Jens	Thordal,	Sandnes	 	963	 	-14 +29 -17 +22 -23 +28 =12 +18 +21 5½
10.	Lars	Kristian	Maron	Telle,	Hamar			 	+01 =20 +07 -03 -04 +23 =21 +15 -02 5
11.	Bjørn	Michaelsen,	Stovner	5, 12.	Frode	Larsplass,	1911	5, 13.	Stein	Sjuls	Hansen,	
Kampen	5, 14.	Nina	Sæterøy,	Fredriksstad	5, 15.	Petter	Svendsen,	Kragerø	4½, 16.	Tor	
Engebretsen,	Nordstrand	4½, 17.	Markus	Domaas	Lindahl,	Moss	4½, 18.	Asbjørn	Hjørnevik,	
Sandnes	4½, 19.	Ole	Birkeland,	Kristiansand	4, 20.	Marius	Johansson,	Masfjorden	4, 21.	
Jan-Erik	Brandt,	1911	4, 22.	Bjørn	K	Wold,	1911	4, 23.	Trond	Magne	Ponce,	Sandnes	4, 24.	
Benjamin	Mjelde	Andersen,	Moss	4, 25.	Kjetil	Danielsen,	Nordstrand	4, 26.	Bjørn	T	Rosland,	
Sandnes	4, 27.	Paul	Ivar	Johansen,	Tromsø	3½, 28.	Stian	Kosberg,	Molde	3½, 29.	Tom	
Arnesveen,	Ottestad	3½, 30.	Jens	Østmann,	Tønsberg	3, 31.	Ann	Helen	Østmoe,	Porsgrunn	
3, 32.	Sissel	M	Engevik,	Strømmen	2½,
33.	Lars	Christian	Lote	Rosland,	Sandnes	2½, 34.	Thomas	Fürst,	Modum	2, 35.	Gro	Lafton,	
Strømme	1.

Tom Steinskog – klasse 5:

Pappa tar gull!
av Arne Danielsen

Da pappa Steinskog fikk kjeft 
av sønnen sin etter nederlaget i 
første runde, skjerpet han spillet 
sitt og avga siden bare en enkelt 
remis til sin nærmeste konkur-
rent. (foto: red.)

Anna Elisabeth Westerlunds
Skjønnhetspremier
Anna Elisabeth Westerlunds fond 
delte som vallig ut tre skjønn-
hetspremier for tre beste partier i 
lilleputtklasse. Disse gikk til:

1.premie: 
Fredrik B. Jacobsen - Odd Martin 
Guttulsrud 0-1 fra 1.runde.
2.premie
Eivind S. Berntsen-Jens Hjorth 
Kjølberg 0-1 fra 1.runde.
3.premie
Jon Fredrik Åsvang-Jathavan Sunt-
havalingam 0-1 fra 4.runde.

2000 dugnadstimer
Under NM-uka jobbet 39 personer 
gratis, med til sammen over 2000 
dugnadstimer.
I ”den harde kjerne” var det 
flere som nærmet seg 150 timer 
i løpet av på NM-uka. Timene er 
bokført og vil danne grunnlag for 
fordeling av overskuddet som 
skal tilbakebetales til klubbene.
Størrelsen på overskuddet er ikke 
klart enda.

O. Jonar Lensebakken

Pratelagsjakk
Gullet gikk ”Carlsen co” som slo 
laget ”Moen, Moen, Moen & Moen” 
med sifrene med 5½-½ (!) i fina-
len. Bronsefinalen ble vunnet av 
”Pimp Stars” over ”My Boobs are 
OK! Go  boobs” med 5-1.
Deltakerne på vinnerlaget var:
Carlsen og co: 
 Magnus Carlsen, Katrine Tjølsen, 
Marianne Haug og Ingrid Carlsen.
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Pål Andreas Hansen – klasse Lilleputt (U12)

Verdalingen vant

Lilleputt
1.	Pål	Andreas	Hansen,	Verdal	 1609	 	 +40 +14 =04 +11 +06 +07 =05 -03 +13 7
2.	Shervin	Malou,	Stavanger	 1340	 	 -23 +46 +25 +37 -03 +20 +22 +19 +05 7
3.	Tor	Botheim,	1911U	 1394	 	 +25 +15 -07 +13 +02 =05 +10 +01 -04 6½
4.	Jon	Fr.	B.	Åsvang,	Sortland	 1512	 	 +24 +21 =01 -07 +15 =09 +06 =13 +03 6½
5.	Odd	Martin	Guttulsrud,	1911	 1426	 	 +20 +16 =23 +17 +12 =03 =01 +07 -02 6½
6.	Anders	Thingstad,	Hønefoss	 1577	 	 +35 +19 +08 =10 -01 +12 -04 +11 +07 6½
7.	Jathavan	Suntharalingam,	OSS	 1540	 	 +50 +34 +03 +04 +10 -01 +08 -05 -06 6
8.	Stian	Johansen,	Fredriksstad	 1032	 	 +46 +32 -06 +26 =23 +24 -07 =12 +19 6
9.	Simon	Barane,	Sandnes	 1081	 	 +53 +41 -10 +34 =19 =04 -11 +26 +24 6
10.	Jens	Hjorth	Kjølberg,	1911U	 1353	 	 +28 +13 +09 =06 -07 +23 -03 =15 =12 5½
11.	David	Lange,	Follo	5½, 12.	Rolf	Brage	Lafton,	Strømmen	5½, 13.	Ole	Emil	Frisvold,	Ber-
gens	5½, 14.	Joakim	S	Misund,	1911	5½, 15.	Markus	Moripen,	Nordstrand	5½, 16.	Sigve	
Haugsdal,	Masfjorden	5½, 17.	Arne	Morten	Kästel,	Molde	5½, 18.	Knut	Ø	Abrahamsen,	Nord-
strand	5½, 19.	Ingrid	Øen	Carlsen,	NTG	5, 20.	Fredrik	Beer	Jacobsen,	Stavanger	5, 21.	Jørgen	
Hoel,	Bergens	5, 22.	Ole	V	Aase,	Stavanger	5, 23.	Erlend	Pilø,	Hamar	4½, 24.	Ole	Martin	
Moen,	OSS	4½, 25.	Øyvind	Stokkenes	Eliassen,	Direkte	4½, 26.	Åsmund	Neubauer,	Lilleham-
mer	4½, 27.	Simen		Aleksandersen,	Sevland	4½, 28.	Eivind	Sæteren	Berntsen,	Nordstrand	
4½, 29.	Kristian	Haagaas,	Nordstrand	4½, 30.	Andreas	Lote	Rosland,	Sandnes	4½, 31.	Even	
Andreas	Grøtnes,	Nordstrand	4½, 32.	Jon	Alver	Lilleengen,	SMPOAÅ	4½, 33.	Andreas	Kanages	
Anda,	Stavanger	4, 34.	Martin	Enerud	Brodshaug,	AurskogHøland	4, 35.	John-Andrè	Sund-
voll,	Hønefoss	4, 36.	Thomas	Erling	Lone,	1911U	4, 37.	Truls	Dybvik,	SMPOAÅ	4, 38.	Hanne	
Bjornes,	Kristiansand	4, 39.	Odin	Haagensen,	SMPOAÅ	4, 40.	Vegard	Andre	Roen,	Aurskog-
Høland	3½, 41.	Fredrik	Lange	Berge,	1911U	3½, 42.	Trym	Daniel	Rødvik,	Ridabu	3½, 43.	
Håkon	Kvam	Johnsen,	SMPOAÅ	3½, 44.	Jan	Christian	Fürst,	Modum	3, 45.	Stian	Margarites,	
Fredriksstad	3, 46.	Ådne	Iversen,	Ridabu	3, 47.	Sindre	Brobakken,	Hamar	3, 48.	Jon	Asgeir	
Torsvik,	Figgjo	3, 49.	Kristian	Idar	K.	Thordal,	Sandved	3, 50.	Niklas	Savio,	Porsgrunn	2½, 51.	
Emilie	Bergum	Larsen,	OSS	2½, 52.	Erik	J	Auke,	Konnerud	2½, 53.	Eirik	André	Moltu,	Sarps-
borg	2.

Favoritten Pål Andreas Hansen fikk kamp til 
målstreken i Lilleputtklassen. (foto: BBJ)

Veksten på grasrotsnivå var 
synlig især i Lilleputtklassen 
som vanligvis domineres av 
osloområdets store klubber 
og lokallag. I år var et be-
merkelsesverdig unntak da 
Verdals Pål Andreas Hansen 
vant på kvalitet foran Sher-
vin Malou fra Stavanger.
At topprangerte Pål Andreas 
innfridde var, i det omfang 
det går an å stole på elotal-
lene blant lilleputtene, å 
forvente, men han fikk bok-
stavelig talt kamp til streken. 
Før siste runde hadde hele 
fem spillere mulighet for 
å vinne, heriblant tre for 
osloområdet, men fasitt ble 
at alle de tre tapte.
Pål Andreas Hansens (hvit) 
hadde gjorde ellers sitt for 
å holde motstanderne fra 

Oslo på avstand da han i 6. 
runde møte Jathavan Sunt-
haralingam (sort) fra OSS, 
sto frem til da sto bokført 
med 5 av 5.
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8r+ltr-+k+0 

7zpp+-+pzpp0 

6-wq-+p+-+0 

5+-+-vL-+-0 

4-+P+-zP-+0 

3+-+L+-+-0 

2PzP-+Q+PzP0 

1+-+-+R+K0 

xabcdefghy

”Sort har en ørliten materiell 
fordel, men hvits løper på e5 
er mye sterkere enn svarts 
tårn på a8,” skrev Rune 
Djurhuus etterpå i Dagbla-
det. 18.Dg4! f6 Alternativet 
18...g6 var ikke mye festligere 
for sort, for Pål Andreas kan 
da helt uforstyrret fortsette 
angrepet sitt med 19.Tf3! 
Det romantiske 19.Lxg6 var 
også mulig men forhastet 
da sort holder remis etter 
19...exf6 20.Dh4 Td7 21.Df6 
Dd8. 19.Lxf6 Dc7 20.Lxd8 
Dxd8 21.Td1 Df6 22.Dh5 
h6 23.De8+ Df8 

XIIIIIIIIY 

8r+l+Qwqk+0 

7zpp+-+-zp-0 

6-+-+p+-zp0 

5+-+-+-+-0 

4-+P+-zP-+0 

3+-+L+-+-0 

2PzP-+-+PzP0 

1+-+R+-+K0 

xabcdefghy 

24.Lh7+! En klassisk kom-
binasjon som koster sort 
dronningen. 1–0.
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Den nå 11-årige Peter Flermoen fra 
Harstad var i en klasse for seg da han 
ble miniputtmester med ni poeng av 
ni mulige. ”Det var rett og slett for stor 
nivåforskjell på Peter og resten,” som 
Gunner Berg Hanssen etterpå skrev i 
sin TSK-spalte på Internett.
Peter Flermoens behandlet alle likt, 
også sine nærmeste konkurrenter Hen-
ning Kjøita fra OSSU, som fikk en udelt 
annenplass, og Kristain Stuvik Holm 
fra Ridabu som ble nummer tre. Begge 
partier ble korte og severdige.
Mot Kristian Holm (sort) i runde 5 inn-
bragte Peters (hvit) småfrekke åpning 
han denne lovende angrepsstilling:

XIIIIIIIIY 

8-tr-wq-mk-tr0 

7zpp+l+p+p0 

6-+n+-+p+0 

5+-zP-zp-+n0 

4-+-zpN+-+0 

3+Q+P+NzP-0 

2P+-+PzPLzP0 

1tR-+-mK-+R0 

xabcdefghy

15.Sfg5 De7 16.Sd6 Le6? Etter 
16...Sd8 er sort fortsatt med i partiet. 
17.Sxe6+ Dxe6 18.Ld5! Ved at løpe-
ren bruker d5 som stoppested før slaget 
på c6 overbelastes sorts dronning og 
hvit vinner direkte. 18...Dd7 19.Lxc6 
Dc7 20.Ld5 Dxc5 21.Sxf7 1–0.

Miniputt
1.	Peter	Flermoen,	Harstad	 1508	 	 +26 +18 +12 +07 +03 +08 +02 +04 +06 9
2.	Henning	Kjøita,	OSSU	 1165	 	 +28 =03 +15 +13 =08 +06 -01 +16 +07 7
3.	Kristian	Stuvik	Holm,	Ridabu	 	 	 +46 =02 +29 +17 -01 +13 +19 +07 -04 6½
4.	Jonas	H.	Rasmussen,	Bergens	 	 	 -19 +39 =36 +32 +29 +11 +05 -01 +03 6½
5.	Jakob	Olafsen	Grande,	1911U	 770	 	 +27 +23 =06 =24 +25 =10 -04 +20 +14 6½
6.	Holger	Thordal,	Sandved	 712	 	 +44 +17 =05 =16 +09 -02 +20 +08 -01 6
7.	Andreas	Jansen,	Bergens	 871	 	 +34 +09 +32 -01 +14 +16 +10 -03 -02 6
8.	Erle	A.	M.	Hansen,	Kristiansand	 1097	 	 +33 +30 =16 +11 =02 -01 +21 -06 +17 6
9.	Oda	Tjetland,	Samdved	 567	 	 +25 -07 +28 +12 -06 -20 +31 +21 +16 6
10.	Reid	Erik	Friberg,	Porsgrunn	 894	 	 +49 -13 +23 +31 +24 =05 -07 =15 =12 5½
11.	Erik	Botheim,	1911U	5½, 12.	Jarani	Suntharalingam,	OSS	5½, 13.	Sonder	Jakobsen,	Skjerv-
øy	5½, 14.	Eivind	Aartun,	Stavanger	5½, 15.	Torgeir	Kjøita,	OSSU	5½, 16.	Ulrik	Olsen,	OSSU	5, 
17.	Johannes	Høva	Bøhler,	1911	5, 18.	Jørgen	Nes,	Modum	5, 19.	Gregor	Taube,	1911U	5, 20.	
Johannes	Haug,	ØSKU	5, 21.	Theodor	Lund,	Lillehammer	5, 22.	Maud	Rødsmoen,	OSSU	5, 
23.	Ole	Fredrik	Stangeland,	Sandved	5, 24.	Egil	Aarstad	Fjeldheim,	Nordstrand	4½, 
25.	Ola	Sæteren	Berntsen,	Nordstrand	4½, 26.	Vegard	Kanages	Anda,	Stavanger	4½, 
27.	Mathias	Sætre,	Bergens	4½, 28.	Marius	Eriksen,	Nord-Odal	4, 29.	Peter	Agdestein,	
NTG	4, 30.	Sherington	Amarapala,	Lørenskog	4, 31.	Øyvind	Brekke	Fløtten,	Modum	
4, 32.	Håkon	S	Faber,	SMPOAÅ	4, 33.	Christiane	Moen,	OSS	4, 34.	David	
Hoen	Tjore,	Masfjorden	4, 35.	Aurora	Sæterøy,	Fredriksstad	4, 36.	Eskil	Eke-
land	Grønn,	1911	3½, 37.	Ingvild	Brekke	Fløtten,	Modum	3½, 38.	Mia	Sæ-
terøy,	Fredriksstad	3½, 39.	Syver	Døving	Agdestein,	Asker	3½, 40.	Caroline	
Beer	Jacobsen,	Stavanger	3½, 41.	Magne	Stangeland	Hårr,	Vigrestad	3½, 42.	
Åsmund	Arnås	Jødahl,	Ridabu	3½, 43.	Lars	Christian	Moltu,	Sarpsborg	3, 44.	
Eivind	André	Karlsen,	Fana	3, 45.	Astrid	Botheim,	1911	3, 46.	Jørgen	Thing-
stad,	Modum	2½, 47.	Sebastian	Barth	Sahl,	Asker	2½, 48.	Torbjørn	Østmoe,	
Porsgrunn	2, 49.	Paul	Christian	André	Auke,	Konnerud	2.

Nybegynner
1.		Tommy	Bergheim,	Setskog	6, 2.	
Silje	Roen,	Setskog	5½, 3.	Åshild	
Hjørnevik,	Lye	4, 4.	Øyving	Hjørnevik,	
Lye	3½, 5.	Øyvind	Haug,	Østersjø	3, 
6.	Sindre	Jødahl,	Ridaby	3, 7.	Mag-
nus	Kristiansen,	Stange	2, 8.	Jøran	
Brobakken,	Ridaby	2, 9.	Sara	Kvam	
Kohmann,	Hamar	0, 10.	Ida	Rødvik,	
Ridabu	0.

Henning Kjøita (tv) og Peter Flermoen 
(th) har ivrige tilskuere. (foto: red.)

Peter Flermoen – klasse Miniputt (U10):

Flermoen fullstendig suveren

Den imponerende rundspillingen av 
motstandene gjentok Peter Flermoen  
tilsynelatende uten problemer runde 
etter runde. Også da han (sort) i 7. 
runde møte sin nærmeste konkurrent, 
Henning Kjøita (hvit) fra OSSU:
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8-+-tr-+-tr0

7zp-zp-+kzpp0

6l+p+-zp-+0

5+-vl-+L+-0

4-+P+Psn-+0

3+P+-+P+-0

2PvL-sN-+-zP0

1+-+R+K+R0

xabcdefghy

18...g6! Rune Djurhuus skrev i Aftenpos-
ten: ”Svarts løper og springer holder den 
hvite kongen i et jerngrep på førsteraden, 
men løperen på f5 har heller ikke så 
mange felter å gå til.” 19.Lg4 h5 Løpe-
ren er prisgitt. Henning Kjøita gjorde sitt 
beste for å finne en motsjanse men var 
sjanseløs mot Peter Flermoens presise 
spill. 20.e5 hxg4 21.fxg4 Sd3 22.Se4 
Sxb2 23.Txd8 Txd8 24.e6+ Ke7 1-0. 
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IM Svein Johannessen (foto: red.)

En stor mester
Dra til hjørnet til Bogstadveien 30, ta 
heisen til syvende og gå inn av døren til det 
forgjettede sjakklandet OSS … og sjansen 
er stor for at den første du møter er den 
levende legende Svein Johannessen. Glem 
ikke å si gratulerer hvis du kommer 
innom akkurat den 17. oktober, for da 
fyller Svein 70 år!
Og sant nok, for Svein har: ”i mange tiår 
vært en levende del av klubben - alltid til 
stede, et levende inventar. Mens alle andre 
snakker om hvordan det var i gamle dager 
(…) skiller ikke Svein mellom fortid og 
nåtid: Han var og er i klubben hver dag,” 
som Atle Grønn uttrykte det i forbindelse 
med at Svein før sommeren ble utnevnt til 
æresmedlem av OSS. Alt vennlig ment.
Gå noen tiår lengre tilbake i tid og gjør 
perspektivet bredere. Da spilte Svein  en 
hovedrolle i norsk sjakk - som førstespil-
leren. Rundt 1960 var nivået i de nordiske 

landene høyt. Spillere som Ståhlberg, 
Stoltz, Olafsson og Bent Larsen hadde 
alle nasjonal kjendisstatus og sjakk som 
levevei. Jeg veit ikke Svein hadde, men 
på selve sjakkbrettet var han den eneste 
nordmann som alle hadde den største 
respekt for.

Hvorfor forsto jeg først da jeg spilte gjen-
nom mange av Sveins partier for å finne 
de seks oppgavene nedenfor. Det var ikke 
det at Svein slo sterke stormestrer, det var 
måten han gjorde det på. Sveins offiserer 
levde på en rar måte sitt eget liv. Som 
oftest sto de ikke bare bra, de sto perfekt 
bra. Alle som en.
Det var nøkkelen som fikk brikkene til å 
falle på plass i dobbelt betydning. Sveins 
særlige sjakkbegavelse trådte nå tydelig 
frem. De lange stillferdige manøvre for 
å forbedre en enkelt offisers plassering 
og rolle i samspillet med de øvrige ga 
plutselig fin mening. Ikke at det skortet på 
eventyrlyst eller oppfinnsomhet, saken er 
bare den at Sveins intuitive følelse for offi-
serenes samspill var og er så velutviklet at 
den synes å gå forut for det meste annet. 
Slike evner er veldig få forunt og at Svein 
hadde styrke og talent til å bli stormester 
er udiskutabelt.

Bjarke Sahl
  

Løsninger på s. 46

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

Nr. 1: Hvit trekker Nr. 2: Hvit trekker

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Hvit trekker
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7+-+-+-+p0

6-+-wq-sNp+0
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4-+-vl-sn-zP0

3+-+-+-wQ-0

2PzPRtR-+-+0
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xabcdefghy

XIIIIIIIIY
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3+-wQ-+-+L0
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2Q+-+-+K+0

1+-+-+-+-0
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3+-vLPwQ-+-0

2-+-+-zPPzP0

1tRR+-+-mK-0

xabcdefghy

XIIIIIIIIY

8-+-trntrk+0

7+-+-+-zpp0
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Vi gratulerer Svein 17. oktober

Svein  
Johannessen 
70 år

Høydepunkter i Svein 
Johannessens karriere

1954 NM i Drammen: 
 Juniornorgesmester
1955 Junior-VM: 
 A-finale og skjønnhetspremien 
1956 OL i Moskva: Debuterte for 

Norge med bra resultat
1959 NM i Oslo: 
 Norgesmester første gang
1959 Nordisk i Örebro: Nordens-

mester som første nordmann
1960-61 Stockholm-turneringen: 
 Remis mot regjerende ver-

densmester Tal  
1961 Soneturneringen i Marianske 

Lazne: Nr. 4 og internasjonal 
mester med ett poengs mar-
gin

1965 Nordisk i Oslo: Delt første-
plass, tapte omkamp med 1-1 
pga kvalitetspoeng

1968 OL i Lugano: Bronsemedalje 
for tredje høyeste score på 1. 
bord 

1970 OL i Siegen: Norges første-
bordspiller for sjette gang på 
rad

1973 NM i Sandnes: Norgesmester 
for fjerde gang

1980 Hamar: Vinner av Astoria 
Chess International

2001 og 03 Nordisk seniormester

Svein i spill mot Thor Støre 
(begge OSS). Bak de står Arne 
Lunde (Lillehammer) til høyre 
NSFs daværende president 
Arne S. B. Krogdahl. 
(Foto: Øystein Brekkes arkiv).

Svein deltok i sin første landsturnering 
i Skien i 1952. 
Det var en varm sommer og vi ble 
nærmest stekt i turnhallen til fotball-
klubben Odd. Klimaanlegg var ukjent og 
spillerne led seg gjennom partiene. Vi 
yngre, som var innkvartert på en skole 
i nærheten med våre soveposer og med 
halmsekker som underlag, følte at vi 
hadde det utmerket. Uten datamaskiner 
og behov for å ”preppe” før runden, fikk 
vi tid til å bli godt kjent med hverandre. 
Fotballspilling og 2 minutters lynsjakk 
var populære aktiviteter.
Svein var da 14 år og det betraktet 
man den gang som en meget ung tur-
neringsspiller, noe som viser at tidene 

har forandret seg siden den gang. Han 
viste fort at han hadde et stort talent for 
sjakk. Den gang var det få turneringer 
utenom klubbens vår- og høstturnerin-
ger og der var lite tilgjengelig sjakklit-
teratur. Det var 
ikke enkelt for en 
ung spiller med 
talent og ambi-
sjoner til å utvikle 
seg som sjakkspil-
ler. I 1954 flyt-
tet Svein til Oslo 
og ble medlem 
av OSS, hvor den 
gang praktisk talt 
hele den norske 
sjakkeliten var 
samlet. Svein fant 
seg vel til rette i 
klubben og han 
utviklet seg hurtig 
og ble en fryktet 
motstander.

Dobbelt 
mester i ’59
Landsturneringen i 
1959 ble avholdt i 
Oslo. OSS, som feiret 
sitt 75 års jubileum, var arrangør. 
Svein ble Norgesmester for første gang. 
En måned senere deltok Svein i det 
nordiske mesterskapet i Örebro. Svein 
ble Nordensmester foran den svenske 
stormesteren Gideon Ståhlberg og 
islendingen Ingi Johannsson. Morgen-
nyhetene i radion serverte meldingen 
dagen etter. Sjakk hadde en stor posi-
sjon i radien på den tiden.
Jeg tror at det var etter dette at Jørgen 
Sauren, også kalt ”Sjefen”, utnevnte 
Svein til ”Lama”, en tvetydig hederstit-
tel som Svein hadde i mange år. Svein 
hadde tro på seg selv og han utviklet en 
kreativ spillstil, mye basert på egne ide-
er. Dette gjorde at han var en vanskelig 
motstander, hans planer var vanskelig 
å gjennomskue. Vi kjenner alle Sveins 
posisjon i norsk sjakk i årene som 
fulgte, både som NM grossist, IM-tittel 
og ankermann på olympialaget.

Fikk møte de beste
Svein fikk anledning til å møte mot de 
beste spillere, bl.a. Smyslov, Petrosjan, 
Tal, Fischer, Spasski og Keres. På 60- 
tallet var ikke tiden moden for profesjo-

nell sjakk i Norge. 
Hadde det vært 
mulig villle nok 
Svein blitt den før-
ste profesjonelle 
sjakkspiller i Nor-
ge. Med den posi-
sjon som Svein 
hadde, fikk han 
stor betydning for 
utviklingen av den 
neste generasjon 
norske toppspil-
lere.
I de senere år har 
han vært en aktiv 
seniorspiller og 
er den naturlige 
førstebordsspiller 

på det norske laget 
ved EM for seniorlag 
i Dresden. 
Det er hyggelig å se 
hvordan de inter-
nasjonale toppspil-

lere viser stor respekt for Svein både 
som sjakkspiller og person. I februar 
fortalte russeren Donchenko meg at 
han hadde forsøkt å preparere for sitt 
møte med Svein. ”Jeg fant ikke ut av 
åpningene hans fordi han spiller så 
variert, men jeg lærte at han er særlig 
farlig i kompliserte stillinger” sa han 
og tilføyde at Svein er en gentleman ved 
brettet og en meget sympatisk person. 
Dette er karakteristikker vi alle kan 
slutte opp om.
 
Vi gratulerer Svein med 70-årsdagen og 
håper at han får mange aktive år som 
sjakkspiller videre.

Per Ofstad
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Debatt

Er Telioserien
en suksess?

Det avgåtte sentralstyret la presti-
sje i å skrive Telioserien inn i his-
torien som en suksess. Er den det? 
Mål om sportslig kvalitetsheving og 
(medie)oppmerksomhet ble ikke 
oppfylt, og mange lag opplevde 
slitasje i stedet for en lag-NM-finale 
som sesongens sosiale og sportslige 
høydepunkt. Til en pris av kroner 
10 000 pr. lag. Derfor savner jeg 
en kritisk og uhildet evaluering av 
”eliteserien”.
Enhver bevisst ledelse vil gjerne skrive 
sin egen historie. Det har det avgåtte 
sentralstyret gjort de siste måneder, og 
jeg synes også at de gjorde et godt arbeid 
ift. NGP, medieinteresse og sponsing og 

sjakk for de yngste.
Men er Telioserien en suksess? Nå som 
SOSS har rykket opp til det gode sel-
skap, vil jeg samtidig komme med noen 
merknader. I innføringen av Telioserien 
ble det lagt vekt på sportslig spissing 
og regional deltakelse, medie- og pu-
blikumsinteresse. I tillegg fikk man til 
en god kontrakt med Telio. Hva er så 
effekten av dette?
  1) Så lenge Magnus Carlsen og Simen 
Agdestein ikke deltar, kan man van-
skelig forvente medieinteresse utover 
sjakkspaltenes gode dekning. Og å tro at 
mange sjakkspillere bosatt i Oslo reiser 
til Sinsen som publikummere, er og
blir urealistisk.
 2) Bergens, Randaberg, OSS (tross 
sportslig suksess) og Asker stilte sann-
synligvis like gode eller svakere lag i 

Telioserien, enn de ville 
ha gjort ved en helgs 
lag-NM finale. Tre fulle 
spillehelger virker for 
meg å tære på ”fami-
lielag” med begrensede 
spillerstaller.
 3) Telioserien er kanskje 
gunstig for NSF, men ikke 
for klubbene som må
betale NOK 10 000 for å 
stille til start. Gi oss mer 
informasjon om regne-
stykket, så er det lettere 
å vurdere kost og nytte! 
Så lenge sjakk-Norge ikke 
har store midler til rådig-
het, bør privat innkvar-
tering uansett brukes i 
stedet for hotell. Alt annet 
blir råflott og feil.
 4) Telioserien tapper 
lagsjakkens flaggskip, 
de lokale serier, for pre-
stisje. Østlandseriens 
førstedivisjon ble for ek-

sempel ikke tilgodesett med individu-
elle resultater av NSF, og de nest beste 
lokale lag får ikke måle krefter med 
landsdelens beste i de øvrige serier.
 5) Med Telioserien er Vestlandsserien 
sør ytterligere redusert til en sportslig 
farse, og Trondheims overlegne stilling 
gjør at midt-Norges nest beste lag inntil 
videre vil være sjanseløse i kampen om 
opprykk. Inntil Stavanger og Trond-
heimsstudentene er gode nok, er disse 
seriene uspennende.
 6) Det koster ganske mye å delta, men 
er man sportslig kvalifisert til opprykk 
og skal spille kvalifiseringskamp, finnes 
ikke en krone til avvikling. Dermed 
måtte den ene kampen (Tromsø mot 
Trondheimstudentene) gå via internett. 
Jeg mener det er et misforhold mellom 
pris og det sportslige tilbudet.
 7) Lag-NM finalen har alltid vært et 
sportslig og sosialt høydepunkt for 
norsk sjakk. Kanskje er det større sjanse 
for sportslig spenning, sosial hygge og 
medieinteresse om man bruker even-
tuelle midler til å spisse lag-NM-finalen, 
fremfor å tviholde på Telioserien?
Jeg vet ikke hva slags løsning som er 
best. Det vi får i år er den gamle øst-
landsserien, samt Tromsø og Bergen. 
Om det betyr svært mye for sjakken får 
man fortsette, men jeg skjønner ikke 
helt verdien om det koster like mye som 
det gjorde forrige sesong.
På den anne side er jeg ikke tvil om 
at lag som 1911, Moss og Tromsø får 
sportslige oppsving ved eliteserien, og at 
sluttresultatet er meget rettferdig. Men 
er det verdt 10 000 i startkontingent?

Bjarne Zachariassen
Formann i Selskabet for 

Osloemigrerte  Sørlands-
Sjakkspillere

Svar fra styret avventes
Debattinnlegget er blitt sent til NSFs 
sentralstyre. På grunn av sommerferien 
hadde styret ikke anledning til å svare 
med en gang, ifølge turneringsleder Øis-
tein Yggeseth.  Svar ventes i NSb nr. 5.
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motsetning til alle (!) forhåndsfavorit-
tene, hadde Espen og Geir Sune prikket 
inn toppformen til NM, og de spilte 
feiende flott sjakk da det gjaldt som 
mest på Hamar.

Lahlums elever
Porsgrunn Sjakklubb ble naturligvis 
også historisk ved å ta trippelseier i 
Eliteklassen som første klubb utenfor 
Bogstadveien 30. Ansvarlig turnerings-
leder og klubbkamerat i Porsgrunn, 
Hans Olav Lahlum, må ha hatt en mer 
enn god følelse da NM var over. ”Elev-
ene” hans er endelig blitt voksne.

Norsk sjakks fremtid
Jeg må også nevne innsatsen til Hallvard 
Ådnøy på Hamar. Selv med tap i sine 
to siste partier leverte Hallvard, som 
var rangert tredje sist, et fantastisk 
mesterskap med en ratingprestasjon 
på hele 2421.
NM på Hamar lover godt for norsk 
sjakks fremtid. Spørsmålet er om den 
gamle generasjonen stormestere kan 
slå tilbake, eller om det fjerde store 
generasjonsskiftet i norsk toppsjakk 
er et faktum.
 
1 Øysteins Brekkes jubileumsbok ”Norsk Sjakkforbund 
75 år” fra 1989 er min uunnværlige kilde når jeg skal 
trekke opp de historiske linjene i norsk sjakk. 

Norsk toppsjakk har opplevd 
flere generasjonsskifter et-
ter at Norges Sjakkforbund 
så dagens lys i 1918. Rundt 
1930 fikk vi ”kafégenera-
sjonen” med Olaf M. Barda, 
Erling Myhre, Eugen Johnsen 
og Arne Krogdahl i spissen. 
Med skyhøy arbeidsledighet 
var det ikke rart at mange 
unge valgte å bruke dagene 
til å spille sjakk på Oslos 
kaféer 1. 

av Rune Djurhuus
runesjakk@operamail.com

Det neste store generasjons-
skiftet kom rundt 1960. 
Svein Johannessen (OSS) 
ble norgesmester for første 
gang som 21-åring i 1959. 
Sveins gjennombrudd ble 

fulgt opp av klubbkameratene Ragnar 
Hoen (1963), Arne Zwaig (1964) og 
Arne V. Gudbrandsen (1965). Svein var 
læremester og forbilde for ungguttene 
i OSS, der det ble spilt lynsjakk og atter 
lynsjakk kveld etter kveld. Norsktoppen 
fikk gradvis påfyll med nye navn utover 
1960- og 1970-tallet (Paul Svedenborg, 
Terje Wibe, Erling Kristiansen, Leif 
Øgaard og Knut Jøran Helmers), men 
noe plutselig generasjonsskifte var det 
ikke snakk om. 

Simen & Co.
Det tredje store generasjonsskiftet kom 
på 1980-tallet. Simen Agdestein tok sin 
første NM-tittel allerede i 1982, og Bjørn 
Tiller og Berge Østenstad fulgte opp i 
1983 og 1984. I 1985 var Leif Øgaard 
igjen best, men deretter tok den nye 
generasjonen over for fullt. Einar Gau-
sel ble nummer to bak Simen i 1986, 

Jonathan Tis-
dall vant NM 
i 1987, mens 
undertegnede 
fikk sin før-
ste medalje 
i  1988 bak 
Simen og Jo-

nathan. På 1990-tallet etablerte Leif 
Erlend Johannessen seg i Norgestop-
pen, og rundt årstusenskiftet slo Kjetil 
A. Lie igjennom, men ellers har det 
inntil i år ikke vært store forandringer 
i toppen, med unntak av jordskjelvet 
som purunge Magnus Carlsen startet 
etter at han debuterte i Eliteklassen 
som 11-åring i 2002.

Porsgrunn SK i topp
Før årets Landsturnering på Hamar 
tippet jeg at stormesterkvartetten Kjetil 
A. Lie, Einar Gausel, Berge Østenstad 
og Rune Djurhuus skulle gjøre opp 

om NM-tittelen, med Roy Fyllingen, Atle 
Grønn og Jon Ludvig Hammer som out-
sidere. Det viste seg å være et av tidenes 
dårligste forhåndstips. Man ville trolig 
fått 1000 i odds dersom man hadde 
veddet på at to spillere fra Porsgrunn SK 
skulle dele førsteplassen, og at toppran-
gerte Kjetil A. Lie ikke var en av disse! 6 
av 9 poeng holdt til bronsemedalje for 
Kjetil, men det ble bare tredjeplass i 
Porsgrunns ”klubbmesterskap”.

Verdig Norgesmester
Espen Lie eller Geir Sune Tallaksen vil 
senere i høst bli den mest overraskende 
NM-vinneren siden Roy H. Fyllingen 
i Oslo i 1998. Espen og Geir Sune 
har begge sakte, men sikkert krabbet 
oppover mot 2400 på Elo-stigen, men 
de var tross alt ikke rangert høyere enn 
10 og 9 i NM-feltet. Det kan uansett 
ikke være tvil om at vi – i likhet med i 
1998 – vil få en verdig Norgesmester. I 

Svart på hvitt med Rune:

Generasjonsskifte 
på Hamar?

Stormester Rune Djurhuus var 
selv en av de mange favoritter 
som Porsgrunntrioen slo i årets 
NM. (Foto fra familiealbummet.)

I motsetning til alle for-
håndsfavorittene hadde 
Espen og Geir Sune prik-
ket inn toppformen ...

”
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Sjakkskulptur i Sandvika

Løkkesjakk

Simen Agdestein avduket denne som-
meren en ny stor sjakkskulptur 
i Sandvika - ”Løkkesjakk”. Bæ-
rumskunstneren Sverre Hoel 
har tatt alskens gammelt skrap-
jern og skapt en høyst severdig 
sjakkskulptur plassert på en av 
byens beste plasser, Løkkehaven, 
i den gamle bydelen og rett ved 
Sandvikselva.
At Simen deltok i avduknin-
gen sammen med Bærums 
kultursjef Trine Bendixen var 
naturlig all den stund at han selv, 
som sjakkendis og NTG-general, 
sammen med Magnus, har bi-
dratt til gi spillet en ganske særlig status 
i nettopp Bærum og omegn. Simens 

Magnus i møtet med Radjabov  
(foto: Henrik Carlsen).

Bergen spillfestival
NM i cafesjakk
Festivalgeneral Jan Arild 
Breistein sto igjen i år  
(4.-11. aug.) for et vellykket 
arrangement med mester-
skaper i backgammon, lyn-
othello, yatzy og, selvsagt, 
mye sjakk. Deriblant det 
uoffisiell ”NM i cafesjakk” 
hvor IM og web-GM Eirik 
Gullaksen fikk fullt hus med 
6 av 6 foran Ole Valaker og 
Kjetil Stokke.Det var  
84 deltakere i alt!

Teatersjakk i Porsgrunn
Magnus slo Kjetil
Teaterfestivalen i juni i Pors-
grunn fikk i år et svært 
kompetent sjakkligt innslag 
med simultansjakk mot 
Magnus/Kjetil (Lie) pluss et 
blindsjakkparti mellom de 
som Magnus vant i det siste i 
oppvisningsstil. Det var sam-
tidig starten på Kjetil Lies 
prøveår som profesjonel.

Magnus mot (fra v.): Terje Har-
vigsen, Tor Petterson 
og nylig avdøde 
Trond Robertsen.
(foto: Gunnar Lie.)

elever fra NTG markerte også dagen 
med simultansjakk og turneringer, og  
Løkkehavens butikker tilbød skulptur-
gjester å få låne sjakkbrikker så de selv 
kunne spille ”Løkkesjakk”. Tilbudet 

står forøvrig fortsatt ved lag til alle inter-
esserte som måtte komme forbi!

Nye norske FM-er
To norske spillere, Harald 
Borchgrevink (Bergens SK) 
og Torben Myrvold (Svartla-
mon SK) har erhvervet seg 
Fide-Master-tittelen.  Myr-
vold for å ha passert 2300 i 
FIDE-Elo tilbake i 1993 (!). 

Pål Andreas Hansen (foto: BBJ) FM Torben Myrvold (foto: www.lillsjon.net)

180 mil på en uke    
Noe av bakgrunnen for 
unge Pål Andreas Hansens 
suksess (se s. 25) kan være 
bestemor Astrid, som ifølge 
”Verdalingen” har kjørt 
opptil 180 mil på en uke 
for å bringe Pål Andreas til 
og fra turneringer.  
Vi tar hatten av!

(foto: arrangørene.)
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GM Kjetil A. Lie
GM Gwain Jones, England
Pula Open 8. runde
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 a6 
5.e3 Lf5 6.Db3 b5 7.c5!?
Ambisiøst og tveegget, for hvis Kjetil 
ikke får noe til på dronningefløjen blir 
Db3 spill av tid.
7...Sbd7 8.a4 Db8 9.Sa2 Db7 
10.Sb4 a5
Enkelt å kritisere med fasit i hånden. 
Sorts problem var at fornuftige trekk 
som for eksempel 10...e6 hadde blitt 
møtt med 11.Da2! og Kjetil får et 
merkbart overtak i kraft av a-linjen.

XIIIIIIIIY

8r+-+kvl-tr0

7+q+nzppzpp0

6-+p+-sn-+0

5zppzPp+l+-0

4PsN-zP-+-+0

3+Q+-zPN+-0

2-zP-+-zPPzP0

1tR-vL-mKL+R0

xabcdefghy

11.Sxc6! Dxc6 12.axb5 Sxc5
Alternativene var definitivt morsoms 
for hvit:  12...Dc8 13.b6 og nå vin-
ner hvit med stil etter både 13...Db8  
14.b7 Ta7 15.c6 og 13...Tb8 14.Lb5 
e6 15.Txa5 Le7 16.Se5. 
13.Da3! Sd3+ 14.Lxd3 Db6 15.Lxf5 
e6
Et ikke helt tilstekkelig poeng, som 
demonstrert av Kjetil etter...
16.Da4 exf5 17.Ld2 Tb8 18.Dxa5 
Ld6 19.Dxb6 Txb6 20.Ta6 Sd7 
21.Ke2 Ke7 22.Txb6 Sxb6 23.Ta1 
Tb8 24.Se5. 1-0
Sort må forhindre Se5-c6, men etter 
24.Se5 Lxe5 25.dxe5 greier han ikke 
å få tak i noen av Kjetils merbønder. 
Kanskje best illustrert med  25...
Sc4 26.Lb4+ Ke6 27.Ta6+ Kxe5 
28.b3! Sb6 29.Lc5 Sc8 30.Ld4+ 
Ke4 31.f3 matt!

Med 26 norske parat på startstreken 
i den kroatiske feriebyen Pula lå det 
godt an til en norsk toppplassering i 
den tradisjonsrike Pula Open. Forvent-
ningene ble bestemt ikke mindre av at 
Kjetil A. Lie holdt et helt ustyrlig tempo 
og nådde opp på 7 av 8 før et nederlag i 
siste gjorde at han mistet førsteplassen. 
Et kjemperesultat uansett. 
Andre som kunne reise hjem med solide 
ratinggevinster var Kjetil Stokke, Lars 
Even Andersen, Odd Magnus Myrstad, 
Joachim Thomassen, Sissel Stava, Ellen 
Øen Carlsen og Jon Kristian Alfredsen.
Når spillet flyter for Kjetil A. Lie kommer 
angrepsperlene som på en snor.

Kjetil A. Lies
angrepsbragd 
kommentert
av redaktøren 

Nordens spiller 
Magnus Carlsen er blitt til-
delt utmerkelsen ”Nordens 
Sjakkspiller 2007”. Det er 
første gang noensinne at 
noen har fått utmerkelsen 
to ganger på rad (Magnus 
fikk den også i 2005).

Skotsk suksess
Harald Borchgrevink fort-
setter med å imponere i 
Skotland. I juli delte han 
seieren i ”Scottish Weekend 
Congress” med den senere 
britiske mester Jacob Aa-
gaard.

15. OL i fjernsjakk
Ny fjernsjakk-GM
Morten Lilleøren fra Løren-
skog har imponert i den 15. 
OL-finale i fjernsjakk og med 
9 av 12 (et parti gjenstår) har 
han ikke kun bidratt til Nor-
ges gode gullsjanser, han har 
også sikret seg det siste GM-
nappet. Selve utnevnelsen 
vil finne sted i forbindelse 
med ICCF-kongressen til 
høsten. Norge leder forøvrig 
med 38½ foran Rusland 

med 34. Kanskje 
det blir OL-gull 
denne gang?

Magnus i aksjon i Elista (foto: Cathy Rogers.) Harald Borchgrevink (foto: red.)

Dortmund Chess Meeting
I fint selskap
Jon Ludvig Hammer var 
med 5 av 5 godt på vei mot 
et kjemperesulatet i som-
merens åpne turnering i 
Dortmund, men dessverre 
greide han ikke å avslutte i 
helt samme stil. 
Reisefølget hans var imid-
lertid det best mulige ifølge 
vår egen papparazi-fotograf, 
Calle Erlandsson, som straks 
knipset løs da han oppdaget 
at Jon Ludvig og  
VM Kramnik delte 
taxi! (foto: CE)
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Sparkassen	GM			2007

1 Kramnik,V 2772 +107 * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 5.0 / 7
2 Alekseev,Evgeny 2679 +104 ½ * ½ ½ 1 ½ ½ ½ 4.0 / 7 13.75
3 Leko,P 2738 +36 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ 4.0 / 7 13.25
4 Anand,V 2786 -18 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 4.0 / 7 13.00
5 Mamedyarov,S 2757 -34 ½ 0 ½ ½ * ½ ½ 1 3.5 / 7
6 Carlsen,M 2693 -11 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 3.0 / 7
7 Gelfand,B 2733 -109 0 ½ 0 ½ ½ ½ * ½ 2.5 / 7
8 Naiditsch,A 2654 -76 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ * 2.0 / 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Average Elo: 2726 <=> Cat: 20
gm = 2.31 m = 0.91

 (28 Games)

av Henrik Carlsen

Under Corus-turneringen i januar ble vi 
kontaktet av arrangøren av Dortmund 
som tilbød Magnus plass i årets utgave 
av superturneringen samt et hyggelig 
økonomisk beløp for å delta. 
Magnus ble spurt om hvor mye tid han 
trengte til å tenke over saken, men 
svarte raskt at det hadde han allerede 
gjort og signerte deretter. Arrangøren 
skulle bare visst hvor lyst han lenge 
hadde hatt på en slik invitasjon!

Hyggelig reise
Som reisefølge denne gangen hadde 
Magnus (i tillegg til undertegnede) 
med jevngamle ”så-godt-som-IM” Jon 
Ludvig Hammer som deltok i den åpne 
parallelle turneringen med start 22.juni 
(samme dag som åpningsseremonien 
for Magnus). For begge guttene passet 
det derfor å reise nedover 21.  

Norwegian lot oss vente en drøy time 
ekstra før avgang slik at kabinpersonalet 
fikk telletrening og krysset og sammen-
lignet lister til to passasjerer for mye til 
slutt ble akkurat passe.
Vel fremme i Dusseldorf ble vi hentet 
av arrangøren som flittig lyttet til tra-
fikkmeldingene og loset oss utenom 
eventuelle problemer samt fortalte om 
Ruhr-gebit og ny industri i området. 
Etter en meget god mexikansk mid-
dag ligger alt til rette for en vellykket 
turnering!

Formidable motstandere
Motstanden de sju rundene er dog for-
midabel med verdensmester Kramnik, 
verdensener Anand, Mamedyarov, Leko 
og Gelfand i spissen.
Hvit i 1.runde er alltid utmerket, men 
mot Peter Leko er det slett ikke enkelt å 
vinne. Etter spansk og 8.d4 fikk Magnus 
etter hvert en posisjonell fordel pga den 
sterke løperen på b3 og raskere tårn-
sentrering. Begge trodde Leko hadde 
problemer, han tenkte lenge og fant 
etter hvert 20. Tad8 som holder stil-

Det imponerende feltet i 
plasseringsrekkefølge (fra høyre): 
Kramnik, Alekseev, Leko, Anand, 

Mamedyarov, Magnus, Gelfand 
og Naididitsch.

Foto: Henrik Carlsen.

Sparkassen Chess-Meeting 23. juni - 1. juli i Dortmund, Tyskland

Magnus i Dortmund
Med invitasjonen til og prestasjonen i de prestijefyll-
te Dortmunder Magnus raskt  i ferd med å få en fast 
plass i den lukrative internasonale chess circuit.
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lingen sammen. 

XIIIIIIIIY

8-+-+-+k+0

7+l+r+p+-0

6p+-zp-wqp+0

5+-+-+-+p0

4-wQ-+-+-zP0

3+LzPR+-+-0

2P+-+-zPP+0

1+-+-+-mK-0

xabcdefghy

Etter feilen 26.Td3 står hvit i hvert fall 
ikke bedre, men Leko avslørte igjen 
sin kanskje eneste svakhet. Lettet over 
å ha sluppet unna vanskelighetene ak-
septerte han remis etter 29 trekk selv 
om han godt kunne spilt videre og 
presset Magnus uten selv å ta 
særlig risiko.

En oversett 
sjanse
I runde 2 var det Magnus 
sin tur til å gjøre noe av det 
samme. I avbyttervarianten 
i spansk har sort normalt nok 
med å forsvare seg, men etter 
presist spill av Magnus og minst ett 
svakt trekk (26.Sc1) av E. Naiditsch, 
fikk Magnus muligheten til Lb7 som 
gir vedvarende potensielle trusler langs 
diagonalen. 

XIIIIIIIIY

8-mkn+-+-+0

7+lzp-+pzp-0

6pzpp+q+-+0

5+-+-zP-+-0

4-zP-sN-zP-zp0

3zP-+-+-zP-0

2-+PwQ-sN-zP0

1+-+-+-mK-0

xabcdefghy

Etter 32.Sd4 står sort klart best, men 
Magnus overså muligheten Da2 og 
valgte i stedet trekkgjentagelse med 
Dd5, Sb3, De6, Sd4 etc. Ergerlig i 
etterkant, men han hadde etter min 
mening grunn til å være fornøyd med 
dagen. Han spilte et svært godt parti 
frem til trekkgjentagelsen, og overse-
elsen var for ham et unntak. Han er 
normalt flink til å gripe mulighetene 
som byr seg.
Kramnik og Alekseev vant og deler 
ledelsen med 1.5/2.

Jon Ludvig startet med 2/2 og spilte på 
1.bord i den åpne turneringen. Som ble 
spilt på storscenen sammen med den luk-
kede gruppen. Han vant igjen i stor stil!
Allerede dagen etter hadde spillerne fri 
dog med obligatorisk lynsjakk mot lokale 
helter. Magnus møtte til dels brukbar mot-
stand, men vant likevel relativt greit sin 10 
partier. Et par av de andre GM’ene gikk på 
”populære” tap.
Fridagen bød også på tennis mot et par 
”proffer” fra ICC og biljard. En populær 
a v - kopling.

Nær seier
Med hvit mot Alekseev ønsket Magnus seg 
virkelig en seier. Han valgte en åpnings-
variant i dronningindisk som (kanskje 
feilaktig) er kjent som remisaktig. Etter 
14.Le3 c5, 15.Sf4 Td8 16.dxc5 bxc5 er sorts 
hengende bønder utsatt. Etter en del kom-
plikasjoner var Magnus etter 26. Txc4 ...

XIIIIIIIIY

8r+-+-+k+0

7+-+-+pzpp0

6-+-+-+-+0

5zp-+-+-zP-0

4-+R+-+-+0

3+-+r+-zP-0

2PzP-+-+-zP0

1+-tR-+-mK-0

xabcdefghy

... en ren bonde over i tårnsluttspillet og 
med bønder på begge fløyer hadde Alekseev 
utvilsomt en vanskelig stilling å forsvare. 

Dette er nok en av Akeseevs sterke si-
der og etter presist forsvar forsvant de 
siste gevinstmulighetene for Magnus 
etter 39.Ke1 og 40.Tg4. Han mener 
selv at 39.Te5 var riktig og at dette 
ville gitt gode gevinstmuligheter. Yt-
terligere 20 trekk til kunne derfor 
ikke endre utfallet. Remis.
Uttelling har utvilsomt mye å si 
for et turneringsresultat. Magnus 
har mange ganger hatt klaff men 
statistisk sett får han nødvendigvis 
ikke dette hver gang. Dersom han 
hadde vunnet i runde 2 eller 3 (eller 
begge) kunne nok turneringen blitt 

en litt annen.

Syvsoveren seiret
Jon Ludvig sov lenge i den 
tro at han skulle spille på 
scenen kl 15 i stedet for kl 
11 sammen med resten i den 

åpne turneringen. Ingen av oss 
hadde dessverre fått med segg at 

det sistebordet på scenen f.o.m. 
i dag skulle inntas av den første 
Dortmund vinneren H.Westerinen 
og V.Hort.
Jon Ludvig ble vekket av en bekymret 
turneringssjef pr. telefon kl. 11.15 
og hentet i hu og hast. Litt fortumlet 
(men kanskje utsovet) vant han igjen 
raskt og ledet med 5/5!

Tap mot VM Kramnik
Magnus ble forkjølet i løpet av da-
gen/natten og var verken i humør 
eller særlig fysisk form før partiet 
mot Kramnik som sort.
Kramnik spilte igjen katalansk (som 
i Corus) og etter 13.a3 (en nyhet for 
Magnus) var han i stor tvil om hvor 

Magnus ser fortsatt Vishy Anand, 
øyeblikkets nr. 1 på FIDEs eloliste, 
over skulderen - men hvor lenge? 
(foto: CE)

Godt forberedt?
En reporter fra Tromsø radio 
spurte Magnus om han hadde 
vunnet en turnering i (en) bil. 
Tabben kunne enkelt ha vært 
unngått om reporteren hadde lest 
leksen sin. Biel skrives med stor 
B og ie, selv om det uttales likt!



��  

        

han skulle sette løperen. Valget e7 var 
neppe det beste, da han hadde oversett 
at 17…. axb4 blir etterfulgt av 18.Sa5 
direkte. 

XIIIIIIIIY

8l+rwq-trk+0

7+-zp-vlpzpp0

6-+N+p+-+0

5+p+nsN-+-0

4-zp-zP-+-+0

3zP-+-zP-zP-0

2-+Q+-zPLzP0

1tR-+-+RmK-0

xabcdefghy

Etter 19.Sc6 slipper Kramnik aldri taket. 
Bøndene på b5 og c7 faller og bonden 
Magnus vinner tilbake på b4 viser 
seg å være uspiselig (om ikke direkte 
forgiftet). 1-0.
 Heldigvis smakte mexikansk mat på 
”Ola” igjen utmerket og humøret og 
formen bedret seg i løpet av den andre 
fridagen.

Tre gange remis
De siste tre rundene endte alle remis 
for Magnus. Gelfand spilte slavisk med 
4… Lg4 5.h3 Lxf3 og etter presist sort-
spill rakk Magnus aldri å få konsolidert 
stillingen og utnyttet løperparet. I det 

Gelfand var iferd med å få initiativet 
måtte Magnus ty til det litt desperate, 
men også spektakulære Sb5! med av-
vikling til et remissluttspill. 

XIIIIIIIIY

8-+-tr-trk+0

7zppvl-+pzpp0

6-+p+qsn-+0

5+N+-+-+-0

4-+-+-+-+0

3zPn+-zP-zPP0

2-zPQ+LzPK+0

1+-vLR+R+-0

xabcdefghy

Sorts merbonde kan ikke på noen måte 
realiseres. Etter f.eks Le7 Te8 Lxf6 gxf6 
Tc1 med planen Tc8 er det ulikefargede 
løpersluttspillet soleklart remis. 
I en nimzoinder med Da5+ som sort 
mot Mamedyarov fikk Magnus nok en 
gang problemer med c-bonden. Men 
han hadde i motsetning til Shakryar 
sett at det fungerte taktisk etter 18….
c5 og 20…c5. 

XIIIIIIIIY

8-tr-tr-vlk+0

7+-+-+pzp-0

6-+-+lwq-zp0

5+-zpp+n+-0

4Q+-zP-+-+0

3+-sN-zPN+-0

2-+-+LzPPzP0

1tR-tR-+-mK-0

xabcdefghy

Hvit må deretter bytte av det meste på 
d4. I det symmetriske tårn- og løper-
sluttspillet står Magnus marginalt bedre 
men ikke tilstrekkelig til at det var verd 
å forsette partiet. 
Kramnik vant igjen og leder med et helt 
poeng før siste runde. Dog har delt Alek-

Scenografien har alltid vært i en sær-
klasse i Dortmunds sjakkuke. (foto: CE)

Kommmentarer
ved
Bjarke Sahl 

Med seks remisser og kun et enkelt 
nederlag til turneringsvinner og VM 
Kramnik var Magnus’ prestasjon i Dort-
mund uansett anvendt målestokk alde-
les utmerket. En seier hadde selvsagt 
pyntet i tabellen, men nøkternt sett var 
Magnus kun i nærheten en gang, mot 
feltets tyske alibi, Arkadij Naiditsck. 

Arkadij Naiditsch
Magnus Carlsen
Sparkassen GM i Dortmund
2. runde

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 
4.Lxc6

Avbytningsvarianten i Spansk er en 
nokså sjelden gjest på toppnivå. En 
grund til det er at langt de fleste liker 
løperparret for godt til å kvitte seg 
med det så tidlig.
4...dxc6 5.0–0 Df6
Her finnes et fler alternativer for sort 
blant annet 6...f6 eller 6...Lg4. Noen 
vesentlig fordel får hvid sjeldent.
6.d4 exd4 7.Lg5 Dd6 8.Sxd4 Le7 
En robust løsning på problemet med 
at både Lf8 og Sg8 ønsker å stå på 
feltet e7
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9.Lxe7
Tett på tvunget da Magnus får lo-
vende spill på de hvite feltet etter 
9.Le3 Dg6! 
9...Sxe7 10.Sb3 Le6 11.Sc3 0–0–0 
12.De2
At Naiditsch ønsker å bevare dron-
ningene på brettet virker logisk med 
tanke på hans strukturelle trumf, 
merbonden på kongefløyen. 
12...Kb8 13.Tad1 Df4 14.g3 Df6 
15.Txd8+ Txd8 16.Td1 Td6 17.f4
Ideen bak 4.Lxc6 fremstår nå i desti-
lert form: Med sin bondeovervekt i 
sentrum ønsker hvit å ta viktige felter 
fra sorts offiserer. Strategien er dog 
tveegget da Kg1 fort kan komme til 
å stå veldig utsatt. Kanskje Magnus 
likefrem lekte med ideen 17...g5!? 
før han valgte det tryggere...  
17...Lc8 18.Td3 De6 19.Dd2 Txd3 
20.Dxd3 b6! 21.Sd4 Dd6 22.e5 
Dd7
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seev hvit mot Kramnik i siste runde og 
kan fortsatt avgjøre til egen fordel. 
Etter fem remiser vant Leko et energisk 
parti som sort mot Gelfand og deler an-
dreplassen med Anand og Alekseev.

Ny FAST sponsor
1.juli innledet Magnus en minimum 
1-årig sponsoravtale med FAST Search 
& Transfer. De deler en ambisjon med 
Magnus om å bli best på sitt område og 
tro på at dette kan lykkes med rett fo-
kus, hardt arbeid og de rette ressurser. 
Og for en måte å innlede samarbeidet 
på. Hvit mot verdenseneren Anand!
Etter remis og tap med hvit i hhv. Corus 
og Linares var Magnus svært tent på re-
vansj, men hadde samtidig en naturlig 
respekt for inderen. 
Anand spilte slavisk og Magnus slet igjen 
med å avklare stillingen for deretter å 
kunne utnytte løperparet i sluttspil-
let. Han ble derfor overrasket over at 
Anand tillot dronning- og tårnavbytter. 
Optimistismen ble raskt til realisme 
etter at Anand satte opp en blokade 
med bønder på g7, g5, f6 og e5 og 

springer på e6. 
XIIIIIIIIY
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Magnus forsøkte frem til tidskontrollen 
men måtte akseptere remis.

Kramnik vant
Alekseev presset lenge mot Kramniks 
russiske forsvar men måtte til slutt 
akseptere remis. Kramnik vant dermed 
med imponerende 5/7 foran Alekseev, 

Leko og  Anand på 4/7. Magnus inntok 
6. plass med 3/7.
Et greit resultat omtrent som forventet, 
og nok en fantastisk erfaring å ta med 
seg, men han ønsket seg inderlig en 
seier. Neste gang! 
Jon Ludvig avsluttet dessverre med tre 
tap. Likevel ble han beste junior og fikk 
pengepremie for det. En medvirkende 
årsak var kanskje den tidlige rundestar-
ten. I og med at Magnus begynte kl 15 
hver dag ble det kanskje litt for korte 
netter for Jon Ludvig.
Det viktigste var forhåpentligvis li-
kevel at guttene hadde det hyggelig 
sammen.
Kveldens bankett ble avholdt i Sparkas-
sens lokaler og som seg hør og bør for 
en storbank måtte vi gjennom fem 
sikkerhetsbevoktede dører på vei fra 
garasjeanlegget opp til banketthallen!
På avslutningsermonien vanket det 
flotte blomster som pyntet opp i Lom-
medalen i mange dager!
Alt i alt en meget profesjonelt gjennom-
ført og flott turnering fra arrangørens 
side. Takk og på gjensyn!  
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23.b4
Et defensiv beslutt som avslører at 
Magnus står best. Naiditsch ønsket 
absolutt ikke å svekke fler hvite 
felter (c4), men tanken om å se Lb7 
i en helt åpen diagonal skremte han 
ennå mer. 
23...h6 24.a3 Sf5 25.Sce2 Se7 
26.Sc1 Lb7
Først 26...g5 var et interessant alter-
nativ. Den neste fase preges av Mag-
nus’ forsøk på å utnytte den lange 

hvite diagonalen mens Naiditsch lett 
febrilsk prøve å avbytte damer. 
27.Sdb3 Dh3 28.Dd8+ Sc8 29.Dd2 
h5! 30.Sd3 h4 31.Sf2 De6 32.Sd4 
Dd5
Magnus har nådd målet, nesten. 
33.Sb3
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33...De6
Magnus kunne ha spilt benhårdt på 
gevinst med  [33...hxg3 34.hxg3 De6 
35.Sd4 Hva annet? 35...Da2 36.Dd3 
og kanskje 36...c5 37.bxc5 bxc5 
38.Sb3 c4! 39.Dxc4 Db1+ 40.Df1 
Dxc2 med klar sort fordel.
34.Sd4 Dd5 35.Sb3 De6 ½–½.

- Det går slett ikke mot Carlsen, 
sae Arkadij Naiditsch i etterkant 
av partiet mot Magnus.
(Arkivfoto: Cathy Rogers)
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GM Magnus
Carlsen
kommmente-
rer 

Før dette partiet hadde jeg tapt to 
partier på rad etter fryktelige feil-
kalkulasjoner. I partiet mot Pelletier  
overså jeg Ta7 siden jeg kun regnet 
på Kg6 Tf4 som fører til remis. Jeg 
vil påpeke at Txe6 i stedet for Se4 
fører til omtrent likt spill. Så selv om 
Lh7 ikke er et godt trekk er det ikke 
et tapstrekk.
Mot Van Wely overså jeg Dh6(!) og 
så fortsatte jeg med å overse alle 
mulige subtile og åpenbare poeng i 
sluttspillet (i første rekke Te3) inntil 
jeg tapte på en forferdelig måte. Jeg 
antar at jeg som turneringsvinner al-
lerede har klaget for mye, så la oss 
komme i gang med partiet.

Magnus Carlsen
Teimour Radjabov

Biel 9. runde

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5
Phillidor var selvsagt en stor over-
raskelse for meg, siden jeg aldri har 
sett Radjabov spille det i et turne-
ringsparti tidligere. Jeg antok at han 
har sjekket mitt vanligvis likegyldige 
spill mot Phillidor på ICC og at han 
forsøkte å utnytte dette. Men, på 
turneringens avslutningslunsj, inn-
rømmet Radjabov at åpningsvalget 
skyldtes at han ønsket å vinne det 
siste partiet for å gå opp i rating.
4.Sge2
Jeg var liten lysten på å spille 4.Sf3 
Sbd7 5.g4!? uten noen forbere-
delse.
4...Sbd7
4...Le7 5.g3 Lg4 (5...exd4 6.Sxd4 
er en annen variant som man tror 
er litt bedre for hvit. 6.Lg2 exd4 er 
en mer konkret måte å behandle 

stillingen på. 
5.g3 c6 6.Lg2
6.a4 er mulig, men jeg tenkte at det 
var en svekkelse etter b5.
6...b5 7.a3 Le7 8.0–0 0–0 9.h3 a5
Omtrent her var jeg usikker på hvor-
dan jeg skulle plasseres offiserene 
mine på bra felter samtidig som jeg 
forindret motstanderen min fra å 
skape for mye motspill.
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10.g4?!
Ganske konkret spilt. På grunn av 
b4-trusselen, så har ikke hvit tid til å 

40. internasjonale sjakkfestival 21. juli - 3. august i Biel, Svejs

Best i Biel
Etter brukbare plasseringen i flere turneringer og sin 
sensasjonelle annenplass etter Anand i Morelia-Lina-
res var der fortsatt en ting Magnus aknet - han var 
ennå ikke endt øverst på premiepallen. Han hadde 
ikke blitt nummer 1.

Først i august kom så gjennombruddet 
da Magnus vant den velrenomerte GM-
turnering i Biel.
- At jeg vant denne kategori 18 turne-
ring er min største suksess hittils. Jeg 

vil huske det som et spesielt øyeblikk 
Jeg ble nummer to i Morelia-Linares, 
men dette er noe annet, forklarte 
Magnus etterpå i et intervju med Olivier 
Breisacher.

Før det kom så langt måtte Magnus 
imidlertid gå gruelig mye igjennom. 
Turneringstarten hans var ellers tett på 
optimal. I første runde utspilte Magnus 
kineseren Bu Ziangzhi på kryss og tværs 
i et instruktivt uligefarget løpersluttspil, 
og vant. Den etterfølgende remissen 
mot Judit Polgar var greid likesom 
poengdelingen hans med Boris Avrukh 
i runde tre. Magnus prøvde seg såvitt, 
men husker ikke å gå for langt heller.

Kærkommen gave
Møtet med Alexander Motylev i 4. 
runde ble skjebnesvanget. Nok mest 
for Motylev som på spektakulær vis 
overså en enkel binding da han satte 
løperen sin rett i slag. En kærkommen 
gave for Magnus som dagen vant et 
anderledes fint og fortjent mot Alexan-
der Onischuk. Legg til remissen mot 
Alexander Grischuk i 6. runde, hvor 
Magnus lenge var presset men holdt 
uten problemer tårnsluttspillet med en 

På premeipallen (fv): Onichuk, 
Magnus Carlsen og Pelletier. 
(foto: Simon Bohnenblust)
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spille Le3 og Dd2 
og alle de andre 
trekkene han van-
ligvis ønsker å gjøre. Men, samti-
dig er det åpenbart at parti-
trekket heller ikke er optimalt.
10...La6 11.Sg3 b4?!
11...exd4 var nok mer presist siden 
Dxd4 er forsert. Etter 12.Dxd4 b4 
13.Sce2 bxa3 var svart lett spill. 
Dette var Radjabov enig i da vi dis-
kuterte partiet dagen etter.
12.Sce2 bxa3?!
12...d5 Gir mye større sjanser for 
utligning, men jeg tror at hvit allikevel 
beholder en fordel.
13.Txa3 d5 14.Te3!
På tross av at tårnet virker utsatt et-
ter ...dxe4 med idéen ...Sd5, så står 
det faktisk utmerket på e3.
14...dxe4
14...exd4 15.Sxd4! Lxf1 16.Sxc6 
De8 17.exd5± var naturligvis helt 
utelukket
15.Te1!
Et veldig fint lite trekk som går ut av 

bindingen og setter tårnet på dets 
beste felt. Gradvis innså vi begge to 
at hvits offiserer har bedre koordi-
nasjon og at svart har en vanskelig 
stilling.
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15...Dc7?!
Jeg tror ikke dette var det beste, 
men der er veldig vanskelig å finne 

en fullstendig 
tilfredsstillende 
løsning her. Et-

ter partiet foreslo Radjabov 
15...h5, som jeg må inn-
rømme at jeg aldri vurderte 

under partiet. 16.gxh5 (16.g5 Sd5 
17.Txe4 Lxg5 18.dxe5 Sc5 er helt 
tilfredsstillende for svar t.) 16...
Sd5 17.Txe4 f5 jeg antar dette var 
Radjabovs plan. Nå er 18.Txe5 Sxe5 
19.dxe5 ikke fullstendig klart, men 
det burde gi hvit fordel. 15...Te8²  var 
svarts beste trekk.
16.Sf5 Ld8?
Dette synes jeg er et veldig merke-
lig trekk. Svart forsvarer seg bedre 
med ...Tfe8.
17.g5 Sd5 18.Txe4 f6?!
Jeg syntes ikke det var fornuftig av 
svart å åpne stillingen når hvit er så 
mye bedre forberedt på det, men det 
var sansynligvis ingen andre fornuf-
tige trekk på dette tidspunktet.
19.Seg3 g6
19...fxg5 var sansynligvis bedre, 

Radjabov spiller 2...Sf6 og drømmer ennå om seier 
og udelt førsteplass. (foto: Simon Bohnenblust)

bonde for litt og Magnus selv uttrykte 
det slikt til Olivier Breisacher:
- Jeg hadde flaks mot Motylev men 
spilte godt mot Onischuk, og med 
4½ av 6 var jeg omtrent 
sikker på å vinne turne-
ringen. 

To tragedier
Hvis Magnus også tenkte 
det etter sjette runde, så 
gikk der tydeligvis troll i 
tanke for i de to følgende 
partier gikk han på to 
forferdelige nederlag mot to vanligvis 
håndterbare GMere, Yannick Pelletier 
og Loek van Wely. Selv sae Magnus: - Jeg 
ønsker ikke å huske alle de feilbereg-
ninger jeg gjorde. Jeg lurer på hvordan 
jeg kunne spille så dårlig. Det var ikke 
noen dårlig ide å 
ofre løperen med 
16.Lxh7 mot Pel-
letier, men 21.Se4 
var en avgjørende 
feil.
Feilen mot Pelletier 
minnet om Bobby 

Fischers berømte løperoffer i hans 
første VM-matchparti mot Boris Spassky 
i 1972. Også det balanserte på kanten 
av det korrekte men fallt helt feil ut. 

Mot Loek van Wely i 8. runde hadde 
Magnus slett og rett en dårlig dag på 
jobben. Den hollanske angrepsekvili-
brist fikk akkuratt den type stilling har 
behandler best og Magnus ble båret av 
brettet med maner.

Nummer 1   likevel
De to tragedier ga konkurrentene fritt 
spill og Onischuk og Timor Radjabov 

hadde gått forbi Magnus 
med et halv poeng før 9. 
og siste runde. På finale-
dagen kom førsteplassen 
igjen innenfor rekkevidde 
da Onischuk relativt 
fort remis. Alt Magnus 
trengte å gjøre var å slå 
Timor Radjabov. Magnus’ 
kommentarer til partiet 

nedenfor stå for seg selv.
Det var givetvis en særdeles tilfreds 
Magnus Carlsen som i etterkant ut-
talte til Olivier Breisacher: - Jeg trenger 
fortsatt å bli mer stabil og forbedre 
mine åpninger, som ikke er på høyde 

med mine mot-
standeres. Det 
vil komme med 
tiden. Akkuratt 
nå er er jeg vel-
dig tilfreds med 
resultatet mitt.

GM	Biel	SUI			2007

1 Carlsen,M 2710 +43 * 1 0 ½ ½ 1 1 0 1 ½ 5.5 / 9 24.25
2 Onischuk,Al 2650 +110 0 * ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 5.5 / 9 23.00
3 Pelletier,Y 2591 +136 1 ½ * ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 5.0 / 9 22.00
4 Polgar,Ju 2707 +7 ½ ½ ½ * ½ ½ 0 1 1 ½ 5.0 / 9 21.75
5 Grischuk,A 2726 -13 ½ 0 1 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 5.0 / 9 21.50
6 Radjabov,T 2746 -35 0 ½ ½ ½ ½ * ½ 1 ½ 1 5.0 / 9 20.75
7 Bu Xiangzhi 2685 -85 0 ½ 0 1 ½ ½ * 0 1 0 3.5 / 9 16.25
8 Van Wely,L 2680 -79 1 0 ½ 0 ½ 0 1 * 0 ½ 3.5 / 9 15.75
9 Motylev,A 2648 -44 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 * ½ 3.5 / 9 15.50
10 Avrukh,B 2645 -40 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ * 3.5 / 9 14.75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Average Elo: 2678 <=> Cat: 18
gm = 3.60 m = 1.80

 (45 Games)
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men hvit dominerer partiet etter 
dxe5.
20.Sh6+ Kg7 21.dxe5 fxg5
Eneste sjanse siden 21...fxe5 
22.Sg4 er deprimerende for 
svart.
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22.e6!
Det mest energiske og effektive.
22...Kxh6
Komputer-trekket 22...Da7 ville 
ha holdt lenger, men det hadde 
ikke reddet partiet etter et stille 
trekk som Sf7 eller Dd2.
23.e7! Db6
23...Sxe7 24.Txe7 Lxe7 25.Txe7 
Tad8 26.Dd4 Svart kan ikke for-
svare seg mot matttruslene på 
både h4 og g7. Partitrekket er det 
samme som å gi opp partiet.
24.exf8D+ Sxf8 25.c4 Sf4 
26.Dd6
Avslutter partiet med én gang.
26...Kg7 27.Lxf4 gxf4 
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28.Te7+ 1-0.
Etter å ha tapt to for ferdelige 
partier på rad, var jeg selvsagt 
svært glad for å vinne dette par-
tiet på denne måten og også for 
å vinne turneringen. Siden jeg slo 
Onischuk i stikkampen og hadde 
vunnet med omtrent enhver form 
for kvalitetsregning, så synes 
jeg ikke det er galt at jeg kalles 
turneringens vinner. Det må dog 
ikke glemmes at Onishuk spilte 
en god turneringen og til tider var 
han både bedre forberedt og viste 
mer stabilt spill enn meg.

Fortsatt fra forrige

Nordisk mesterskap 2007

Baes beste
Det kombinerte Nordis-
ke mesterskap 2007 og 
Politiken Cup turnering 
i Danmark var tett på å 
bli et uventet gjennom-
brudd for Torstein Bae.

Med hele 49 norske deltakere ble Poli-
tiken Cup også i år det mest populære 
sjakkreisemålet i utlandet. Om det skyl-
des turneringens mange tittelholdere, i 
år 19 GMere og 11 IMere, eller bare at 
det er deilig i Danmark lurer de glade 
arrangører fra Københavns Skak Union 
(tenk om motsvarende Oslo Sjakkrets 
arrangerte en liknende turnering!) 
fortsatt på. Veksten i deltakertallet, nå 
325, har forøvrig fått de til å flytte tur-

Blant de mange fargerige par tier 
Torstein spillte i Helsingør var det 
følgende mot den vanligvis svært 
solide italienske GM Godena kanskje 
det beste.

Torstein Bae
Michel Godena
Nordisk mesterskap i Helsingør (6)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 a6 4.Sf3 
dxc4 5.e3 Sf6 6.Lxc4 b5 7.Lb3 Lb7 

8.0–0 Sbd7 9.Te1 Lb4? 10.e4! Lxc3 
11.bxc3 Sxe4 
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12.La3! Sdf6 Mitt poeng var at hvit 
etter 12 - Sxc3 har det overraskende 
13.Lxe6!! Damen kan ikke slås – på 

IM Torstein
Bae
kommmenterer 

neringen til Helsingør, hjemstedet for 
Kronborg og historien om Hamlet.

En ekte sjakkbradg
Blant de mange norske klarte prøvepro-
fesjonelle Kjetil A. Lie seg numerisk best 
med 7½ og en delt 6. plass, men man-
nen som stjal oppmerksomheten var til 
de grader den ferierende eks-president 
Torstein Bae. Frem til midtveismerket 
felte Torstein på fargerik vis stormes-
trene Tiger Hillarp Persson og Michel 
Godena og var med helt fremme i 
kampen om polplass og tittelen Nordisk 
mester. At han på veien passerte ELO 
2400 i fin stil, og ble IM, forble en biting 
da han faktisk kom snublende tett på 
sitt første GM-napp!
De unge Frode O.O. Urkedal, Jon Ludvig 
Hammer og Joachim Thomassen gjorde 
det også godt over forventet.
Som bestplasserte nordiske spiller 
gikk tittelen ”Nordisk mester 2007” til 
svenske Emanuel Berg. Slutstillingen i 
toppen ble forøvrig: 1.-5. Krasenkow, 
Emanuel Berg (S), Sargissian, de Fir-
mian, Malakhov alle 8 (av 10). 6.-17. 
Kjetil A. Lie 7½. 18.-31. Torstein Bae 
og Frode Urkedal 7. 32.-51. Joachim 
Thomassen, Jon Ludvig Hammer og 
Daniel Kovachev 6½.

En glad Torstein Bae kan omsider 
bryste seg med IM-tittelen. (Foto: 
Calle Erlandsson).



4�

Nordisk mesterskap for kvinner

Favorittseier 

- til tross
av Sylvia Johnsen

Svenskene møtte sterke 
i Nordisk for kvinner og 
ville utfordre regjerende 
mester Lenka Ptac-
nikova. Islands stolthet 
og eneste WGM i feltet 
viste seg å være en hard 
nøtt å knekke. 
Ptacnikova spilte lange kamppartier, 
men tre remiser og sju seire holdt til å 
bli nordisk mester for kvinner. 
– Jeg spilte for to, spøkte vår nye nor-
diske mester da det ble klart at hun 
ville vinne. Lenka Ptacnikova er nygift 
og høygravid. Hun og den egyptiskfødte 
mannen har begge gjort islendinger av 
seg, og strålte nyforelsket i det regn-
tunge været i Helsingør.  

Aggressiv svenske
Med to remiser i begynnelsen av 
turneringen, fikk utfordrerne håp. Da 
Ptacnikova vant tittelen for to år siden 
lå Svetlana Agrest med mange bare  
halvpoenget bak, deriblant Sheila Sahl 
og Ellen Hagesæther. Nå ville Agrest ha 

revansje.
Imidlertid var det Christin Andersson 
fra Malmø som tok ledelsen i Hel-
singør. Hun har spilt på det svenske 
kvinnelandslaget i mange år, men var 
turneringens overraskelse. Andersson 
spiller aggressiv sjakk og vant flere 
partier etter taktisk spill. Hun tok nylig 
et friår fra jobben, reiste rundt og spilte 
sjakk og har siden tatt et IM-napp og økt 
spillestyrken betraktelig.  

Stoppet av Silje  
De ni første rundene tapte Andersson 
kun for Ptacnikova, og avgjørende parti 
sto i tiende runde mellom Andersson og 
vår egen Silje Bjerke.
– Jäg har torskat for Silje för, sa An-
dersson før runden og viste nerver. Da 
hadde Bjerke slått ut Svetlana Agrest 
og spilt seg opp etter en dårlig start. 
Ptacnikova erklærte at Andersson var 
uheldig som møtte Bjerke så sent i 
turneringen, da hun hadde spilt seg 
varm og kunne slå hvem som helst. 
Alle forsøk på å forkludre stillingen ble 
stoppet av Bjerke, som ikke er redd for 
de skarpe variantene Andersson liker 
så godt. Bjerke vant lett.
Silje Bjerke endte til slutt på femte 
plass med 5½ poeng. Øvrige norske var 
Sylvia Johnsen med 3½ poeng og Torill 
Skytte (tidligere Hagesæther) med 2½ 
poeng. Poengene er ikke medregnet en 
frirunde alle spillere fikk.

 
God norsk innsats i

Nordisk Mesterskap 
for Seniorer 

Mesterskapet ble avviklet kombi-
nert med Politiken cup i Helsin-
gør. Vi hadde gode spilleforhold 
på LO skolen hvor deltagerne 
også var innkvartert og det dan-
ske kjøkkenet var det ingen som 
klaget over. 
Turneringen ble avviklet med 9 
runder og helt fra starten av var 
det klart at GM Heikki Westerinen 
uten vanskeligheter ville gå til 
topps. Han avga kun ½ poeng til 
sin landsmann Derik Lardot og 
endte med 8½ poeng. 
Per Ofstad fulgte så med 6½ 
poeng, mens Derik Lardot og 
Håkan Åkvist kom på delt 3. 
plass med 6 poeng. Lardot gikk 
foran på kvalitet. Som nr. 5 ble 
Richard Wicklund-Hansen med 
5½ poeng. 
Den store sensasjonen var Kar-
sten Ovesen fra Sevland som 
med en rating på 1428 kom på 
6. plass med 5 poeng. Han var 
ratet som nest sist av de 14 
deltagerne. Ovesen spilte blant 
annet remis mot Per Ofstad og 
vant over Derik Lardot. 
Gunnar Bue ble nr. 12. 
Deltagerantallet var selvsagt en 
skuffelse for arrangørene, men 
noe av forklaringen er at turne-
ringen ble lagt en uke etter det 
svenske og norske mesterskapet  
og at flere kjente seniorspillere 
tradisjonelt deltar i Politikkens 
cup. 
Et møte mellom de nordiske 
lederne av seniorsjakk besluttet 
at mesterskapet i fremtiden skal 
arrangeres hvert annet år og da 
helst på turnus mellom landene 
og på et tidspunkt hvor det ikke 
kolliderer med de nasjonale 
mesterskap eller med de store 
seniorturneringene så som EM, 
VM og lag-EM. 

Richard Wicklund-Hansen

13 - Sxd1 følger 14.Lf5+ med snarlig 
matt. Svart må derfor spille 13 - fxe6 
14.Txe6+ Kf7 15.De1 Sd5. Under 
partier konkluderte jeg med at hvit 
hadde et farlig angrep - og det stem-
mer etter 16.Te7+ Sxe7 17.Sg5+. 
13.Se5 c5 14.dxc5 Dxd1 15.Taxd1 
Tc8 16.c6! Planlagt før 13.Se5. Med 
et sterkt løperpar, svarts konge i sen-
trum og Th8 ute av spill har hvit mer 
enn nok kompensasjon for bonden. 
16...Lxc6 17.Sxc6 Txc6 18.c4 Tc8 
19.cxb5 axb5 20.Lb4 Sc3 21.Td3 
Sa4 22.Tg3 g6 23.Tg5? Riktig 
var Lxa4 og Lc3. 23...Sc3 24.Te3 
Sce4 25.Txb5 Tc1+ 26.Te1 Txe1+ 
27.Lxe1 0–0 Svart fikk rokert, men 
nå er det likt materielt, og hvit har 

løperparet og en farlig fribonde. 28.f3 
Sd6 29.Tb6 Sf5 30.Lb4 Tc8? 

XIIIIIIIIY

8-+r+-+k+0

7+-+-+p+p0

6-tR-+psnp+0

5+-+-+n+-0

4-vL-+-+-+0

3+L+-+P+-0

2P+-+-+PzP0

1+-+-+-mK-0
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31.Txe6! Tb8 32.Txf6 Txb4 33.Kf2 
h5 34.Txg6+ Kf8 35.Tf6 Sd4 
36.Txf7+ Ke8 37.Tf4 1–0.
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42. nordiske sporveismesterskap 
25.-29. juni i Bergen

Trekk uten 
trikk
Nordisk Sporveissjak-
kunion (NSU) avholdt i 
slutten av juni sitt 42. 
individuelle mesterskap 
i Bergen. Unionen har 
vært skrantende en tid, 
kun et snaut snes brett-
gladiatorer så hverandre 
stevne, godt voksne 
herrer som kjente hver-
andre godt, med unntak 
av en enslig rookie på 
kun 48. 

av Arne Danielsen

De sporveisansatte var godt organisert 
i gamle dager, i alt fra fag- og pensjo-
nistforeninger til frimerkeklubber, 
idrettslag, musikk, teater, sjakk og 
bridge. Men nå er gullalderen over, og 
sjakk matt nærmer seg ubønnhørlig 
for sjakkunionen. Årsaken er enkel å 
forstå: Sporveisselskapene i Norden 
ble på nittitallet konkurranseutsatt 
og privatisert, og der mange familier 
hadde hatt sitt levebrød i generasjoner, 
går nå de ansatte på anbudskontrakter 
fra selskap til selskap. Det kommer få 
gode kongeangrep ut av sånt!  

13x nordisk mester
Sjakklig sett hadde jeg i år gleden av å 
vinne det individuelle mesterskapet for 
13. gang, noe som indikerer at det ikke 
dreier seg om stormesternivå. Mange 
drevne turneringsspillere deltar dog, de 
siste årene har mine hardeste konkur-
renter vært islendingen Helgi Jonatans-
son og stockholmeren Per Isaksson. 
Sånn skulle det også bli i år.
Jeg møtte Helgi med sort allerede i 2. 
runde, og sånn gikk det da:

Invitasjon til bedriftsserien

Bli med i 
bedriftsserien

Stormestre og uratete 
hobbyspillere spiller 
på lag i bedriftsserien i 
sjakk.

av Ole Valaker
leder av bedriftssjakken

Bedriftssjakken i Oslo og omegn 
har lange tradisjoner. Årets sesong 
begynner i oktober. Rundene avvikles 
normalt på onsdagskvelder og etterpå 
er det mange som samles til en øl på 
nærmeste pub.
Det store clouet er uratede partier. 
Spillet foregår i en uhøytidelig, men 
likefullt prestisjetung atmosfære – en 
slags mellomting mellom den vanlige 
seriesjakken og cafesjakk.
De fleste lagene serverer også mat og 
drikke når de arrangerer sin runde, 
et populært tiltak blant skrubbsultne 
spillere som gjerne kommer rett fra 
jobb.
Hvis du vil starte et lag på jobben, tren-
ger du bare to kolleger samt en ekstern 
spiller. 2. divisjon spilles nemlig over 
fire bord, og her er det to opprykksbil-
letter til den gjeveste divisjonen.
En god ting kan være å få jobben til å 
sponse et sjakkurs. Det gjorde vi i TV 

2. Det er mange av journalistene i TV 2 
og i Nettavisen som har spilt på ICC og 
i bedriftsserien uten at de noensinne 
har vært med i klubb.
I fjor deltok 10 lag i toppdivisjon og 6 
lag i 2. divisjon. I år kan det bli flere 
Jeg føler at bedriftssjakken er blitt mer 
kjent de siste årene. Og dermed mer 
attraktiv. Vi ser blant annet at mange 
elitespillere er blitt med. De synes det 
er sosialt og god trening. Flere har 
også ringt før denne sesongen og vil 
stille nye lag. 
Dette skyldes flere ting. I fjor fikk vi 
en ny resultat- og infoside på www.
nettavisen.no/sjakk der tusenvis av 
brukere var innom. Dessuten har vi 
fått fin omtale i sjakkbladet og Simens 
VG-spalte.
TV2/Nettavisen, blant annet represen-
tert  ved undertegnede, har vunnet de 
to siste årene.
Vi hadde selvsagt alle marginene med 
oss i fjor. Det blir tøft, jevnt og spen-
nende denne gangen.
 
Være med? 
Kontakt: ole.valaker@gmail.com     
 eller  922 15 799

God stemning hos seriemester 
TV2/Nettavisen. daværende 
President i Norges Sjakkforbund, 
Torstein (til h.), så Hans Krogh 
Harestad og lagleder Ole Valaker.
(foto: Ole Valaker)
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Helgi Jonatansson - Arne Danielsen
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.e3 Sf6 4.d4 
exd4 5.exd4 d5 6.Sf3 Lb4 7.Lg5 
Le6 8.a3

Dette tilsynelatende naturlige trekket 
gir hvit større problemer enn man 
skulle tro.
8...Lxc3+ 9.bxc3 dxc4 10.Sd2 0–0 
11.Le2

Her fant Helgi ut at han ikke kunne 
slå med løperen på c4, pga.: 11. Lxc4 
Lxc4, 12. Sxc4 Dd5! 13. Lxf6 Dxc4. Også 
andre sprell, som 11. Se4, møtes enkelt 
av et tårn i e-linja.
11...h6 12.Lxf6 Dxf6 13.0–0 Sa5 
14.Tb1 c6 15.Da4 Sb3 16.Sxb3

Denne hersens ekstra c-bonden har 
blitt vanskelig for hvit å erobre, og saken 
blir ikke noe bedre når den gnager seg 
fast på b3. Onkel Fritz foreslår her å gi 
en kvalitet med 16. Sxc4, til gjengjeld 
blir hvit kvitt plageånden og får i tillegg 
slått seg inn på b7.
16...cxb3 17.Tfd1 b5 18.Da6 Lf5 
19.Ld3 Lxd3 20.Txd3 Tfe8 21.Tdd1 
Te2 22.Tf1 Tae8 23.Dxa7 Df5 24.h3? 

XIIIIIIIIY

8-+-+r+k+0

7wQ-+-+pzp-0

6-+p+-+-zp0

5+p+-+q+-0

4-+-zP-+-+0

3zPpzP-+-+P0

2-+-+rzPP+0

1+R+-+RmK-0
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En feil i vanskelig stilling. Under krigen 
i Sarajevo kjørte Helgi lastebil for FN. 
De måtte gi full gass gjennom den 
såkalte Sniper’s Alley for å gjøre målet 
vanskeligere å treffe for de serbiske 
snikskytterne, men på sikker grunn i 
andre enden sto det bosniske trafikk-
politet og skrev ut fartsbøter! Også her 
kommer straffen prompte:
24...Txf2 25.Txf2 Dxb1+ 26.Kh2 
Dg6 27.Dd7 Te3 28.Tf1 b2 29.d5

29. – Txc3 er enda sterkere.
29...Te2 30.Dg4 Dxg4 31.hxg4 
cxd5 32.Tb1 Tc2 0–1.

I tillegg til å være to bønder under, be-

Per Isaksson (til 
høyre) i lokalmatch mot en an-
nen stockholmer, Bojan Stoilov. 
Bakspiller er superveteran Kalle 
Hall. Bak Stoilov skimtes Helgi 
Jonatansson, også involvert i et 
lokaloppgjør mot Trausti Peturs-
son (foto: Arne Danielsen).

f i n n e r 
Hvit seg i trekktvang 
og mister minst en bonde til. Slutten er 
ikke så interessant.
I neste runde var det Per og jeg. Per er 
”junioren” i NSU-sammenheng, kun i 
førtiåra, en bohemtype som kombine-
rer bussføreryrket med sjakk, velskolert 
og kreativ men muligens uten det rå, 
dampende drapsinstinktet. Partiet ble 
uansett en ”nær døden”-opplevelse 
for min del:

Arne Danielsen - Per Isaksson
XIIIIIIIIY

8-+r+r+k+0

7zpl+-+p+p0

6-zp-+-+pvl0

5+P+p+-+-0

4-+nsN-zPnwq0

3zP-+QzPR+P0

2-+-+N+P+0

1tRLvL-+-mK-0
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22...Scxe3

Noe gærent har jeg åpenbart gjort for å 
havne i denne trøstesløse posisjonen. 
Per kunne her spilt enda sterkere: 
22.Sce5 med følgende utrolige variant: 
23.fxe5 De1+ 24.Tf1 Txc1 25.Sxc1 
Lxe3+ 26.Kh1 Sf2+ 27.Kh2 Sxd3 
28.Txe1 Sxe1 og også bonden på e5 
faller.
23.hxg4 

Her var Ld2 tvingende nødvendig.
23...De1+ 24.Kh2 Dh4+

Her vant 24...Txc1 25.Sxc1 Sxg4+ 
26.Kh3 Lc8!
25.Kg1 De1+

Per har dårlig tid, og ser ikke vinst-
varianten klart. Riktig er: 25...Txc1+ 
26.Sxc1 De1+ 27.Tf1 Sxf1 28.Dxf1 
De3+. Poenget. En av hvits springere 
faller til slutt. Kanskje ikke så lett å få 
øye på ved brettet. Derfor:
26.Kh2 ½–½ Puh!

H. Jonatansson - Per Isaksson

XIIIIIIIIY 

8r+-+-+-tr0 

7zp-+-+k+-0 

6-+nzpp+-zp0 

5+Qzp-wqp+-0 

4-+-+-sN-+0 

3+-+-+PzP-0 

2P+-+-tR-zP0 

1+-tR-+-mK-0 
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30...Sd4?
fortsettes side 45
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Tallenes tale er klar. 2004-05-sesongen var preget av laber 
deltagelse, få turneringer og lave sammenlagtpremier. Så 
kom Norske Vandrerhjem på banen, og grafene begynte 
å peke oppover.

Hvorfor?
- Den viktigste omleggingen var å senke antallet 
tellende turneringer til fire, sier Jan Sigmund 
Berglund, en av hjernene bak omleggingen. 
Berglund er også leder i Tromsø sjakklubb, 
hvor det som kjent satses friskt om dagen.

- Fakta var jo at spillerne fram mot omleg-
gingen i snitt deltok på mindre enn to 
turneringer. I store deler av landet er det 
dyrt og langt å reise til sjakk-
turneringer. Det 

Pangstart for nye  NVGP

Norges Grand Prix lå i årevis nede med 
brukket rygg, men står etter sin 30. sesong 
mer oppreist enn på lenge. Etter omleg-
gingen for to år siden økte deltagerantal-
let med 126 %  og antallet turneringer ble 
nesten doblet.

av Victor Hansen
victor@vanhansen.info

NVGP-analyse

Tempo-
et øker
Ikke alle grafer 
peker oppover. 
Antallet langsjakk-
turneringer gikk i 
forrige sesong ned fra 
34 til 24, en nedgang 
på hele 29,4 %. For en 
sjelden gangs skyld ble det i 
forrige sesong arrangert flere 
hurtigsjakkturneringer enn 
langsjakkturneringer. I tillegg 
merker vi oss at lynsjakkturne-
ringer har også gjort sitt beskjedne 
inntog i NVGP med sju turneringer i 
hver av de to siste sesongene.
- Litt pussig egentlig, så enkelt og raskt 
som det er å lage en lynsjakkturnering, 
mener Jan Sigmund Berglund.
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Spørsmålstegnet fordi Per har to 
bønder over, og også måtte gjøre 
et vinstforsøk i forhold til tabellen. 
Derfor måtte 30. Thc8 spilles for å 
frigjøre åttenderaden til kongen. Nå 
er det uvilkårlig remis:
31.Db7+ Kf6 32.Sh5+ Kg6 
33.Sf4+ ½–½

Dermed lå veien til turneringseieren 
åpen for undertegnede. Nevnes må 
også at seniorene spiller i sin egen 
klasse, denne ble vunnet av gøtebor-
geren Rune Torstensson. Her deltok 
veteranen Karl Hall fra Stockholm, 
nesten 90 og sprek som en gynge-
hest, det er dessuten fascinerende å 
prate med en veteran som personlig 
har spilt med historiske storheter 
som Gideon Ståhlberg (1908–67) 
og Gösta Stoltz (1904–63).

fortsatt fra side 43

var nesten nytteløst å ha et håp om 
sammenlagtplassering om man ikke 
både var rik og samtidig god til å spille 
sjakk, forklarer han.
En annen viktig omlegging var at det 
ble god pengepremiering i alle klasser. 
I 2004-05-sesongen var den samlede 
premieringen på kr 28 750, hvor 10 
000 av disse var i mesterklassen. Takket 
være sponsoren Norske Vandrerhjem 
kunne sammenlagtpremieringen økes 
til 67 500 i neste sesong og til 86 500 
i sesongen som ble avsluttet i juni i år.

126 % flere deltagere
Grafen som går over denne siden 
viser at det samlede deltagerantallet 
sank som en stein fra 2477 deltagere 
i 1995-96-sesongen til 1099 i 2002-03 
sesongen. Bunnrekord ble notert to år 
seinere med arme 1073 deltagere.
Så kom den nevnte omleggingen, og 

deltagerantallet økte med 126 % til 
2428 i 2005-06-sesongen. Med ett var 
Grand Prix nesten helt tilbake igjen 
på nivået fra ti år tidligere. NGP hadde 
riktignok enda lysere tider på slutten 
av 80- og begynnelsen av 90-tallet, hvor 
det fantes flere sesonger med over 3000 
deltagere. (Den gang Lambertseter Gård 
var fylt til randen og OSS på forhånd 
måtte opplyse om en deltagerbegrens-
ning på 96 deltagere, som det sies.)

Fra 25 til 63 turneringer
Ikke bare har deltagerantallet vokst, 
turneringsantallet ble på grunn av om-
leggingen mer enn fordoblet. Foreløpig 
bunnrekord innehar 2002-03-sesongen 
med arme 25 turneringer (se graf 
nede til venstre på siden). To sesonger 
senere var antallet riktignok økt til 37, 
men det kraftigste bykset kom – igjen 
– i 2005-06-sesongen. Sentralstyret 
har siden da også jobbet aktivt med 
å få klubber rundt om til å arrangere 
GP-turneringer.
Tromsø Sjakklubb og Oslo Schakselskap 
står for en del av denne økningen med 
sin satsning på månedlige turneringer. 
Men har dette vært vellykket? 

- Både ja og nei. Mange Tromsø-spillere 
har hevdet seg godt i NVGP takket være 
stort tilbud i byen, men det har blitt 
for små turneringer der vi deltakere 
har kommet for lett til GP-poengene, 
svarer formann Berglund på vegne av 
Tromsø.
- I den kommende sesongen tar vi sikte 
på to turneringer i hver kategori (dvs. 
kategoriene langsjakk, hurtigsjakk og 
lynsjakk - VH anm).

Hva med framtiden?
I skrivende stund er det lite som tyder 
på at antallet turneringer vil endre seg 
merkbart i forhold til forrige sesong, 
til tross for en liten nedgang til 2206 
deltagere totalt.
Terminlisten teller 24 turneringer før 
jul, og enda er det flere faste innslag 
som ikke er blitt terminfestet. Denne 
sesongens nyvinning er utvilsomt Glit-
nir Blitz, hvor det spilles innledende 
runder i Oslo, Porsgrunn, Bergen, 
Trondheim, Stavanger og Tromsø lørdag 
20. oktober med finale uken etter.
 Seks turneringer som ikke fantes i fjor. 
Adventstjernen er også lagt merke til. 
Kommer det enda flere?
           

Den forrige analyse av tallene 
for Norges Grand Prix ble bragt 
i i 2001 i NSb nr. 1. Fremgangen 
siden da har vært klart positiv.
(Faksimile av artiklen i NSb).

Sjeldne
sjakksett 
selges
Fem ulige figurative sjakksett støpt i tinn.
Vikinger (100 mm)
Romere (100 mm)
Waterloo (60 mm)
Korstoget (60 mm)
Ringenes Herre (60 mm)
Spør også etter Egyptians og Babylonians.

Gratis brosyre tilsendes. Kontakt:
Tinnsoldaten tlf/fax 69 27 14 41
eller nilssara@frisurf.no
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Oppgavene står på side 28.

Oppgave 1
Svein J. - Gedali Szapiro
Sjakk-OL i Moskva 1956 6. runde
XIIIIIIIIY 

8-tr-+-+-mk0 

7+-+-+-+p0 

6-+-wq-sNp+0 

5zpr+-zp-zP-0 

4-+-vl-sn-zP0 

3+-+-+-wQ-0 

2PzPRtR-+-+0 

1+KvL-+-+-0 
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Sort var nok godt fornøyd med stil-
lingen. Presset mot b2 holder hvit 
“på plass” og Sveins Sf6 kan vel ikke 
være mye mer enn irriterende. Alt kun 
tilsynelatende for i realiteten står sort 
på kanten av stupet som Svein demon-
strerte med 38.Dg4! Td8? Etter 38...
Se6 39.h5! blotlegges h7 og hvit bør 
vinne. 39.Txd4! Dxd4 40.Tc7 1-0 
Szapiro blir matt på h7.

Oppgave 2
Svein J. - Gideon Ståhlberg
Stockholm 1960
XIIIIIIIIY 

8-wq-tr-+k+0 

7zp-+-vl-zpp0 

6-+-zp-+-+0 

5zPPzpPzp-+n0 

4-+N+N+-+0 

3+-+-+PzPP0 

2-+-wQ-+-+0 

1+R+-+-mK-0 
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Dette diagrammet som viser situasjonen 
noen trekk tidligere i partier og er 
et glimrende eksempel på Svein 
Johannessens særlige evne til å plassere 
offiserene sine perfekt. Posisjonelt sett 
kunne den svenske verdensstjerne 
Gideon Ståhlberg med god samvittighet 
ha gitt opp her! 32.a6! Tf8 33.Kg2 Sf6 
34.b6 axb6 35.Txb6 Da7 36.Da2 Ta8 
37.Sexd6 Lxd6 38.Txd6 e4 39.fxe4 
Sxe4 40.Te6 Sg5 41.Te5 Sf7 
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8r+-+-+k+0 

7wq-+-+nzpp0 

6P+-+-+-+0 

5+-zpPtR-+-0 

4-+N+-+-+0 

3+-+-+-zPP0 

2Q+-+-+K+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Fordelens realisering gikk smertefritt. 
42.d6! Kf8 Eller 42...Dxa6 43.Te8+; 
42...Sxe5 43.Sxe5+ og nå avgjør 
d6-d7 på både Kf8 og Kh8. 43.Te7 
Dxa6 44.Txf7+ Kxf7 45.Se5+ Kf6 
46.Sg4+ 1-0 Sort går matt: 46...Kg6 
47.De6+ Kg5 48.h4+ Kh5 49.Df5+ 
g5 50.Dxg5#. 

Oppgave 3
Svein J. - Heikki Westerinen
Halle soneturneringen 1963
XIIIIIIIIY 

8-tr-+rsn-+0 

7+n+-zpk+-0 

6p+-zp-zpp+0 
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Diagrammet vitner om at den finske 
førstespiller gjennom generasjoner, 
Heikki Westerinen, aldri har næret 
Sveins uvilje mot å plassere offiserene 
sine rart. 30.Txe7+! 1-0. Sorts konge 
har ikke et klesstykke tilbake å gjemme 
seg bak etter 30...Txe7 31.Dxf6+ Kg8 
32.Txe7.
 
Oppgave 4
Svein J. - David N. L. Levy
Sjakk-OL i Siegen 1970 9. runde
XIIIIIIIIY 

8r+q+-+-tr0 

7zp-vl-snk+p0 

6-snR+-+pvL0 

5+-+p+p+-0 

4-+-zP-+-+0 

3+-+-wQLzP-0 

2P+-+PzP-zP0 

1+R+-+-mK-0 

xabcdefghy

22.Tf6+! Ke8 23.Tbxb6 axb6 
24.Lxd5 Ta5 Alternativet 24...f4 25.De4 
gør ikke akkurat stillingen bedre for 
sort. 25.Lc6+ 25.Lf8 vant også for 
hvit etter 25...Txf8 26.Lc6+. 25...Kd8 
26.Lg5 f4 27.Tf8+! 1–0

Oppgave 5
Svein J. - Rune Djurhuus
Landsturneringen i Randaberg 1989
XIIIIIIIIY 

8-+-trntrk+0 

7+-+-+-zpp0 

6-+q+-+-+0 

5+pvlNzpL+-0 

4p+n+P+-+0 

3zP-+-+-zP-0 

2-zP-+Q+-zP0 

1+-tR-+RvLK0 

xabcdefghy

Svein kunne umiddelbart høste fruk-
tene av det fine samspillet mellom of-
fiserene hans. 27.Txc4! bxc4 28.Dxc4 
Sd6 Eller 28...Kh8 29.Dxc5. 29.Se7+ 
Kh8 30.Sxc6 Sxc4 31.Lxc5 1–0

Oppgave 6
Svein J. - Bjarke Kristensen (Sahl)
Oslo OSS IM Oslo (5), 05.04.2003
XIIIIIIIIY 

8-mk-+-tr-+0 

7+p+-+-zpp0 

6p+n+n+-+0 

5zP-wqNzpr+-0 

4-+P+-+-+0 

3+-vLPwQ-+-0 

2-+-+-zPPzP0 

1tRR+-+-mK-0 

xabcdefghy

Sort, som er en bonde i minus, levde 
fortsatt i håpet om at blokaden på d4 
skulle kunne holde stillingen sammen. 
Det var før Svein fant den enkle løs-
ningen...  28.Sb4! Kc8 På  28...Sxb4 
29.Lxb4 Dxe3 har hvit mellomtrekket  
30.Ld6+ Ka8 31.fxe3 og de hvite sen-
trumsbønderne avgjør enkelt. 29.Dxc5 
Sxc5 30.Sxc6 bxc6 31.Lb4 Med kva-
litets- og partivinst. 31...Sxd3 32.Lxf8 
Txf8 33.Tb6 1–0
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NGP-stillingen
Slutstilliing 2006/07

Oversikten omfatter 61 turneringer 
(24 langsjakk/29 hurtigsjakk/7 lynn-
sjakk) med til sammen 2206 deltagere 
(1035/990/181).

Klasse Mester
1 Jon Ludvig Hammer, OSS 120
2 Espen Forså, Tromsø 120
3 Trond Romsdal, Tromsø 115
5 Kjetil Stokke, Bergens 115
5 Hallvard V. Ådnøy, Moss 110

Klasse 1
1 Terje Lund, Verdal 120 
2 Nicolai Getz,  OSS 120
3 Joachim B. Nilsen, Bergens 120
4 Jan S. Berglund, Tromsø 120
5 Odd Erling Mikalsen, Alta 115

Klasse 2
1 Pål Farmen,  Caissa 120
2 Odd Erling Mikalsen, Alta 120
3 Joachim B. Nilsen, Bergens 120
4 Frank Remman,  Tromsø 120
5 Roar Ulvnes, Nordstrand 115

Klasse 3
1 Peter Flermoen, Harstad  120
2 Pål Andreas Hansen, Verdal 115
3 Odd Ristesund,  Kampen 115
4 Eirik Nymo Isaksen, Alta 111
5 Eivind Salen, Nordnes 111

Klasse 4
1 Daniel Sandvik, Bergens 120
2 Pål Andreas Hansen, Verdal 120
3 Tor Botheim, 1911 120
4 Peter Flermoen, Harstad  120
5 Odd M. Guttulsrud, SK 1911 111

Klasse 5
2 Aryan Tari, Asker 120
1 Daniel Sandvik, Bergens 120
3 Anders Rundgren Trondstud. 120
4 Jarle Jakobsen, Harstad 115
5 Paul Ivar Johansen, Tromsø 115

Norske Vandrerhjem 
Grand Prix

For detaljerte NVGP-resultater, se:
w w w . s j a k k . n o / g p

Laksespretten Alta, 16. juni
Gruppe A (16 deltakere) 1. Joachim Solberg, Alta 6 (av 7). 2. Trond Romsdal, Tromsø 5½. 3. Odd 
Erling Mikalsen, Alta 5.
Gruppe Barn (4 deltakere) 1. Lars Marius Mikalsen, Alta 5 (av 6). 2. Steinar Bjerklund, Alta 4. 3. 
Hamodi Hole, 1½.

Lillehammer Vandrerhjem Grand Prix, 16. juni
Gruppe A (14 deltakere) 1. Ragnar Holm, Hamar 5½ (av 6). 2. Pål Farmen, Caissa 4½. 3. Roar 
Ulvnes, Nordstrand 4. 

Åpent Oslomesterskap, 22.-24. juni
Gruppe A (11 deltakere) 1. Torstein Bae, 1911 6 (av 6). 2. Inge S. Skrondal, ASKO 3½. 3. Thomas 
Bryn, Molde 3½.
Gruppe B (17 deltakere) 1. Espen Nordberg, Fribonden 4½. 2. Kenneth Einarsen, ASKO 4½. 3. 
Marianne Wold Haug, 1911 4½.
Gruppe C (26 deltakere) 1. Jan Tore Henriksen, 1911 5½. 2. Rune A. Jørgensen, Asker 4½. 3. Mark 
Akali, Kampen 4½.

Junisjakken i Tromsø, 30. juni
Gruppe A (10 deltakere) 1. Pål Røyset, Tromsø 8 (av 9). 2. Espen Forså, Tromsø 5½. Sverre Karlsen, 
Team Bjørnsen 5½.

Bli kretsdommer!

Turneringslederkurs
i Oslo 22. september

Sted:  Oslo Schakselskaps lokaler i Bogstadveien 30.
Tid:  22. september fra klokken 10.00-19.00
Kursleder:  Hans Olav Lahlum
Pris:  200,- inkl. lunsj

Påmelding og informasjon:
Sjakkontoret sjakkfor@online.no   Tlf. 22 15 12 41

Vinnere av NVGPen sesong 2006-2007: (fra venstre) Nicolai Getz, Pål 
Farmen, Daniel Sandvik, Terje Lund, generalsekretær Dag Danielsen, 
Norske Vandrehjems representant og Jon Ludvig Hammer. To vinnere 
saknes på bilder: Peter Flermoen og Tari Ayran. (foto: BBJ)



4�

fra 8. august

Turnerings i nfo

August
31.8.-2.9. Kragerø Vandrerhjem GP  NVGP Kragerø SK
31.8.-2.9. Vadsøsjakken 2007 NVGP Vadsø SK
31.8.-2.9. Blitxtfejden NVGP Trondheim SF

September
12. SMPOAÅs Åpne KM i lynsjakk NVGP SMPOAÅ
15.-16. SpareBank1 Nordvest Grand Prix  NVGP Kristiansund SK 
16. OSS September-hurtig-GP NVGP OSS
22. Kretsdommerkurs i Oslo (se annonsen på side 48) NSF
28.-30. Anbefalt kretsmesterskapshelg for lag NSF-kretsene 

Oktober
5.-7. Kristiansand Open NVGP Kristiansand SK
6.-13. Europacupen for klubblag  Tyrkia
17. Høstens største eventyr NVGP SMPOAÅ
20.  Glitnir Blitz kvalifiseringsturneringer (se baksideannonsen) 
20.  Glitnir Blitz i Porsgrun  NVGP
20.  Glitnir Blitz i Oslo NVGP 
20.  Glitnir Blitz i Bergen  NVGP
20.  Glitnir Blitz i Stavanger  NVGP
20.  Glitnir Blitz i Trondheim NVGP
20.  Glitnir Blitz i Tromsø NVGP
28. Glitnir Blitz, finale i Oslo NVGP
26.-28. Sandefjord Grand Prix  NVGP Caissa 
27.-7.11. EM for lag  Hellas

November
2.-4.  NM for juniorlag (USF) Flyttet fra 7.-9. sept. OSSU
10.-11. Eliteserien, 1. seriesjakkhelg  NSF
10.-11. NSFs 1. seriesjakkhelg  Lokale arrangører
17.-18. Knut Brokstad minneturnering NVGP Trondheim SF
18. OSS november-hurtig-GP NVGP OSS
23.-25. NM for ungdom (USF)  Fredrikstad FUS
30.-2.12. 4-landskampen for juniorer og kadetter USF 

Desember
8.-9.12.  NSFs 2. seriesjakkhelg  Lokale arrangører
16. OSS desember-hurtig-GP NVGP OSS

2008
Januar
5.-6. Det åpne NM i hurtigsjakkk NVGP Fredrikstad SS
11.-13. Eliteserien 2. kamphelg  NSF
12.-13. NSFs 3. seriesjakkhelg   NSF

Februar 
1.-3. NM for jenter (USF)  Arrangør søkes
9.-10. NSFs 4. seriesjakkhelg   NSF

August / September
31.8.-2.9. Kragerø 2007
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
31.8.-2.9. Vadsøsjakken 2007
Info: Svein Harald Johnsen, dryfish@
online.no eller 970 80 814m
31.8.-2.9. Blitxtfejden
info: Bent Hestad,
leder@tsf.no
12. SMPOAÅs Åpne KM i lynsjakk
Info: Tormod Ingul, smpoaa@bntv.no
15.-16. SpareBank1 Nordvest GP
Kristiansund SK Info: Roger Hojem, tlf: 
412 56 220, e-post: rogerhoj@start.no
16. OSS September-hurtig-GP
Info: Atle Grønn, 
atle.gronn@ilos.uio.no
28.-30. Kretsmesterskapshelg - lag
NSF-kretsene

Oktober
5.-7. Kristiansand Open 2007
Info: Harald R Hansen, e-post haral-
drh@gmail.com 
6.-13. Europacupen for klubblag
Tyrkia Info: NSF, tlf. 22 15 12 41, e-post 
sjakkfor@online.no
17. Høstens største eventyr
SMPOAÅ info: Tormod Ingul, 
smpoaa@bntv.no
20. Glitnir Blitz 2007
(se egenannonse på s. 17 og 52)
26.-28. Sandefjord Grand Prix
Caissa Info: Pål Farmen pal.farmen@
broadpark.no
27.-7.11. EM for lag
Info: NSF v/ Sjakkontoret

November
2.-4. NM for juniorlag (USF)
Info: USF v/ Sjakkontoret
10.-11. Eliteserien 1. kamphelg NSF 
10.-11. NSFs 1. seriesjakkhelg 
Lokale arrangører
17.-18. Knut Brokstad Minneturn.
Info: Bent Hestad, e-post leder@tsf.no
16. OSS September-hurtig-GP
Info: Atle Grønn, 
atle.gronn@ilos.uio.no

Her angis kun kontaktinformasjon.
For ytterligere informasjon se:
www.sjakk.no/nsf/terminliste.htm
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Generalsekretær Dag Danielsen om OL-prosjektet

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. 10-15
Generalsekretær: Dag Danielsen
Medlemssekretær: Liv Mette Harboe

Medlemsavgift 2007 via klubb
voksen kr 360 
junior/kadett/student kr 180
lille- og miniputt kr 90 
Direkte medlemsskap i Norges 
Sjakkforbund koster i 2007 kr 600.

NSFs sentralstyre
President
Jøran Aulin-Jansson (Asker SK)
tlf 67 13 10 30a, 913 32 242m
e-post: jj@jbpapir.com

Visepresident
Ida Lahlum (Alta SK)
tlf. 977 59 831m 
e-post: ida.lahlum@indico.no 

Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK) 
tlf. 66 79 68 39p
e-post oistein.yggeseth@online.no

Kasserer
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
tlf. 55 24 36 91p, 916 06 449m. 
e-post: jan_oyvind.johansen@chello.no 

Eliteutvalgsleder 
Raoul Abrahamsson (SK av 1911)
tlf. 22 60 07 50p, 994 51 370m
e-post: raoul.abrahamsson@chello.no

Styremedlem uten portefølje 
Øystein Hole (Akademisk SK) 
tlf. 21 91 98 94p. 
e-post: yhole@chello.no 

USFs leder 
Håvard Løvik (Stavanger SKU) 
tlf. 51 58 44 41p, 475 00 893m 
e-post haavard.lovik@lyse.net 

På det siste møtet før sommerferien 
behandlet bystyret i Tromsø fordelin-
gen av årets overskudd. Det gledelige 
skjedde at sjakken ble tilgodesett med 
totalt NOK 650.000, hvorav 500.000 
(som bidrag til drift av prosjektet) gikk 
til sjakkolympiadeprosjektet og 150.000 
til turneringen Arctic Chess Challenge.
Dermed viste politikerne at de fagre 
ordene om å satse på å få sjakkolym-
piaden til Tromsø i 2014 følges opp i 
praktisk handling.
- Vi skal gjøre det vi kan for å få sjak-
kolympiaden til Tromsø i 2014, uttaler 
Arbeiderpartiets ordførerkandidat 
Arild Hausberg. Hausberg mener at 
olympiaprosjektet er et svært viktig pro-

Gledelig bevilgning til 
sjakk-OL prosjektet

sjekt for nord-
områdesatsing 
og utviklingen av 
landsdelen som turistprosjekt. Han 
understreker også at en eventuell sjak-
kolympiade i Tromsø vil styrke Tromsøs 
kandidatur til å få vinterolympiaden til 
Tromsø i 2018 vesentlig.

Dag Danielsen er informasjons-
ansvarlig i prosjektgruppen for 

sjakkolympiaden i Tromsø 2014

Guddommelige 
vibber

I reisesjekkenes tidsalder, var det en 
stor opplevelse å spille sjakk i utlandet 
og endelig se og høre alle stjernene 
jeg hadde lest om i New In Chess. Jeg 
glemmer ikke første gang jeg hørte Ulf 
Andersson diskutere med en arrangør 
og jeg måtte sjekke to ganger at det 
virkelig var ham. Jeg fikk slettes ikke 
mannen til å passe med partiene. Nå 
trenger jeg ikke lenger oppsøke spil-
lerne siden jeg kan nyte videointervju-
ene på http://www.chessvibes.com/. I 
tillegg har de interessante referater med 
en europeisk vinkel.
http://www.chessninja.com/dailydirt/ 
er til gjengjeld subjektiv, amerikansk 
og humoristisk. Og du får en god dose 
sladder fra toppsjakken. 
De som drømmer om å bli mat for 
sladderpressen - og som fortsatt tror at 
sjansene øker hvis man vinner mange 
partier - bør ta en titt innom http://www.
chesscafe.com/. Ingen sjakkspiller leser 

alle artiklene som er der, men det er 
sjakkteori for enhver styrke og smak. 
En bekjent av meg - som aldri har satt 
sin fot i en sjakklubb - viste meg begeis-
tret sine postsjakkpartier på http://www.
redhotpawn.com/. Dette er langt fra 
postkortene vi brukte i gamle dager. 
Han gjør gjerne flere trekk hver dag, 
men du kan også bruke mange dager på 
et trekk. Du har tilgang til partiene dine 
fra en hvilken som helst pc, du får be-
skjed når det er din tur og du kan chatte 
med de andre. Jeg ble litt skuffet da jeg 
ikke fikk lov til å hjelpe til i et par for-
smedelige stillinger, men, min bekjent 
ble i hvert fall opprømt da jeg viste ham 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess. Det 
er en god innføring i sjakkens historie 
og grunnleggende teori.
For de som kjenner alle disse nettste-
dene, så har jeg en siste godbit som 
fortjener et besøk bare på grunn av nav-
net, nemlig http://www.goddesschess.
com/.  Les Chessays om alt du ikke 
visste om sjakk!

Momo

Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) tilbyr ulike nasjonale og 
internasjonale turneringer spilt på server.  
Prøv nytt medlemsskap for resten av året ved å sende kr 100 til 
Norges Fjernsjakkforbund, bankkonto 1822.23.47307 med navn 
og adresse, så får du også årets to siste numre av 
medlemsbladet ”Fjernsjakk”.   
Mer informasjon på www.fjernsjakk.no, eller kontakt kasserer 
Geir Brobakken på kasserer@fjernsjakk.no, tlf 6252 7725 eller 
president Øystein Brekke på oeystei@online.no, mobil 91189190. 

FJERNSJAKK - nærliggende å prøve! 

NFSF inviterer til første NM i hurtigserversjakk  
Vinneren blir norgesmester og får vinnerpremie pluss kr 2000, 
nummer 2 kr 1000 og nummer 3 kr 500. Vinner av eventuell nest 
høyeste klasse får kr 1000 og eventuell tredje høyeste klasse kr 
500. En tredjedel i hver klasse premieres.  
Hver spiller får minimum 5 og maksimum 11 partier. Betenkningstid 
er 20 dager per 20 trekk. Med inntil 30 dagers ferie per kalenderår. 
Mesterskapet spilles på ICCFs server som teller bare hele døgn, 
slik at tidsforbruk inntil 23 timer og 59 minutter på ett trekk teller 
som null dager. Med 3 trekks forsinkelse kan andre se partiene.  
Påmelding innen 20. september til turneringssjef@fjernsjakk.no.
Spillestart 10. oktober. Startavgift kr 100.    

VI TILBYR OGSÅ: 
Junior-NM (nytt 
starter i nov.) 
NM i fjernsjakk 
(starter ved nyttår) 
NM for seniorer 
Åpne server-
grupper 
Lag-NM 
Landskamper 
ICCFs rating–  

     og tittelsystem 
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GLITNIR BLITZ 2007
Lynsjakkturneringer lørdag 20. oktober

Dette	er	NVGP-turneringer	som	er	åpne	for	alle.	1.	premien	er	reise	til	Oslo	og	
deltakelse	i	den	store	finalen	som	spilles	i	Oslo	lørdag	27.	oktober.	I	finalen	får	
de	seks	vinnerne	muligheten	til	å	spille	mot	10	inviterte	sterke	spillere	fra	inn–	
og	utland	og	kjempe	om	en	premiepott	på	75	000	kroner.	Informasjon	om	tids-
punkt,	påmelding	og	gruppepremier	vil	bli	publisert	på	www.sjakk.no.	

Spillested: Down	Town	Senter	
Arrangør: Porsgrunn	Sjakk-
klubb	
Kontaktperson: Gunnar	Lie,	
gunnli@online.no,	
tlf.	35	51	38	57,	918	70	536	

Spillested: Amfi	Pyramiden	
kjøpesenter
Arrangør: Tromsø	Sjakklubb	
Kontaktperson: Jan	Sigmund	
Berglund,	simsen@tele2.no	

Spillested: Kvadrat	kjøpesen-
ter	
Arrangør: Stavanger	Sjakk-
klubb	
Kontaktperson: Frode	Wig-
gen,	Frode.Wiggen@dnv.com	

Arrangør: Hordaland	sjakkrets	
Kontaktperson: Bjørn	Benja-
minsen,		
bjornben@hotmail.com	

Arrangør:	Trondheim	Sjakkfo-
rening	og	Trondheimstudente-
nes	Sjakklubb	
Kontaktperson: Håkon	
Haugsrud,		
hakonha@stud.ntnu.no,	
tlf.	41	40	75	48	

Spillested: Oslo	City	kjøpe-
senter	
Arrangør: 1911	og	Kampen	på	
brettet	
Kontaktperson: Roaul	Abra-
hamsson,	
roaul.abrahamsson@chello.no	
mob.	994		51	370	

Porsgrunn Tromsø Stavanger 

Bergen Trondheim Oslo 

For	ytterligere	informasjon	kontakt	Norges	Sjakkforbund		
på	tlf.	22	15	12	41	eller	send	mail	til	sjakkfor@online.no	


