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SK av 1911 fyller 100 år og inviterer til

Landsturneringen 2011

Njårdhallen, Oslo 2.-10. juli

o Ni runder på ni dager
o Spillested sentralt i Oslo
o Runde 2 til 8 starter kl 11
o Jubileumsgrill
o Sjakkcruise på Oslofjorden

Mer info: www.sjakknm.no
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- En sjakkens 
mystiker

Hvordan har en gutt fra Lommedalen blitt klodens beste sjakkspiller? I den nye 
boken ”Mesteren. Magnus Carlsen og sjakkspillet” tar Arne Danielsen et dypdykk 
ned i Carlsens verden. Hans svar vil overraske mange.

Tekst: Torstein Bae
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- Mitt mål har vært å formidle Magnus 
sine prestasjoner til et bredt publikum, 
også folk som er helt blanke på sjakk. 
For å få til dette, må jeg også forklare hva 
sjakk er, sier Arne Danielsen. 

Og hva er da egentlig sjakk? I følge 
Danielsen kan det være så mangt, og 
også sjakkspilleren er en mangslungen 
art: Strateg, kampsportutøver, viten-
skapsmann eller kunstner. At Magnus 
Carlsen faller i kategorien kunstner, er 
Danielsen ikke i tvil om. 

Kunstneren Carlsen
- Magnus er en veldig intuitiv spiller. 
Han regner seg ikke frem til hva som 
er riktig, han føler det. Magnus finner 
en harmoni mellom brikkene som vi 
andre ikke klarer, mener Danielsen. 

Gjennom snaut 200 sider tar Da-
nielsen for seg karrieren til Norges 
sjakkyndling, helt fra den spede start 
og nærmest frem til dags dato. Boken 
innledes med Magnus’ første fremtre-
den som nr. 1 på verdensrankingen, 
i Wijk aan Zee for snart et år siden. 
Deretter går vi til barndommen, med 
interessante tanker om barneoppdra-
gelse og de første turneringer. Vi følger 
”den store reisen”: Veien til stormes-
tertittelen, og videre til verdenseliten. 
Til slutt tar boken for seg noen andre 
kjente vidunderbarn: Morphy, Capa-
blanca og Fischer. Innimellom kom-
mer Danielsen inn på hva Magnus sitt 
unike talent egentlig består i. Samspillet 
mellom ”de ytre faktorer” og ”de indre 
faktorer” er det som har gjort Magnus 
til den han er i dag. 

Barnesjakkens gullalder
Når det gjelder de ytre faktorer, legger 
Danielsen stor vekt på betydningen av 
den organiserte barnesjakken. Samtidig 
understreker han at tilfeldigheter også 
spilte en viktig rolle. 

- Magnus kom inn i en gullalder for 
norsk barnesjakk. Samtidig var det et 
lykketreff at han bodde i nærheten av 

den nystartede sjakklinjen på Norges 
Toppidrettsgymnas, under ledelse av 
Simen Agdestein. Det var også et lyk-
ketreff at pappa Henrik kjente Simen fra 
tidligere, slik at veien inn i NTG-miljøet 
ble kort. Og det var et tredje lykketreff 
at Torbjørn R. Hansen begynte som 
sivilarbeider på NTG, og ble Magnus’ 
første trener. Listen kan gjøres enda mye 
lenger. Alt må klaffe i en slik histore, 
sier Danielsen.

En mystiker
Bokens beskrivelse av de ytre faktorer 
er et viktig tilskudd til forståelsen av 
gutten som ble sjakkmester. Spennende 
er også de tanker forfatteren har gjort 
seg om de indre faktorer. Danielsen 
fremhever at Magnus skiller seg fra 
sine konkurrenter gjennom sin intuitive 
tilnærming, der avgjørelser fattes uten 
logiske resonnement. Det finnes mange 
teorier om hva intuisjon egentlig er. 
I Mesteren trekkes det linjer fra den 
religiøse mystikken til Magnus Carlsens 
prestasjoner ved brettet.

”I alle de store verdensreligionene fin-
nes tradisjoner og læresetninger som 
hevder at en spesiell type mental og 
annen aktivitet, under gitte betingelser 
og med en særlig type kraftanstrengelse, 
kan få sinnet til å arbeide på et høyere 
nivå. Denne evnen ligger latent i enhver 
person, og handler om å overskride de 
ordinære grensene for menneskelig 
ytelse”, står det å lese i boken. Dani-
elsens poeng er at Magnus – etter alt 
å dømme ubevisst – trer inn i denne 
tradisjonen.

- Når han er på sitt beste, klarer Magnus 
å oppnå en balansert, meditativ tilstand. 
I denne tilstanden klarer han å prestere 
mer enn det som vanligvis er mulig. 
Kasparov kunne forberede seg helt til 
klokka startet. Det kan ikke Magnus. 
Han trenger en annen oppladning for 
å oppnå den riktige sinnstilstanden. 
Hvis dette ikke lykkes er han fortsatt en 
sterk spiller, men plutselig er også han 
dødelig – slik vi så i årets sjakk-OL, sier 
Danielsen.
 
- Magnus har et større potensiale enn å 
bli verdensmester. Jeg tror han kan bli 
den mest overlegne mester noensinne, 
og at han vil forandre sjakken, konklu-
derer Danielsen.

- Når han er på sitt 
beste, klarer Magnus 
å oppnå en balansert, 
meditativ tilstand. 
I denne tilstanden 
klarer han å prestere 
mer enn det som van-
ligvis er mulig.

Arne Danielsen

Mesteren. Magnus Carlsen og 
sjakkspillet. Av Arne Danielsen. 
Cappelen Damm, 2010.
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Ustoppelie!
Etter et jevnt 
NM-omspill tok 
Kjetil A. Lie sin 
andre kongepo-
kal på to år. Slik 
skjedde det.

Av Torstein Bae

Som man kan lese i Norsk 
Sjakkblad nr. 4/2010, endte 
Landsturneringen i juli 
med firedelt førsteplass i 
eliteklassen. Omspillet ble 
avholdt i Stavanger fra 14. 
til 17. oktober, som del av 
nyskapningen Stavanger 
Sjakkfestival.  Topprangert i 
omspillet var tittelforsvarer 
GM Kjetil A. Lie og IM Espen 
Lie (norgesmester 2007). 
Som motstandere hadde 
brødrene Lie de sultne ung-
gutta IM Joachim Thomas-
sen og FM Frode Urkedal. 
Start klokkene!

Runde 1
E. Lie – K. Lie ½ (8 trekk)
Thomassen – Urkedal ½ (14 trekk)
To svært kjappe remiser. Med seks 
runder langsjakk på fire dager, var det 
et krevende program for deltakerne. 
Derfor er det forståelig at våre fire 
kamphaner ønsket å spare energi, men 
er det mulig å gå til topps hvis man 
bruker opp sine hvitpartier på en slik 
måte? Svaret er nok ja. Like fullt var det 
definitivt Kjetil Lie og Frode Urkedal som 
fikk den beste starten.

Runde 2
K. Lie – Urkedal ½ (41 trekk)
E. Lie – Thomassen 0-1 (40 trekk)

Espen Lie - Joachim Thomassen
1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 e5 4.Sc3 Sc6 
5.e4 d6 6.Sge2 f5 7.d3 Sf6 8.0–0 0–0 
9.Sd5 f4 10.gxf4 Sh5 11.fxe5 dxe5 
12.f4 Lg4 13.Lf3 Lxf3 14.Txf3 exf4 
15.Sexf4 Sd4 16.Th3 Sxf4 17.Sxf4 
Dd7 18.Tg3
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zppzpq+-vlp'

6-+-+-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+PsnPsN-+$

3+-+P+-tR-#

2PzP-+-+-zP"

1tR-vLQ+-mK-!

xabcdefghy

Espen Lie er meget sterk i 
midtspillet og sluttspillet, 
men i åpningsfasen får 
han ofte problemer. Hvis 
han skal ta det lille skrittet 
opp til stormesternivå, er 
det nok her han må sette 
inn støtet. 

18...Le5! Det er bare 
spilt 18 trekk, men svart 
står allerede til vinst. Mot 
svarts tårndobling i f-lin-
jen finnes ingen motgift. 
Hvits merbonde er av null 
betydning.

19.Tg4 Tf7! 20.h3 Taf8 
21.Sd5 Tf2 Med trus-
selen Se2+ fulgt av Th2 
matt. Hvit må gi materiell 
for å unnslippe denne 
skjebnen. 22.Lf4 T2xf4 
23.Sxf4 Lxf4 24.Kh1 
Le5

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zppzpq+-+p'

6-+-+-+p+&

5+-+-vl-+-%

4-+PsnP+R+$

3+-+P+-+P#

2PzP-+-+-+"

1tR-+Q+-+K!

xabcdefghy

Med sine svært godt plasserte lette of-
fiserer, og hvits dårlige kongestilling, 
har svart klar vinststilling. 

25.Dd2 Tf3 26.Dg2 Df7 27.Kg1 Lf4 
Thomassen jobber seg metodisk mot 
seier. 28.Te1 Le3+ 29.Kh1 Tf2
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XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zppzp-+q+p'

6-+-+-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+PsnP+R+$

3+-+Pvl-+P#

2PzP-+-trQ+"

1+-+-tR-+K!

xabcdefghy

Hvis nå 30.Dg3 vinner svart med 
30...Df3+! 31.Dxf3 Sxf3. 
30.Txe3 Txg2 31.Kxg2 c5
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zpp+-+q+p'

6-+-+-+p+&

5+-zp-+-+-%

4-+PsnP+R+$

3+-+PtR-+P#

2PzP-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Med offiser over vinner svart enkelt. 
32.a3 a5 33.e5 Se6 34.Tf3 Dd7 
35.Tgg3 Dd4 36.Te3 Dxb2+ 37.Kf3 
Dd4 38.Tg4 Dd7 39.Tg1 Sd4+ 
40.Kg2 Sf5 Tidskontrollen er overstått, 
og hvit ga opp. 0–1

Dermed hadde Thomassen grepet ini-
tiativet i NM-omspillet. I andre enden av 
tabellen så det ikke bra ut for lillebror 
Lie, som bare hadde fått et halvt poeng 
ut av sine to innledende hvitpartier. 
Stillingen etter to runder: Thomassen 
1,5 poeng, K. Lie og Urkedal 1 poeng, 
E. Lie 0,5 poeng.

Runde 3
Thomassen – K. Lie 0-1 (53 trekk)
Urkedal – E. Lie 1-0 (62 trekk)

Joachim Thomassen - Kjetil A. Lie
1.d4 d6 2.Sf3 Sf6 3.c4 g6 4.Sc3 Lg7 
5.e4 0–0 6.Le2 c5 7.d5 e6 8.0–0 
exd5 9.exd5 Lg4 10.h3 Lxf3 11.Lxf3 
Sbd7 12.Lf4 Se8 13.Dd2 Se5 14.Le2 

f5 15.Le3 Sc7 16.a3 Df6 17.f4 Sd7 
18.Ld3 Tfe8 19.Kh1 Df7 20.Tae1 Sf6 
21.Lg1 b6 22.Tb1 Te7 23.Lc2 Sh5 
24.Kh2 g5 25.g3 gxf4 26.gxf4 Tae8 
27.Tf3 b5 28.b4 cxb4 29.axb4 bxc4 
30.Ld4 Sxd5 31.Tg1 Sxc3 32.Dxc3 
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7zp-+-trqvlp'

6-+-zp-+-+&

5+-+-+p+n%

4-zPpvL-zP-+$

3+-wQ-+R+P#

2-+L+-+-mK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Lie har overbevist som svart i moderne 
benoni, og kan nå skaffe seg en vunnet 
stilling med 32...Te2+ 33.Kh1 Dd5. 
Det er rart at stormesteren ikke spiller 
tårnet til andreraden. Antakelig trodde 
han at også Dd5 ville vinne. 
32...Dd5 33.Ld1! Nå er det ikke helt 
klart hvem som står best. Kjetil Lie 
leder med to bønder, men hans konge 
er ikke trygg.  

33...Kf8 Bedre var 33...De4.  
34.Lxg7+ Txg7
XABCDEFGHY

8-+-+rmk-+(

7zp-+-+-trp'

6-+-zp-+-+&

5+-+q+p+n%

4-zPp+-zP-+$

3+-wQ-+R+P#

2-+-+-+-mK"

1+-+L+-tR-!

xabcdefghy

Nå kan hvit få fordel med det sterke 
trekket 35.Tff1. Tårnet på f3 kommer 
i spill, og samtidig trues Lxh5. Det er 
langt fra sikkert at hvit vinner, men 
svart skal få slite. 
35.Txg7 Sxg7 36.Tg3 Df7 Svart har 
unngått det verste, men selv om han le-
der med to bønder, er stillingen langt fra 
klar. 37.Lf3 Te7 38.Dd4 De6 39.Ld5 
Dh6 40.Dxc4 Dh5

Unge Joachim Thomassen har nylig blitt 
IM og var Kjetil A. Lies tøffeste konkur-
rent denne gangen. Men i den avgjøren-
de sisterunden holdt det ikke helt inn.

For første gang spilte to brødre stikkamp 
om kongepokalen. Begge har vært nor-
gesmestre tidligere. For lillebror Espen ble 
det et skuffende resultat denne gangen.

Frode Urkedal er et av Norges største 
talenter, men ble ikke norgesmester 
denne gangen.
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XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7zp-+-tr-snp'

6-+-zp-+-+&

5+-+L+p+q%

4-zPQ+-zP-+$

3+-+-+-tRP#

2-+-+-+-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Med alle offiserer i gode posisjoner, 
har hvit helt opplagt gode angrepsmu-
ligheter. Det er imidlertid ikke enkelt å 
bryte gjennom. 
41.Lf3 De8 42.Dd4 Her står dronnin-
gen godt. Men se hvilken brikke som står 
på dette feltet om tre trekk! 

42...Db8! Gjennom den sterke manø-
veren Db8-b6 får Kjetil Lie aktivisert 
dronningen. 

43.h4 Hvit har mistet tråden. Etter 
43.Ld5 er det ikke klart hvordan hvit 
vinner, men han bør i hvert fall ikke 
tape. 

43...Db6 44.Df6+ Tf7 45.Dh6 Dd4! 
Dronningen står perfekt i sentrum. 
Som Tisdall har skrevet: Hvis du ikke 
vet hva du skal gjøre, sett dronningen 
midt på brettet. Det er et svært godt 
råd. 46.Lg2
XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7zp-+-+rsnp'

6-+-zp-+-wQ&

5+-+-+p+-%

4-zP-wq-zP-zP$

3+-+-+-tR-#

2-+-+-+LmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

46...Ke7! Kongen går ut av bindingen, 
og er på vei over mot dronningfløyen. 
Plutselig er hvits angrep over, og svart 
leder med bonde. 

47.Dg5+ Kd7 48.b5 Se6 Trekk for 
trekk får Kjetil Lie sine offiserer i spill. 
49.Dg8 Ke7 50.Lc6 Dette duger ikke, 
men hvits stilling var vanskelig også etter 
andre trekk. 50...Dxf4 51.Kg1
XABCDEFGHY

8-+-+-+Q+(

7zp-+-mkr+p'

6-+Lzpn+-+&

5+P+-+p+-%

4-+-+-wq-zP$

3+-+-+-tR-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

51...Dxg3+! En pen avviklingskom-
binasjon. 52.Dxg3 Tg7 53.Dxg7+ 
Sxg7 Hvit ga opp. Med to ekstra bønder 
er sluttspillet enkelt vunnet for svart. 
0–1

Espen Lie fikk igjen problemer i åpnin-
gen, og måtte gi tapt mot 17-åringen 
Frode Urkedal. Dermed var Espen 
Lie i realiteten ute av kampen om 
kongepokalen. Thomassen ramlet ned 
til tredjeplass som følge av tapet mot 
Kjetil Lie. 

Stillingen etter tre runder: K. Lie og Ur-
kedal 2 poeng, Thomassen 1,5 poeng, 

E. Lie 0,5 poeng.

Runde 4
K. Lie – E. Lie 1-0 (51 trekk)
Urkedal – Thomassen 0-1 (26 trekk)

Frode Urkedal - J. Thomassen
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.g3 0–0 
5.Lg2 d6 6.0–0 Sc6 7.Sc3 Lf5 8.h3 
Dc8 9.Kh2 Se4 10.Sd5 Ld7 11.Dd3 
f5 12.Le3 e6 13.Sf4 a5 14.Tad1 De8 
15.Db1 Sd8 16.Sd3 De7 17.Dc1 Tb8 
18.Sd2 Sf6 19.c5 Lc6 20.Sc4 Lxg2 
21.Kxg2 Sc6 22.cxd6 cxd6 23.Sb6 
Dd8 24.d5 exd5 25.Sa4 De8 
XABCDEFGHY

8-tr-+qtrk+(

7+p+-+-vlp'

6-+nzp-snp+&

5zp-+p+p+-%

4N+-+-+-+$

3+-+NvL-zPP#

2PzP-+PzPK+"

1+-wQR+R+-!

xabcdefghy

Hvit har neppe tilstrekkelig kompen-
sasjon for bonden etter 26.Sb6, men 
partiet er på ingen måte avgjort. I 
stedet kommer det en skikkelig brøler. 
26.Sf4?? De4+ Takk skal du ha. Sprin-
geren på a4 går tapt. Hvit ga opp. 0–1

I år som 
i fjor: 
Kjetil A. 
Lie med 
konge-
pokalen, 
her i 
Bergen i 
2009.
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Urkedals blunder var også en gavepakke 
til Kjetil Lie, som gjennom seier mot 
Espen Lie for første gang i omspillet gikk 
opp i udelt ledelse. Med tanke på at Kjetil 
hadde hvit mot sin verste konkurrent i 
siste runde, så det riktig bra ut for feltets 
eneste stormester. 

Stillingen etter fire runder: K. Lie 3 
poeng, Thomassen 2,5 poeng, Urkedal 
2 poeng, E. Lie 0,5 poeng.

Runde 5
Urkedal – K. Lie ½ (27 trekk)
Thomassen – E. Lie ½ (27 trekk)

Etter to runder uten remiser, var spil-
lerne mer fredelig innstilt i runde fem. 
Urkedal fikk ikke til det grann med hvit 
mot Kjetil Lie, og tilbød remis etter 27 
trekk. Thomassen kunne prøvd lenger 
mot Espen Lie, men valgte å spare 
krefter til den avsluttende finalen mot 
Kjetil Lie. 

Stillingen etter fem runder: K. Lie 3,5 
poeng, Thomassen 3 poeng, Urkedal 
2,5 poeng, E. Lie 1 poeng.

Runde 6
E. Lie – Urkedal ½ (9 trekk)
K. Lie – Thomassen ½ (34 trekk)

Kjetil A. Lie - Joachim Thomassen
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Sf6 4.d3 Sc6 
5.c3 e6 6.Lb3 Le7 7.0–0 0–0 8.Te1 
b6 9.Sbd2 Lb7 10.Sf1 Tc8 11.Sg3 b5 
12.h3 Db6 13.Le3 Tfd8 14.Lc2 Dc7 
15.a3 a6 16.d4 cxd4 17.cxd4 Sa5 
18.Ld3 d5 19.e5 Se4 20.Lxe4 dxe4 
21.Sd2 Sc4 22.Tc1 Dd7 23.Sxc4 Txc4 
24.Txc4 bxc4 25.Dg4 Db5 26.Te2 
Kh8 27.Lg5 Lxg5 28.Dxg5 De8 
29.Sxe4 Txd4 30.Sd6 Dd7 31.Td2 h6 
32.De3 Txd2 33.Dxd2 Ld5
XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+q+pzp-'

6p+-sNp+-zp&

5+-+lzP-+-%

4-+p+-+-+$

3zP-+-+-+P#

2-zP-wQ-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

 Lie har hatt god kontroll hele partiet, og 
med sitt neste trekk vinner han en viktig 
bonde. Dermed har han klar vinststil-
ling, og Thomassen kunne ikke godt 
avslå remistilbudet som akkompagnerte 
springertrekket. 34.Sxc4! Løperen er 
bundet, så den hvite hesten er trygg 
selv om den mangler forsvar. Hvit kan 
fortsette med å lage en fribonde på dron-
ningfløyen, og bør vinne enkelt. Men 
hvorfor risikere noe når remis holder 
til NM-gull? ½–½

Espen Lie og Frode Urkedal hadde ikke 
lenger noe å spille for, og ble raskt enige 
om remis. 

Sluttstillingen: K. Lie 4 poeng, Thomas-
sen 3,5 poeng, Urkedal 3 poeng, E. Lie 
1,5 poeng. Gratulerer til Kjetil Aleksan-
der Lie, norgesmester 2010!

Vellykket sjakkfestival i Stavanger

NM-stikkampen var en del av Stavanger sjakkfestival, som 
i tillegg til stikkampen bestod av Åpent kretsmesterskap 
(Haaves minneturnering) og en stor lynsjakkturnering. 
Begge turneringene var sterkt besatt med flere utenland-
ske tittelspillere. 

Lynsjakkturneringen ble vunnet av Stavangers IM Vadims 
Daskevics (bildet), mens russiske GM Daniil Lintchevski 
vant det åpne rogalandsmesterskapet, foran Vadims 
Daskevics og IM Erik Fossan (Stavanger). Rogalandsmes-
terskapet samlet 74 deltakere, mens 70 spillere deltok i 
lynturneringen.

9
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OSS tilbake på tronen

I et rekordstort NM for 
klubblag, tok Oslo Schak-
selskap tilbake tittelen 
fra fjorårsvinner Asker.

Av Silje Bjerke og 
Torstein Bae

Med den svenske superstormesteren 
Emanuel Berg på førstebord, måtte OSS 
som vanlig tåle favorittstempelet. Nestle-
der og stormester Leif Erlend Johannes-
sen var forvist til andrebordet, der han 
gjorde sine saker meget bra med fire av 
fem poeng. Mot de unge outsiderne fra 
Stavanger tok Johannessen en rask og 
knusende seier:

Leif Erlend Johannessen (OSS 1) -
Lasse Ø. Løvik (Stavanger 1)
Runde 5

1.d4 d5 2.c4 e6 Vanlig dronninggambit 
er neppe det beste valget mot Johan-
nessen, som har lang erfaring med 
åpningen både som hvit og svart. 

3.Sc3 Le7 4.cxd5 exd5 5.Lf4 Sf6 6.e3 
Lf5 7.Sge2! Hvit setter umiddelbart i 
gang med en effektiv operasjon rettet 
mot løperen på f5. 

7...0–0 8.Sg3 

XABCDEFGHY

8rsn-wq-trk+(

7zppzp-vlpzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+p+l+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-sN-zP-sN-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

8...Lg6 Kanskje den avgjørende feilen! 
Her ser man virkelig hvordan større 
sjakkunnskaper får betydning i praksis - 
det holder ikke å kunne regne varianter. 
Nødvendig var 8...Le6. 
9.h4! Dette bondefremstøtet er kjent 
fra Caro-Kann, og fungerer enda bedre 
her. 

OSS tok sin tredje NM-tittel i Drammen. Fra venstre Ole Christian Moen, Emanuel Berg, 
Leif Erlend Johannessen, Kristian Trygstad og Ørnulf Stubberud. (Foto: Torstein Bae)
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9...h6 10.h5 Lh7 11.Ld3 Dd7 12.Dc2 
Lxd3 13.Dxd3 Gjennom Se2-g3, h4-h5 
og Ld3 har hvit fått kontroll over f5-
feltet. Johannessen vet at en springer på 
f5 er et meget sterkt angrepsvåpen. 
13...Ld6 
XABCDEFGHY

8rsn-+-trk+(

7zppzpq+pzp-'

6-+-vl-sn-zp&

5+-+p+-+P%

4-+-zP-vL-+$

3+-sNQzP-sN-#

2PzP-+-zPP+"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

14.Le5! Te8 15.f4 Sg4 16.Sf5 Sxe5 
17.dxe5 Lb4 Svart har nå en svært 
utsatt kongestilling, og hvit trenger ikke 
mange trekk på å finne frem den be-
rømte spikeren og plassere den i kista. 
18.0–0–0! Lxc3 19.bxc3 Sa6 20.e4! 
Da4 
XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zppzp-+pzp-'

6n+-+-+-zp&

5+-+pzPN+P%

4q+-+PzP-+$

3+-zPQ+-+-#

2P+-+-+P+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

21.Dg3! Truer Dxg7 matt. 21...Da3+ 
22.Kb1 utsetter bare problemet, og 21...
g6 22.hxg6 er heller ingen løsning. Svart 
ga derfor opp. Et strålende parti. 1-0

1911 utfordreren
Det skulle etter hvert vise seg at mes-
terskapet stod mellom Norges to største 
klubber. SK 1911 satset på å utfordre 
”Selskapet” med FM Urkedal, IM Ring-
dal Hansen og WIM Bjerke, som alle 
kom rett fra OL, samt IM Bae. Kondisen 
holdt imidlertid ikke helt mot OSS’ bre-
de og sterke spillerstall, og 1911 endte et 
halvt individuelt poeng bak OSS.

   

I femte runde fikk Ringdal Hansen inn 
en morsom matt mot Alizamin Jafarli 
på OSS 2:

Torbjørn R. Hansen (SK 1911 1) - 
Alizamin Jafarli (OSS 2)
Runde 5

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
e6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6 I de neste 
trekkene har begge spillerne en rekke 
forskjellige muligheter. I fortsettelsen 
velger imidlertid begge konsekvent de 
skarpeste trekkene. 

7.Ld3 Sf6 8.0–0 Se5 9.h3 Lc5 10.Kh1 
Før hvit går til angrep med f2-f4 er man 
nødt til å ta noen forebyggende grep. 
Med mine to forrige trekk ønsket jeg 

å ta piffen ut av muligheten Se5-g4 samt 
å komme meg ut av diagonalen a7-g1. 

10...d6 11.f4 Sg6 12.De1 Jeg gjør 
meg klar til å svinge dronninga over til 
kongefløyen. Jeg har hatt denne stillin-
gen en gang tidligere mot GM Jonathan 
Parker fra England. Også han valgte å 
spille 12...0–0 i denne stillingen, men 
jeg er faktisk ikke sikker på om dette er 
det beste trekket. Jeg tror 12...Ld7 med 
poenget å utsette rokaden er tryggere.   

12...0–0 13.f5 Nå har jeg ett mål i sikte: 
Kongen på g8. 

13...Se5 Parker valgte å legge inn 13...
exf5, men siden dette svekker d5-feltet 
fikk han raskt store problemer.   

14.Dh4 b5

SK 1911 på andreplass. Fra venstre Torstein Bae, Silje 
Bjerke og Frode Urkedal. Torbjørn R. Hansen var ikke 
til stede da bildet ble tatt. (Foto: Kristian Trygstad)
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XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+-wq-+pzpp'

6p+-zppsn-+&

5+pvl-snP+-%

4-+-sNP+-wQ$

3+-sNLvL-+P#

2PzPP+-+P+"

1tR-+-+R+K!

xabcdefghy

15.Tf3! Dette fantastiske trekket ble 
først spilt av Nedev i 1999. Poenget er 
like primitivt som det er genialt: Hvit 
vil ha et tårn i g-linjen, koste hva det 
koste vil. Uten denne ressursen er det 
vanskelig å se hvordan hvit kan tromme 
sammen et farlig angrep. 

15...exf5! Det er lurt å legge inn dette 
trekket før svart slår på f3, siden han 
kan dra nytte av å ha åpnet a8-h1-
diagonalen. Hvit er uansett pent nødt 
til å ta tilbake på f5. 

16.exf5 Sxf3 Svart velger å ta i mot 
gavene, men nå ser vi at tårnet på a1 
kan delta i angrepet via g1–feltet. 

17.gxf3 Lb7 18.Tg1 Jeg ville ikke bruke 
tid på å dekke bonden på f3. 

18...Lxf3+
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+-wq-+pzpp'

6p+-zp-sn-+&

5+pvl-+P+-%

4-+-sN-+-wQ$

3+-sNLvLl+P#

2PzPP+-+-+"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

Så langt har begge spilt de beste trek-
kene, men nå gjorde jeg en alvorlig 
blemme. Jeg spilte mitt neste trekk 
nesten á tempo.  

19.Kh2? Jeg trodde at alt var i skjøn-
neste orden, men faktisk har svart en 

fantastisk mulighet i 19...De7. Under 
partiet tenkte jeg at dette ikke ville gjøre 
nytten på grunn av 20.Dg3, men jeg 
hadde oversett 20...Sg4+! med poenget 
å sperre den åpne linjen. Etter 21.hxg4 
spiller svart 21...De5 som elegant redder 
løperen på f3 siden hvits dronning på g3 
er bundet og løperen på d4 står i slag. 

Jeg var klar over at Magnus Carlsen 
hadde vunnet et parti i denne varianten, 
men jeg glemte at det var med 19.Sxf3. 
Etter 19...Lxe3 20.Dxf6 Lxg1 21.Dg5 får 
vi en irrasjonell stilling som er veldig 
vanskelig å vurdere. Magnus slo Vachier 
Lagrave på denne måten ved å vise at de 
hvite lette offiserene var sterkere enn 
svarts to tårn. Jeg må innrømme at jeg 
har tro på den hvite stillingen, men i 
denne vurderingen vil du nok finne 
spillere som er uenige med meg. 

19...d5+? Etter dette naturlige trekket 
tror jeg svart har problemer. 

20.Lf4 Ld6? Nå har hvit en vinnende 
kombinasjon. Beste forsøk for svart 
var å spille 20...Db6. Hvit kan da velge 
mellom å gå berserk med 21.Le5 Tfe8 

22.Txg7 eller spille det roligere 21.Sxf3. 
Svart kan også forsøke 20...De7, men 
også dette kan besvares med 21.Txg7+! 
som ser lovende ut for hvit. 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+-wq-+pzpp'

6p+-vl-sn-+&

5+p+p+P+-%

4-+-sN-vL-wQ$

3+-sNL+l+P#

2PzPP+-+-mK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

21.Txg7+! Nå vinner hvit forsert.  

21...Kh8 21...Kxg7 22.Dg5+ Kh8 
23.Dxf6+ Kg8 24.Lxd6 er helt slutt for 
svart. Jeg tror ikke svart hadde oversett at 
hvit kunne spille 21.Txg7+, men i sine 
variantberegninger hadde han antagelig 
kommet fram til at etter 21...Kh8 har 
hvit problemer. Han hadde imidlertid 
gjort en fatal overseelse.

22.Dxf6 Lxf4+ Det var dette trekket 
svart hadde satt sin lit til. Antagelig 
hadde han planlagt 23...Kg1 24.Dd8

Overraskende tredjeplass til Drammen Tigers. Fra venstre Lars Breivik, 
Lars Hjelmås, Asbjørn Tømte og Tor Kristiansen.
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som ser ut til å vinne for svart. Da jeg 
gjorde mitt neste trekk ble min motstan-
der mildt sagt sjokkert. 
XABCDEFGHY

8r+-+-tr-mk(

7+-wq-+ptRp'

6p+-+-wQ-+&

5+p+p+P+-%

4-+-sN-vl-+$

3+-sNL+l+P#

2PzPP+-+-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

23.Tg3 Sjakk matt! 1–0 

Herlig dronningoffer
Bronsen gikk noe overraskende til 
hjemmelaget Drammen Tigers. Laget 
hadde en fantastisk spurt, som ble 
kronet med dette dronningofferet fra 
førstebordspiller Lars Hjelmås i siste 
runde:

Lars Hjelmås (Drammen Tigers) - 
Tor Botheim (SK 1911 2)
Runde 6

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 
5.f4 Angrepsspilleren Hjelmås satser 
selvfølgelig på det aggressive firbonde-
angrepet mot kongeindisk.

5...0–0 6.Sf3 c5 7.d5 e6 8.Le2 exd5 
9.cxd5 Te8 10.e5 dxe5 11.fxe5 Sg4
XABCDEFGHY

8rsnlwqr+k+(

7zpp+-+pvlp'

6-+-+-+p+&

5+-zpPzP-+-%

4-+-+-+n+$

3+-sN-+N+-#

2PzP-+L+PzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Så langt er alt tjukk teori og spilt mange 
ganger tidligere. Hjelmås satser nå på et 
litt uvanlig trekk, men som også skårer 
godt i praksis og blant annet er anbefalt i 
den nye populære boken “Kill KID”. 

12.e6!? 12.Lg5 var det vanligste trek-
ket. 12...fxe6 13.d6 Sd7 14.Sb5 Db6 
15.Sc7 c4 16.Tf1 c3 17.bxc3 Lxc3+ 
18.Ld2 Se3 

XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7zppsNn+-+p'

6-wq-zPp+p+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-vl-snN+-#

2P+-vLL+PzP"

1tR-+QmKR+-!

xabcdefghy

19.Lxc3!!? Hjelmås drar til med et 
dronningoffer. Hvits offiserer blir vel-
dig aktive og svarts konge er utsatt, så 
selv computeren er enig i at svart har 
overtaket!

19...Sxd1 19...Sxg2+ var antagelig en 
bedre mulighet, men hvem ville vel ikke 
blitt fristet til å slå dronningen? 

20.Txd1 Dc5 21.La1 Td8 22.Sxa8 
Db4+ 23.Kf2 Sc5 24.Td4 Da5 
25.Kg1 Sa6 26.Sd2 Dc5 27.Se4 Dc2 
28.Lxa6 bxa6 29.Sf6+ Kg7 

Sarpsborg ble beste lag under 2000 i ratingsnitt, med en fin 9. 
plass. Her representert ved Sigmund Lunde og Bård Fjellengen.

Uratede Leif Vatne fra Vålerenga impo-
nerte med remiser mot blant andre Jørn 
Snellingen (1843) og Per Lea (1569).
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NM for klubblag 2010 
Drammen, 8.-10. oktober 

1. Oslo Schakselskap 1 +32  +16  =02  +11  +07  =10   19,0  (11 lagpoeng)
(Emanuel Berg, Leif Erlend Johannessen, Axel Heinz, Atle Grønn, Andreas G. R. Moen, Kristian Trygstad, 
Ørnulf Stubberud, Ole Christian Moen)

2. SK 1911 1     +23  +41  =01  =10  +05  +13  18,5  (10 lagpoeng)
(Frode O. Urkedal, Torbjørn R. Hansen, Torstein Bae, Silje Bjerke)

3. Drammen Tigers +28   -11    +17    -08  +14  +21   16,0   (8 lagpoeng)
(Lars Hjelmås, Lars Breivik, Geir I. Henriksen, Frode Ludvigsen, Tor Kristiansen, Asbjørn Tømte)

4. SOSS 15,5/10 5. OSS 2 15,5/8 6. Akademisk 1 15,5/8 7. Stavanger 1 15/8 8. Bergens 15/8 9. Sarpsborg 15/7 10. 
Hønefoss 1 14,5/9 11. Asker 14,5/8 12. Trondheim 14,5/6 13. Black Knights 1 14/8 14. Stjernen 14/8 15. Nordstrand 
13,5/8 16. Stavanger 2 13,5/7 17. Moss 2 13,5/6 18. SMPOAÅ 13/6 19. Moss 1 12,5/4 20. Follo 12/6 21. 1911 2 11,5/7 
22. OSS 3 11,5/7 23. Akademisk 2 11,5/6 24. OSS 6 11,5/6 25. OSS 4 11/6 26. Asker 2 11/5 27. Bærum 10,5/7 28. 
Tønsberg 10,5/6 29. Nordstrand 2 10,5/5 30. Alta 10,5/5 31. Kirkegata 10,5/3 32. Black Knights 2 10/7 33. Fredriks-
stad 10/7 34. Hønefoss 2 9,5/5 35. Tempo 9,5/3 36. Modum 9/5 37. Kristiansand 9/3 38. OSS 5 9/3 39. Nordstrand 
3 8,5/4 40. Drammens 2 8,5/3 41. Vålerenga 8,5/2 42. Sevland 7/3 43. Konnerud 5,5/2

XABCDEFGHY

8N+ltr-+-+(

7zp-+-+-mkp'

6p+-zPpsNp+&

5+-+-+-+-%

4-+-tR-+-+$

3+-+-+-+-#

2P+q+-+PzP"

1vL-+-+RmK-!

xabcdefghy

30.Tc4! Hjelmås kroner verket med et 
pent mattmønster. 30..Dxc4 31.Sg4+ 
Kg8 32.Sh6#

En viktig brikke på Drammens lag 
var Frode Ludvigsen, som ofret seg og 
spilte seks av seks svarte partier denne 
helgen!

Enkeltspillerne
Med hele 43 lag på startstreken, var 
årets NM i Drammen det klart største i 
mesterskapets fireårige historie. Og når 
ni av de ti eliteserielagene deltok, var 
dette også det sterkeste mesterskapet 
noensinne. 

Mange av landets beste spillere var med, 
og bordpremiene ble i år vunnet av Inge 
S. Skrondal fra Akademisk 1 (5,5 av 
6 på førstebord), Torbjørn R. Hansen 
fra SK 1911 (5 av 6 på andrebord), 

Torstein Bae fra SK 1911 (5,5 av 6 på 
tredjebord) og Kristian Trygstad, OSS 
1 (4 av 4 på fjerdebord). Også Pål Ole 
Liabøtrø fra Stjernen imponerte med 5 
av 6 på tredjebord.

Hønefoss var helt oppe i tetstriden med sitt unge lag anført av 
Vegar Koi Gandrud og Even Thingstad. Gandrud slo til med seier 
mot OL-spiller Frode Urkedal da Hønefoss spilte 2-2 mot SK 1911. 
Her Gandrud (svart) mot OSS’ Emanuel Berg.
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Kristian Trygstad og Hans K. Harestad fikk 40 minutter til å løse 
disse fem oppgavene. Test deg selv – klarer du å slå dem? 

Duellen:
Test deg selv mot Kristian og Hans!

5. Navngi de 11 verdensmesterne mellom Steinitz og Kasparov – i rekkefølge! 

1. Wilhelm Steinitz  2. ________________  3. ________________  4. ________________  

5. ____________ 6. ____________  7. ____________  8. ____________  9. _____________  

10. ______________  11. _______________  12. _______________  13. Garry Kasparov

XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7zppzplwqpvl-'

6-+n+p+-zp&

5+-+-zP-+-%

4-+-+NwQ-zP$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-+P+"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

1. Svart trekker

A) Thf8    B) Sb4    C) Sb8    D) Kb8

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+p+-wq-+p'

6p+pvl-+-sn&

5+-+p+p+-%

4PzP-zP-sN-+$

3+-vLQzP-zPL#

2-+-+-+-zP"

1+R+-+RmK-!

xabcdefghy

2. Svart trekker

A) Ld7    B) Sf7    C) b5    D) Te8

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+N'

6-+-+-+-zp&

5+p+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2K+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

3. Hvit trekker

A) Ka3    B) Kb3    C) Kb2    D) Kb1

4. Hvit trekker

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-tr-vlpzp-'

6-+-+-+-zp&

5zp-+Lzp-+-%

4P+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2-+q+Q+PzP"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

A) Dh5    B) Dxc2    C) Df3    D) Db5

15
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Hvem er best i Norges 
Sjakkforbunds sentral-
styre? I stedet for å 
spekulere, utfordret 
vi Kristian Trygstad og 
Hans K. Harestad til 
duell. Finn ut hvem som 
er sterkest!

Av Torstein Bae

I NSFs styre finner man mange dyktige 
sjakkspillere. President Jøran Aulin-
Jansson har spilt stikkamp om konge-
pokalen, og styremedlemmene Øivind 
Johansen og Inge Sandstad Skrondal 
er solide mesterspillere. Styrets to 
sterkeste kort er imidlertid Kristian 
Trygstad (32) og Hans K. Harestad 
(36). De to juristene har lang erfaring 
fra norsk toppsjakk, både individuelt og 

i lagsjakk. Trygstad har flere NM-gull og 
seriemesterskap med Oslo Schaksel-
skap, mens Harestad er en viktig brikke 
på eliteserielaget til SOSS.

Prøv deg på oppgavene på forrige side 
og se om du scorer flere poeng enn 
duellantene!

Duellen:
Hvem er best i 

NSF-styret?
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1. Svart trekker
XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7zppzplwqpvl-'

6-+n+p+-zp&

5+-+-zP-+-%

4-+-+NwQ-zP$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-+P+"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

A: Thf8 (2 poeng)
B: Sb4 (0 poeng)
C: Sb8 (5 poeng)
D: Kb8 (3 poeng)

Harestad tenkte en stund på Sb4 med 
planen Sd5, men oppdaget snart at hvit 
har motgiften Sd6+! fulgt av Dxb4. 
Dette er helt riktig observert; etter 1...
Sb4 2.Sd6+ cxd6 3.Dxb4 har hvit klar 
fordel. Harestad landet til slutt på Thf8 
(alternativ A). Planen er å følge opp 
med f6 for å bryte opp hvits grep om 
sentrum. Dette er ikke noen dårlig plan, 
men svart vil helst ikke gi fra seg løper-
paret (hvilket skjer etter f7-f6).

Trygstad så også at Sb4 ikke fungerte 
på grunn av Sd6+. Han endte opp med 
Kb8 (alternativ D). Etterpå blir det mu-
lig å spille Sb4 (siden Sd6 ikke lenger 
er sjakk), og Ld7-c8 er også et aktuelt 
trekk. Han beskriver Kb8 som ”et ge-
nerelt nyttig trekk”. Det er riktig tenkt, 
men svart har noe enda bedre.  

Det riktige svaret er Sb8 (alternativ 
B). Med dette trekket innleder svart en 
effektiv omgruppering, med løperen til 
c6 og springeren til d7. Partiet Adams-
Karpov (Las Palmas 1994) fortsatte 

15.Le2 Lc6 16.Sf6 Sd7 17.Sh5 Lxf3 
18.Lxf3 Lxe5 19.De4 c6 20.Txd7 
Lxb2+! 21.Kxb2 Txd7 med klar fordel 
og etter hvert seier til svart.

Stillingen: 
Trygstad 3 poeng, Harestad 2 poeng.

2. Svart trekker
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+p+-wq-+p'

6p+pvl-+-sn&

5+-+p+p+-%

4PzP-zP-sN-+$

3+-vLQzP-zPL#

2-+-+-+-zP"

1+R+-+RmK-!

xabcdefghy

A: Ld7 (3 poeng)
B: Sf7 (5 poeng)
C: b5 (0 poeng)
D: Te8 (2 poeng)

Trygstad mente at Sf7 er trekket man 
ønsker å spille – hvis det fungerer. Svart 
kan følge opp med Sg5-e4, hvilket vil 
være en kraftig forbedring av stillingen. 
I løpet av tre trekk er springeren flyttet 
fra randen til en perfekt sentralisert 
posisjon. Trygstad vurderte om 1...Sf7 
ikke var mulig på grunn av 2.Lxf5, men 
fant helt riktig ut at dette ikke er farlig 
for svart på grunn av 2...Lxf5 3.Dxf5 
Dxe3+.

Harestad delte tankene til Trygstad om 
at den riktige planen var å sentralisere 
springeren. Om trekket b5 (alternativ C) 
uttalte han at svart ikke burde spille på 
dronningfløyen, der hvit har overtaket.

Det riktige trekket er Sf7 (alternativ 
B), trekket våre kamphaner valgte. 
Partiet Bronstein-Botvinnik (VM-kamp 
1951) fortsatte imidlertid 20...b5? 
21.Lg2 Sg4 22.Ld2 Sf6 23.Tb2 Ld7 
24.Ta1 Se4 25.Le1 Tfe8 26.Db3 Kh8 
27.Tba2 med et klart overtak til hvit, 

Her er løsningene
Prøv deg på oppgavene på side 11 og se om du slår duellantene!
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som også vant partiet. Å spille b7-b5 
i slike stillinger er i all hovedsak bare 
godt hvis man senere kan få en sprin-
ger til c4. Det klarer ikke svart her.

Stillingen: 
Trygstad 8 poeng, Harestad 7 poeng.

3. Hvit trekker
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+N'

6-+-+-+-zp&

5+p+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2K+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

A: Ka3 (5 poeng)
B: Kb3 (1 poeng)
C: Kb2 (0 poeng)
D: Kb1 (0 poeng)

Harestad innså at svart har to mu-
lige planer: Enten å slå ut hesten med 
kongen, eller å spille Ke6-f5 fulgt av av-
ansement med h-bonden. For å stoppe 
planen med Kf7-g7-h7, må hvit nærme 
seg b5-bonden med kongen. Dette er 
helt korrekt observert: Hvis 1.Kb1 eller 
1.Kb2, vinner svart enkelt med 1...Kf7 
2.Kb3 Kg7 3.Kb4 Kxh7 4.Kxb5 h5 5.Kc4 
h4 6.Kd3 h3 7.Ke2 h2 8.Kf2 h1D. For å 
stoppe den andre planen (Ke6-f5 fulgt 
av h5-h4-h3-h2-h1), mente Harestad 
at svart måtte få springeren i spill via 
f8 og d7 og deretter tilbake mot før-
steraden. Han så ikke noe klart skille 
mellom Ka3 og Kb3, og valgte derfor 
det mest naturlige trekket, 1.Kb3 (al-
ternativ B).

Trygstad brukte en god stund på å 
oppdage planen med Ke6-f5. Han så 
etter hvert en springermanøver der 
hesten landet på b3, og valgte derfor 
1.Ka3 (alternativ A).

Det riktige trekket er 1.Ka3 (al-

ternativ A). Oppgaven er en studie av 
D. Gurgenidze, der det virkelig gjelder 
å holde tunga rett i munnen. Poenget 
er som Trygstad fant ut at springeren 
trenger b3-feltet, og at kongen derfor 
må gå til a3. De viktigste variantene: 
1.Ka3 Ke6 Hvis nå 1...Kf7 rekker hvit 
å stoppe h-bonden: 2.Kb4 Kg7 3.Kxb5 
Kxh7 4.Kc4 h5 5.Kd4 h4 6.Ke3 h3 7.Kf2 
h2 8.Kg2. 
2.Sf8+ Kf5 3.Sd7 h5 4.Sc5 h4 5.Sb3 
5.Sd3 redder ikke hvit: 5...h3 6.Sf2 h2 
fulgt av Kf4-f3 og svart vinner. Dette vi-
ser hvorfor hvit måtte flytte kongen til 
a3 i første trekk. 
5...h3 6.Sd2 Kf4 6...h2 7.Sf1! 
7.Sf1 Springeren har klart å stoppe 
h-bonden før den kom til andreraden. 
Dermed er remisen sikret. 
7...Kf3 8.Kb4 Kf2 9.Sh2 Kg2 10.Sg4 
Kg3 11.Se3 og svart kommer ikke 
videre på grunn av gaffelen 11...h2 
12.Sf1+. Trygstad fant det riktige trek-
ket, mens Harestad (og lesere som 
valgte Kb3) får et trøstepoeng.

Stillingen: 
Trygstad 13 poeng, Harestad 8 poeng.

4. Hvit trekker
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-tr-vlpzp-'

6-+-+-+-zp&

5zp-+Lzp-+-%

4P+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2-+q+Q+PzP"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

A: Dh5 (2 poeng)
B: Dxc2 (5 poeng)
C: Df3 (2 poeng)
D: Db5 (2 poeng)

Trygstad bemerket at det tok litt tid 
før han innså at svart leder med en 
bonde. Han vurderte det likevel slik 
at hvit sto bedre, med sin aktive løper 
og press mot svarts kongestillingen. 
Trygstad syntes Dxc2 virket veldig 
unaturlig, og Df3 falt heller ikke smak, 
siden hvit i sitt angrep på f7 ikke bør ha 
dronningen foran tårnet. Han valgte i 
stedet Dh5, som truer på f7 og dessuten 
forhindrer Le7-f6 på grunn av Txf6 fulgt 
av Dg6+.

Harestad eliminerte kjapt alternativene 
Dxc2 og Db5. Han mente sistnevnte 
trekk var galt fokus, hvit bør heller sikte 
seg inn på den svarte kongen. Hans 
vurdering av stillingen var at i hvit i hvert 
fall har nok kompensasjon for bonden, 
og kanskje også står litt bedre. Harestad 
valgte til slutt Dh5, av de samme grun-
ner som Trygstad.

Det riktige trekket er Dxc2, alternativ 
B. Som GM Karsten Müller påpeker, 
bør hvit greit holde remis etter 1...Txc2 
2.Tc1 Txc1 3.Txc1. Etter å ha byttet av 
svarts aktive dronning, sitter hvit igjen 
med klart mer aktive offiserer. De ulike-
fargede løperne forsterker betydningen 
av aktivitet, samtidig som de gjør at 
stillingen er remis dersom tårnene blir 
byttet av. Våre duellanter overvurderte 
den hvite stillingen; med bonde under, 
må hvit være fornøyd med poengdeling. 
Det er fristende å gå til angrep med Dh5, 
men dette ender opp som et slag i luften.  
Duellantene er imidlertid i godt selskap. 
Partiet Polgar-Ljubojevic (Buenos Aires 
1994) fortsatte 30.Dh5?! Lg5 31.Tf3 
Kh8! 32.Tef1 32.Txf7? Tcxf7 33.Lxf7 
Df2! 32...De2! med fordel til svart, som 
også vant partiet.

Stillingen: 
Trygstad 15 poeng, Harestad 10 poeng.
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Oppgave 5: Navngi de 11 verdens-
mesterne mellom Steinitz og Kas-
parov – i rekkefølge!

En god sjakkspiller må også kjenne sin 
historie, og våre duellanter viste solide 
kunnskaper. Begge hadde de korrekte 
11 navn mellom Steinitz og Kasparov. 

Trygstad hadde dessuten nesten helt 
riktig rekkefølge, med det unntak at 
han plasserte Euwe foran Aljechin. 
Dermed ni korrekt plasserte mestere 
på Trygstad, hvilket gir 4,5 poeng (0,5 
poeng per mester). 

Harestad åpnet godt med tre riktige, 
med fikk deretter problemer med sov-
jetrusserne. Først på nummer ti (Spas-
skij) fikk han det igjen til å stemme. 
Dermed seks korrekt plasserte mestere 
for Harestad, som får 3 poeng på denne 
oppgaven.

Den korrekte listen er slik 
(med årstall for regjeringstid):

1. Wilhelm Steinitz (1886-94)
2. Emanuel Lasker (1894-1921)
3. José Raúl Capablanca (1921-27)
4. Aleksander Aljechin (1927-35, 
 1937-46)
5. Max Euwe (1935-1937)
6. Mikhail Botvinnik (1948-57, 
 1958-60, 1961-63)
7. Vassilij Smyslov (1957-58)
8. Mikhail Tal (1960-61)
9. Tigran Petrosjan (1963-69)
10. Boris Spasskij (1969-72)
11. Robert J. Fischer (1972-1975)
12. Anatolij Karpov (1975-1985)
13. Garry Kasparov (1985-1993)

Sluttstillingen: 
Trygstad 19,5 poeng, Harestad 13 poeng. 
Hvis du klarte mer enn noen av disse, 
er vi imponert!

---------
Oppgavene er hentet fra The Ultimate 
Chess Strategy Book Volume 1 (nr 1 og 
2), Endgame Challenge (nr 3) og The 
ChessCafe Puzzle Book 3 (nr 4).
---------

   

Best i NSF!

Mesteren forteller den utrolige historien om hvordan og 
hvorfor Magnus Carlsen nå nevnes i samme åndedrag som 

legendene Bobby Fischer og Garri Kasparov.

Forfatter Arne Danielsen har omfattende kunnskaper om 
sjakkspillet. Han formidler spennende historier til glede for så 

vel den drevne sjakkentusiast, som til den som aldri har rørt 
en sjakkbrikke i hele sitt liv.

”Du er klar over at før eller seinere vil en yngre og mer sulten 
fyr nødvendigvis dytte deg ned fra tronen?” Magnus måler meg 

med blikket fra øverst til nederst, før han utbryter: 
”Det tror jeg ikke noe på.”

ARNE DANIELSEN 

MESTEREN
Magnus Carlsen og sjakkspillet

DENNE MÅ 

DU LESE!
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Plump i Plovdiv

Det interne oppgjøret 
mellom de to norske 
klubbene i årets Eu-
ropamesterskap for 
klubblag kunne ikke 
gått dårligere for Asker 
SK, og president Jøran 
Aulin-Janssons smerte 
ble plump oppsummert 
i kampreferatet med 
ordene: ”Å herregud!” 
Oslo Schackselskap 
strålte like plump i sine 
turneringsrapporter med 
bilder av snertne servitri-
ser og bruk av ironi.

Tekst: Sylvia Johnsen
Partikommentarer: 
Torstein Bae

Internett har for alvor tatt over nyhets-
formidling. Begge de norske klubbene 
som deltok i årets Europamesterskap 
for lag skrev reiseskildringer på egne 

nettsider og supplerte således de vanlige 
nyhetskanalene for sjakk. 

Lagene sikret løpende oppdateringer fra 
turneringen med personlige observasjo-
ner det er vanskelig å overgå. 

Satser med støtte
I en årrekke har Oslo Schackselskap 
representert Norge, og deltakelse i den 
prestisjefylte turneringen er mye av 
motivasjonen for å vinne NM. 

I år stilte klubben for første gang i 
norsk historie med kvinnelag. Sponsor 
for klubben var medlem og tidligere 
president i NSF Tom Jenkins. Som pre-
sident skapte Jenkins furore da han 
foreslo å holde kvinnelaget hjemme i 
sjakkolympiaden for å spare penger. 
Nå sponset han det første kvinneløftet 
på svært lenge.

Med flere studenter på laget kom sub-

sidiering fra klubben godt med, og var 
verdifull støtte til noen av våre lovende 
spillere. Etter at reiseleder forsikret at 
Tom Jenkins er en mann med humor, 
signerte alle takkekortet med oppfor-
dringen: ”Send mer penge!” 

Tøff og krevende 
turnering
Det unge laget i åpen klasse var, helt 
til GM Jon Ludvig Hammer forlot trop-
pen for å spille hurtigsjakk med eliten, 
rikelig utstyrt med to reserver. Før han 
dro, vant Hammer mot GM Ivantsjuk 
som i henhold til Nettavisen fikk ”Ivan-
sjokk”, mens spillere til stede var enige 
om at det så mer ut som at han ble 
”Ivansjuk”.

Jon Ludvig Hammer (2633) - 
Vassilij Ivantsjuk (2754)
Kommentarer: Torstein Bae
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.g3 Le7 
5.Lg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 a6

OSS klare for Europacupen. (Foto: Tarjei J. Svensen)
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8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2 Le4 
11.Dc1 Lb7 12.Dc2 Hammer invi-
terer til remis med 12…Le4 13.Dc1 
Lb7 etc, men Ivantsjuk avslår. Det skal 
straffe seg. 

12…Ta7 13.Tc1 Le4 14.Db3 Ld5 
15.De3 Sbd7 16.La5 Ld6 17.Sc3 Lb7 
18.Sg5 Lxg2 19.Kxg2 Da8+ 20.Df3 
Dxf3+ 21.Kxf3 e5 22.e3 Le7 23.Se2 
Te8 24.Kg2 Sd5 25.Sf3 Ld6 26.dxe5 
Sxe5 27.Sxe5 Txe5
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7tr-zp-+pzpp'

6p+-vl-+-+&

5vLp+ntr-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-zP-zP-#

2PzP-+NzPKzP"

1tR-tR-+-+-!

xabcdefghy

I katalansk åpning er den svarte c-
bonden en nøkkelbrikke. Hvis bonden 
blir stående på c7, er den gjerne svak 
og hvit har fordel. Hvis den får avansert 
til c5, kan svart til og med ha fordel 
med sin overvekt av bønder på dron-
ningfløyen. 

28.Sd4! Siden hvit truer gaffel med Sc6, 
har ikke svart tid til c7-c5. 

28...Ta8 29.Sc6! Rett foran etterhen-
gende bønder (og isolerte bønder) er det 
gjerne et svakt felt. Det å bruke c6-feltet 
er et kjent tema i katalansk. 
29...Te6 30.Tc2 Sb6 31.b3 Kf8 32.Td1 
Ke8
XABCDEFGHY

8r+-+k+-+(

7+-zp-+pzpp'

6psnNvlr+-+&

5vLp+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-zP-zP-#

2P+R+-zPKzP"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Hvit har en ubestridt fordel. Nå gjelder 
det å komme videre. Det er fristende 
å la hesten stå på c6, men Hammer 
finner en konkret grunn til at den bør 
flytte på seg. 

33.Sd4! Nok en gang går hesten til d4, 
og plutselig er det svarte tårnet i trøbbel. 
Siden Ivantsjuk flyttet kongen inn mot 
sentrum forrige trekk, kan ikke tårnet 
lenger rømme bakover på brettet. 

33...Tf6 34.e4! Med trusselen e4-e5. 
Hvis svart slår bonden, vinner hvit of-
fiser med tårn til e-linjen. 
34...Tg6 35.e5! Utnytter bindingen i e-
linjen. Bonden kan ikke slås: 35...Lxe5 
36.Te2 f6 37.f4 og hvit vinner. 
35...Le7 36.Txc7
XABCDEFGHY

8r+-+k+-+(

7+-tR-vlpzpp'

6psn-+-+r+&

5vLp+-zP-+-%

4-+-sN-+-+$

3+P+-+-zP-#

2P+-+-zPKzP"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Med ren bonde over og svært aktive 
brikker er det klart at hvit står til vinst. 
Selv om motstanderen har over 2750 i 
rating, har Hammer ingen problemer 
med å føre partiet til seier. 

36...Sd5 37.Tb7 Ld8 38.Sf5! Sf4+ 
39.Kf3 Lxa5 40.gxf4 Lb4 41.Tdd7 
Tårndobling på sjuenderaden er nær-
mest alltid drepende. 

41...Tc8 42.Txf7 Tc3+ 43.Ke4
XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+R+-+Rzpp'

6p+-+-+r+&

5+p+-zPN+-%

4-vl-+KzP-+$

3+Ptr-+-+-#

2P+-+-zP-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart ga opp. Det finnes ikke forsvar 
mot hvits mange trusler, blant annet 
Sxg7. 1–0

Jon Ludvig Hammer i ferd med å banke verdensstjernen Vassilij Ivant-
sjuk. (Foto: Jon Børresen)
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Tynt uten reserver
Asker SK kunne vise til adskillig rutine, 
men tapte blant annet poeng da lagleder 
Aulin-Jansson måtte til møte i hoved-
staden med Bulgarias energiminister. 
Forretningsinteresser i Bulgaria korre-
sponderte dårlig med rundeoppsett, og 
uten reserver ble det tynt i rekkene. 

Jøran Aulin-Jansson (2228) - 
Andreas Moen (2339)
Kommentarer: Torstein Bae

Fra prestisjekampen mellom OSS og 
Asker, som OSS vant 6-0.

1.f4 d5 2.Sf3 g6 3.b4 Lg7 4.d4 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zppzp-zppvlp'

6-+-+-+p+&

5+-+p+-+-%

4-zP-zP-zP-+$

3+-+-+N+-#

2P+P+P+PzP"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

Hvits åpning minner om en av de kjap-
peste bondebukker: 1.f4 Sf6 2.b4 Sd5! 
med en trivelig gaffel. Riktig så dårlig er 
ikke Aulin-Janssons åpning, men god 
er den ikke. Se bare på den stakkars 
c1–løperen, og på de svake feltene på 
e4 og c4. 

4...Sf6 5.e3 0–0 6.c4 Her burde nok 
hvit satset på Ld3 fulgt av kort rokade, 
med bare en liten fordel til svart. 
6...b6 7.Sc3
XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7zp-zp-zppvlp'

6-zp-+-snp+&

5+-+p+-+-%

4-zPPzP-zP-+$

3+-sN-zPN+-#

2P+-+-+PzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

7...c5! Fint spill av Andreas Moen. Svart 
er foran i utvikling, og bør da åpne opp 
spillet. Et interessant poeng er at et 
sentrumsbrudd ofte blir sterkere når 
motstanderen nesten (men bare nes-
ten!) har forhindret bruddet. Med den 
hvite bonden på b2 isteden for b4, ville 
det ikke vært like farlig for hvit. 

8.Db3 cxd4 9.Sxd4 Springeren kan 
se ut til å stå fint midt på brettet, men i 
virkeligheten er hvits sentrumsposisjon 
høyst ustabil. 

9...Lb7 10.c5 e5! Trikset e7-e5 fulgt av 
Sg4 er en klassisk metode mot et tidlig 
f4 fra hvit. 

11.fxe5 Sg4 12.Le2 Lxe5 13.Lxg4 
Dh4+ 14.g3 Dxg4 15.Sce2 Sc6 
16.0–0 bxc5 17.bxc5 La6!
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+-+p+p'

6l+n+-+p+&

5+-zPpvl-+-%

4-+-sN-+q+$

3+Q+-zP-zP-#

2P+-+N+-zP"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

Med bindinger i øst og vest vinner 
svart en kvalitet. Presidenten kjemper 
videre, men til ingen nytte. 18.Tf2 Lxe2 
19.Sxc6 Lxa1 20.Lb2 Lxb2 21.Dxb2 
De4 22.Sd4

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+-+p+p'

6-+-+-+p+&

5+-zPp+-+-%

4-+-sNq+-+$

3+-+-zP-zP-#

2PwQ-+ltR-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

22...Dxe3 Avvikler til et enkelt vunnet 
sluttspill, men dette er i overkant for-
siktig. Etter Ld3 (eller Lc4) hadde svart 
ledet med et helt tårn. 
23.Sxe2 Dxc5 Nå er hvit “bare” under 
med kvalitet og to bønder. 
24.Sd4 Tab8 25.Dd2 Tb1+ 26.Kg2 
Dc1 27.De2 Dh1+ 28.Kh3 De4 
29.Dd2 Tfb8 30.Dc3 h5 31.Tf4 De7 
32.Sc6 De6+ 33.Kh4 Tc8 34.Dd3 
Txc6 35.Dxb1 Hvit er nå bare to bønder 
under. Til gjengjeld er han snart matt. 

35...Tc4 36.h3 Alternativer finnes, men 
ingen gode. 36...Df6#
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+p+-'

6-+-+-wqp+&

5+-+p+-+p%

4-+r+-tR-mK$

3+-+-+-zPP#

2P+-+-+-+"

1+Q+-+-+-!

xabcdefghy

På OSS’ 
hjemme-
side www.
sjakksel-
skapet.no 
kan man 
lese om 
mye god 
mat og godt 
selskap 
i Hellas. 
(Foto: Jon 
Børresen)
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Bare nesten for OSS
Hard motstand på alle bord, der ingen 
motstander gir ved dørene, krever fokus. 
Oslo Schakselskap fikk tøff motstand i 
siste runde, og kunne gjort et hederlig 
resultat uten det siste tapet.

Kvinnelaget sleit — også de manglet 
reserve etter at Torill Skytte måtte trekke 
seg og stille for sin danske klubb i åpen 
klasse. Der gjorde hun det særs bra, og 
hun var dypt savnet.

Sylvia Johnsen (2030) - 
Zsofia Edes (2065)
Kommentarer: Torstein Bae

Til slutt en godbit fra referenten.
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6psn-+p+p+&

5+-+-+pzPp%

4kzP-zP-zP-zP$

3+-mK-+-+-#

2-+-vL-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

I fordelaktig stilling var svart uforsiktig 
med sitt forrige trekk Kb5-a4. Sylvia 

Johnsen kaster seg over den uventede 
muligheten. 49.d5! Gjennom bondeof-
feret får hvit klar bane for kongen ned 
mot svarts g6-bonde. Antakelig står hvit 
nå til vinst - det kan snu fort i sjakk! 

49...exd5 50.Kd4 Kb5 51.Le1 Kc6 
52.Ke5 Sd7+ 53.Ke6 d4 54.Kf7
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+n+K+-'

6p+k+-+p+&

5+-+-+pzPp%

4-zP-zp-zP-zP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-vL-+-!

xabcdefghy

Kongen er ved reisens mål, og seieren er 
ikke langt unna. 54...Kd6 55.Kxg6 Ke6 
56.Kxh5 Sf8 57.Kh6 Kf7 58.h5
XABCDEFGHY

8-+-+-sn-+(

7+-+-+k+-'

6p+-+-+-mK&

5+-+-+pzPP%

4-zP-zp-zP-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-vL-+-!

xabcdefghy

To slike fribønder er ingen spøk. 58...
Se6 59.Ld2 Sg7 60.Lc1 d3 61.Ld2 
Se6 62.Kh7 Kf8 63.g6 Sg7 64.h6 Se8 
65.g7+ Ke7 66.Kg6 Sf6 67.h7
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-zPP'

6p+-+-snK+&

5+-+-+p+-%

4-zP-+-zP-+$

3+-+p+-+-#

2-+-vL-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart ga opp. 1–0
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Ønskereprise i Kina

Med både Anand og 
Topalov på startstreken, 
hadde Magnus en tøff 
oppgave i Nanjing Pearl 
Spring. Med tanke på 
hans dalende formkurve, 
var det en del som fryk-
tet en dårlig turnering. 
Magnus hadde imidlertid 
andre planer. Nok en 
gang viste han seg som 
verdens beste spiller.  

Av Torbjørn R. Hansen

Allerede i første runde kunne vi kjenne 
igjen Magnus slik vi liker å se han. 
Franskmannen Etienne Bacrot var 
sjanseløs mot nordmannens hurtige 
og presise spill.  

Magnus Carlsen - Etienne Bacrot
XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+pzpQvlk+q'

6-+-+pzp-zp&

5zp-+-+-+-%

4P+-+N+-+$

3+P+-+-+R#

2-zP-+-zPPzP"

1+-mK-+-+-!

xabcdefghy

Alle Magnus’ brikker deltar i angrepet, 
og ikke overraskende finnes det noe 
avgjørende i stillingen. 
29.Sg5+! Et vakkert trekk som utnytter 
svarts ukoordinerte offiserer. 29.Sxf6! 
hadde også vunnet raskt etter 29...Kxf6 
30.Tf3+ Kg6 31.Dxe6+. 
29...fxg5 30.Tf3+ Kg8 31.Dxe6+ 
Kh8 32.Tf7! Dette var poenget med 
Magnus’ kombinasjon. Svart er nødt til 

å ofre dronningen for å unngå matt.  
32...Ld6 33.Txh7+ Kxh7 34.Df7+ 
Kh8 Ofte kan en løper og et tårn matche 
en dronning, men i dette tilfellet er svart 
fullstendig sjanseløs siden han verken 
finner noe motspill eller noen mulighe-
ter til å dekke svakhetene. 
35.g3 Ta6 36.Kb1 Lb4 37.f4 gxf4 
38.gxf4 Svart så ingen grunn til å lide 
videre. 1–0

Wang på glattisen
Magnus har begynt å få et godt tak på 
supersolide Wang Yue. Hjemmehåpet 
trives best i rolige stillinger, men 
Magnus fikk ham raskt ut på glattisen. 
Tidligere  i år var det kongegambit som 
gjorde susen, mens han denne gangen 
klarte å trylle fram litt ubalanse mot 
russisk.
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Magnus Carlsen - Wang Yue 
XABCDEFGHY

8r+-+-mk-tr(

7zppzpl+pzpp'

6-+-vl-+-+&

5+-+p+-+-%
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Magnus har overrasket Wang med en 
ganske sjelden variant. Den ellers så 
solide kineseren valgte nå å ofre mate-
riell ettersom retretten 12...Sf6 fører til 
en behagelig stilling for hvit etter 13.Sc3.  
12...Lh2+ 13.Kf1 13.Kh1?? hadde 
vært en ganske pinlig tabbe etter 13...
Sxf2+ 14.Kxh2 Sg4+! og svart vinner. 
13...Sxf2 Denne ideen er blant annet 
kjent fra Marshallvarianten i spansk. 
Svart ofrer materiell og håper at hvits 
trege dronningfløy vil gi nok kompen-
sasjon. I fortsettelsen spiser svart det 
materiellet han kan. 
14.Dxf2 Lg3 15.Dd2 Df6+ 16.Kg1 
Lxe1 17.Dxe1 Dxd4+ 18.Kh2 Te8 
19.Dg3
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Det ser ut som om svart har fått mye 
ut av stillingen, men om vi graver litt 
dypere blir det åpenbart at hvit har et 
klart overtak. De lette offiserene er klart 
sterkere enn svarts tårn, noe som ikke 
er spesielt overrakende med tanke på at 
det ene av dem befinner seg på h8. 
19...De5 Svart velger å bytte av til et 
sluttspill siden hvit ville hatt veldig 
gode angrepssjanser med dronninger 
på brettet.   

20.Dxe5 Txe5 21.Lf4 Te1 Svarts eneste 
håp i stillingen er at dette tårnet skal 
holde hvits tårn og springer ute av spill, 
men Magnus finner en enkel løsning på 
problemet.  
22.Lxc7 a6 23.La5! Td1 24.a4! 
Magnus hindrer den viktige forsvarsres-
sursen Ld7-b5. 
24...Ke7 25.Ld2!
XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(
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6p+-+-+-+&

5+-+p+-+-%

4P+-+-+-+$
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1tRN+r+-+-!
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Sånn! Svarts tårn er fanget langt inne i 
den hvite stillingen og er hjelpeløst mot 
trusselen Ld3-e2. Svart spreller videre i 
fortsettelsen, men det er aldri noen tvil 
om hvor poenget vil ende. 

25...Tc8 26.c3 d4 27.c4 g6 28.Le2 
Lxa4 29.Lb4+ Ke6 30.Lxd1 Lxd1 
31.Sd2 Le2 32.b3 f5 33.Kg3 Td8 
34.Kf2 d3 35.Lc3 Kf7 36.Sf3 f4 
37.Sg5+ Kg8 38.Se6 1–0

2-0 mot Topalov
Med en beskjeden nest sisteplass var 
Veselin Topalov en skygge av seg selv. 
Det hjalp selvfølgelig ikke på selvtilliten 
å tape mot Magnus med både hvit og 
svart.  

Magnus Carlsen - Veselin Topalov
XABCDEFGHY

8-+q+r+k+(
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5+p+-zp-+-%
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Magnus gjorde som vanlig et sterkt 
åpningsvalg, og har fått en veldig beha-
gelig stilling etter en spansk åpning. Alle 
Magnus’ offiserer står aktivt og han har 
kontroll i sentrum. Men hvordan skal 
han komme seg videre? 
17.Sh4! En sterk manøver som ingen 
ringere enn Garry Kasparov benyttet seg 
av i VM-mathen mot Nigel Short. Ved 
første øyekast ser det ut som om sprin-
geren sikter seg inn på f5-feltet, men 
som vi skal se finnes det enda et

En populær ung mann hos autografjegerne etter siste runde.
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poeng med springertrekket. 
17...Lf8 18.Sg6! Takket være bindingen 
av f-bonden kan hvit i ro og mak frarøve 
svart løperparet.  
18...Sa5 19.Sxf8 Txf8 20.Lc2 Magnus 
ønsker selvfølgelig ikke å miste den 
sterke spanske løperen.  
20...Te8
XABCDEFGHY

8-+q+r+k+(
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6-+-zp-sn-zp&
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21.f4! Sterkt! Magnus nøler ikke et 
eneste trekk og kaster seg over Topalov. 
Magnus har alt han kan ønske seg i 
form av sentrum, løperparet og flere 
aktive brikker. Ikke overraskende holdt 
Topalov bare ut i elleve trekk fra denne 
stillingen. 
21...Lg4 22.Dd3 exf4 23.Lxf4 Sc4 
24.Lc1 Løpere trives ofte litt i bakgrun-

nen. Selv fra disse feltene spiller de 
en avgjørende rolle i det kommende 
angrepet. 
24...c5 25.Tf1 cxd4 26.cxd4 Dd8 
27.h3 Le6 28.b3 Med sine to siste trekk 
presser Magnus bulgareren tilbake.  
28...Da5 29.Kh2 Det siste forbere-
dende trekket før nådestøtet settes inn.  
29...Sh7
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-+pzpn'
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5wqp+-+-+-%
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30.e5! Etter dette trekket er det full-
stendig over.  
30...g6 31.d5 Sxe5 32.dxe6! Topalov 
ga opp, på grunn av varianten 32…
Sxd3 33.exf7+ Kf8 34.Lxh6+ Ke7 
35.fxe8D+ Kxe8 36.Lxd3 og ettersom 
hesten på h7 snart vil falle, vil han bli 
liggende håpløst mye under. 1–0

Med hvit gikk det ikke stort bedre for 
Topalov:

Veselin Topalov – Magnus Carlsen
XABCDEFGHY

8-+R+-+-+(

7+-+-+p+k'

6-+-+psn-zp&

5+-+-+-zp-%

4p+-+-+-+$

3zP-+nzPNzPP#
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1+-+-+-+-!
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Magnus har et lite overtak med sine mer 
aktive offiserer. Partiet tok imidlertid en 
overraskende vending ettersom Topalov 
umiddelbart bukket under for presset. 
32.Tc3?? Sxf2! Så enkelt kan det gjøres. 
Om hvit spiller 33.Kxf2 vinner svart 
med 33...Se4 siden springeren på d2 
er bundet. 
33.Tc7 S2e4 Magnus vinner springeren 
på d2 og en frustrert Topalov valgte å gi 
seg.  0–1

Nanjing Pearl Spring 20.-30. oktober
 10 runder (dobbel berger)

 1. Magnus Carlsen, Norge (2826)  7,0 poeng 
 2. Vishy Anand, India (2800)    6,0 poeng
 3. Etienne Bacrot, Frankrike (2716)  5,0 poeng
 4. Vugar Gashimov, Azerbadjan (2719)    4,5 poeng
 5. Veselin Topalov, Bulgaria (2803)    4,5 poeng
 6. Wang Yue, Kina (2732)    3,0 poeng



27

Yes Games ønsker alle
sjakkspillere og deres 

familie en riktig god jul
og ett godt nyttår.
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Metger, bindinger og Houdini

Bindinger er forferdelige, skrek-
kelige og absolutt ikke vel-
komne. En sjakkfilm om bin-
dinger kunne vært en grusom 
skrekkfilm med Bela Lugosi 
i hovedrollen som løper 
og fått de høyeste alders-
grenser på norske kinoer. 
En nybegynner som ikke 
er brent av en binding vil 
kanskje bli overrasket over 
hvor dramatisk dette høres 
ut – det er jo tross alt bare 
en ørliten frihetsberøvelse. 
Likevel, de fleste sjakkspillere 
med en håndfull turneringspartier 
i bagasjen får frysninger nedover ryg-
gen når motstanderen får mulighet til 
en binding. Den usle skråløperen som 
ubehøvlet ser gjennom springeren og 
nedover mot dronningen – det er det 
som er sjakkspillerens mareritt.

En binding kan føre til umiddelbar død 
og fordervelse, for på g5 har løperen 
en overmenneskelig styrke. Ikke bare 
hindrer løperen springeren fra å flytte, 
men samtidig tvinger den dronningen 
på d8 til å stå på sin plass. Hvis ikke vil 
kongestillingen pulveriseres fullstendig. 
I slike tilfeller kan løperen le hånlig av 
motstanderens tafatte brikker på mot-
satt fløy. Sammenlignet med uhyret på 
g5 er de verdiløse.   

Svartspilleren i det følgende partiet har 
vunnet det russiske mesterskapet fire 
ganger. Legendestatusen er imidlertid 
til liten hjelp når motstanderens løper 
inntar g5-feltet.  

M. Carlsen - Aleksander Beljavskij
Wijk aan Zee 2006

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(
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5sn-+-zp-+-%

4P+-zPP+-+$
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2R+-+-zPPzP"
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17.Lg5! Etter dette trekket er det helt 
slutt. Bindingen kan ikke brytes og hvit 
kan uforstyrret øke presset mot den  
fastlåste springeren på f6. 

17…exd4 Heller ikke 17…h6 hadde 
løst problemene, for hvit hadde opprett-
holdt bindingen med 18.Lh4 og etter 
18…g5 ville hvit slått svarts kongestil-
ling til pinneved med 19.Sxg5! I partiet 
forsyner Beljavskij seg av det han kan 
på dronningfløyen, og håper med det å 
forstyrre Magnus i marsjen på konge-

fløyen. Dessverre for Beljavskij gir ikke 
de ørsmå forstyrrelsene det minste 

utslag på Richters skala, så Magnus 
fortsetter derfor med 18.Sh5! og 

svart er hjelpeløs fortapt. 

18…dxc3 19.Sh4! Ettersom 
springeren på f6 henger i en 
tynn tråd, setter springeren 
kursen for f5-feltet der den 
simpelthen skal plukke opp 
g7-bonden. Svart fant ingen 

god medisin mot dette og spilte 
19...Kh8. Hvit spilte nå 20.Sf5! 

hvoretter svart ikke fant på noe mer 
fornuftig enn å gi opp. 

XABCDEFGHY

8r+-wq-tr-mk(

7+-zp-+pzpp'

6pvl-zp-sn-+&

5sn-+-+NvLN%

4P+-+P+-+$

3+-zp-+-+-#
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1+-+Q+RmK-!
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Hvor ofte kan man se kjemper på den 
størrelsen resignere uten å ha gjen-
nomført sitt tjuende trekk? 1–0

Utbryterkongen Metger
I 1890-årene startet Harry Houdini en 
lang og uvanlig karriere. Amerikane-
ren, som ble kalt håndjernkongen, var 
ekspert i å bryte seg ut av de mest ube-
hagelige og beklemte situasjoner. Med 
publikum som vitne frigjorde han seg 
fra fengsler, håndjern, kjettinger, tau og 
tvangstrøyer. Jeg aner ingenting om hans 
sjakkferdigheter, men burde ikke

Av Torbjørn R. Hansen
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denne mannen klare å bryte seg ut av de 
mest ubehagelige bindinger? For hva er 
vel g5-løperen sammenlignet med USAs 
rømningssikre fengsler? 

Samtidig med hans herjinger, nærmere 
bestemt i 1893, fikk vi se sjakkens svar 
på Harry Houdini, nemlig Johannes 
Metger. Til tross for at Metger var fra 
Tyskland, viste han mange av de samme 
ferdighetene som Houdini, men denne 
gangen på sjakkens 64 ruter.  Eller for å 
være mer presis foregikk hans magi på 
fem felter, nemlig h4-d8 diagonalen.     

La oss ta turen tilbake til 1893, året da 
Metger-varianten så sitt lys. Åstedet for 
denne viktige hendelsen var kun en 
liten båttur fra Christiania, nærmere 
bestemt Kiel. Hvitspilleren var greven 
Curt von Bardeleben. Man skulle kan-
skje forvente litt dannelse fra en greve, 
men i et parti mot Wilhelm Steinitz 
valgte von Bardeleben å forlate brettet 
og ikke komme tilbake istedenfor å gi 
opp. Partiet mot Metger ble avsluttet på 
mer ordinært vis, og det er åpningen vi 
er spesielt interesserte i.    

von Bardeleben - Metger
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5 
Denne stillingen kan oppstå på forskjel-
lige måter, for eksempel via spansk eller 
firerspringerspill, som i dette partiet. 
4…Lb4 Dette er et sunt og solid svar, 
men i dag ser vi et interessant alternativ 
i bondeofferet 4…Sd4. 5.0–0 0–0 6.d3 
Lxc3 Svart velger å kvitte seg med hvits 
springer før den kommer gampende til 
d5. 7.bxc3 d6 Og nå altså 8.Lg5 
XABCDEFGHY
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Kjenner du kalde gufs nedover ryggen? 
Kommer vonde minner fra fordums 
turneringer opp til overflaten? Vel, jeg vet 
hva du føler, men det er ingen grunn til 
panikk. Det er nå vi skal bryte ut av dette 
kalde fengselet i ren Houdini-stil. 8…
De7! Velkommen til Metgervarianten! 
I partiet valgte hvit å gi fra seg løperen 
med 9.Lxc6, men ettersom det er 
flere naturlige trekk i stillingen skal vi 
vende tilbake til det mer kritiske 9.Te1 
litt senere, men først ser vi hvordan 
Metger snek seg ut av bindingen. 9…
bxc6 10.Dd2
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8r+l+-trk+(

7zp-zp-wqpzpp'

6-+pzp-sn-+&

5+-+-zp-vL-%

4-+-+P+-+$

3+-zPP+N+-#

2P+PwQ-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Bindingen på g5 er fortsatt der, men 
hovedforskjellen fra partiet til Beljavskij 
er at hvit ikke har noen måte å forsterke 
presset mot f6-springeren på. Og i tillegg 
ser vi at et par lette offiserer allerede er 
byttet av, og dette favoriserer svart siden 
hvits angrepssjanser er redusert. Av den 
grunn spiller Metger nå 10…h6 Det 
er uaktuelt for hvit å ofre med 11.Lxh6 
fordi det ikke finnes nok brikker med 
i angrepet til å skape noe nevneverdig 

hodebry for den svarte kongen. Hvit 
opprettholder isteden bindingen med 
11.Lh4 hvoretter svart fortsatte med 
11…Lg4
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Svart truer 12…Lxf3 fulgt av 13…
g5 som ville sette hvits løper ute av 
spill. Hvit så seg derfor nødt til å spille 
12.Lxf6, men etter 12…Dxf6 er én 
ting sikkert: Svart står i hvert fall ikke 
dårligere. Ettersom bindingen er borte 
er ikke resten av partiet så interessant, 
men det endte i remis etter trek-
kene 13.Se1 g5 14.f3 Le6 15.c4 Df4 
16.Dxf4 gxf4 17.g3 fxg3 18.hxg3 f5 
19.Sg2 fxe4 20.fxe4 Tab8 21.Tfb1 
a5 22.a4 Ld7 23.Se1 c5 24.Kg2 Kg7 
25.c3 Kg6 26.Sf3 Kg7 ½–½

La oss gå tilbake til hvits 9. trekk, og 
denne gangen spiller vi isteden 9.Te1. 
Det var vel ingen grunn til å bytte bort 
hvitfeltsløperen? Vel, det er nå vi skal få 
se Metgers virkelige oppdagelse.  
XABCDEFGHY
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9…Sd8! Dette er starten på en fabelak-
tig springermanøver. I så å si alle parti-
ene fra denne stillingen har hvit spilt 
10.d4, for hva er vel mer naturlig når

Sjakkens svar på 
Houdini: Johannes Metger
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springeren har desertert fra kampen om 
sentrum? 10…Se6! 
XABCDEFGHY
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Springeren truer monsteret på g5, så 
hvit er nødt til å velge diagonal. Det beste 
er å umiddelbart forlate diagonalen 
h4-d8 med 11.Lc1, men la oss se hva 

som skjer hvis hvit spiller det naturlige 
11.Lh4 Hva nå? 11…Sf4! Springeren 
tar seg ikke tid til en pustepause, etter-
som hvits løper ikke må finne en rolig 
havn på h4.
XABCDEFGHY
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Hvit har forsøkt forskjellige trekk i 

denne stillingen, men ingen av dem har 
ført til nevneverdig suksess. Uansett hva 
hvit gjør, spiller svart springeren tilbake 
til g6, og den hvite løperen må forlate 
bindingen, siden Lh4-g5 blir besvart 
med …h6. Praksis har vist at svart står 
fint i denne stillingen.  

Metgers idé kan man bruke i blant 
annet spansk og italiensk, og det er 
en forsvarsmetode du vil dra nytte av 
å kjenne til. Det aller viktigste er å dra 
lærdom av hvor sterk en binding kan 
være, og at man derfor er nødt til å 
vise besluttsomhet. Bør man ignorere 
bindingen? Bør man bryte bindingen 
med g7-g5 eller skal man gjøre det i litt 
mer finurlig stil slik som Houdini og 
Metger ville gjort?

Oppgave 1
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Oppgave 2
XABCDEFGHY
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Løsninger:

Oppgave 1: Metger spilte 1…h6! for 
å forhindre at løperen kommer til g5. 
En slik binding er livsfarlig når det er 
en springer på d5. 

Oppgave 2: Metger spilte 1…g5! Om 
man har rokert skal man være forsiktig 
med å gjøre dette trekket. Nå, derimot, 
er det ikke så farlig, ettersom den svart 
kongen står trygt i sentrum eller på 
dronningfløyen. Fordelen med 1…g5 er 
at vi får startet en bondestorm mot den 
hvite kongen og at vi ble kvitt bindingen. 
Hvit forsøkte seg med 2.Sxg5? hxg5 
3.Lxg5 men dette blir altfor tynt og 
Metger nøytraliserte hvits angrep enkelt 
med 3…Tg8. 

Finn Metgertrekkene!

Her et to oppgaver fra Metgers egne partier. Metger er svart i alle partiene og i samtlige 
er det en binding i diagonalen h4-d8 som er temaet. Hva gjorde Metger?
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Delta i den nye sjakkfestivalen på Norges nye flotte sjakkhotell  

- med imponerende rimelige oppholdspriser. Det lønner seg å ta med familien!  


























































































































Arrangør Øystein Brekke (til venstre) 
og hotellets direktør Kjetil Vassdal 

ønsker alle sjakkspillere velkommen til 
den første Norsk Sjakkfestival i påsken. 

Vi har inngått en femårig intensjons-
avtale med Quality Hotel & Resort  

Fagernes som arena for sjakkfestivalen 
og satser på at dette nå blir Norges 

ledende nytt sjakkhotell der alle  
sjakkvenner vil trives. 

Bli med fra starten! 
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Julegaver fra Sjakkontoret

Sjakktriks for barn

Følger opp Hvordan
banke pappa med taktiske
motiver, og lærer
deg de 50 tøffe triksene
erfarne spillere bruker
for å vinne sjakkpartiene
sine. Skrevet av
Murray Chandler og
oversatt av Silje Bjerke.
Kr. 149,–

Hvordan banke pappa i sjakk

En morsom og systematisk
gjennomgang av de 50
knusende mattene sjakkmestre
knuser motstanderne
med. Boka er skrevet av den
engelske stormesteren Murray
Chandler og oversatt
til norsk av Silje Bjerke.
Kr. 149,–

Stormesterhefter
Foreløpig kan du kjøpe heftene om Simen 
Agdestein, Jonathan Tisdall, Einar Gausel, 
Rune Djurhuus, Leif  Erlend Johannessen og 
Berge Østenstad

Ett hefte: kr. 59.-
To hefter: kr. 100,-
Alle seks: kr. 270

Kaisa og den magiske sjakkboken

Lille Kaisa
finner en magisk sjakkbok
hos morfar. Leseren får
en spennende fortelling
samtidig som hun lærer
sjakk sammen med Kaisa.
Her er det oppgaver,
tips og lærerike partier.

Kr. 150,–

Barnepakke

Komplett sett med Bompis sjakkskole (totalt 
10 hefter, 10 "woopies"), ett Fersking i sjakk, 
og komplett sett med Sjakktrappen.

Kr. 120,–

Plastbrikker
Fine plastbrikker i normal størrelse. 
Plasser til privatpersoner og 
skolesjakk. 

Kr. 50,–

Plastbrett

Rullebrett i plast og tøy. Krøller lite. 
Brune og hvite ruter, med koordinater.
Veldig fint til skolesjakk.

  Kr. 25,-

Brikkepose

Enkel og praktisk tøypose med USF-
logo. Passer både for lokallag og 
privatpersoner. 

Kr. 20.-

Trebrikker

Flotte trebrikker til klubber og privat-
personer. Kan brukes i alle typer 
turneringer. Nesten prikklike de 
klassiske Stauton-brikkene. 

Kr. 195.-

Bestillinger sendes til

Sjakkontoret 
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
Tlf.: 22 15 12 41

E-post: sjakkfor@online.no

Samlepermer til Norsk Sjakkblad

Meget praktisk og fin samleperm for Norsk Sjakkblad. 
Permen er blå med gullskrift og i hard plast. Plass til ca 
to årganger. Passer også til Stormesterhefter. 

Tilbud: kr. 50.-
(ordinær pris kr. 95.-)
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Julegaver fra Sjakkontoret

Sjakktriks for barn

Følger opp Hvordan
banke pappa med taktiske
motiver, og lærer
deg de 50 tøffe triksene
erfarne spillere bruker
for å vinne sjakkpartiene
sine. Skrevet av
Murray Chandler og
oversatt av Silje Bjerke.
Kr. 149,–

Hvordan banke pappa i sjakk

En morsom og systematisk
gjennomgang av de 50
knusende mattene sjakkmestre
knuser motstanderne
med. Boka er skrevet av den
engelske stormesteren Murray
Chandler og oversatt
til norsk av Silje Bjerke.
Kr. 149,–

Stormesterhefter
Foreløpig kan du kjøpe heftene om Simen 
Agdestein, Jonathan Tisdall, Einar Gausel, 
Rune Djurhuus, Leif  Erlend Johannessen og 
Berge Østenstad

Ett hefte: kr. 59.-
To hefter: kr. 100,-
Alle seks: kr. 270

Kaisa og den magiske sjakkboken

Lille Kaisa
finner en magisk sjakkbok
hos morfar. Leseren får
en spennende fortelling
samtidig som hun lærer
sjakk sammen med Kaisa.
Her er det oppgaver,
tips og lærerike partier.

Kr. 150,–

Barnepakke

Komplett sett med Bompis sjakkskole (totalt 
10 hefter, 10 "woopies"), ett Fersking i sjakk, 
og komplett sett med Sjakktrappen.

Kr. 120,–

Plastbrikker
Fine plastbrikker i normal størrelse. 
Plasser til privatpersoner og 
skolesjakk. 

Kr. 50,–

Plastbrett

Rullebrett i plast og tøy. Krøller lite. 
Brune og hvite ruter, med koordinater.
Veldig fint til skolesjakk.

  Kr. 25,-

Brikkepose

Enkel og praktisk tøypose med USF-
logo. Passer både for lokallag og 
privatpersoner. 

Kr. 20.-

Trebrikker

Flotte trebrikker til klubber og privat-
personer. Kan brukes i alle typer 
turneringer. Nesten prikklike de 
klassiske Stauton-brikkene. 

Kr. 195.-

Bestillinger sendes til

Sjakkontoret 
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
Tlf.: 22 15 12 41

E-post: sjakkfor@online.no

Samlepermer til Norsk Sjakkblad

Meget praktisk og fin samleperm for Norsk Sjakkblad. 
Permen er blå med gullskrift og i hard plast. Plass til ca 
to årganger. Passer også til Stormesterhefter. 

Tilbud: kr. 50.-
(ordinær pris kr. 95.-)
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Andersen imponerer
Lars Even Andersen fra Black 
Knights imponerte stort i Cal-
via Amateur Open på Mallorca 
i oktober. Andersen tok sju 
poeng på de ni rundene og 
sikret seg andreplassen med en 
ratingprestasjon på 2376. Også 
Kristian Stuvik Holm gjorde en 
fin turnering med 6½ poeng og 
7. plass.

Stort...

Ny hjemmeside
Magnus Carlsen har fått ny 
hjemmeside på www.mag-
nuscarlsen.com. Som seg 
hør og bør for et sjakk- og 
moteikon, er siden helproff 
med mange fine bilder, 
artikler og mye interes-
sant stoff. (Foto: Daniel S. 
Lauten)

IM Thomassen
I oktober ble Joachim Thomassen 
(20) offisielt utnevnt til internasjonal 
mester (IM) av verdenssjakkforbun-
det FIDE, etter å ha passert 2400 i 
rating i august. Thomassen tok sitt 
første IM-napp allerede i 2007 under 
Arctic Chess Challenge. De siste nap-
pene kom på Gibraltar i 2008 og San 
Sebastian i 2010. 

Liten skuffelse i Bilbao
Det var ingen smågutter som deltok i årets Bilbao Final Masters 
i oktober. Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik, Vishy Anand og 
Aleksej Sjirov spilte seks runder, alle mot alle to ganger.

Magnus Carlsen fikk en dårlig start med tap mot Vladimir 
Kramnik og Vishy Anand i de to første rundene, før det ble 
remiser mot Aleksej Sjirov og Kramnik. Men som så ofte før 
reiste Magnus seg og avsluttet med seier mot Sjirov og remis 
mot Kramnik. 

Alt i alt ga dette tredjeplass for Carlsen, bak Kramnik og 
Anand.

(Foto: Daniel S. Lauten)

Theting norgesmester
Helge Theting fra Kragerø (til 
venstre) gikk til topps under årets 
NM i hurtigsjakk for seniorer i 
oktober. Theting tok fem poeng 
på de seks rundene og knep gullet 
foran FM Erling Kristiansen og Rolf 
Røstad. Gruppe B (under 1500) 
ble vunnet av Øyvind Wedberg. 28 
seniorer deltok i mesterskapet i 
Tønsberg.
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...og smått

Ny Holm-suksess  
Kristian Stuvik Holm (12) 
gjorde et svært sterkt re-
sultat i sveitsiske Luzerner 
Open i oktober. Med fem 
av sju poeng hadde han 
en ratingprestasjon på 
utrolige 2433!

Fransk seier i senior-VM
Den franske stormesteren Anatoly 
Vaisser gikk til topps i årets VM for 
seniorer i Italia, med 8½ poeng på 
11 runder. Sølvet gikk til GM Vlastimil 
Jansa fra Tsjekkia, mens GM Viacheslav 
Dydysjko fra Hviterussland tok bron-
sen. Best av hele 16 norske spillere 
ble Helge Gundersen (2230) med 6½ 
poeng og 56. plass. Kvinneklassen ble 
vunnet av WGM Tamar Khmiadasjvili 
fra Georgia.

Mesterligaen i gang
Årets sterkeste ukentlige turnering er i 
gang på Sjakkhuset i Oslo. Mesterliga-
ens toppgruppe samler åtte spillere 
med godt over 2200 i rating. Favoritt er 
stormester Leif Erlend Johannessen, 
men særlig den unge OL-spilleren 
Frode O. Urkedal (bildet) kan bli en 
farlig utfordrer. Etter de første rundene 
er det nettopp disse to som har tatt le-
delsen. Noen av partiene kan følges live 
hver mandag på sjakkhuset.no.

Månedens sjakkbilde er tatt av Vegard Kristiansen (www.vegardsk.com) 

FM Stubberud
Et av Oslo Schakselskaps 
mange unge talenter, Ørnulf 
Stubberud, har nådd nøyaktig 
2300 i rating, og er dermed 
utnevnt til FIDE Master (FM)! 
Stubberud er tidligere juni-
ornorgesmester og en viktig 
brikke på OSS’ eliteserielag.
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Av Gunnar Lie

Sentrumsblink!

De unge, men likevel svært så er-
farne sjakklærerne Ellisiv Reppen 
(24) og Silje Bjerke (28) har begått 
en lærebok i sjakk av ypperste 
klasse. ”Min første sjakkbok” er 
nærmest revolusjonerende, og ret-
ter seg først og fremst mot barn i 
alderen 5-10 år. Alt ved boka passer 
som hånd i hanske for disse. Som 
sjakklærer gjennom mer enn tretti 
år har jeg aldri sett noe liknende, 
og angrer nå på at jeg ikke lenger 
er så aktiv.

Brikker som dyr
Vi blir øyeblikkelig kjent med løperen, 
som viser seg å være Geparden Guro i 
dyrenes verden. Guro er konstant på 
jakt etter den beste måten å finne seg 
gaseller på. Men hun er nødt til å følge 
reglene, og bevege seg slik en løper 
gjør, altså på skrå. Glimrende grep. Å 
koble inn dyr er jo å møte barna på 
hjemmebane. Ida Elisabeth på åtte år, 
nappet raskt boka ut av hendene mine, 
og begynte å bla. Hun er veldig ofte selv 
et dyr, og pussig nok, oftest er hun en 
gepard! Derfor startet hun øyeblikkelig 
med å utforske boka.

Faktisk lærer man hele veien også litt 
om dyrenes verden, selv om hovedfo-
kus naturligvis er sjakkens regler. Etter 
løperen Guro gepard, presenteres vi for 
tårnet, i skikkelsen til elefanten Eldar, 
som elsker peanøtter, og hele tiden 
er på jakt etter beste veien til godsa-
kene. Slik fortsetter det med sebraen 

Simen, Sofus suri-
kat og mange flere. 
Toppen nåes med 
løveparet.  Dron-
ningen Leonora er 
naturligvis brettets 

desidert mektigste, 
mens Kong Leonardo 
er den meste verdi-
fulle, og må passes på for enhver pris. 
Briljant! Den kloke ugla Rigmor gir noen 
viktige innspill og førsteklasses råd i 
hvert kapittel.

Materie og ånd
Vi lærer naturligvis om brikkenes verdi. 
For nybegynnere er det viktig å si tydelig 
fra hva som lønner seg, rent materielt 
sett. Det gjør forfatterne, uten å blande 
inn innvendinger om at matten gjelder 
fremfor alt. En ting ad gangen. Bra!
    
Etter at den håpefulle har lært hvordan 
brikkene og dyra beveger seg, er det tid 
for å lære om selve målet med sjakk-
spillet. Begrepet ”Sjakk matt” er fint 
forklart, med gode illustrasjoner i dia-
gramform. Oppgavene er også smarte, 
velfunderte og tilpasset målgruppen. 
Naturligvis er det også god plass for 
”skolematten”. Alle husker vel sitt første 
turneringsparti, og spenningen knyttet 
til om motstanderen kunne skolemat-
ten eller ikke!? 

Spesialtrekk
Boka gir en fullgod innføring i spe-
sialtrekket ”rokade”, på samme fine 
pedagogiske vis som de øvrige tema og 
begreper. ”En passant” er utelatt, med 
begrunnelsen at dette lett kan forvirre 
på et tidlig lærestadium. Samtidig fore-
kommer fenomenet sjelden. Jeg er 
helt enig med forfatterne, og har selv 
alltid utelatt ”en passant” til en senere 

anledning, når jeg 
lærer opp de aller 
ferskeste.

Gripe og gjøre
- Barn må gripe for 
å begripe, sier et 
kjent visdomsord. 
Og barn må gjøre 

for å lære. Begge deler er perfekt møtt 
i denne boka. 

Mye minner om de beste arbeidsbøkene 
vi finner i skoleveska til dagens barne-
skoleelever. Formatet er A4, og vi snak-
ker om en arbeidsbok i gilde farger og 
med spenstige tegninger av morsomme 
og sprelske dyr. Illustratør Flu Hartberg 
skal ha sin velfortjente del av rosen 
for det vellykkede prosjektet. Boka er 
god å ta i, holde i, bla i og brette. Disse 
egenskapene må aldri undervurderes. 
En god arbeidsbok skal tåle å brettes, 
klemmes, vises frem, sittes på, sikles 
og søles på!
    
Boka er oversiktlig, og lett å orientere 
seg i. De pedagogiske grepene består av 
å lese korte, konsise læresetninger, som 
altså kobles opp mot dyrenes verden. 
Ida Elisabeth leste stolt i boka for meg, 
og sa at nå har jeg faktisk lest hele den 
siden allerede!
- Fantastisk, kunne jeg svare. - Det gikk 
jammen fort. Skjønte du det, da?
- Å, ja! Bare se her.
Så var det bare å sette i gang med far-
geblyantene. Farge ruter og streke opp 
veier. Røde og grønne lys. Eller krysse 
av for rett alternativ.

Undertegnede anser denne boka som 
en ubetinget suksess. Den vil antakelig 
gi sjakkopplæringen blant de yngste i 
Norge en ny dimensjon.

Min første sjakkbok
Av Silje Bjerke og Ellisiv Reppen
Sjakkhuset 2010. 100 sider.

Nytt på norsk
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Løsningene står på side 49.

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

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

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Hvit trekker
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Eliteseriens beste

Etter første helg i årets eliteserie, Chess Attack-
serien, har Oslo Schakselskap tatt en oppskrifts-
messig ledelse med tre strake seire og seks 
lagpoeng. Nærmest følger Porsgrunn med fem 
lagpoeng og Asker med fire lagpoeng.

Elitedebutant Nordstrand har klart seg bra med 
tre lagpoeng, etter en svært viktig seier mot 
Trondheim i runde tre. Nivået på serien er som 
vanlig meget høyt, og selv med to utenlandske 
tittelspillere på de øverste bordene, har Trond-
heim tapt alle sine kamper foreløbig. Akademisk 
ligger på den andre nedrykksplassen med ett 
lagpoeng.

Under er seks kombinasjoner fra første elitese-
riehelg. Finner du mestertrekkene?
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Odd Martin Guttulsrud fra SK 1911 (hvit) analyserer sin seier 
mot Bergens’ Stig K. Martinsen. Et annet SK 1911-talent, Jens 
H. Kjølberg, følger med. Matchen endte 3-3.
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Trekker seg fra VM

I november kom den over-
raskende meldingen om 
at Magnus Carlsen ikke 
vil delta i kandidatmat-
chene som kvalifiserer 
til VM-kamp mot Vishy 
Anand. 

- Den lange syklusen med flere endrin-
ger underveis, et langdrygt og gammel-
dags system, samt en urimelig fordel for 
verdensmesteren er de viktigste grun-
nene til at Magnus ikke er motivert for 
å reise til Kazan, sier Carlsens manager 
Espen Agdestein til Norsk Sjakkblad. 
- Slik situasjonen er, ønsker han heller 
å konsentrere seg om godt organiserte 
turneringer utenfor FIDEs regi.

“Fremtidens VM burde være en rettfer-
dig kamp mellom de beste spillerne i 
verden, på like vilkår. Dette burde også 
gjelde vinneren av det forrige verdens-
mesterskapet,” heter det i Carlsens 
pressemelding. Reaksjonene har ikke 
latt vente på seg. Mange støtter Carl-
sen, men mange er også kritiske til 
beslutningen.

- Det har blitt påpekt i pressen at 

dagens system med en sittende 
verdensmester som blir utfordret 
er det sjakkpublikum og media 
vil ha, og det mest publikums-
vennlige. Forsøk på knock-out-
turneringer tidligere har ikke vært 
noen suksess. Hva mener Magnus 
om dette? 

- Sjakken har en gammel tradisjon i for-
hold til å kåre verdensmestere. Systemet 
har imidlertid ikke fungert særlig bra de 
siste 20-30 årene. Å gjøre ting likt som 
fra gammelt av er ikke nødvendigvis 
riktig når man skal utvikle et moderne 
og fremtidsrettet konsept, sier Espen 
Agdestein. 

- At media er så spesielt opptatt av 
matcher høres merkelig ut. Matchene 
de siste 20 årene har ikke fått spesielt 
stor medieoppmerksomhet. Sjakken 
har tvert i mot kommet på etterskudd 
i forhold til media de siste 20 årene. 
Sykling med for eksempel “Tour de 
France”, golf og tennis er eksempler på 
sporter som har lykkes i å utvikle mo-
derne formater som tiltrekker media, 
publikum, TV-selskaper og sponsorer, 
fortsetter han.

- Magnus understreket at hans brev til 
FIDE ikke er et forsøk på å endre inne-
værende syklus. Han håper imidlertid på 
endringer etterhvert, sier Agdestein. 

- Som det fremgår av innspillet til FIDE 
under telefonkonferansen 27.desember 
2008 (gjengitt på chessbase.com tidlig 
i januar 2009) er Magnus åpen for 
flere alternative mesterskapsformer. Det 
viktigste er at alle stiller noenlunde likt, 
fortsetter Agdestein.
 
- Forhåpentligvis blir det, en gang 
ikke altfor langt inn i fremtiden, et 
forutsigbart system med like vilkår for 
deltagerne. Det er heller ikke unaturlig 
at konkurranseformen er tilnærmet 
lik slik sjakkturneringer normalt ar-
rangeres.

- Hva skal til for at Magnus spiller 
VM igjen?

- Magnus har kun sagt nei til denne 
syklusen. Det er fortsatt uforutsigbart 
hvordan FIDE vil arrangere fremti-
dige VM. Magnus håper på endringer 
i fremtiden, men jeg tror ikke dette er 
noe han ønsker å spekulere i nå, sier 
manageren.

Foto: 
Daniel 
Sannum 
Lauten
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Sjakkhuset

Rybka 4 - 
Kongen av 
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Mephisto Chess 
Challenger 
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Kramnik Gift Box 
(brett, brikker, 

klokke, cd)
995 kroner
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På kongejakt med gamle helter

Av Torbjørn R. Hansen

Etter å ha vært passiv i mange år, 
gjorde Terje Wibe comeback under årets 
Landsturnering i Fredrikstad. Vi har all 
grunn til å håpe på flere comeback, 
for det er mange inaktive toppspillere 
i Norge. La oss bli bedre kjent med tre 
av dem.

IM Arne Vinje

Arne Vinje (tidligere Arne Vinje Gul-
brandsen) var en av Norges beste spil-
lere fra begynnelsen av 60-tallet og helt 
fram til midten av 80-tallet. I denne 
perioden spilte han på det norske OL-
laget ved tre anledninger, i tillegg til å bli 
norgesmester to ganger. I 1981 ble han 
Norges syvende internasjonale mester 

etter en rekke sterke turneringer, men 
deretter tok det ikke så langt tid før han 
la opp turneringssjakk. Det siste partiet 
vi kan finne i databasene er fra 1992. I 
dag er Vinje 67 år og det er liten tvil om 
at denne mannen har jobbet mye med 
sjakk også i den senere tid. Han har blitt 
stormester i fjernsjakk og ble europa-
mester i denne disiplinen i 1998.  

La oss ta en titt på en klassisk kombina-
sjon fra Arne Vinje.

Arne Vinje - Jeff R. Smith 
Gausdal 1987
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26.Th8+! Med en bonde på g6 er dette 
et taktisk motiv som har blitt spilt utal-
lige ganger. Poenget er at det ryddes vei 
for dronninga til h7-feltet. 
26…Kxh8 27.Dh1+ Kg8 28.Dh7+ 
Kf8 Det kan se ut som om den svarte 
kongen skal stikke av, men etter det 
neste trekk sperres kongens eneste 
rømningsvei. 29.Lc5+! Ke8 30.Dg8+ 
Df8 31.Lxf8 og hvit vant i få trekk. 
1–0

IM Knut Jøran Helmers

Om man leter litt i FIDEs internasjo-
nale ratinglister finner man Knut Jøran 
Helmers med en rating på 2465. Dette 
tilsvarer en 9. plass på norgesrankin-
gen i dag, så her er det åpenbart en 
mann som ga seg med en svært høy 
spillestyrke. I dag er Helmers 53 år 
og har en imponerende merittliste. 
Han vant norgesmesterskapet i 1976 
og 1977, og året etter ble han Norges 
sjette internasjonale mester. I tillegg 
har han blitt nordisk mester og deltatt 
i sjakk-OL fem ganger. Helmers la opp 
turneringsspillet i 1986.     

Helmers var treneren til Simen Ag-
destein gjennom mange år, og det er 
liten tvil om at han besitter en enorm 
sjakkunnskap. Se på hvordan han 
fullstendig overkjører svart i følgende 
diagramstilling. 

Helmers i NM i Bergen 1977 
(Foto: Øystein Brekke)

Arne Vinje Gulbrandsen i 
1962 (Foto: Aftenposten)
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K. J. Helmers - Steinar Lindblom
NM 1975
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17.Sd5!! Med den svarte kongen i sen-
trum må stillingen åpnes opp. 
17…cxd5 18.exd5 Sd8 Svart håpet 
antagelig på å kunne ri av stormen, men 
med sitt neste trekk blåser Helmers 
motstanderen av brettet. 19.Sxe5! 
Svart er fullstendig hjelpeløs i den åpne 
e-linjen. 19…Kf8 20.Da3+ 1–0

IM Arne Zwaig

På tolvte plass på norgesrankingen med 
2439 i rating finner vi Arne Zwaig. Zwaig 
var et fantastisk talent som vant norges-
mesterskapet allerede som 17-åring. 
Han deltok i seks sjakkolympiader, 
første gang da han var 15 år gammel. 
Han ble Norges fjerde internasjonale 
mester i 1975, men la opp kun et par 

år senere. Vi fikk et gledelig gjensyn med 
Zwaig rundt år 2000, men etter dette 
har han ikke vært aktiv. I dag er Zwaig 
63 år gammel. 

I diagramstillingen nedenfor har hvit 
flere vinnende fortsettelser, men Zwaigs 
løsning er fascinerende og brutal.

Arne Zwaig - Ruben Rodriguez
Dresden 1969
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23.Ld5!! Et vakkert sperretrekk som 
blokkerer dronningens dekning av f7-
feltet. Etter 23...Txd5 fulgte 24.Txf7! 
med mattangrep. Så enkelt kan det 
gjøres.  1–0

Arne Zwaig i 1976 
(Foto: Øystein Brekke)

Til “kvarten” i prestisjeturnering
Jon Ludvig Hammer fortsetter sin ferd 
mot verdenseliten. I hurtigsjakktur-
neringen Le Trophée CCAS kjempet 
han seg til kvartfinalen i celebert 
selskap.

Etter sterke fire av sju poeng i de innledende rundene, 
møtte Hammer den amerikanske stjernen Hikaru Na-
kamura i kvartfinalen i Frankrike. Her ble det tap 2-0, 
men Hammer fikk vist at han biter godt fra seg i stadig 
sterkere turneringer. 

Turneringen ble til slutt vunnet av Vassilij Ivantsjuk, etter 
seier mot Nakamura i finalen. Til de flestes overraskelse 
var begge finalepartiene i gode gamle kongegambit. Ivant-
sjuk vant med hvit, mens Nakamura kun klarte remis i 
sitt hvitparti.

(Foto: Ellisiv Reppen)
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Den standhaftige sjakksoldat

Turneringssjef i 24 år, 
ratingsjef i 25 år, gift i 
43 år, samme arbeids-
plass i 45 år. Gir Øistein 
Yggeseth seg aldri?

Av Torstein Bae

- Det var tilfeldigheter som gjorde at 
jeg ble sjakkforbundets turneringssjef i 
1986. Da jeg ankom Landsturneringen 
i Steinkjer, hadde ikke tanken på et slikt 
verv streifet meg, forteller Yggeseth. 

- Jeg hadde akkurat satt kofferten innen-
for døra på mitt hotellrom, da det ringte 
fra resepsjonen. ”Er det slik at De spiller 
sjakk”, spurte en kvinnestemme. Det 
kunne jeg ikke godt benekte. ”Da er det 
en dame som vil snakke med Dem”. 

- Jeg gikk ned i resepsjonen. Det viste 
seg at det var Anna Elisabeth Westerlund 
som ville ha et ord. Hun leste meg i 

hånden, med forbløffende resultat, men 
nok om det. Saken er den at mens jeg 
satt med Anna Elisabeth, kom det en 
stor delegasjon fra Oslo Schakselskap 
forbi. Blant dem var Widar Fossum, som 
da han oppdaget meg sa: ”Hører du skal 
bli turneringssjef i forbundet?” Hva for 
noe, svarte jeg, det stemmer ikke, og jeg 
er ikke interessert, forsetter Yggeseth.

- Ved kongressens start hadde jeg ikke 
hørt mer om saken, men i hver lille 
pause prikket Fossum meg på skul-
deren og sa: ”Du tar vel den jobben?”. 
Mitt svar var et klart nei. Men det var 
ikke enden på historien. Den gang var 
det valg før man bestemte arrangør av 
Landsturneringen. Før valgene kom 
avtroppende president Geir Nesheim 
til meg, og sa: ”Du må ta den jobben, 
ellers vil ikke Tom bli president!”. Det 
var virkelig et overraskende utsagn.  Jeg 
har ikke noe spesielt nært forhold til 
Tom [Jenkins], og jeg har aldri skjønt 
hvorfor han var så oppsatt på at jeg 

skulle bli turneringssjef. Mens jeg sto 
der med Nesheim, kom også Fossum 
bort og fortsatte sin kampanje. 

- Igjen svarte jeg nei, men Nesheim 
hadde fått meg litt på gli, så jeg la til: 
”Hvis dere sørger for at Asker får Lands-
turneringen i 1988, er det greit!” De to 
nikket og gikk hver til sitt. Snart var jeg 
blitt valgt til turneringssjef. Slik fikk jeg 
jobben som jeg fortsatt har i dag, nesten 
25 år senere, minnes Øistein.

Det hører med til historien at Nesheim 
og Fossum holdt hva de lovet. På vegne 
av Asker stotret Jøran Jansson frem en 
liten presentasjon, mens konkurrenten 
Nordstrand hadde laget flotte brosjyrer. 
Det så ikke bra ut for Asker. Da tok Widar 
Fossum ordet ”og snakket om Asker så 
vi rødmet”, sier Yggeseth. Resultatet ble 
én stemme til Nordstrand, én avhol-
dende og resten for Asker.
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45 år i samme jobb
Øistein Yggeseth er født og oppvokst i 
Gamlebyen på Oslos østkant. Foreldrene 
var ”kjøttfolk”, som Yggeseth uttrykker 
det; begge jobbet i kjøttindustrien. Å 
følge i deres fotspor var aldri aktuelt. 
Allerede fem år gammel bestemte han 
seg for å bli ingeniør, og det ble han da 
også, omtrent 20 år senere. Mens han 
studerte begynte han som praktikant i 
NEMKO, Norges Elektriske Materiellkon-
troll. Her fikk han opp gjennom årene 
prøve forskjellige roller: Kontrollør av 
elektronisk utstyr, PC-ansvarlig, nett-
verksansvarlig, mellomleder og til slutt 
revisjonsleder for kvalitetssikringssyste-
mer på steder med eksplosjonsfare. Da 
han gikk av med pensjon som 62-åring, 
hadde det blitt 45 år i firmaet. Beslutt-
somhet og standhaftighet preger livet til 
Øistein Yggeseth. Kanskje er han blant 
de siste av sitt slag.

Hans introduksjon til sjakkspillet kom 
i 1955. En av gutta i klassen spurte læ-
reren om han spilte sjakk, og det gjorde 
han. Det året stilte skolen med tre lag i 
oslomesterskapet for skolelag. 

- Jeg likte sjakk, det har noe med syste-
mer å gjøre, sier Yggeseth. 

Likevel skulle det ta mange år før det 
ble noe mer.

Trofast mot Asker
- I 1966 fullførte jeg mine studier til 
elektroingeniør, og året etter giftet jeg 
meg med Bodil. Hun jobbet for Tele-
verket, og hadde en venninne hun aldri 
hadde sett tidligere, kun snakket med 
på telefon. Da vi dro på besøk til denne 
venninnen, viste det seg at hennes 
mann spilte sjakk. Dermed ble det litt 
mer sjakk for meg, og interessen vokste 
ytterligere med VM-kampen i 1972 
mellom Fischer og Spasskij. Etter hvert 
syntes jeg det ble litt ensformig å spille 
mot de samme hele tiden. Løsningen 
på dette problemet kom først høsten 
1975. Per Bergersen hadde sjakkspalte 
i lokalavisen, og en dag sto det en liten 
boks under sjakken: ”Asker Schakklubb 
møtes hver onsdag på Bondi skole”. 
Neste onsdag dro jeg til Bondi skole, og 
ble godt mottatt i klubben. Det er ikke 
mange klubbkvelder jeg har gått glipp av 
de siste 35 årene, forteller Yggeseth.

Systematisk
Det tok bare to år før Yggeseth overtok 
som turneringsleder i klubben. Året 
etter, i 1979, ble han også ansvarlig for 
kretsens turneringer. Leder har han 
imidlertid aldri vært, verken i klubb, 
krets eller forbund. ”Det har aldri vært 
aktuelt, lederrollen passer ikke mitt 
lynne”, sier han. Presidenter kommer 
og går, men Øistein Yggeseth består. År 
etter år etter år. At han har holdt ut så 
lenge, skyldes nok at han først og fremst 
er en administrator. Han konsentrerer 
seg om sine oppgaver, og lar andre holde 
på med sitt. Sjakkpolitikken står ikke 
hans hjerte nær. Det han ønsker er å 
holde på med sine systemer: Turne-
ringssystemer og ratingsystemer.

Om veien til vervet som turneringssjef 
var tilfeldig, kan ingen påstå det samme 
om jobben som ratingsjef. Med sin 
forkjærlighet for tall og systemer, og 
sin tidlige kompetanse på data, utviklet 
Yggeseth tidlig på 80-tallet et program 
for å beregne rating. Den gang var det 
manuelle kort på hver enkelt spiller, og 
jobben med å regne ut nye tall var svært 
omfattende. Da Per A. Bergersen   

Øistein Yggeseth (68)

-  Turneringssjef i  
Norges Sjakkforbund 
fra 1986

-  Ratingsjef i Norges 
Sjakkforbund fra 1985

-  Turneringsansvarlig i 
Asker Schakklubb fra 
1978

- Æresmedlem i Norges 
Sjakkforbund og Asker
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ønsket avlastning i 1984, ble Yggeseth 
først kartotekfører med ansvar for 
beregninger. Året etter overtok han som 
leder av ratingkomiteen.  

Skremmende mye tid
- Jeg har aldri prøvd å regne ut antall 
timer brukt på ratingarbeid. Jeg 
ville nok blitt skremt av resultatet. De 
første årene gikk det med veldig mye 
tid, det var mange dager fra 8 til 24, 
først vanlig jobb og etterpå hjem til 
rating og annet sjakkarbeid. Rett før 
ratinglistene skulle ut, satt jeg hele 
helgen og gjorde beregninger. De siste 
årene har det blitt enklere, takket være 
bedre datasystemer og elektronisk 
rapportering. Om fem år er det nor-
ske ratingsystemet borte, tror jeg. Da 
har det internasjonale systemet blitt 
så godt av vi ikke lenger trenger et 
nasjonalt opplegg, sier Yggeseth.

Mange klager
Opp gjennom årene har det vært mye 
kjeft å få. Særlig lagsjakken har vært en 
kime til konflikt. Som turneringssjef 

har Yggeseth ansvaret for oppsett og 
avvikling av seriesjakken. Hvorfor får vi 
bortekamper så langt unna også denne 
sesongen, klages det. Som svar sendte 
Yggeseth en gang oversikten over borte-
kamper tidligere sesonger, og listen med 

klubbenes forskjellige ønsker, blant an-
net om felles hjemmekamper for flere 
lag. ”Få se hva du klarer”, var beskjeden 

til klager. Da ble det stille.

- Noen ganger har jeg følt at det har vært 
uberettiget kritikk. Jeg reagerte mer 
tidligere, man blir mer hardhudet når 
man blir eldre. 

- Sta som far min
- Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg 
har tenkt at nå holder det, nå orker jeg 
ikke mer. Men så går det et par dager, 
og så er det på’n igjen. Jeg er sta, ak-
kurat som far min. Og som kona. Da 
hun ble alvorlig syk for noen år siden, 
var det tungt å jobbe så mye med sjak-
ken. Men Bodil skulle bli frisk, det var 
ikke snakk om saken, og hun syntes 
jeg burde fortsette med mitt. Så da ble 
det slik for oss begge: Hun ble frisk, og 
jeg har fortsatt mine verv. 

- Det er klart jeg merker alderen. Hvor 
er tiden blitt av? Men jeg har aldri 
angret på at jeg engasjerte meg i styre 

og stell. Sjakken har gitt meg mange 
venner, sier Yggeseth.  

Lær sportsånd av mesterne!
Det finnes mange strategier for å vinne i sjakk. Her er noen 
tips fra legendariske spillere:

“Prøv å spille partiene etter at din motstander har spist 
eller drukket rikelig” 
- Luis Ramírez de Lucena (ca 1465 – 1530)

“Plasser brettet slik at din motstander får solen i øynene” 
- Ruy Lopez (ca 1540 - 1580)

“J'adoube!” - GM Milan Matulovic da han tok tilbake et 
dårlig trekk mot Bilek (Sousse 1967). Dommeren hadde 
ikke sett episoden; partiet ble remis. “J’adoubovitsj” - som 
han snart ble kjent som - var så fornøyd med trikset at han 
gjentok det senere på året - mot samme motstander!

(Kilde: The Complete Chess Addict av Mike Fox og Richard 
James, London 1987)

Gode tips fra Ruy Lopez, men det hjalp ikke her, da 
han tapte mot Leonard di Cutri i Spania. (Av Luigi 
Mussini)
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Lær sjakk med Torbjørn

Med all sjakken tilgjengelig på nett, 
i bokform eller i sjakkblader som 
dette, er det flust av smukke trekk 
for hver en sjakkelsker. I andre enden 
av skalaen har vi de stygge sjakktrek-
kene. De blir som regel gjenglemt på 
krøllete noteringsskjemaer i rotete 
skuffer og vil aldri se dagens lys fra 
skrivebordslampa igjen. Men akkurat 
som i H. C. Andersens eventyr Den 
stygge andungen finnes det heslige 
sjakktrekk som blir til små perler når 
de blir satt under lupen.         

Hvis noen nevner stygge sjakktrekk, ten-
ker jeg med en gang tilbake til Gausdal 
i år 2000. Med de hvite brikkene sitter 
Victor Hansen og funderer over sitt 
neste trekk. Svartspilleren, Lars Even 
Andersen, sitter og venter utålmodig på 
Hansens trekk. Det finnes da bare ett 
edruelig trekk i stillingen?    

Victor Hansen - Lars E. Andersen
Gausdal 2000
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Vel, for folk flest er det bare ett trekk i 
stillingen. Men ikke for Victor Hansen. 
Han dro nemlig til med 16.dxc4!?? 
Lars Even skvatt i karakteristisk stil 
og lokket halve spillelokalet til brettet 

med ukontrollert fnising. Alle som én 
tenkte: - Sjekk den løperen på b3! Hva 
er det Victor driver med?
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Mens alle kun så en stygg liten trekloss 
på b3, satt Victor med armene selvsik-
kert i kors. Victor hadde nemlig klart 
å frigjøre seg fra alle de fordomsfulle 
tankene massene representerte. Han 
innså at kanskje var ikke løperen på 
b3 fri som fuglen, men den gjør i det 
minste tårnet på d1 hemningsløst lyk-
kelig. Og om man virkelig skal spille 
god sjakk er man nødt til å ha tro på det 
man holder på med. Victor håpet derfor 
at den stygge andungen på b3 skulle få 
en riktig så fin framtid. 

Partiet fortsatte 16…De8 17.Ld6 Le7 
18.De4! Victors brikker våkner til liv og 
oser aktivitet. I fortsettelsen ser svart seg 
nødt til å gi en bonde for å parere Victors 
offensiv. 18…La6 19.Le5 Td8 20.Dg4 
f6 21.Dxe6+ Df7 22.Dxf7+ Kxf7 
23.Lg3 Txd1 24.Txd1 Td8 25.Td3 
Lc8 26.Kf1 Lf5 27.Txd8 Lxd8 28.La4 
Hvem var det som pekte på den stygge 
andungen og lo? Jo da, her tar løperen 
ansvar når det gjelder som mest og for-
serer remis ved trekkgjentakelse. 28…
Le6 29.Lb5 Lf5 30.La4 Le6 ½–½

Corner er mål

De mest kjente og populære feltene på 
et sjakkbrett er de fire sentrumsfeltene, 
og allerede fra første trekk begynner vi 
å slåss om midten. Resten av brettet er 
mindre viktig, og det er spesielt fire felt 
som kommer totalt i skyggen. Disse 
er det ingen som gidder å kjempe for. 
Vi snakker om de fire hjørnefeltene - 
feltene der solen aldri skinner og der 
hestene steiler vrinskende av frykt hvis 
de blir tjoret fast på slik en avsides krok 
ute i intet. 

I klassikeren Mitt System skrev Nim-
zowitsch at sjakkbrikkene har følelser 
akkurat som oss mennesker. Jeg var 
klar over dette, men jeg satt likevel med 
klump i halsen da nysgjerrigheten tok 
overhånd og jeg leste dagboken til en av 
mine sjakkbrikker.

Albin Planinec - Robert E. Byrne
Moskva 1975
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Utdrag fra Den Svarte Springerens 
Dagbok: ”Ettersom jeg hadde fått mulig-
heten til å sjakke den hvite kongen, følte 
jeg for første gang på lenge et snev av 
optimisme. 38.Kg5! Uffda, jeg hadde

Grimme krumspring
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visst bare ett trygt felt. Med bøyd hode 
vendte jeg derfor tilbake til det mørke, 
triste hjørnet. 38…Sh8 Ikke le. 
39.Kf6! Selv ikke i hjørnet fikk jeg stå 
i fred. Jeg kan se at motstanderen min 
fortsetter med 40.Kg7. Etter det vil han 
slå meg og jeg har tapt. Vi har tapt. 
Og alt er min skyld. Mens jeg ventet 
på kongen, stirret jeg lengtende ut av 
vinduet og nynnet til REMs That’s Me 
in the Corner. Jeg ba slettes ikke om 
en rolle i rampelyset. 1–0

Saft suse. For en elendig hest! Man 
blir jo bedrøvet av å tenke på slikt. 
Jeg foreslår derfor en regelendring til 
sommerens kongress: Vi fjerner de fire 
hjørnerutene og setter på ishockeyvant 
istedet. Da vil vi få mer fart på spillet. Og 
dessuten vil vi få plass til albuene når vi 
tenker så svetten spruter.    

Men før vi endrer reglene på dette 
eldgamle tradisjonsrike spillet, bør 
vi kanskje spørre oss hva de gamle 
kloke mener. Hva tenker Nimzowitsch 
om saken? I min livlige fantasi har 
jeg følgende svar: ”Store skakspillere 
bruker hele skakbrættet og haver ingen 
skrupler mod at bruge hjørnefelt. Alt 
til sin tid!”. 

Om store spillere benytter seg av et slik 
felt passer de imidlertid på å vende 
ansiktet til hesten inn mot sentrum, for 
det er jo i sentrum det skjer. 

Aron Nimzowitsch - 
Akiba Rubinstein
Dresden 1926
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For en herlig stilling for hvit. En tårn-
dobling i e-linjen vil dele brettet i to og 
løperen på c4 er som et sverd stukket 
inn i den svarte stillingen. Hvit avgjorde 
partiet med 18.Sh1!! Hva for noe? Hvor-
for til et slikt stakkarslig og bedrøvelig 
felt? Hvorfor ikke bare doble i e-linjen 
eller kjøre springeren opp til h5? 

Poenget er at springeren ikke har noen 
framtid på g3-feltet. Svart vil simpelthen 
spille g7-g6, og springeren vil ikke ha ad-
gang til noe av interesse. Men antagelig 
undrer du fortsatt på hvorfor hvit valgte 
å trekke springeren til h1. Jo, det har seg 
slik at Nimzowitsch innså at springeren 
var den dårligste plasserte av alle de 
hvite offiserene. Han spurte seg derfor 
hvor denne brikken ville blomstre for 
fullt. Svaret hjallet klokkerent i hans 
hode: g5-feltet! Her vil den kunne ofre 
seg på h7 eller hoppe inn på f7 eller 
e6. Med andre ord: en springer på g5 
og svart er toast. 

18…Ld7 19.Sf2 Tae8 20.Tfe1 Txe2 
21.Txe2 Sd8 22.Sh3 Lc6 23.Dh5 
g6 24.Dh4 Kg7 25.Df2 Lc5 26.b4 
Lb6 27.Dh4 Te8 28.Te5 Sf7 29.Lxf7 
Dxf7
XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7+p+-+qmkp'

6pvll+-+p+&

5+-+-tRp+-%

4-zP-zp-zP-wQ$

3+-+P+-+N#

2P+-vL-+PzP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

30.Sg5! Endelig inntok springeren dette 

herlige feltet. Selv Rubinstein, den pol-
ske storspilleren som av Jeremy Silman 
har blitt rangert som en av verdens fem 
største sluttspilleksperter, klarte ikke å 
stå imot presset. 

30...Dg8 31.Txe8 Lxe8 32.De1 Lc6 
33.De7+ Kh8 34.b5 Dg7 35.Dxg7+ 
Kxg7 36.bxc6 bxc6 37.Sf3 c5 38.Se5 
Lc7 39.Sc4 Kf7 40.g3 Ld8 41.La5 Le7 
42.Lc7 Ke6 43.Sb6 h6 44.h4 g5 45.h5 
g4 46.Le5 1–0

Noen ganger er hjørnefeltet selve målet 
for springeren. Ikke fordi den skal 
videre til et nytt og bedre felt, men 
fordi det er der den hører hjemme. I 
fotball er hjørnene viktige. Det er fordi 
hjørnespark alltid blir mål. Det sier 
kommentatorene. I den forbindelse 
husker jeg at jeg leste at i sluttspillet 
i fotball-VM i 1994 endte kun 1 av 96 
hjørnespark med mål. Neste gang jeg 
får en springer nær motstanderens 
hjørne skal jeg tenke ”hjørnespringer 
blir alltid matt”. Det kan jo ikke slå feil. 
Bare spør Kasparov.

Jeroen Piket - Garry Kasparov
Tilburg 1989
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Hvordan avgjør Kasparov? 28.Sh1! 
Måååååål! Kasparov skrur springeren 
fra hjørnet til f2 akkurat som Tom 
Lund banka’n i krysset fra hjørneflag-
get. 0–1

Eller hva med denne? Hva hadde 
sjakkens Arne Scheie sagt om dette 
eksempelet som bare må være tatt rett 
ut av læreboka?
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Rafael Vaganian - Albin Planinc 
Hastings 1974
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21…Sa1! Ned til dødlinja. Har tenkt 
å gå 45 grader ut til b3. 22.Dxb7 En 
forsvarer kommer og dekker bakrom-
met. 22…Dc7+ Obstruksjon! Dom-
meren… blåser… ikke! Måååååål! 
Svart ga opp på grunn av 23.Dxc7 Sb3 
matt! Go Drillo! 0–1

Fotballspillerne, så vel som sjakkspil-
lere, er altfor glade i midtbanen. Hvorfor 
4-5-1 når hjørnene er så viktig? Mye 
tyder på at neste sommers mote blir 

4-1-1 pluss en mann fra hvert lag i 
hvert eneste hjørne. Magnus har blitt en 
motegigant og antagelig prøver konkur-
rentene hans på det samme. Sjakken 
kommer derfor til å spilles slik i tiden 
framover:    

Loek van Wely - Ivan Sokolov
Wijk an Zee 1999
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 0–0 
5.Lg2 d5 6.Db3 Sc6 7.d4 Se4 8.cxd5 
Dxd5 9.Dxb4 Sxb4 10.Sxd5 Sc2+ 
11.Kd1 Sxa1 12.Sxc7 Sxf2+ 13.Ke1 
Sxh1 14.Sxa8 
XABCDEFGHY

8N+l+-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+NzP-#

2PzP-+P+LzP"

1sn-vL-mK-+n!

xabcdefghy

Svart har flere springere i hjørnene 
enn hvit og gikk derfor seirende ut av 
bikkjeslagsmålet. 14…Ld7 15.Sc7 
Sc2+ 16.Kf1 Tc8 17.Lf4 h6 18.h4 e5 
19.dxe5 Txc7 20.e6 Se3+ 21.Lxe3 
Sxg3+ 22.Ke1 Lxe6 23.Lf4 Tc2 
24.Lxg3 Txb2 25.a3 Ld5 26.Ld6 b5 
27.Lb4 Ta2 28.Kf2 a5 29.Lxa5 Txa3 
30.Le1 Ta4 31.Lf1 b4 32.Sd4 b3 
33.Lc3 Ta2 34.Lh3 g6 0–1

Magnus Carlsen har meldt 
overgang fra sjakklub-
ben NTG til Stavanger 
sjakklubb. Magnus har 
mange gode venner og 
gamle klassekamerater 
i Stavanger, og takket ja 
da han ble spurt av kom-
pisen Johannes Kvisla. 
- Det er omtrent som om 
Björn Borg på 70-tallet 
skulle meldt seg inn i 
Stavanger Tennisklubb, 
sier en fornøyd leder Tor 
Ketil Larsen til Stavanger 
Aftenblad. 

Carlsen til Stavanger

Carlsen med gamle venner på Simen Agdesteins kontor på NTG. 
(Foto: Daniel S. Lauten)
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Oppgave 1
Martin Halsvik Larsen - 
Aryan Tari
Trondheim - Asker, runde 1
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-wq-zpp+p'

6-+-zp-+p+&

5+-zP-+l+-%

4-zP-+-+-+$

3+-+-vL-+-#

2P+-+-zPPzP"

1+r+-tRQmK-!

xabcdefghy

27...Ld3! Svart vinner dronningen 
og vant etter få trekk. 0-1 

Oppgave 4
Kristian Trygstad - 
Aryan Tari
OSS - Asker, runde 2
XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-+-+p+l+&

5+PzP-zP-+-%

4pmkP+-zPP+$

3tR-+-+K+-#

2-+-+-vL-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

43.b6! To sammenhengende fribønder 
kan lett utkonkurrere et tårn. Svart 
er sjanseløs i fortsettelsen. 43...Kxa3 
44.b7 Tb8 45.c6 Kb2 46.La7 a3 
47.Lxb8 a2 48.La7 Kc3 49.Ke3 1–0 

Oppgave 2
Torstein Bae - 
Espen Peder Baastø 
SK 1911 - Nordstrand, runde 1
XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zpl+-snp+p'

6-+-wqpvLp+&

5+p+-+-+-%

4-+-zP-+-wQ$

3+-zP-tR-+-#

2P+L+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

24.Dxh7+! Svart blir matt etter 25…
Kxh7 26.Th3+ Kg8 27.Th8 matt! 1-0 

Oppgave 5
Torstein Bae - 
Trond Gabrielsen
SK 1911 - Bergens, runde 3
XABCDEFGHY

8-+-tr-trl+(

7+-+-+-+p'

6-+n+-zpk+&

5+-wq-+N+-%

4-zpP+Pzp-+$

3+P+R+L+-#

2-wQ-+-+KzP"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

39.Lh5+! Svart ble forsert matt etter 
39…Kxh5 40.De2+ Kg6 41.Dg4+ 
Kf7 42.Sh6+ Ke7 43.Td7+ Txd7 
44.Dxd7 matt! 1–0 

Oppgave 3
Leif Erlend Johannessen - 
Åsmund Hammerstad
OSS - Asker, runde 2
XABCDEFGHY

8rsnl+k+-tr(

7+p+-vlnzpp'

6-wq-+p+-+&

5zpP+pzP-+-%

4-+-+-+-+$

3zP-+L+N+-#

2-+-+QzPPzP"

1tRNvL-+RmK-!

xabcdefghy

14.Lxh7! Et elegant skinnoffer som 
vinner en bonde. Poenget er at 14…
Txh7 besvares med 15.Dc2 med gaffel 
mot c8 og h7. Hvit vant etter 39 trekk. 

Oppgave 6
Bruce Diesen -
Tom R. Evensen
Asker - Trondheim, runde 1
XABCDEFGHY

8r+-tr-vlk+(

7+-+n+p+-'

6p+p+-wqlzp&

5+p+-zp-zp-%

4P+-+P+-+$

3+LzP-vLQsNP#

2-zP-+-zPP+"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

30.Txd7! Hvit vant avgjørende ma-
teriell etter 30…Dxf3 31.Txd8 Df6 
32.Txa8 og vant partiet i få trekk. 

Oppgavene står på side 37.

Løsninger
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DESEMBER
12. OSS desember hurtig-NVGP, Oslo
Info: Tarjei Svensen, ossgp@sjakkselskapet.no
29. Hurtigsjakk for seniorer, Oslo
Info: Kjell Martin Haug, kjell.martin.haug@getmail.no

JANUAR
8.-9. Det åpne NM i hurtigsjakk, Fredrikstad
Info: Se annonse side 2.
15.-16. Seriesjakken, 3. helg
Info: Kontakt din klubb
21.-23. Eliteserien, 2. helg
Info: NSF, sjakkfor@online.no

FEBRUAR
12.-13. Seriesjakken, 4. helg
Info: Kontakt din klubb

MARS
12.-13. Seriesjakken, 5. helg
Info: Kontakt din klubb

Ingen GP-turneringer i sikte

I dét året går mot slutten, er det ingen grand prix-turneringer 
terminfestet i 2011 før påsken i slutten av april.

Etter nesten halvspilt sesong, ledes NVGP-klassene av Anders Hobber 
fra Porsgrunn (mester), Johan Salomon fra Nordstrand (klasse 1), 
Arne Morten Kästel fra Molde (klasse 2), Tore Teigen fra Porsgrunn 
(klasse 3), Benjamin Imsrud fra Caissa (klasse 4) og Sebastian 
Egeberg fra Strømmen (klasse 5).

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen
85 år
12.2     Eiler Holtermann, Asker

80 år
6.1 Svein Kleven, Konnerud
1.2 Oddvar Høe, Steinkjer
3.2 Wilhelm Øverås, Sandnes

75 år
23.1 Kjell Grong, Lillestrøm
10.2 Kjell Kristoffersen, Sandnes
14.2 Bjørn Bergersen, Gjøvik
19.2 Leif Vagle, Larvik
24.2 Svein Sjøberg, Halden
27.2 Nils Solbakk, Tønsberg

70 år
5.1 Haakon M Kibsgaard, SK 1911
11.1 Karsten Ovesen, Sevland
20.2 Ercef Zeikovic, Gjøvik

60 år
27.12 Ola Hansen, Narvik
4.1 Hans Stabbetorp, Fredriksstad
8.2 Anders Slettebø, Egersund
9.2 Karl-Johan Rist, Alta
12.2 Serif Music, Stjernen
19.2 Patrick Schanzenbecher, Kr.sund
21.2 Tom Lilland, Stjernen

50 år
15.12 Tore L. Bolt, Vadsø
25.12 Einar Sæther, OSS
13.1 Terje Nordahl, Løten
20.1 Arnfinn Skagestad, Lørenskog 
22.1 Olav Grande, SK 1911
26.1 Thomas Tangen, Strømmen 
31.1 Jan Inge Olsen, Vålerenga
3.2 Aage G. Sivertsen, Kristiansund
28.2 Jens Petter Olsen, OSS

40 år
30.12   Terje Hansen, Nord-Odal
9.1       Alf Roger Andersen, Akademisk
10.1     Øystein Schønning-Johansen, Orkdal
15.1     Kjell A. Lilleløkken, Verdal 
18.1     Lars Erik Pedersen, Strømmen 
19.1     Arild Tørum, SMPOAÅ
17.2     Christian Nagy, Kviteseid
22.2     Henrik Wrangell, OSS
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Erling Fløtten, Vadsø Sjakklubb, gikk bort 28. oktober, 
bare snaut 73 år gammel. Han deltok i VM for senio-
rer i Italia og falt om under tredje runde. Legehjelp 
kom umiddelbart, men livet sto ikke til å redde.

Erling var president i Norges Sjakkforbund i 1997-
1998, og fylkesordfører i Finnmark i åtte år. Han var 
også regiondirektør i NHO og sentral i norsk-russisk 
samarbeid gjennom mange år. En aktiv og respektert 
tillitsmann innen sjakken og også i det ”sivile” liv.

Overalt hvor Erling var, ble han respektert for sin 
lune humor og menneskekunnskap. Personlig ble jeg 
kjent med ham under Landsturneringen i Kirkenes 
1981, der han var leder av arrangementskomiteen.

Norges Sjakkforbund har mistet en god brikke. Vi 
lyser fred over hans minne.

Jøran Aulin-Jansson

Minneord

Erling Fløtten til minne

Henrik Hemmingby døde 11. september etter lang tids sykdom, 
86 år gammel. 

Han var medlem i Strømmen sjakklubb i 50 år, inntil han 
for et par år siden ble syk. Han trivdes i klubben og viste stor 
sjakkglede.

Vi lyser fred over hans minne.

Styret i Strømmen sjakklubb

Henrik Hemmingby til minne



Eliteserien i sjakk vil i 2010/11 
hete Chess Attack-Serien! 

Yes Games er stolt sponsor, 
og ønsker alle  lykke til!

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo


