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Konnerud NGP
Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012       
Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen
Turneringsform: 5 runder Monrad
 
Betenkningstid: 1 time på 40 trekk – ½ time på resten
Startavgift: voksne 400 – junior 250 – lilleputt 200
Klasser: Tre grupper. A: over 1750   B: 1250-1749   C: 0-1249

Premier:  Gruppe A :  2500 – 1200 –  800  
 Gruppe B :  1200 –   800 –  500 
 Gruppe C :  1200 –   800 –  500 
 
Spilleplan : - Siste oppmøte 1000
1. Runde Lørdag 1030 – 1330
2. Runde Lørdag 1345 – 1645
3. Runde Lørdag 1700 – 2000
4. Runde Søndag 0930 – 1230
5. Runde Søndag 1245 – 1545

Parkeringshus rett ved. TIMEkspressen 1 og 10 stopper kun meter fra spillelokalet. 
8 minutters gange fra Togstasjonen. 
Mange gode overnattingsmuligheter i byen. De aller fleste i gåavstand!!
Kontaktperson: Roger Løvaas – 911 68 943 – Ingen partier blir offentliggjort før ungdoms-NM. 

KRISTIANSAND OPEN GP

·  Gunstige priser og gode spilleforhold på flotte First Hotell 
     i sentrum av Kristiansand.

·  Fem runder langsjakk, over/under 1500 i rating

·  Siste registrering fredag kl 18.00. 5. runde søndag kl 13.30.

·  Det er mulig å stå over fredagsrunden og komme inn i turneringen i andre runde    
    (lørdag) med et halvt poeng.

·  Informasjon: Frode Arntsen Tlf. 924 44556 – e post: frode.arntsen@powermail.no

www. kristiansandsjakk.no

12.-14. oktober 2012
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NM. Les mer på side 18.
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Favorittfall i eliten
Da Hammer, Agdestein og 
Østenstad sviktet, var det 
Frode Urkedal og Espen 
Lie som klatret til topps.

Av Torbjørn R. Hansen

Jon Ludvig Hammer var stor favoritt 
til å ta kongepokalen hjem, men med 
stormesterne Agdestein, Østenstad og 
Djurhuus, samt IM’ene Elsness, Urkedal 
og Lie i startfeltet, var det langt fra en 
enkel oppgave.  

Østenstad viser muskler
I en slik turnering er det ingen enkle 
partier, og da kan rutine fort bli avgjø-
rende. Og hvem er ikke mer rutinert enn 
fjorårets norgesmester Berge Østenstad? 
Talentfulle Kristian Stuvik Holm ble satt 
kraftig på plass i fjerde runde.

Kristian S. Holm - Berge Østenstad
Eliteklassen 2012, runde 4
XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(

7+-+-+kzp-'

6-zp-+q+-+&

5zp-zplzp-+-%

4P+-+-+P+$

3+P+PzpPvLr#

2-tR-+-+Q+"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

45...Dxg4!! 46.fxg4 Th1+ Hvit blir 
matt! 0–1

Sterk strateg
En spiller som er kjent for sin posi-
sjonsforståelse er Øystein Hole. I år var 
han med å prege tetstriden, og om han 
hadde holdt hodet kaldt i den avgjø-
rende sisterunden ville seierspallen sett 
annerledes ut. I nest siste runde fikk vi 

se Hole på sitt beste. Behandlingen av 
følgende midtspill kunne fått plass i de 
fleste strategibøker.    

Kjetil Stokke - Øystein Hole
Eliteklassen 2012, runde 8
XABCDEFGHY

8r+ltr-+k+(

7+p+-wq-zpp'

6-snp+pzp-+&

5zp-+-+-+-%

4Pvl-zPP+-+$

3+P+-sN-zP-#

2-vLQ+-zPLzP"

1+-+R+RmK-!

xabcdefghy

Løperen på c8 er svarts store problem 
i denne stillingen. I fortsettelsen job-
ber Hole konsekvent med å få denne 

brikken i spill. 18...Ld7! 19.La1 Le8! 
Løperen er på vei til f7, g6 eller h5. 

20.De2 Lf7! 21.Dg4 
XABCDEFGHY

8r+-tr-+k+(

7+p+-wqlzpp'

6-snp+pzp-+&

5zp-+-+-+-%

4Pvl-zPP+Q+$

3+P+-sN-zP-#

2-+-+-zPLzP"

1vL-+R+RmK-!

xabcdefghy

Så løperen har kommet seg fra c8 til f7. 
Det skal kanskje litt mer til for å impo-
nere deg? Vel, følg med på fortsettelsen!  
21...De8! Støtter opp om løperen slik 
at den kan nå h5. 
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22.Tc1 Lh5 23.Df4 Le2! 
XABCDEFGHY

8r+-trq+k+(

7+p+-+-zpp'

6-snp+pzp-+&

5zp-+-+-+-%

4Pvl-zPPwQ-+$

3+P+-sN-zP-#

2-+-+lzPLzP"

1vL-tR-+RmK-!

xabcdefghy

For en forandring! Løperen har fanget 
hvits tårn. Stokke hadde antagelig satt 
sin lit til følgende manøver, men Hole 
kroner verket med en liten luring. 
24.Dc7 Td7! 25.Dxb6 Ta6! 
XABCDEFGHY

8-+-+q+k+(

7+p+r+-zpp'

6rwQp+pzp-+&

5zp-+-+-+-%

4Pvl-zPP+-+$

3+P+-sN-zP-#

2-+-+lzPLzP"

1vL-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Så var ikke lenger tårnet alene om å 
være fanget. Dette var en posisjonell 
perle av Øystein Hole. 0–1 (37 trekk)

Gjennombrudd
Det har aldri vært tvil om at Frode Olav 
Olsen Urkedal er et talent utenom 
det vanlige. Nå ser det endelig ut til at 
unggutten har fått et skikkelig gjennom-
brudd. Under Landsturneringen var det 
kanskje han som overbeviste aller mest 
med sitt spill, og han endte fortjent 
øverst på seierspallen. I sjette runde 
var det duket for toppoppgjør mot alltid 
farlige Frode Elsness. Denne gangen var 
Urkedal forberedt til fingerspissene og 
så ut til å ha kontroll fra start til mål.  

Frode Urkedal - Frode Elsness
Eliteklassen 2012, runde 6
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 
Sxd5 5.Db3 Sb6 6.d4 Lg7 7.Lf4 
Le6 8.Da3 Sc6 9.e3 0–0 10.Le2 a5 

11.Dc5 a4 12.0–0 Ta5 13.Da3 Sc4 I 
følge Urkedal er det dette trekket som 
gir svart problemer. 

14.Lxc4 Lxc4 15.Tfd1 e6 
XABCDEFGHY

8-+-wq-trk+(

7+pzp-+pvlp'

6-+n+p+p+&

5tr-+-+-+-%

4p+lzP-vL-+$

3wQ-sN-zPN+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

Ved første øyekast ser dette fint ut for 
svart på grunn av løperparet, men 
faktum er at stillingen er svært proble-
matisk siden svart ikke har noe grep 
om sentrum, og de tilsynelatende trygge 
offiserene er utsatte. 

16.Se5! Sxe5 Sett i ettertid var kanskje 
16...Lxe5 det beste, men dette kunne 
umulig ha fristet, med tanke på alle 
svakhetene på kongefløyen. 

17.dxe5 Da8 En trist nødvendighet 
siden det ikke fantes noe godt sted for 
dronningen. Svart håper å få dron-

ningen i spill via b7-b5, men hvit kaster 
seg over svakhetene på kongefløyen. 
XABCDEFGHY

8q+-+-trk+(

7+pzp-+pvlp'

6-+-+p+p+&

5tr-+-zP-+-%

4p+l+-vL-+$

3wQ-sN-zP-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

18.De7! b5 Med trekk som Sc3-e4 og 
Td1–d7 på trappene var det ikke tid til 
å bry seg om c7-bonden. 

19.Td7 De8 Svart ser seg nødt til å 
bytte ut den sterke dronningen på e7. 
20.Dxe8 Txe8 21.Txc7 
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-tR-+pvlp'

6-+-+p+p+&

5trp+-zP-+-%

4p+l+-vL-+$

3+-sN-zP-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Simen Agdestein fikk det ikke helt til i årets NM, og endte på femte-
plass. Her mot Brede Kvisvik i runde 1.
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Hvit har vunnet en bonde, men må 
likevel være på vakt. Dersom svart får 
åpnet opp for løperen på g7 kan hvits 
dronningfløy komme under ubehage-
lig press. 

21...Td8 22.Se4 h6 23.Sd6 Truer både 
på f7 og c4. 

23...g5 24.Lg3 Ld3 25.Sxf7 Td5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-tR-+Nvl-'

6-+-+p+-zp&

5trp+rzP-zp-%

4p+-+-+-+$

3+-+lzP-vL-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

26.f3! Et sterkt trekk som tar kontrollen 
over de hvite feltene. Samtidig er det en 
taktisk felle som Elsness tråkker rett ut i. 

26...Lg6 27.e4 Td2? 28.Le1 Hvit vin-
ner materiell og Urkedal fører seieren 
sikkert i havn. 28...Txb2 29.Lxa5 Lxf7 
30.Lc3 Tc2 31.Td1 b4 32.Td8+ Kh7 
33.Txf7 bxc3 34.Tdd7 Tc1+ 35.Kf2 
c2 36.Txg7+ Kh8 37.Th7+ Kg8 
38.Tdg7+ Kf8 39.Tc7 Kg8 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-tR-+-+R'

6-+-+p+-zp&

5+-+-zP-zp-%

4p+-+P+-+$

3+-+-+P+-#

2P+p+-mKPzP"

1+-tr-+-+-!

xabcdefghy

40.Thd7 Svart blir matt. 1–0

Kompromissløs kar
Selv om Espen Lie har vunnet elite-
klassen tidligere, var han ikke blant de 
heteste forhåndsfavorittene. Men er det 
én som kan slå hvem som helst, så er 
det den kompromissløse Porsgrunnspil-

leren. Under NM beseiret Lie blant annet 
både Jon Ludvig Hammer og Frode Ur-
kedal, og til slutt delte han førsteplassen 
med Urkedal. I år imponerte Lie med 
sitt angrepsspill.

La oss se nærmere på et par viktige 
seire.   

Rune Djurhuus - Espen Lie
Eliteklassen 2012, runde 5
XABCDEFGHY

8-+-sn-mkN+(

7+-+-+p+-'

6p+-+l+-+&

5+-+-zP-wQ-%

4-zp-+-+-+$

3+P+-+RmKP#

2-+-+-zPP+"

1+-+r+-+q!

xabcdefghy

Det hele virker svært uklart. Begge kon-
ger er under voldsomme angrep. Espen 
innser at det er ingen tid å miste og slår 
til med 39...Lxh3! Svart truer 40...
Dxg2+ og siden 40.gxh3 taper dron-
ningen etter 40...Tg1+ er det vanskelig 
å finne et habilt forsvar. 

40.Dh6+ Kxg8 41.Dxh3 Dxh3+ 
42.Kxh3 Svart har offiser over og det 
er nå snakk om teknikk. 

42...Se6 43.Kg4 a5 44.Te3 Sd4 45.f4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-+-+&

5zp-+-zP-+-%

4-zp-sn-zPK+$

3+P+-tR-+-#

2-+-+-+P+"

1+-+r+-+-!

xabcdefghy

45…a4! En presis avslutning.  46.bxa4 
b3 Bonden lar seg ikke stoppe.  0–1

Hammers Waterloo
I runden etter nedkjempet Lie den 
største forhåndsfavoritten av dem alle. 

Espen Lie - Jon Ludvig Hammer
Eliteklassen 2012, runde 6
XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7+p+-+-wq-'

6-+-+R+-zp&

5+-+L+p+-%

4p+Pvl-zP-+$

3zP-+r+-+-#

2-zP-+-+-zP"

1tR-+-wQ-+K!

xabcdefghy

Det er naturlig at svart ønsker å gjen-
vinne den materielle balansen med 
sitt neste trekk, men som vi skal se er 
dette en avgjørende feil. 32...Lxb2? 
Løperen på d4 bandt de hvite brikkene 
opp til forsvaret av g1–feltet takket være 
muligheten Dg7-g1+ med matt i mange 
varianter. Nå, derimot, får den hvite 
dronningen bevege seg fritt. 
XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7+p+-+-wq-'

6-+-+R+-zp&

5+-+L+p+-%

4p+P+-zP-+$

3zP-+r+-+-#

2-vl-+-+-zP"

1tR-+-wQ-+K!

xabcdefghy

33.Dh4! Fullstendig knusende. Trus-
selen 34.Txh6+ lar seg ikke møte på 
fornuftig vis. 

33...Kh7 34.Te7 Enda sterkere var 
34.Txh6+ Dxh6 35.Lxg8+ som vinner 
store mengder materiell, men partifort-
settelsen er mer enn god nok. 

34...Lxa1 35.Lxg8+ Kxg8 36.Txg7+ 
Lxg7 37.De7



7

ELITEKLASSEN, LANDSTURNERINGEN SANDEFJORD 2012

1. IM Frode Olav Olsen Urkedal, SK 1911  +17      +18    =3      =5      +7     +4        –2     +6    +8  7,0 (40,5)
2. IM Espen Lie, Porsgrunn    +15      =11      –5   +18      +9      +3      +1     =4    +7  7,0 (39)
3. GM Jon Ludvig Hammer, OSS   +10      +16    =1     =4       =6       –2      +5    +12  +13  6,5
4. IM Frode Elsness, Moss    =14        +6  +11     =3       +5       –1      =9     =2   +10  6,0
5. GM Simen Agdestein, NTG    +13        =9    +2     =1        –4      +6       –3    +10  +12  6,0
6. GM Berge Østenstad, Asker    +20         –4   +17   +14      =3       –5     +11       –1   =9  5,0
7. IM Øystein Hole, Akademisk       –9      +19  =10   +16        –1   =12     +20   +11     –2  5,0
8. Benjamin Arvola, Tromsø      –11       –12  =15   +19    +18    =10     +14   +09     –1  5,0
9. GM Rune Djurhuus, Akademisk    +7        =5  =12   =11        –2   +16       =4       –8    =6  4,5
10. IM Nicolai Getz, OSS        –3      =14   =7   +17     =12     =8     +13       –5     –4  4,0
11. FM Kjetil Stokke, Bergens      +8        =2     –4      =9     =15  +13        –6       –7   =19  4,0
12. IM Erik Fossan, Stavanger     –16        +8     =9   =13    =10     =7     +15       –3      –5  4,0
13. FM Brede Alex. Kvisvik, Kristiansund      –5     +15   =18   =12    +14     –11      –10   +20      –3  4,0
14. Kristian Stuvik Holm, Kristiansund    =4      =10  +16      –6       –13   +17        –8   =19   =20 4,0
15. FM Espen Forså, Tromsø        –2       –13    =8   +20     =11   +19      –12   =17   =18  4,0
16. IM Atle Grønn, OSS    +12         –3    –14       –7    +20       –9     =19   +18  =17  4,0
17. Jon Kristian Haarr, Stavanger      –1     +20      –6     –10    =19     –14     +18   =15  =16  3,5
18. Bror Thanke, Nordstrand    +19         –1   =13      –2        –8    =20      –17    –16   =15  2,5
19. FM Andreas G. R. Moen, OSS   –18          –7  =20      –8     =17     –15     =16   =14  =11 2,5
20. FM Stig Tjomsland, Nordstrand     –6        –17  =19     –15      –16   =18        –7     –13  =14  1,5

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+p+-wQ-vl-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+p+-%

4p+P+-zP-+$

3zP-+r+-+-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Dronningen viser seg å være fullstendig 
overlegen siden de fleste svarte bøn-
dene er utsatte. 37...Lf8 38.De6+ 
Kg7 39.De5+ Kg8 40.c5 Td1+ 
41.Kg2 Tc1 42.Dd5+ Kh8 43.Dxf5 
Kg7 44.De5+ Kg8 45.Dd5+ Kh8 
46.Dxb7 Txc5 47.Df7 Tc8 48.f5 Tc2+ 
49.Kf3 Lxa3 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+-+Q+-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+P+-%

4p+-+-+-+$

3vl-+-+K+-#

2-+r+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

50.f6! Svart blir matt.  1–0

Lie og Urkedal tok begge stormesternapp 
i årets eliteklasse. Nå begynner forbere-
delsene til stikkampen senere i høst. Les 
duellantenes kommentarer til NM på de 
neste sidene.
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Alltid en Lie

- Hvordan var dine forberedelser til årets NM? 

- Sjakklige forberedelser var det så å si ingenting av. Sudoku 
drev jeg mye med før NM i 2010 [delt førsteplass], men i år har 
det vært mye wordfeud-spilling i stedet. Jeg er med i ligaspill, 
og er ikke i tvil om at det har hjulpet for å holde hjernen i 
gang. Mange av de samme elementene finnes i både sjakk, 
sudoku og wordfeud.

- Hva tenkte du om dine sjanser før årets NM?

- Jeg var ærlig talt ikke særlig optimistisk. Jeg har spilt og trent 
lite, så jeg regnet det for utopi å blande meg inn i seiersstriden. 
Målet var å holde ratingen, samt komme på premieplass.

- Etter de første tre sto du med halvannet poeng, og du 
var faktisk litt i minus på ratingen. Hva tenkte du om 
dine muligheter etter tapet mot Simen i tredje runde?

- Etter tre runder så jeg naturlig nok ikke lyst på sjansene, 
spesielt siden partiet mot Simen var grusomt fra min side. 
Men man må jo bare fortsette å spille, og jeg tror jeg har en 
styrke i å klare å nullstille meg. Faktisk tror jeg også jeg dro 
fordel av at det var et nytt parti den samme dagen, da kunne 
jeg dra hjem med en bedre følelse etter seier i 4. runde.

- Avslutningen med 5,5 av 6 var utrolig sterk. Hva var 
det som klaffet for deg fra runde 4 og ut turneringen?

- Det er vanskelig å si. Partiet mot Rune var det nesten pinlig 
at jeg vant, jeg var matt i få trekk på et tidspunkt. Jeg tenkte 
vel da at hvis jeg kan vinne sånne partier, så kan jeg vinne 
hva som helst. Jeg ble nok litt mer motivert også etter denne 
seieren. For øvrig var turneringsutviklingen veldig lik som i 
2007, da det ble stikkamp mot Geir Sune [Tallaksen Østmoe]. 
Begge ganger startet jeg med 1,5 av 2 mot Espen Forså og 
Kjetil Stokke, og begge ganger overlevde jeg kliss tapte stil-
linger midtveis (remis mot Kjetil i 2007, seier mot Djurhuus 
nå). Dette tenkte jeg faktisk endel på underveis. Ellers tror 
jeg det var veldig viktig for prestasjonen at jeg bodde hjemme. 
Jeg kunne da spise det jeg pleier å spise, sove i egen seng og 
stresse mye mindre enn jeg vanligvis gjør under NM.

- To svært viktige seire kom i runde 6 og 7, mot Jon 
Ludvig Hammer og Frode Urkedal. Hva kan du si om 
disse partiene?

- Jeg var først og fremst heldig som fikk hvit mot begge to. 
Jon Ludvig gikk overraskende inn i Benoni i forhånd. Det likte 
jeg godt, ettersom jeg kjenner den stillingstypen bra. Jeg følte 
jeg spilte et bra parti der, selv om han nok har forbedringer 
underveis. Trekk 32 ble avgjørende, da jeg først hadde planlagt 
Df1, men så oppdaget at De1 var mye bedre. Jeg følte meg 
da rimelig trygg på at det som skjedde ville skje, og dermed 
ble det dame mot tårn og løper. Jeg irriterte meg over at jeg 
overså Txh6+ i trekk 34, som hadde vunnet mye enklere. 
Men heldigvis holdt det uansett.

En rå avslutning på NM ga 
rikelig belønning for Espen 
Lie: delt førsteplass og stor-
mesternapp!

Av Torstein Bae 

Dette var andre napp i sjakkens øverste tittel 
for “lillebror Lie”. Senere i høst kan det også 
bli en andre kongepokal, hvis 28-åringen 
trekker det lengste strået i omspillet mot 
Frode Urkedal. Espen Lie er til daglig lærer 
ved Myrene skole i hjembyen Porsgrunn. 
Han kommer fra en av landets fremste 
sjakkfamilier: Storebror Kjetil har GM foran 
navnet, mens pappa Gunnar er blant våre 
fremste ildsjeler. 
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- Mot Frode ble jeg stående noe dårligere i tidlig midtspill. Han 
kunne lagt ordentlig press på meg, men jeg overtok da han 
måtte godta damebytte. Jeg fikk en behagelig fordel da, og sy-
nes jeg fullførte partiet veldig godt. Partiet minnet meg om det 
jeg spilte mot Joachim Thomassen i siste runde av NM 2010.

- Partiet i siste runde mot Øystein Hole balanserte på 
en knivsegg, før poenget falt ned hos deg. Hva var dine 
følelser under dette partiet?

- Det er kanskje det villeste partiet jeg har spilt. Jeg regnet med 
å måtte vinne for å få stikkamp, og valgte å gå fullt og helt for 
det. Jeg blandet sammen varianter i en kjent teoristilling, og 
følte meg ikke høy i hatten da. Jeg måtte ta en tøff avgjørelse 
om å bruke tid på å stoppe spillet hans på damefløyen eller 
bare fortsette selv på kongefløyen. Jeg valgte det siste, og tillot 
da en fribonde på sjuenderaden. Jeg synes jeg fikk opp et bra 
angrep, og trodde jeg spilte bra resten av veien, helt til jeg like 
etter partiet fikk høre at Kg3 hadde vunnet lett for han. Jeg 
hadde oversett at han kunne stå trygt på e3 med kongen i en 
variant. Det irriterer meg fortsatt at jeg sto så klart til tap og 
at jeg overså det, men samtidig synes jeg at jeg fikk en slags 
belønning for å satse alt på seier.

- Det ble ikke bare delt seier, du tok også din andre 
GM-norm. Hva var det viktigste for deg – normen eller 
muligheten til ny kongepokal?

- Jeg må nok sette kongepokalen høyest. I et NM er det først 
og fremst den man kjemper om. Jeg har jo en fra før, men 
det hadde vært gøy å ha like mange som Kjetil!

- Det kan virke som du relativt sett er litt svak i åpnin-
gen, mens du er sterk i midtspill og sluttspill?

- Det er jeg enig i. Når jeg spiller gjennom partiene mine, ser 
jeg veldig tydelig at jeg spiller best i midtspill og sluttspill. Jeg 
føler ofte at jeg kommer litt på hæla etter åpningen, og er 
fullstendig klar over at det kommer av mangel på teorikunn-

skaper. Jeg vet også veldig godt hva som må til for å forbedre 
meg i den delen av spillet, men jeg har alltid synes at teori-
lesing er grusomt kjedelig. Jeg bør definitivt presse meg selv 
mer, men har foreløpig valgt å heller bruke fritiden min på 
ting jeg er motivert for. I NM tok jeg konsekvensen av dette, 
og satset på en strategi som tok utgangspunkt i å komme inn 
i åpninger motstanderen ikke var forberedt på. Det fungerte 
veldig bra denne gangen, og jeg må takke bror Kjetil for god 
hjelp til generelle tips og åpningstips i så måte.

- Hvordan vil du legge opp treningen frem mot høstens 
stikkamp?

- Forberedelser må det bli endel av, men hvordan jeg vil gjøre 
det har jeg ikke helt tenkt ut ennå. Jeg tror nok det har en 
viss betydning at jeg har vært gjennom en tomannsstikkamp 
allerede [2007 mot Østmoe], i den forstand at hvert parti får 
enda større betydning enn i en stikkamp med fire stykker 
[2010 med 2 x Lie, Thomassen og Urkedal]. Jeg opplevde i 
alle fall at det er mer nerver involvert da. Uansett regner jeg 
Frode som favoritt. Han virker veldig seriøs og bunnsolid, og 
satser jo ordentlig på sjakk for tiden. Jeg har likevel vunnet 
de to siste partiene vi har spilt, så noen klar favoritt vil jeg 
ikke si at han er.

- Du har ikke spilt mye sjakk den siste tiden. Vil NM-
suksessen motivere til høyere aktivitet fremover, med 
GM-tittelen som naturlig mål?

- GM-tittelen er et naturlig mål, men for å oppnå den må jeg 
satse mye hardere enn jeg har gjort hittil. Man får alltid mer 
spillelyst når man gjør det bra, så du skal ikke se bort fra at 
jeg spiller noe mer enn tidligere. Men noen voldsom aktivitet 
vil det uansett ikke bli, det lar seg rett og slett ikke gjøre. Jeg 
kan ikke ta meg fri når som helst fra jobben som lærer, så 
det er i praksis kun i ferier det er aktuelt å spille.

PS. En måned etter NM gikk Espen av med seieren også i 
Wordfeud, øverste divisjon. 

Ivrige NM-spillere
Gjennom mange år har Aage Mella jobbet med å føre lister over NM-
starter, et historisk gravearbeid som fortsatt pågår. Ved tiende delta-
kelse, og deretter hvert femte år, deles det ut diplom. Årets fremste 
diplomer gikk til Jan Svenske (40 NM) og Ragnar Hoen (30). På bildet 
er jubilantene flankert av turneringssjef Henrik Sjøl og president Jøran 
Aulin-Jansson.

Flest deltakelser har Ole Birkeland med 43, én mer enn Ole Christian
Moen. Blant yngre spillere er Andreas Moen en kommende stjerne: Med
sine 32 år har han allerede rukket 26 starter!

9
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Ung NM-spesialist

- Hva tenkte du om dine sjanser før årets NM?

- Tja, jeg anså mine sjanser som brukbare, å spille NM er noe 
helt annet enn andre turneringer. På papiret var jeg et stykke 
bak, men jeg følte meg i god form og var opplagt. I tillegg 
pleier jeg å prestere bra under NM, så jeg var nok ganske 
positiv til mine sjanser.

- Etter tapet mot Espen Lie i runde sju var du ikke 
lenger i føringen. Hadde du likevel tro på seier til slutt? 

- Jeg kan ikke spå fremtiden, så jeg hadde hverken tro eller 
ikke tro, det var heller en av mange muligheter. Jeg anså at 
min beste mulighet til å vinne var å spille litt hardere på vinst, 
derfor gjorde jeg det. Jeg har ikke troen på å tro at noe skal 
skje, jeg har troen på å spille - gjøre mitt beste.

 - Sluttspurten var sterk, med vinster mot Berge Øst-
enstad og Benjamin Arvola. Hva er det å si om disse 
partiene?

- Mot Benjamin hadde jeg brukbar kontroll, jeg fikk en veldig 
god stilling ut av åpningen - dette var forresten en av preppene. 
Jeg slakket kanskje grepet en gang eller to i partiet, men det 
var ganske klart hva resultatet ville bli. 

- Partiet mot Berge var ganske uklart til å begynne med, 
jeg innså at jeg måtte spille hardt på vinst og begge hadde 
muligheter til fordel underveis. Jeg fikk etter hvert et veldig 
lovende angrep og Berge måtte trekke i nødbremsen for ikke 
å tape på direkten. Jeg overså den beste fortsettelsen og ble 
stående posisjonelt litt bedre. Deretter spilte Berge feil og jeg 
ble stående til vinst, men så spilte jeg feil og hadde bare en 
litt bedre stilling. Jeg klarte til slutt å vinne denne stillingen, 
men den var langt fra tapt for Berge. Dessuten hadde Berge 
– som påpekt av Sjakkfantomet – en studieartet remis like 
før han ga opp.

- Det ble ikke bare delt seier, du tok også din andre 
GM-norm. Hva var det viktigste for deg - normen eller 
muligheten til din første kongepokal?

- GM-tittelen er bare en tittel, og den kommer nok før eller 
siden. Så en kongepokal er hakket gjevere.

Norgesmester for mini-
putt, lilleputt, kadett, 
junior – og nå nærmer det 
seg også i øverste klasse. 
Frode Urkedal er ikke mer 
enn 19 år, men merittene 
er velvoksne.

Av Torstein Bae

- Hvordan var dine forberedelser 
til årets NM? 

- Jeg forberedte meg ikke særlig mye før 
NM, utenom å spille Sveins minnetur-
nering. Under NM var forberedelsene 
ganske omfattende,  og jeg fikk inn 
prepper [åpninger som er spesielt 
planlagt på forhånd] mot flere spillere. 
Jeg og Houdini er bestevenner når det 
gjelder forberedelser.

Frode Urkedal har lenge vært regnet som et av Norges fremste 
talenter. I Landsturneringen fikk han sitt gjennombrudd.
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 - De siste par årene har ikke din utvikling vært like 
eksplosiv som tidligere. Føler du at NM signaliserte at 
du nå har kommet opp på et nytt nivå? 

- Nå trenger jeg ikke lenger å irritere meg over skole, dessuten 
har vel en mer rikelig treningsmengde virket inn på mine 
sjakklige kunnskaper. Jeg føler at forståelsen min har blitt mye 
bedre, men at jeg trenger å forbedre meg på en rekke andre 
områder. Jeg føler fortsatt at jeg tar for mange forhastede be-
slutninger, og jeg burde bli bedre til å vurdere stillinger. Det er 
kanskje når man har innsett sine feil og hvor lite man egentlig 
kan, at man kan forbedre seg og nå opp til et høyere nivå? 

- Du fullførte videregående skole denne våren, og skal 
nå drive med sjakk minst ett skoleår før studier på 
Blindern. Hvilke planer har du den kommende tiden? 

- Det blir vel en kombinasjon av spilling og trening. Jeg tror 
jeg kan ha mye å lære av å se gjennom partier, samt bruke 
sjakkbrettet mer flittig. Jeg har oppdaget at å spille sjakk på 
et sjakkbrett er noe helt annet enn å spille på et “brett” på 
internett. Jeg vil nok også jobbe mer med andre personer, 
alle har sin ekspertise og flere personer dekker dessuten et 
større område med kunnskap, noe som effektivt kan brukes 
i analytiske situasjoner, som for eksempel analyse av partier. 
Turneringsplaner har jeg ikke helt kontroll på, men det blir 
vel OL, Oslo Chess International og så får jeg se litt, men mye 
spennende blir det nok.

- Flere nordmenn har gått helt lei etter å ha drevet 
med sjakk på heltid. Hvordan skal du unngå å gå i 
denne fellen? 

- Jeg vil tro det blir viktig med variasjon og pause for å opprett-
holde motivasjonen for sjakk, det er viktig å ta pause og ikke 
bare spille/trene non stop. Samtidig er det jo flere muligheter i 
sjakk enn atomer i universet, så jeg tviler på at jeg kommer til 
å kjede meg i hjel. Jeg skal også delta i sjakkundervisningen på 
NTG – som elev og kanskje andre funksjoner – noe som kan 
bidra til variasjon. Jeg tror også at det er viktig å få input fra 
andre kilder enn seg selv, jeg har nok også en del å gi til andre.

 - Hvordan vil du forberede deg til høstens stikkamp?

- Jeg har jo mange turneringer jeg skal spille, og jeg har tenkt 
til å trene en god del mer enn det jeg har gjort tidligere. Når 
tiden for stikkampen kommer, har jeg nok mer nøyaktige 
planer for forberedelser. 

- Hva vil det bety for deg å vinne årets NM og konge-
pokalen? 

- Det ville være flott med en kongepokal i hylla, men jeg får 
jo ikke lenger den samme gleden/storhetsfølelsen av å vinne 
ting, som jeg gjorde da jeg var liten. En kongepokal er tross 
alt bare en pokal selv om det er en kongepokal, men sant nok 
ville den vært mye bedre enn mye av det andre juggelet jeg har.
 
- Når er GM-tittelen i boks? 

- Den er vanskelig, og jeg kan ikke si noe så veldig spesifisert. 
Den kommer når den kommer, så et “snart” får vel holde i 
denne omgang.

Storbustere

NM er også tid for festlige sidearrangementer, og i det flotte 
NMet i Sandefjord var det nok av ting å delta på. 

I pratelag-sjakkturneringen deltok hele 21 lag. Vinnere ble 
“De bustede småtrollene” (til høyre). Laget besto av Lars 
Oskar Hauge, Johan-Sebastian Christiansen, Johan Salomon 
og Sebastian Mihajlov.

Den tradisjonsrike laglyn-turneringen med 50 lag ble vunnet 
av “GM'ens bustete småtroll”, med GM Simen Agdestein, og 
igjen Lars Oskar Hauge og Johan-Sebastian Christiansen. 

11
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1. FM Ole Christian Moen, OSS   +22  +24  +2  =3   =8  +5  +6    +7   –4  7
2. Ivar Chavannes, OSS    +18  +4     –1  =10 +9  =8   +14  =3  =5  6
3. Dag Ulvin, Lillestrøm    +28  =9   +6  =1    –5   +17 =8    =2  +14  6
4. FM Jøran Aulin-Jansson, Asker 6 5. Lars Breivik, Drammens 5,5 6. Vegar Koi Gandrud, Hønefoss 5,5 7. Frode Lillevold, 
Strømmen 5,5 8. Stig K. Martinsen, Bergens 5 9. Anders Hobber, Porsgrunn 5 10. FM Petter Fossan, Stavanger 5 11. Kenneth 
Einarsen, Akademisk 5 12. Lars Oskar Hauge, OSS 5 13. Håkon Briseid, Akademisk 5 14. Gudmund Stenersen, SOSS 4,5 15. 
Johannes Høie, Moss 4,5 16. Johannes Kvisla, Stavanger 4,5 17. Jan Sørgjerd, Nordstrand 4 18. Anders G. Hagen, Moss 4 19. 
Jo Kristian Løberg, OSS 4 20. Geir I. Henriksen, Drammens 4 21. Ole Woldseth, Sotra 4 22. Toan Thanh Pham, Akademisk 3,5 
23. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 3,5 24. Stian Johansen, Moss 3 25. Lars Erik Pedersen, Strømmen 3 26. Christian Laverton, 
Trondheim 3 27. Timmie Nygaard, Caissa 2,5 28. Svein Berg, OSS 2,5.

Din sjakkfortid?
Jeg har vært medlem i Oslo Schakselskap siden 1964. 
Mine fremste meritter er nok at jeg ble juniornorges-
mester i 1970, og jeg har kommet på delt andreplass i 
eliten 2-3 ganger. Jeg har vunnet mesterklassen en gang 
tidligere, i 1989.

Hvordan var årets NM?
Det var hyggelig, det var et fint arrangement med en god 
kantine. Spillingen gikk greit, jeg gjorde noen grove feil, 
men ble ikke straffet før i siste runde.

Har det vært mye trening før NM, eller hva skyldes 
suksessen?
Jeg spilte NM for klubblag, men har ikke spilt så mye 
ellers. Noe som fungerte bra i dette NMet var at jeg spilte 
kongeindisk. Jeg trener ikke så mye systematisk, men 
følger med når Magnus spiller. Jeg begynner å få en del 
erfaring, og hadde god gli. 

Her er trekket Ole Christian var mest fornøyd med i 
årets NM:

Toan Thanh Pham - Ole Christian Moen, runde 1
XABCDEFGHY

8r+-+ntr-mk(

7+-zp-wq-vll'

6-zp-zp-+-zp&

5zp-snP+-+-%

4-+PsNp+R+$

3+N+-vL-+P#

2PzPQ+LzP-+"

1+K+-+-+R!

xabcdefghy

22...Txf2! Tårnet kan ikke slås på grunn av e4-e3! Moen 
vant partiet etter 33 trekk.

Klasse Mester: Rutinert ringrev
Ole Christian Moen kunne stilt 
som en av favorittene i seni-
orklassen, men valgte Mester. 
Med sju poeng på de første åtte 
rundene var seieren klar en 
runde før slutt. Sammen med 
seg til eliten får han sin nye 
klubbkamerat Ivar Chavannes 
(til høyre), som gjorde et svært 
vellykket comeback etter en 
sjakkpause.

NAVN: Ole Christian Moen (60)
YRKE: Dommer i Trygderetten



13

1. Øyvind Pedersen, Tromsø   +31   +2    =5   =15   +16   +6    +14   +12   =3  7,5
2. Anita Grønnestad, Bergens   +23    –1   +24   +4    =14    +15  =3     +6   +11  7
3. Per O. Andersen, SOSS   =21  +10  =16 =28    +11   +13   =2     +5    =1  6,5 
4. Carsten Aubert, Nordstrand 6,5 5. Ole Emil Frisvold, Bergens 6 6. Kjell Magne Johnsen, Vadsø 5,5 7. Robin Olsen, Moss 
5,5 8. Terje Torgersen, Kristiansand 5,5 9. Gunnar Stake-Larsen, OSS 5,5 10. Tor Botheim, SK 1911 5,5 11. Helge E. Theting, 
Kragerø 5 12. Lars Johansen, Nordstrand 5 13. Hans Arild Runde, Akademisk 5 14. Johannes H. Bøhler, SK 1911 4,5 15. Ole 
Jørn Gyldenås, Nordstrand 4,5 16. Jørn Snellingen, Black Knights 4,5 17. Johnny Schmidt, Tromsø 4,5 18. Per Gisle Svend-
sen, SK 1911 4,5 19. Tron Walseth, Vadsø 4,5 20. Per Kr. Vigdal, Nordstrand 4,5 21. Håkan Lane, Caissa 4,5 22. Jon Gunnar 
Tufta, Bergens 4,5 23. Per Nestande, Førde 4 24. Olav Erikstad, Akademisk 4 25. Svein Arne Thrana, Nittedal 4 26. Leif Trygve 
Hegvik, Stavanger 4 27. Henrik Carlsen, Bærum 4 28. Raymond Boger, SK 1911 3,5 29. Tor Kristian Larsen, Nordnes 3,5 30. 
Jan Stokke, Drammens 3,5 31. Leif Bjornes, Kristiansand 3,5 32. Tore Garberg, SK 1911 3,5 33. Sigmund Lunde, Sarpsborg 
3,5 34. Bjørn Haveland, Bærum 3,5 35. Jan Rune Moberg, Follo 1.

Klasse 1: Nord-Norges helt
Øyvind Pedersen gikk ubeseiret gjennom årets NM og tok sei-
eren i klasse 1. På andreplass kom NMs best plasserte kvinne, 
Anita Grønnestad, som gjorde en meget sterk turnering og 
tjente hele 122 ratingpoeng.

NAVN: Øyvind Pedersen
YRKE: Jobber i et IT-firma i Tromsø

Din sjakkfortid?
Jeg lærte sjakk av bestefar da jeg var 7-8 år, men begynte først i klubb 
i Trysil da jeg var 16-17 år. Jeg var faktisk med å stifte Trysil sjakklubb 
på den tiden. Under studiene spilte jeg så i Arbeidernes i Trondheim 
og Sjakkameratene i Oslo. I 2004 flyttet jeg til Tromsø og begynte der. 
Mine to sjakklige høydepunkter fra tidligere er en 2200-prestasjon i 
Biel i 2002, og Manhem Open i Gøteborg samme år.

Hvordan var årets NM?
Jeg hadde stort sett bra kontroll, jeg var bare i tapsfare i ett 
parti, mot Ole Jørn Gyldenås. 

Hvorfor gikk det så bra denne gangen?
Jeg hadde med famillien på ferie, og da ble det ikke fokus på 
sjakk døgnet rundt, det var nok bra for meg. Jeg tror jeg aldri 
har forberedt meg mindre til en turnering! Det var også hyg-
gelig at døtrene mine kunne delta på begynnerturneringen 
under NM.

Blir det mye trening til vanlig?
Jeg trener bare én gang i uken i klubben, der er det mesterspil-
lere jeg kan bryne meg på. 

Hva blir målet framover nå?
Jeg spiller nok NM på Lillehammer neste år hvis familien 

blir med, da satser jeg på 50 % score. Ellers håper jeg å få 
ratingen over 2000 igjen. Jeg har ingen langsiktige mål, men 
spiller mest for kosen.

Øyvind Pedersen - Kjell Magne Johnsen
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+p+-+-+-'

6-+-snq+pwQ&

5+p+-+-+-%

4-+-+p+-+$

3+-zP-+-+P#

2PzPL+-+P+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

31.Txe4! Sxe4 32.Lb3 Dxb3 33.Dxg6+ 1–0
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1. Trond Harald Saltnes, Kristiansund  +14  +33  +15  +2  =19  +8   =3   +5   =7  7,5
2. Karim Ali, Fribonden    +16  +23  +9     –1   =5   =11 +20  =4  +10  6,5
3. Henrik Aas, Nittedal    +7    +11  =5  =21 +24  +19  =1    =9  =6  6,5
4. John Kr. Johnsen, OSS 6,5 5. Andreas L. Opdahl, Bergens 6 6. Gunnar Lie, Porsgrunn 6 7. Andreas Strand, Modum 6 8. Åsmund
Sem-Johansen, Stovner 6 9. Jørund Berstad, Førde 6 10. Roger Sætre, Bergens 5,5 11. Frode Arntsen, Kristiansand 5,5 12. Eivind 
S. Berntsen, Nordstrand 5,5 13. Otto Milvang, Nordstrand 5,5 14. Anders Sørjordet, SK 1911 5 15. Ketil Drevvatn, Mosjøen 5 16. 
Bjarne J. Engevik, Strømmen 5 17. Håvard M. Skagseth, Tromsø 5 18. Ken T. Nordtvedt, Namsos 5 19 . Jøran Sten Pettersen, 
Porsgrunn 4,5 20. Ingrid Øen Carlsen, Bærum 4,5 21. Bjarte Engeset, Larvik 4,5 22. Jonatan M. Andersen, Bergens 4,5 23. 
Frode Høva, Follo 4,5 24. Aleksander Omtvedt, SK 1911 4,5 25. Jussi Dyrnes, Nordstrand 4,5 26. Morten Røine, Hønefoss 4,5 
27. Pål Skogli, OSS 4,5 28. Thomas G. Larsen, Larvik 4,5 29. Hans Hovden, Kirkegata 4,5 30. Rolf E. Syvertsen, Tønsberg 4,5 
31. Håvard Bjerkevik, Volda Ørsta 4 32. Ole Morten Persen, Modum 4 33. Thoralf N. Barstad, Nordstrand 4 34. Guttorm Ander-
sen, Stjernen 4 35. Geir Nesheim, SK 1911 4 36. Steinar Leite, Modum 4 37. Eirik V. Kallset, Kristiansund 4 38. Pål Moe, OSS
3,5 39. Sigurd Kittilsen, Elverum 3,5 40. Arild Øksnevad, Nittedal 3,5 41. Johnny Hanssen, Trondheim 3,5 42.Carl Christian 
Aarnes, Nordstrand 3,5 43. Truls S. Klausen, Drammens 3 44. Odd Gunnar Malin, Vadsø 3 45. Lewi Bekkelien, Black Knights 
3 46. Olav K. Fredriksen, SK 1911 3 47. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand 2,5 48. Tom R. Wister, Kirkegata 2,5 49. Knut H. 
Moen, SOSS 1,5.

Klasse 2: Med på notene
En oppladning uten sjakk ga full uttelling for Trond Harald 
Saltnes. Med seiersmargin på ett poeng var Saltnes en av de 
mest overlegne vinnerne i årets NM.

NAVN:  Trond Harald Saltnes (29)
YRKE:  Fiolinist i operaen i Kristiansund

Din sjakkfortid?
Jeg begynte i barnesjakken i Kristiansund i 1994. Så hadde jeg en 
pause på litt over 10 år, så lenge at ratingen min ble slettet. For cirka 
5-6 år siden startet jeg opp igjen. Min beste plassering fra tidligere er 
2. plass i Fagernes Grand Prix i år.

Hvordan var årets NM?
Jeg hadde overhodet ikke kontroll på seieren, jeg kom i dårligere stil-
linger, men klarte å snu tapte stillinger. Jeg fikk mye kjeft i klubben 
for å spille Grob (1.g4!?), så det ble bare ett parti med den åpningen! 

Hva skyldes suksessen i årets NM?
Jeg tok en ukes ferie før NM, uten sjakk. Det var god opplad-
ning. Jeg forbereder meg litt til rundene, men ikke så mye, for 
jeg blir ofte satt ut når motstanderen min finner på noe annet 
enn det jeg har sett på på forhånd. Jeg øvde istedet litt fiolin 
før første runde.

Hva er målet framover? 
Jeg håper på å klare ratingkravet til klasse 1. Neste år satser 
jeg på 50 % i klasse 1.

     Trond H. Saltnes - Thoralf Barstad
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zp-+p+p+p'

6-zp-vLp+-+&

5+-zp-+n+-%

4-+-+-+-+$

3+LzPP+RzP-#

2P+P+-+-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

18.Txf5! Hvit vinner offiser: 18...exf5 19.Ld5. 1-0 i 27 trekk.
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1. Øyvind Hoem Vaseng, Kristiansund  +15  +31  +20  +5  =4  +3  −2  +16  =6  7 
2.  Harald Mottang, Stjernen    +46   =3   =16 +20 +5  =9  +1  =4   +11  7
3. Ida Lahlum, SK 1911    +47   =2   +36 +35 +9  −1  =8 +13  +4  7
4. Werner Solberg, Nordstrand 6,5 5. Odd Arne Elstad, Caissa 6,5 6. Torge Ugland, Drammens 6 7. Rudolf Steinkellner, Kir-
kegata 6 8. Geir F. Lorem, Tromsø 5,5 9. Stig-Atle Paulsen, Modum 5,5 10. Fredrik Seim, Kristiansand 5,5 11. Hans-Henry 
Jacobsen, Tromsø 5,5 12. Oddvar Kristiansen, Stjernen 5,5 13. Audun Hoem, Kristiansund 5,5 14. Heidi Røneid, Stjernen 5,5 
15. Anders Knudsen Beck, Tønsberg 5,5 16. Olav Hjortås, Nord-Odal 5 17. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 5 18. Øyvind Hjelle, Bodø 
5 19. Joshua Paul Schmidt, Sørumsand 5 20. Dan Vegar Sletten, Akademisk 4,5 21. Yngve Lindsjørn, Stjernen 4,5 22. Trond
Kristensen, Mosjøen 4,5 23. Morgan Henriksen, Hamar 4,5 24. Hans K. Gaarder, Nordstrand 4,5 25. Rune Borøy, Bodø 4,5 26. 
John Ivar Brekke, Trondheim 4,5 27. Bård Fadnes, Bergens 4,5 28. Tore Martin M. Hauan, Trondheim 4,5 29. Lars A. Stensen, 
direkte 4,5 30. Øyvind Carstensen, Nordstrand 4 31. Otto Brokke, Drammens 4 32. Odd Ivar Fystro, SK 1911 4 33. Ingrid 
Strand, Modum 4 34. Tom Steinskog, Sandnes 4 35. Rune Bergquist, Tønsberg 3,5 36. Idar Sørensen, Drammens 3,5 37. Vegard
Viken Kallset, Kristiansund 3,5 38. Jonar Lensebakken, Nord-Odal 3,5 39. Alexander Berezkin, Trondheim 3,5 40. Jack Svåren, 
Holmestrand 3,5 41. Anders Stanghelle, Nord-Odal 3,5 42. Finn Arild Wister, Kirkegata 3 43. Kjetil Nylund, Tromsø 3 44. Trond 
Jacobsen, SK 1911 3 45. Kjell Iversen, Stjernen 3 46. Gitle Kirkesola, OSS 2,5 47. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 2.

Klasse 3: Seier etter pangstart
Også i klasse 3 var det Kristiansund som stakk 
av med pokalen. Unggutten Øyvind Hoem 
Vaseng raste i vei med fire strake, og selv om 
Harald Mottang og Ida Lahlum innhentet ham 
på målstreken, ble det førsteplass takket være 
god kvalitet.

NAVN:  Øyvind Hoem Vaseng (16)
YRKE:  Skoleelev på videregående skole

Din sjakkfortid?
Jeg lærte sjakk av min far og min storebror. I 2009 var 
jeg med på en skolelagsjakkturnering i Kristiansund. 
Laget mitt vant. Etter det ble jeg med i Kristiansund 
Sjakklubb. Mine beste meritter er 2. plassen i kadett 
B i NM 2010 og 1. plassen i gruppe B (spillere under 
1500 rating) i Kristiansund Grand Prix 2010.

Hvordan var årets NM?
Årets NM var perfekt for meg. Jeg hadde ikke forventet 
å vinne på forhånd. Jeg hadde slett ikke kontroll på 
seieren. Vi var tre stykker som kom på 7 poeng, så jeg 
var litt heldig med å vinne.

Hva skyldes suksessen i årets NM?
I sjakklubben har vi undervisning med IM Axel Smith. 
Han har blant annet lært meg åpningen “Systemet” som 
jeg brukte i alle mine partier med hvit. De kampene vant 
jeg. Systemet begynner slik: Hvit spiller Sf3, g3, Lg2 og 0-0.

 

Hva er målet framover? 
Jeg har ingen spesielle ambisjoner, jeg håper bare å bli så 
god sjakkspiller som mulig.



16  

1. Frode Fredriksen, Stavanger   +5    +7   +3   +21   +6   −2   +8   +11   +9    8
2. S. Kristian Røilid, Mosjøen    +4    +13 +27  −6    +12 +1   +5   +7     =3   7,5
3. Tom-Greger Knutsen, Samisk   +31   +34 −1  +26   =11 −5  +15  +8     =2   6
4. Leif Kjøita, SK 1911 6 5. Ove Johansen, Stovner 5,5 6. Bjørn N. Dybvik, Aalesunds 5,5 7. Tor Skaslien, Tiger 5,5 8. Joakim
Bystadhagen, direkte 5,5 9. Georg Balas, SK 1911 5,5 10. Øyvind Mørkedal, Bergens 5,5 11. Morten Sand, Nordstrand 5 12. 
Kazim Yilmaz, Modum 5 13. Miresa Daaba, Larvik 5 14. Odd G. Ridal, Gjøvik 5 15. Eric Torgersen, Kristiansand 5 16. Jørn 
Torsdal, Porsgrunn 5 17. Jens Petter Olsen, OSS 5 18. Svein Erik Kringstad, Sotra 5 19. Niklas Savio, Caissa 5 20. Bjørn Nytrø, 
Vålerenga 4,5 21. August Berntsen-Øybø, 1911 4 22. Vegard Garmark, Follo 4 23. Kristoffer Haugan, Tønsberg 4 24. Eirik 
Moltu, Sarpsborg 4 25. Lars Hope, Brønnøysund 4 26. Ulf R. Hansen, Tromsø 3,5 27. Anders N. Aure, Drammens 3,5 28. Ola 
Torstein Endresen, Follo 3,5 29. Leiv Røsok, direkte 3,5 30. Arne Samskott, Orkdal 3,5 31. Jing Shan Liu, Lørenskog 3 32. 
Seelan Anthony-Pillai, Tønsberg 3 33. Harald P. Stette, Fredriksstad 2,5 34. Per Nordbye, SK 1911 2,5 35. Otto Prytz, NSSF 1,5.

Klasse 4: Spurtet til seier
En tett kamp mellom Frode 
Fredriksen og Kristian Røilid 
ble avgjort i siste runde. 
Med avsluttende seier endte 
Fredriksen på 8 poeng, en av 
de fremste scorene i Lands-
turneringen 2012.

NAVN:  Frode Fredriksen (37)
YRKE:  IT-arbeider i Statoil

Sjakkfortid?
Jeg vokste opp på Edøy nord for 
Kristiansund. Jeg spilte en del med 
oldefar og bestefar, uten at det ble 
noe mer ut av det. Da jeg flyttet 
til Kristiansund for å begynne på 
gymnaset, ble jeg med en kamerat 
i sjakklubben. I 1997 flyttet jeg til
Stavanger og var med i klubben et halvår, men så ble det et 
tiår pause. For fem år siden ble jeg dratt med igjen av Karle 
Stangeland, som var kollega av meg den gang. Tidligere me-
ritter sier du? (Latter.) Det må være fjorårets seier i lyn-NM 
klasse 4, den kom som lyn fra klar himmel. 

Hvordan var årets NM?
Det var en jevn kamp med Kristian Røilid hele turneringen. 
Vi satt ved siden av hverandre de siste rundene. Han vant 
raskt i runde 7 og 8, og spilte rask remis i runde 9. Da tilbød 
jeg remis til min motstander, jeg trodde kanskje at jeg ville 
ta førsteplassen på bedre kvalitet. Men jeg fikk nei på remis-
tilbudet, så vi spilte videre og jeg vant partiet.

Hvorfor gikk det så bra?
Hvis jeg hadde svaret på det, kunne jeg vel blitt rik! Det blir litt 
langt fra Rennesøy for å spille i sjakklubben, så de siste årene 
har det nesten bare vært Landsturneringen for meg. Men jeg 
har deltatt på noe trening med Vadim Daskevics i klubben, 
og så har jeg vært på dommerkurs med Hans Olav Lahlum. 
Det kan jo være kjekt å kunne reglene skikkelig.

Ambisjoner?
Kan ikke si jeg har noen spesielle mål. Det er ikke slik at jeg 
går for 50 prosent i klasse 3 neste år, jeg må bare spille mitt 
spill og se hvordan det går. 
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1. Per Magnus Larsen, Porsgrunn  +4   +13   +16   +5   +10   +9   +8   =6   −2   7,5 
2. Ruben Guerrero, Kongsvinger   +8   −6     +12   −9   +18   +11 +19 +5   +1   7
3. Anton Amarapala, Strømmen   =20 +17   −19  +24   −8    +16 +10 +15 +5   6,5
4. Martin Lopez, Sørumsand 6 5. Leif Runar Forsth, Caissa 5,5 6. Johan Lien, Hønefoss 5,5 7. Eirik Hauge, Fana 5,5 8. Jens 
Østmann, Tønsberg 5 9. Aud Norunn Strand, Modum 5 10. Ole Birkeland, Kristiansand 5 11. Håvard Aure, Drammens 5 12. 
Ingvild Brekke Fløtten, Modum 4,5 13. Sverre Hoem, Kristiansund 4,5 14. Roar André Bakken, Lillehammer 4,5 15. Knut H. 
Tallaksen, Stavanger 4 16. Stein Sjuls Hansen, Kampen 4 17. Magne O. Bolme, NSSF 4 18. Erik Kristiansen, Moss 4 19. Olav Baade
Møen, Hønefoss 3,5 20. Jon Ræder, OSS 3,5 21. Eli Marit Ødegaard, Kristiansund 3,5 22. Elisabeth Aa. Solum, Strømmen 3,5 23. 
Kjell Nygaard, Porsgrunn 3 24. Sissel M. Engevik, Strømmen 2,5 25. Erik Røys, Porsgrunn 2,5 26. Oddvar Solum, Strømmen 2.

Klasse 5: Studier ga storscore

Det var Per Magnus Larsen som tok kom-
mandoen i klasse 5 fra første brikkeflytt. 
Sju strake seire ble det før han slakket av 
på tempoet. Med et halvpoeng i runde 8 
var saken klar, og Larsen kunne som en av
få vinnere koste på seg et avsluttende tap.

NAVN:  Per Magnus Larsen (47)

Sjakkfortid?
Jeg meldte meg inn i Porsgrunn sjakklubb i 
2007. Jeg hadde spilt på hobbybasis tidligere. 
Mitt første NM var i Tønsberg i 2008, og så 
deltok jeg i 2009. Jeg har allerede bestemt meg 
for å spille NM i 2013 og 2014 også! Det frister 
også med Grand Prix-spill, hvor jeg kan få god 
motstand i gruppen under 1500 i rating, og 
samtidig har mulighet til å vinne klassen min. 

Hvorfor gikk det så bra denne gangen?
Jeg har fått tak på boklesingen, og har tilegnet meg mye 
kunnskap som jeg fikk brukt under partiene. Til vanlig 
spiller jeg i klubben en gang i uka, leser bøker og spiller 
på pcen.

Hva var det beste minne fra årets NM?
Det var flotte lokaler og trivelig miljø - og så var det gøy da 
det gikk opp for meg at jeg hadde vunnet. 

Hva blir målet framover? 
Jeg legger meg i trening før neste NM, og satser på 50 % 
score da. På lengre sikt har jeg mål om å komme opp i 
klasse 2.
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Med knallscoren 8 av 9 for både Lars Kjølberg og Jarl Ulrichsen, 
blir det stikkamp om årets norgesmesterskap for seniorer.

- Jeg er selvfølgelig fornøyd, sier Jarl Ulrichsen. - Det er nesten litt 
urettferdig for både Lars og meg at ikke åtte poeng var nok til seier.

Professoren har et poeng: Det er meget uvanlig at åtte poeng bare gir 
delt førsteplass. Denne gang var to mann i toppform, uten at Ulrichsen 
har noen klar forklaring på suksessen.

- Forholdsvis uthvilt var jeg nok, men å forberede meg mot de verste 
konkurrentene rakk jeg ikke, selv om jeg for en gangs skyld hadde 
planer om det.

Ulrichsen sier at han unngikk store feil, og at han ikke var i akutt 
tapsfare i  noe parti. 

- Som ungdom spilte jeg ganske aggressivt. I likhet med mange seniorer 
følger jeg ikke lenger med på åpningsteori, og da blir det mer solid spill. 
Remispartiet mot Kjølberg var jevnt hele tiden, mot Hoen burde jeg 
nok ha spilt videre. De sju vinstpartiene var i grunnen greie, selv om 
jeg ikke hadde fordel fra start til mål. Sluttspillet er min beste fase, og 
det fikk jeg uttelling for i år.

Han ser frem til en jevn stikkamp mot Lars Kjølberg, som han beskriver som en solid og god spiller. Med seier vil Ulrichsen 
ta sitt første individuelle norske mesterskap med lang tenketid. Slik er det ikke for Lars Kjølberg, som tok seniorpokalen for 
tre år siden.

Kjølberg sier at han er fornøyd med resultatet, men ikke spillet. - Jeg synes ikke jeg sto godt hele tiden, men jeg spilte en del 
bra i sluttspillet. Mot Stein Sollid burde jeg ha vunnet, men ved en fingerfeil satte jeg ned dronningen på feil felt. Det kostet 
en offiser. Overtaket jeg hadde før tabben gjorde at partiet endte remis.

To solide karer med ekspertise innen siste fase. Alt tyder på en jevn stikkamp om årets mesterskap for senior, med lange 
partier og godbiter for den som liker sluttspill.

1. Lars Kjølberg, SK 1911    +18  +4  =2   +33  +11  +10  =6   +12  +7  8 (40,0)
2. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim  +28 +37 =1   +38  +10  =13  +18 +3    +6  8 (37,5)
3. Thore Østrem, Nordstrand    =5   +30  =19 =7   =23  +4    +14 −2    +12  6
4. Kjetil Strand, Asker 6 5. Arnold Mundal, Vålerenga 6 6. Stein Sollid, OSS 5,5 7. Jan Synnestvedt, Nordstrand 5,5 8. Svein E. Ruud,
Stjernen 5,5 9. Magnus Monsen, Sandnes 5,5 10. Hans R. Thjømøe, Drammens 5 11. Tor Arne Hauge, SK 1911 5 12. Øyvin 
Strand, Bergens 5 13. FM Ragnar H. Hoen, OSS 5 14. Roar Lindblom, Asker 5 15. Harald Thorstensen, Tønsberg 5 16. Sven 
Sawa, Kongsvinger 5 17. Erland Henrichsen, Porsgrunn 5 18. Per H. Wibe, Asker 4,5 19. Øystein Johnsen, Tønsberg 4,5 20. 
Karsten Ovesen, Sevland 4,5 21. Hans Chr. Fotland,OSS 4,5 22. Odd Andersen, Moss 4 23. Odd Birkestrand, Masfjorden 4 24. 
Tore Reppen, Kongsvinger 4 25. Willy L. Olsen, OSS 4 26. Odd Habberstad, OSS 4 27. Jan Svenske, Strømmen 4 28. Per Tore
Aanonsen, Nordstrand 3,5 29. Jan Arne Bjørgvik, direkte 3,5 30. Tore-Inge Bratteteig, Bergens 3,5 31. Leif Kverndal, Stjernen 
3,5 32. Gunnar Bue, Tønsberg 3,5 33. Tom Ivar Jenkins, OSS 3,5 34. Kjell H. Johansen, Tønsberg 3 35. Viggo Andersen, Stjer-
nen 3 36. Per Tveten, Bærum 3 37. Kjell M. Haug, Stjernen 2,5 38. Roar Thorstensen, Stjernen 2,5 39. Terje Lie, Bergens 2 
40. Gunnar Hellem, OSS 2.

Senior A: To mann i toppform
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1. Odd Frydendal, Hamar    +11  +13  +3  −2  +21  +4  +14  +5  +6  8
2. Bernt Kirkebø, Strømmen    +16  +8    +6   +1  −3   +13 +7   +14 =5  7,5
3. Tore Høe Løvaas, Trondheim   +18  +7    −1   +13 +2   =5  +4   −6  +12  6,5
4. Tore Teigen, Porsgrunn 6 5. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 5,5 6.Leif Gulliksen, Stjernen 5,5 7. Stein Arild Strømme, Sotra 
5 8. Arne Sørli, Kirkegata 5 9. Pål Egil Knutsen, Samisk 5 10. Harald Omland, Asker 5 11. Gunnar Lilleng, Strømmen 4,5 12. 
Steinar Simonsen, Follo 4,5 13. Tore Thonstad, Moss 4 14. Trond V. Braathen, Moss 4 15. Oddvar Nordmark, Sandnes 4 16. Nils 
R. Utsi, Samisk 4 17. Oddvar Aasen, Moss 4 18. Erik Lind Pedersen, Moss 3,5 19. Tor Petterson, Porsgrunn 3,5 20. Finn Syvert-
sen, Asker 3,5 21. Olav Skjæveland, Strand 3 22. Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad 3 23. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 2,5 24.
Ketil Stephensen, Holmestrand 1.

Senior B: Triumf ti år etter
Den klart eldste vinneren i årets NM fikk man i se-
nior B, der 77-åringen Odd Frydendal gikk til topps. 
Vinneren gjentok dermed bedriften fra Røros i 2002.

NAVN:  Odd Frydendal (77)

Sjakkfortid?
Jeg begynte å spille sjakk for 32 år siden i klubben på 
Strømmen. Nå bor jeg på Ottestad og spiller for Hamar. 
Jeg vant også Senior B for ti år siden, og så har jeg en an-
dreplass for tolv år siden og en tredjeplass for to år siden. 
Det var like morsomt å vinne nå som for ti år siden!

Hvordan var årets NM?
Jeg hadde vel grei kontroll hele veien. Jeg var veldig kon-
sentrert hele tiden, og det hjelper på resultatet.

Hva blir ambisjonene framover? 
Det blir som det har vært tidligere, jeg spiller i klubben og 
noen helgeturneringer. Jeg vil ikke nødvendigvis spille i 
senior A neste gang, jeg greier meg med B-klassen.

Fra seniorklassen tar vi med oss føl-
gende stilrene seier fra Jarl Ulrichsen.

Jarl Ulrichsen - Roar Thorstensen
NM 2012, Senior A (4), 09.07.2012

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Sf3 a6 
5.Lg5 Le7 6.e3 h6 7.Lh4 Se4 8.Lxe7 
Dxe7 9.Ld3 Sxc3 10.bxc3 dxc4 
11.Lxc4 b5 12.Le2 Lb7 13.0–0 Sd7 
14.a4 c6 15.Db3 0–0 16.c4 Tab8 
17.c5 e5 18.Tfc1 exd4 

XABCDEFGHY
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2-+-+LzPPzP"

1tR-tR-+-mK-!

xabcdefghy

19.Sxd4! Hvit legger en slu felle som 
svart plumper rett ut i. 

19...Sxc5? 20.Db4! En avgjørende 
binding som vinner offiser. 

20...Dd6 21.Dxc5 Df6 22.Lf3 Tfe8 
23.Df5 Dd6 24.axb5 Te5 25.Df4 axb5 
26.Lxc6 Lc8 27.Sf3 Te6 28.Dxd6 
Txd6 29.Lxb5 1–0
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1. Aryan Tari, Kristiansund        +6   +12  =2  +3   =4   +5  +8  +7  +10  8
2. Erlend Kyrkjebø, Stavanger    +10 +4    =1  +11 =7   +6  +3  −5   =8  6,5
3. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa  +7   =9    =11 −1  +10 +4  −2  =6   +12  5,5
4. Jens H. Kjølberg, SK 1911 5,5 5. Vegard Simensen, Kristiansund 5,5 6. Kjell Håkon Lien, Hønefoss 5 7. Simon Barane, Sand-
nes 5 8. Magnus Aartun, Stavanger 5 9. Johannes Haug, Nordstrand 5 10. Jørgen Hoel, Bergens 4,5 11. Asbjørn O. Steinskog, 
Sandnes 4 12. Petter Gjertsen, Arendal 2 13. Benjamin M. Andersen, Moss 1,5.

Junior A og B: Tari tok alle
I klassen for spillere under 20 år var yngste-
mann favoritt, og Aryan Tari gjorde ingen feil. 
Ingen bør bli bli overrasket om 13-åringen
allerede neste år er med i kampen om de 
fremste plassene i eliten.

NAVN:  Aryan Tari (13)

Sjakkfortid?
Jeg lærte sjakk av pappa da jeg var 4-5 år, og da 
jeg var seks år begynte jeg i Stavanger sjakklubb. 
Da jeg var sju flyttet vi til Asker siden mamma og 
pappa fikk seg jobb der. Blant mine meritter er at 
jeg vant NM for ungdom i 9-årsklassen da jeg var 
sju år, og så har jeg en femteplass fra VM under 
10 år i 2010. Jeg har også noen internasjonale 
turneringer jeg er godt fornøyd med, blant annet 
i Roma og Frankrike. Dette er min fjerde NM-tittel.

Hvordan var årets NM?
Erlend Kyrkjebø og jeg lå likt i tre-fire runder, men så 
tapte Erlend mot Vegard Simensen og avga en remis til, 
så til slutt endte jeg et stykke foran de andre. 

Hvor mye trener du til vanlig?
Nå som det er sommer trener jeg 3-4 timer hver dag, 
mens når det er skole blir det omtrent 1-2 timer om 
dagen. Jeg gjør oppgaver på chess.com én time hver dag, 
og så kommenterer jeg egne partier nøye. Jeg har også 
trening med Axel Smith på internett.  

Hva er målet framover? 
I eliten neste år håper jeg på 3,5 eller 4 poeng. Jeg har 
også et mål om å bli FIDE Master (FM) før nyttår. Jeg 
skal spille VM i november. Da satser jeg på en plass 
blant de åtte første.

Aryan Tari - Simon Barane
NM junior 2012, runde 8

1.Sf3 c5 2.g3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Sc2 
d6 7.Lg2 Le6 8.Se3 Sf6 9.Sc3 0–0 10.0–0 Tc8 11.Tb1 
Dd7 12.b3 Lh3 13.Lb2 Lxg2 14.Kxg2 Tfd8 15.Dd2 
De6 16.Sed5 Se4 17.Sxe4 Dxe4+ 18.f3 De6 19.Lxg7 
Kxg7 20.e4 Td7 21.Tbe1 f6 22.f4 Df7 
XABCDEFGHY
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23.e5! dxe5 24.fxe5 e6 25.Txf6! De8 26.Dc3! exd5 
27.e6 d4 28.exd7 Dxd7 29.Df3 Te8 30.Txe8 Dxe8 
31.Tf4 Dd7 32.Dd5 De7 33.Te4 Dc7 34.b4 Sxb4 
35.Dxd4+ Kg8 36.Dxa7 Dc6 37.Db8+ Kf7 38.Df4+ 
Kg7 39.De5+ Kf8 40.Dh8+ Kf7 41.Dxh7+ 1–0

Aryan Tari innfridde i juniorklassen, mens Petter Gjert-
sen fra Arendal gikk til topps i Junior B (under 1500).
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1. Sebastian Mihajlov, OSS     =9   +18  +15  =2  +12  +10  +5   =3  +13  7,5 
2. Torgeir Kjøita, SK 1911     +11 +16  =3    =1   +6   +5    +9   +8   −4  7
3. Henning Kjøita, SK 1911     +13 +12  =2   +14  −5   +20  +11 =1  +8  7
4. Eivind Aartun, Stavanger 7 5. Johan Salomon, Nordstrand 6 6. Martin Nilsen, Stavanger 6 7. Lasse E. Bjørn, Tromsø 5,5 8. 
Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 5 9. Kjetil Andås, Masfjorden 5 10. Mathias Sætre, Bergens 5 11. Bibek Liu, Lørenskog 5 12. 
Sigve Hølleland, Masfjorden 5 13. Egil A. Fjeldheim, Nordstrand 5 14. Maud Rødsmoen, OSS 5 15. Jonas H. Rasmussen, Bergens 
5 16. Edit Machlik, Tromsø 4,5 17. Monika Machlik, Tromsø 4,5 18. Daniel Steen Hauge, Strømmen 4,5 19. Jon Machlik, 
Tromsø 4,5 20. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 4 21. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4 22. Sherington Amarapala, Lørenskog 4
23. Aschmirthan Sivaranjan, Nordstrand 4 24. Ludvig B. Ellingsen, Sandnes 4 25. Håkon N. Nordstrøm, Fana 3,5 26. Flemming 
Aas, Bergens 3,5 27. Sverre S. Dyrhaug, Stavanger 3,5 28. Iver Halse, Kristiansund 3,5 29. Martin G. Johnsen, Tromsø 3 30. 
Espen Andreassen, Sevland 2 31. Hans L. Flått-Bjørnstad, Caissa 1 32. Tuva M. Flått-Bjørnstad, Caissa 0.

Kadett: Alder ingen hindring
Kadettklassen ble vunnet av 
12-årige Sebastian Mihajlov (til 
venstre), som egentlig kunne stilt 
opp i lilleputtklassen. 

- Jeg hadde en del flaks som vant, 
siden Torgeir Kjøita tapte siste runde, 
men jeg synes også jeg spilte bra, sier 
Sebastian. - Jeg måtte vinne siste 
runde, så da satset jeg på å ikke bytte 
så mye, og det fungerte bra. 

Sebastians tidligere bragder inklude-
rer to norske mesterskap fra Lands-
turneringen i Bergen og ungdoms-NM 
i Trondheim (begge 2009), og seier i 
nordisk mesterskap U13 tidligere i år.

- Det morsomste med sjakk er å 
vinne, og så er det gøy å se på gode 
spillere bukke, forteller Sebastian. 

- Jeg trener cirka to timer hver dag. 
Da leser jeg i bøker, spiller på ICC, og 
ser på partier. Målet mitt på sikt er å 
bli stormester!

Kadettklassen hadde også en B-grup-
pe for spillere under 1250 i rating. 
Her gikk Aschmirthan Sivaranjan (14, 
til høyre) til topps. - Jeg begynte med 
sjakk i førsteklasse på SFO, forteller 
Aschmirthan. - Dette er den første 
turneringen jeg vinner! 

Aschmirthan fikk en dårlig start med 
tre tap, men slo kraftig tilbake. - Jeg 
mistet selvtilliten til å begynne med, 
men så vant jeg tre på rad. Til slutt 
endte jeg på fire poeng, og det er jeg 
godt fornøyd med!

Her er et av norgesmester Mihajlovs 
avgjørende partier:

Johan Salomon - 
Sebastian Mihajlov
Kadett, runde 7
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23...f4! Svart får et svært farlig angrep. 
Om hvit slår denne bonden, klemmer 
svart til med et avgjørende kvalitetsof-
fer. 24.Lxb6 axb6 25.Dd7 e3 26.fxe3 
De4+ 27.Kg1 Lc5 28.h4 Dxe3+ 
29.Kh1 Dxg3 30.Tac1 Tcd8 31.Dc7 
Dh3# 0–1
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Imponerende av Urkedal
Sveins 5. minneturnering:

Da favoritt Jon Ludvig 
Hammer hadde en dårlig 
uke, trådte et annet norsk 
talent til i Sveins 5. min-
neturnering.

Av SIlje Bjerke

Norgestoer Jon Ludvig Hammer hadde 
imponert i eliteserien og NM for klub-
blag, og feid de fleste spillere på norsk 
jord av brettet uten større vanskelighe-
ter. Men i Sveins 5. minneturnering ble 
det hele tre tap for Hammer, blant annet 
mot Frode Urkedal (19). 

Urkedal gjorde et av sine beste resul-
tater, med 7 av 9 poeng og tredjeplass. 
Her er en av Urkedals lekre avslutninger 
fra et avgjørende parti mot danske IM 
Hagen.

Andreas Skytte Hagen (2445) - 
Frode O. Urkedal (2439)
Runde 8
XABCDEFGHY
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I den kaotiske Dragevarianten i Sicili-
ansk har begge spillerne fått opp farlige 
angrepsstillinger. Urkedal slår til først: 

36...Txa4+! Det blir nå matt uansett 
hva hvit foretar seg. 

37.bxa4 Dxa4+ 38.Kb1 Lf5+ 39.Kc1 
Da1+ 40.Kd2 Dxb2+ 41.Kd1 Da1+ 
42.Tc1 Eller 42.Kd2 Se4+ som også 
fører til matt. 
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42...Dd4+ Hvit ga opp på grunn av 
43.Ke1 De3+ 44.Kf1 Ld3# 0–1

Talenter imponerer
Også unge Johan-Sebastian Christian-
sen (14) og Aryan Tari (13) imponerte 
stort med hele 6 av 9 poeng mot sterk 
motstand. De to hardtsatsende ungdom-
mene kan bli viktige brikker på Norges 
OL-lag i årene framover.

Det var femte gang Bjarke Sahl stod bak 
Sveins minneturnering i Oslo Schaksel-
skap, og som vanlig var turneringen 
fullbooket. God internettdekning med 
mange partier og bilder kan du se på 
s5mt.blogspot.no.

Sterk tredjeplass til IM Urkedal i Oslo i juni.

Sveins 5. minneturnering
Oslo 22.-26. juni. 9 runder.

1. GM Emanuel Berg, Sverige   7,5
2. GM Mark Hebden, England  7
3. IM Frode O. Urkedal, SK 1911  7
4. IM Axel Smith, Sverige  6,5
5. GM Tiger H. Persson, Sverige  6,5
6. GM Leif Øgaard, OSS   6,5
7. GM Carsten Høi, Danmark  6
8. IM Helgi D. Ziska, Færøyene  6
9. Johan-S. Christiansen, Caissa 6
10. Aryan Tari, Kristiansund  6
(64 deltakere)
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Løsningene står på side 61.

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

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

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Hvit trekker
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Kombinasjoner i 
NM for klubblag

For å bli en sterk kombinasjonsspiller handler det ikke 
bare om å være god til å regne varianter. For i det hele tatt 
å oppdage at muligheten til en kombinasjon er til stede, 
må man ha sett mange taktiske motiver. Det er av denne 
grunn det er verdifullt å løse oppgaver. Det er ikke viktig 
at oppgavene er vanskelige, for poenget er først og fremst 
å bli kjent med mange motiver. 

Under norgesmesterskapet for lag på Fagernes (se side 
30) var det flust av kombinasjoner. En viktig grunn er at 
størstedelen av norgeseliten var samlet, deriblant stormes-
tere som Jon Ludvig Hammer, Simen Agdestein og Berge 
Østenstad. En annen grunn er at det var en del ujevne 
partier der lavere rangerte spillere fikk muligheten til å 
bryne seg på tøff motstand. Dette førte til mange severdige 
partier. Nedenfor kan du se seks av dem.

Spennende spill i siste runde av NM for klubblag. 
Her en forrykende tidsnød mellom Johannes Haug 
fra Nordstrand og Svein Rishovd fra Moss.
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Henrik Sjøl (50)

· Ny turneringssjef i NSF.

· En av Norges fremste 
   sjakkdommere.

· Hovedfag i informatikk fra  
   Universitetet i Oslo.

· Forsker ved Forsvarets  
   Forskningsinstitutt siden 1986.

· Bor på Bekkestua i Bærum. 

Sjefen Sjøl

Norges nye turneringssjef er håndpluk-
ket av forgjengeren Øistein Yggeseth.

Av Silje Bjerke og Torstein Bae

Etter 26 år i tjenesten ga Øistein Yggeseth seg som turnerings-
sjef under sommerens kongress. Henrik Sjøl (50) tar over 
det viktige vervet.

- Det er faktisk ikke første gang jeg overtar som turneringssjef 
etter Yggeseth, forteller Sjøl. - For 26 år siden overtok jeg etter 
ham i Oslo og Omegn Sjakkrets! Jeg har samarbeidet godt og 
lenge med Yggeseth ved flere anledninger. Han er alltid rolig 
og har kontroll og oversikt over det meste.

Respekten er tydelig gjensidig. Yggeseth foreslo selv at Sjøl 
skulle bli hans etterfølger. Valget har falt på en mann som har 
mye av den samme stabiliteten som Yggeseth. Sjøl har hatt 
samme jobb i 26 år – og ser ikke bort fra å være turneringssjef 
i en like lang periode.

- Hva blir de viktigste oppgavene dine som turnerings-
sjef?

- Det viktigste er organiseringen av seriesjakken og avviklin-
gen av Grand Prix-syklusen. Yggeseth skal fortsatt ta seg av 
ratingberegningene. Jeg kan nok gi deg et fyldigere svar om 
26 år, smiler Sjøl.

- Har du planer om nyvinninger på turneringsfronten?

- Det er mye som fungerer bra, og det gjelder å beholde dette. 
Men som ny turneringssjef er det naturlig å ta en gjennomgang 
av det samlede turneringstilbudet. Jeg har imidlertid ingen 
konkrete planer, forteller Sjøl.

Tvangsutmeldt av mor
Henrik Sjøl er oppvokst på Eiksmarka i Bærum. Der lærte han 
sjakk av en klassekamerat i fjerde klasse. Interessen økte og 
han spilte skolesjakk på Eiksmarka fram til sjuende klasse.

- Jeg spilte også noen klubbturneringer i Oslo Schakselskap i 
perioden 1973-1975, men jeg var ikke klar over at jeg faktisk 
var medlem i klubben før jeg mottok Norsk Sjakkblad i posten 
i 1975. Jeg ble imidlertid ”tvangsutmeldt” av min mor i 1975. 
Hun var skeptisk til om sjakkmiljøet var et egnet sted for små 
barn, forteller Sjøl.
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I en periode ble det i stedet bridge på Henrik, i Blomenholm 
Bridgeklubb. 

- Jeg gjorde comeback i sjakken i Akershusmesterskapet i 
skolesjakk høsten 1979. Der slo jeg blant andre nåværende 
president i NSF! Det skal nevnes at Jøran fikk sin revansj noen 
måneder senere, forteller Sjøl. 

- Da jeg begynte med studiene, var planen å fortsette med 
bridge, men makkeren min hadde ikke anledning det første 
semesteret. Dermed måtte jeg finne på noe annet, og jeg 
meldte meg inn i Akademisk Sjakklubb (ASKO) høsten 1980. 
Der har jeg vært medlem siden. 

Sjøl har gjort suksess i klubben – og ble klubbmester i 1986.

- Hva gjorde at du ble “grepet” av sjakken? 

- Det er nok mye tilfeldigheter. Hvorvidt det er noen sam-
menheng mellom interesse for realfag og interesse for sjakk 
vet jeg ikke, men i min tid som student var det et klart flertall 
av realister i ASKO, sier Sjøl.

29 landsturneringer
Sjøl spilte sin første Landsturnering i klasse 3 i 1981, og i 1999 
gikk han helt til topps i klasse 2. Til sammen har det blitt 29 
landsturneringer – 24 som spiller og fem som dommer. Sei-
eren i 1999 er ett av de to sjakkøyeblikkene Sjøl ser tilbake på 
med størst glede. Det andre øyeblikket kom så sent som i år.

- Jeg tok min første IM-skalp mot Julia Masjinskaja fra Russ-
land i det åpne NM på Fagernes i år! sier Sjøl fornøyd.

Også i postsjakk har Sjøl gjort seg bemerket. Han ble norges-
mester i postsjakk for lag i 2000 med laget “Les Miserables”, 
bestående av Sjøl, Øystein Sande, Tor-Arne Klausen og Svein 
Olsen. 

Få grisetaklinger
At NSF får en turneringssjef med lang og bred sjakkerfaring, 
er det ingen tvil om. Sjøls første tillitsverv var som kasserer 
i Akademisk sjakklubb allerede i 1981. Siden har han blant 
annet vært sekretær og turneringssjef i Oslo Sjakkrets Ungdom 
og Norges Fjernsjakkforbund, og han har vært medlem av 
Reglementsutvalget siden 2005. De siste årene er det kanskje 
som sjakkdommer Sjøl har gjort seg mest bemerket i miljøet, 
blant annet under Eliteserien, Landsturneringen og Sveins 
minneturnering. I år ble han av FIDE tildelt den øverste 
dommertittelen, International Arbiter.
 

- Jeg gikk på et kretsdommerkurs i Oslo i 1983, dette var 
et av de første kursene som ble arrangert i Norge. Så var 
jeg dommerassistent under ASKOs pinseturnering i 1984 – 
samtidig som jeg spilte turneringen! forteller Sjøl. - Bortsett 
fra eliteserien har jeg ingen konkrete planer som dommer, 
men det kan bli spennende å dømme OL i Tromsø. Hvis jeg 
blir tatt ut da! sier Sjøl beskjedent. 

- Jeg har også vært fotballdommer på midten av 90-tallet. Hel-
digvis er det ikke så mange grisetaklinger i sjakk! smiler Sjøl.

Ungdomssjakken viktig
- Som turneringssjef er du også medlem av styret i 
NSF. Har du spesielle kampsaker eller interessefelt? 
Hva tror du er det viktigste for at sjakken i Norge får 
større utbredelse og høyere elitenivå?

-  Sjakk må tidlig inn i skolen for å skape interessen. Det 
viktigste er imidlertid å holde på interessen i ungdomstiden. 
Bedre organisert skolesjakk i ungdomsskolene kan dermed 
være et godt tiltak, sier Sjøl.

- Sjakklandslagets satsing mot OL 2014 med jevnlige samlinger 
kan være et godt tiltak for å heve nivået. Som i alle andre 
idretter, må man trene og konkurrere med de beste for å bli 
best! mener den nye turneringssjefen.

Henrik Sjøl stiller opp som turneringsleder under 
eliteserien på Haraldsheim.
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Stort...

Junior-VM uten suksess
Etter god NM-innsats var det forhåpninger til 
Frode Urkedal i årets VM U20, som ble spilt i 
Hellas først i august. Det ble imidlertid ikke 
mer enn habilt for 19-åringen denne gang, 
med 7,5 av 13 og 34. plass. Benjamin Arvola 
tok en 57. plass med halvpoenget mindre, 
mens Jon Kr. Haarr endte som nummer 103. 
I jenteklassen ble det 5,5 poeng og 54. plass 
for Elise Forså.

Turneringssjefene i duell
Den som er turneringssjef, har ikke lett for å finne tid til 
eget spill. Likevel har Henrik Sjøl én gang kunnet sette seg 
ved brettet med Øistein Yggeseth (tidligere Magnussen). 
En historisk duell med utfallet som totalt sett alltid gir den 
største glede – remis.

- Jeg spilte ikke særlig bra her, men det viser at han allerede 
da hadde overdreven respekt for meg, sier Sjøl med et smil. 

Øistein Magnussen (1514) – Henrik Sjøl
Nordstrand GP 1987

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 
e6 7.f4 Dc7 8.Ld3 Sbd7 9.De2 Le7 10.Lc4 Sb6 11.Lb3 
Ld7 12.Sf3 h6 13.Lh4 Tc8 14.e5 Sfd5 15.Sxd5 exd5 
16.Lxe7 Kxe7 17.exd6+ Kxd6 18.De5+ Kc6 19.Sd4+ 
Kc5 20.De3 Kd6 Sjøls konge er ute på tur, men det finnes 
ikke noe direkte avgjørende. Yggeseth tar det sikre foran 
det usikre. 

21.De5+ Kc5 22.De3 Kd6 23.De5+ 
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 Remis ved trekkgjentagelse. ½–½

Valaker ustoppelig på café
Årets NM i cafésjakk ble spilt 10. august, som 
del av Bergen Spillfestival. Som i fjor var det 
Ole Valaker som stakk av med pokalen, med 
flere navngjetne spillere i det slagne felt. Til 
sin egen publikasjon Nettavisen sier Valaker 
at han ikke er noen spesielt god sjakkspiller, 
selv om han er blant de første 100 på nor-
gesrankingen. “- Men jeg er bedre til å drikke 
enn de fleste foran på den listen, sier Valaker, 
som drakk fem øl i løpet av turneringen.”

To norske i verdenstoppen
Det internasjonale sjakkforbundet FIDE 
kommer nå med ratinglister hver måned. 
En annen nyvinning er at topplistene for 
juniorer er utvidet fra 20 til 100 spillere. 
Dermed har det på augustlisten blitt plass 
til to norske ungdommer: Frode Urkedal 
(2473) er på 72. plass, mens Katrine Tjøl-
sen (2218) er nr 48 på jentelisten. Tjølsen 
har nylig innledet studier ved det ledende 
amerikanske universitet Massachusetts 
Institute of Technology, hvilket nok kan 
bety enda mindre sjakk fremover.

NRK-kurs på internett
Et nettkurs i sjakk med norsk tale har 
vært mangelvare. Nå har NRK gjort noe 
med saken. Åtte filmer har undervisnings-
kanalen NRK Skole spilt inn så langt, med 
tema fra det helt grunnleggende (hvordan 
brikkene flytter) til mer avansert (Morp-
hys mesterverk). Instruktør på nettkurset 
er IM Torstein Bae. Filmene kan du ser 
her: nrk.no/skole/sjakk.

Elise Forså i fin fremgang 
det siste året.

Ole Valaker best igjen.
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...og smått

FM Stuvik Holm
Unge Kristian Stuvik 
Holm (14) har blitt tildelt 
tittelen FIDE Master (FM) 
etter å ha passert 2300 i 
rating. Stuvik Holm blir 
med det Norges yngste 
FM, og en av de yngste 
gjennom tidene!

Magnus og Katrine igjen
Under NM ble deltakerne invitert til å stemme 
over bragdpremier for 2011. Sjakkforbundet 
hadde valgt ut flere verdige kandidater, men ut-
fallet overrasket neppe noen. I den åpne klassen 
ble det Magnus Carlsen for 9. gang på rad. Selv 
om Berge Østenstad i fjor vant en historisk åt-
tende kongepokal, mente NM-folket at Magnus' 
seks strake turneringer med prestasjon 2800+ 
raget høyest. Også i kvinneklassen fikk man 
reprise, da Katrine Tjølsen vant for sjette året 
på rad. Bragden var at hun som første kvinne 
ledet eliteklassen, etter en start med to seire.

Deltagertallet synker
Landsturneringen er et arrangement andre land 
kan misunne oss; få steder finnes det et nasjonalt 
mesterskap med en slik deltagelse. De seneste årene 
har imidlertid deltakelsen gått noe ned, fra tall over 
500 til årets 437. Rekorden innehar Fredrikstad med 
623 deltagere i 2003.

Ett unntak finnes det, nemlig seniorklassene, som 
blir stadig større. Årets to seniorklasser hadde 64 
deltakere, mot 42 i rekordåret 2003. Det er liten tvil 
om at senior B har blitt en suksess: Året før denne 
klassen ble innført i 2002 var det kun 11 deltagere 
i seniorklassen.

Det mest skuffende deltakertallet i årets NM var i klas-
sene junior A og B, med kun 13 deltagere til sammen.

Statistikken er utarbeidet av Per F. Olsen.

Framgang for 
Sjakk i Skolen
Norsk Sjakkblad framla en misvisende 
statistikk i NSb nr 2/2012. Vi skrev at i 
Sjakk3ern/4ern 2011/2012 var det 1043 
deltagere lokalt, mens det i Sjakk3ern 
2010/2011 deltok 1350 deltagere lokalt. 
Det siste tallet inkluderte imidlertid også 
barn som kun hadde fått undervisning, 
men ikke deltatt i den lokale turneringen. 
Det riktige tallet for 2010/2011 skal være 
cirka 400. Det er altså en solid framgang 
fra sesongen 2010/2011 til 2011/2012.

Agdestein tilbake på NTG
Etter ett års permisjon fra jobben som 
sjef for sjakklinjen på Norges Topp-
idrettsgymnas, er Simen Agdestein 
tilbake ved roret. Elever på sjakklinjen 
dette skoleåret er Stian Johansen (Moss), 
Snorre Rygg (Hamar), Håkon Nordstrøm 
(Fana), Jon Machlik (Tromsø) og Håvard 
Skagseth (Tromsø).  

I år som i fjor (bilde 
fra 2011).

År Sted  Deltakelse
2012 Sandefjord  437
2011 Oslo    497
2010 Fredrikstad  486
2009 Bergen   513
2008 Tønsberg  471
2007 Hamar   501
2006 Moss   533
2005 Sandnes  583
2004 Molde   516
2003 Fredrikstad  623
2002 Røros   549
2001 Kristiansund  420
2000 Asker   427
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Klasse mester/elite 
1. GM Simen Agdestein, NTG
2. IM Frode Elsness, Moss 
3. FM Hallvard Voll Ådnøy, Black Knights

Klasse junior (U20)  
1. Aryan Tari, Kristiansund 
2. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa 
3. Stian Johansen, Moss

Klasse kadett (U16)  
1. Eivind Aarthun, Stavanger  
2. Johan Salomon, Nordstrand 
3. Martin Nilsen, Stavanger 

Klasse lilleputt (U13)
1. Sebastian Mihajlov, OSS
2. Johannes Haug, Nordstrand 
3. Sondre Merkesvik, Bergens 

Klasse miniputt (U11) 
1. Arman Ghaderi, Elefantene
2. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 
3. André Nielsen, Alta 

Klasse senior (over 60)
1. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
2. Jahn Spillum, Moss
3. Erling Kristiansen, OSS

Klasse I (1750-1999)
1. Tarjei J. Svensen, OSS 
2. Tor Botheim, SK 1911 
3. Hans Arild Runde, Akademisk 

Klasse II (1500-1749) 
1. Thor Roverud, Caissa 
2. Svein Erik Lurdalen, Kongsberg 
3. Pål Farmen, Caissa 

Klasse III (1250-1499) 
1. Espen Backe, Holmestrand 
2. Daniel S. Hauge, Strømmen
3. Marius Eriksen, Kongsvinger 

Klasse IV (1000-1249) 
1. Andreas Fossan, Stavanger 
2. Joachim Bystadhagen
3. Kazim Yilmaz, Modum

Klasse V (under 1000) 
1. Kristoffer Bråtveit, Stavanger 
2. Regine Forså, Tromsø 
3. Henrik Tallaksen, Stavanger

Agdestein banket alle
Med fem strake seire i finalen, ble Simen Agdestein 
(45) suveren norgesmester i lynsjakk.

Det er 30 år siden Simen Agdestein tok sin første kongepokal. Sjakkmesteren og 
fotballspilleren holder koken, også med kort tenketid. Med full kontroll i innledende 
runder og full pott i finalen, satte Simen skapet ettertrykkelig på plass. Dermed fikk 
han revansje for fjoråret, da det overraskende ble sølv bak Erik Fossan. 

Simen var naturlig nok fornøyd med innsatsen i årets lyn-NM.

- Jeg følte meg grei i hodet i lynsjakken. Med lang tenketid spilte jeg dårlig, men 
instinktet er fortsatt på plass, tror jeg. Det virker noen ganger som jeg spiller bedre 
uten å tenke. For øyeblikket er jeg nok bedre i lyn, i langsjakk vises rusten tydeligere.

På spørsmål fra sjakkbladet sier Simen at det kunne friste litt å satse på den nye 
FIDE-ratingen for lynsjakk. Litt ambisjoner har han nok også for spill med lengre 
tid. Noen uker etter NM ble det 6,5 av 9 i en turnering i Riga, etter tre avsluttende 
seire. Da hadde tilstrekkelig rust gått av for den gamle mester.

Øverst til venstre: Seierspallen i 
klasse elite med Ådnøy, Elsness og 
Agdestein. Til høyre: Arrangørene 
stilte sterkt i klasse II, med første-
plass til Thor Roverud (i midten) og 
bronse til Pål Farmen (til venstre). 
Svein Erik Lurdalen tok sølvet. 
(Begge foto: Ole R. Tuft)

Til venstre: Stavangergutta Kris-
toffer Bråtveit og Andreas Fossan 
tok gull i klasse 5 og 4. (Foto: Silje 
Bjerke)
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Venn av sjakkhistorie søker 
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Betaler ekstra bra pris for

Tidsskrift for Skak 
#1, 2, 27/1896 eller hel 
årgång 1896.

Arbejderskak  
#1—4 årgång 1 1931; 
#2 1932.

Talvblađiđ (Færøyene) 
alle utgivne nummer.

Norsk Sjakkblad
1906, 1908, #4/1959;  
#1/1960;
#1/1961; #2—3/1968, 
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Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Mobil +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Nytt opplegg for 
seriesjakken

En kraftig omlegging av Østlandsserien var blant 
de viktigste vedtakene på årets kongress i Norges 
Sjakkforbund.

Kongressen ble avsluttet med stående 
applaus til Øistein Yggeseth, som trop-
pet av etter 26 år som turneringssjef.  
Før den tid hadde delegatene vært 
gjennom forbundets årsberetning, 
regnskap, innkomne forslag og valg. 
Den store dramatikken uteble på årets 
kongress, som ble avholdt i Sandefjord 
søndag 8. juli.

Østlandsserien går i feil retning, slo 
tidligere generalsekretær og 1911-leder 
Johs. Kjeken fast. “Ekstrem forvandling 
er påkrevd”, mente Kjeken, og kon-
gressen var enig. Det nye opplegget 
innebærer færre lag i 1. og 2. divisjon, 
flere lag i 3. og 4. divisjon, og at antall 
runder (og spilledatoer) er kjent ved 
påmelding. Forhåpentlig vil dette gi 
økt deltakelse kommende sesong, som 
starter i november.  

På bakgrunn av NM 2011, der en sven-
ske delte førsteplassen i eliteklassen, 
var det fremmet forslag om at kun 
spillere som representerer Norge i 
FIDE, kan delta i klasser der det kåres 
norgesmester. Forslaget ble vedtatt 

med bred støtte, i likhet med et forslag 
om bruk av sveitsersystem i NM (som 
alternativ til monrad). I tråd med 
styrets ønsker, blir det ingen endring 
av kontingenten til neste år.

Landsturneringen 2014 avholdes i 
Trondheim, som var eneste søker til ar-
rangementet. Neste år er det Lilleham-
mer som får glede av sjakkspillernes 
blide åsyn. Dette er en endring fra 
det opprinnelig planlagte spillestedet 
Hafjell, og en forbedring, vil nok de 
fleste mene.

Det ble gjenvalg på brorparten av styret. 
Jøran Aulin-Jansson tar fatt på sitt sjette 
år som president. Kristian Trygstad 
fortsetter som nestkommanderende, 
og Harald Furnes tar et nytt år som 
kasserer. Resten av det valgte styret: 
Henrik Sjøl (turneringssjef), Hans 
K. Harestad (leder for eliteutvalget), 
Ellisiv Reppen, Inge Skrondal og Aage 
Sivertsen. Sistnevnte har gjort seg 
bemerket som leder i Kristiansund, og 
kom inn i styret gjennom benkeforslag 
på kongressen.       (TB)
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Drama i klubb-NM
Her blir NM avgjort på målstreken.

Stormester Emanuel Berg fra OSS snur et 
vanskelig parti mot Altas Magnus Eriksen 
(øverst til venstre). Samtidig tryller OSS 2s 
Tarjei J. Svensen fram en seier mot Askers 
Åsmund Hammerstad (til høyre). Berg og 
Svensen kan motta gratulasjoner og puste 
lettet ut etter å ha sikret OSS nok en tittel. 
(Foto: Torstein Bae)

Av Silje Bjerke

Årets norgesmester for klubblag ble kåret i siste spilleminutt. 
Asker sjakklubb hadde storspilt gjennom hele turneringen, og 
trengte bare 2,5 poeng mot OSS 2 i siste runde for å sikre sei-
eren. NM-grossist Oslo Schakselskap måtte i realiteten slå Alta 
4-0 og i tillegg få god hjelp av andrelaget sitt for å kunne håpe 
på gull i år. Med to partier igjen i turneringen så det vanskelig 
ut for “selskapet”, da stormester Emanuel Berg hadde en svært 
tvilsom stilling mot NTG-elev Magnus Eriksen på Alta, mens 
Askers Åsmund Hammerstad igjen hadde spilt seg til en god 
stilling. Plutselig snudde imidlertid alt: Bergs rutine gjorde seg 
gjeldende og han dro inn seieren, nesten i samme øyeblikk som 
Hammerstad mistet dronningen mot Tarjei J. Svensen. Dermed 
4-0 til OSS, 1,5-2,5-tap for Asker – og gull til selskapet igjen.

- Der og da føltes det skikkelig skuffende å la gullet glippe når vi 

var så utrolig nære, sier Askers Åsmund Hammerstad til Norsk 
Sjakkblad. - Men i ettertid må vi si at sølv var et godt resultat. Vi 
får si oss fornøyde med at vi kunne gi OSS kamp helt til døra. 
Utover det er det klart at det var ordentlig synd at vi med dette 
mistet europacup-plassen. Det var vel tross alt hovedgulroten 
for å delta, fortsetter Hammerstad.

Hammerstad har vært Askers store stjerne denne sesongen, 
med fantastiske 5 av 5 poeng i eliteserien, og nå 4,5 av 6 i årets 
NM. Hammerstad begynte i Asker Schakklubb i 1991, det året 
han fylte 15, og har to klubbmesterskap og et par NM-gull for 
klubblag blant tidligere meritter i og for klubben. Han har også 
vært en viktig brikke for Asker i Europacupen, med hele seks 
deltagelser. Nå ser han ut til å ha tatt et steg framover, med 
sterke resultater det siste året.
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Deler av OSS' vinnerlag - ikke like fokuserte etter turneringen 
som under. Fra venstre Ørnulf Stubberud, Kristian Trygstad, 
Emanuel Berg, Jon Ludvig Hammer og Daniel Kovachev.(Alle 
foto: Ellisiv Reppen)

Sølv til Asker, her representert ved Jøran Aulin-Jansson, 
Carl Fredrik Ekeberg, Åsmund Hammerstad, Berge Østen-
stad og Jonathan Tisdall.

Sensasjonell 7. plass til Sevland med ratingsnitt på 1461. 
Fra venstre Ole Jonny Kloster, Rune Sevland, Sigvat Stens-
holt og Kurt Normann Sevland.

- Hva er hemmeligheten bak fremgangen den siste 
tiden?

- Det spørs om det egentlig finnes noen hemmelighet, 
men jeg vil da heller si at det er snakk om hardt lystbetont 
arbeid! Mens andre følger med på Champions League eller 
venter på bussen har jeg alltid en sjakkbok på innerlomma i 
tilfelle det skulle dukke opp litt ledig tid. Jeg må vel si at jeg 
ikke har gjort noen systematiske studier, men heller bladd 
litt her og der gjennom mange år i et utall sjakkbøker og 
magasiner, internettartikler etc. Etter hvert sitter man da 
med ganske bred kunnskap. I tillegg får jeg deltagelse i gode 
turneringer som eliteserien og europacupen. Der ligger det 
sikkert mye god læring. Og det er mulig jeg har hatt mer 
energi og fokus under spilling etter at jeg begynte for meg 
selv som selvstendig praktiserende revisor våren 2011. Etter 
hvert føler jeg og at jeg har blitt bedre på å spille mitt beste 
på vinst, mot alt for stor villighet til å gå for remis tidligere. 
Jeg tror kanskje konsentrasjonen har hjulpet meg til å se 
litt lenger og ikke bukke fullt så ofte som før.

- Ellers blir det mye internettlyn og kanskje ligger det mye 
god trening der. Det er også viktig med gode åpningsfor-
beredelser så man kan beholde kontrollen i stillingene og 
hva man forsøker å oppnå samt ha innsikt i hvilken risiko/
gevinstpotensial som inngår i ulike åpninger/strategivalg, 
sier Hammerstad. 

- Hva er målet ditt framover? 

- I første omgang har jeg som mål å bli FM. Per nå mangler 
jeg 40 ratingpoeng opp fra 2260 til 2300 i FIDE, så det bør 
være rimelig realistisk. Når det eventuelt er oppnådd så er 
det klart det frister å forsøke å bli IM. Det vil nok i så fall 
kreve en del ekstra innsats i form av trening og betydelig mer 
aktivitet ved å spille i utvalgte internasjonale turneringer.

5 av 5 for Hammer 
Den avgjørende brikken for Oslo Schakselskaps gull ble Jon 
Ludvig Hammer, som forsvarte førstebordet med fem av 
fem poeng. Hammer utnyttet tidskontrollen til det fulle for 
å bli turneringes beste spiller. - Jeg hadde en bevisst strategi 
på å presse motstanderne mine på klokken. Det synes jeg 
fungerte fint. Å spille 100 % korrekt sjakk er vanskelig, i 
hvert fall med den tidskontrollen vi hadde på Fagernes – så 
det skal ikke legges skjul på at jeg overså en god del ting 
– men ikke mer enn at jeg klarte å vinne partiene mine 
likevel! sier norgestoeren.

Hammer går inn i en sommer med mye sjakk. - Jeg kommer 
til å spille veldig mye i sommer, før jeg tar fatt på andreåret i 
journalistikk på Høgskolen i Oslo. Vi har et veldig spennende 
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NM for klubblag 2012
Fagernes, 8.-10. juni

1. Oslo Schakselskap 1 19 / 11 
(GM Jon Ludvig Hammer, GM Emanuel Berg, GM Leif Erlend 
Johannessen, IM Andreas Moen, FM Kristian Trygstad, FM Ørnulf 
Stubberud, FM Daniel Kovachev)

2. Asker 18 / 9 
(GM Berge Østenstad, GM Jonathan Tisdall, FM Carl Fredrik 
Ekeberg, CM Åsmund Hammerstad, FM Jøran Aulin-Jansson, 
Kjell F. Pettersen)

3. SK 1911 18 / 8 
(IM Torbjørn R. Hansen, IM Frode Urkedal, IM Torstein Bae,  
WIM Silje Bjerke, Odd Martin Guttulsrud)

4. OSS 2 (16/8), 5. Kristiansund (16/8) 6. Moss 1 (14/10) 7. 
Sevland (14/8) 8. Moss 2 (14/7) 9. Trondheim 2 (13,5/8) 10. 
Hønefoss (13,5/6) 11. OSS 3 (13/7) 12. Stjørdal (13/6) 13. Ha-
mar (13/6) 14. Trondheim 1 (13/5) 15. Alta (12,5/7) 16. OSS 6 
(12,5/7) 17. OSS 7 (12,5/7) 18. Bergens 1 (12,5/6) 19. OSS 5 
(12/8) 20. Nordstrand 1 (12/7) 21. Tønsberg (12/6) 22. Modum 
1 (12/6) 23. Nordstrand 2 (11,5/5) 24. Bærum (11/6) 25. OSS 4 
(10,5/5) 26. Porsgrunn (10,5/5) 27. Kirkegata (10,5/4) 28. Lil-
lehammer 1 (10/5) 29. Lillehammer 2 (9,5/4) 30. Molde (9,5/4) 
31. Nordstrand 3 (9/4) 32. Moss 3 (9/4) 33. Bergens 2 (8,5/4) 
34. Stjernen (8/3) 35. Modum 2 (5/2) 36. Hamar 2 (3,5/0).

program på studiet, med mange oppgaveinnleveringer 
og program 9-15 nesten hver dag. Det gjør at jeg velger 
bort en del sjakk. Jeg satser på å spille noen seriehelger 
i høst. Jeg har hatt god uttelling i vår, og jeg håper å vise 
at det er en varig trend, sier han.

- Er det fortsatt viktig for Oslo Schakselskap å 
vinne NM for klubblag?

- OSS har som ambisjon å være Norges beste klubb. Det 
å vinne er viktig for klubben, og da blir det automatisk 
også viktig for meg. Jeg bidro så godt jeg kunne, men til 
slutt var det Tarjei Svensen på OSS II som ble matchvin-
ner, sier Hammer beskjedent.

Sensasjons-Sevland
Årets overraskelse var utvilsomt Sevland sjakklubb, 
som med et beskjedent ratingsnitt på 1461 endte på en 
sensasjonell sjuendeplass. De fire spillerne Ole Jonny 
Kloster, Sigvat Stensholt, Rune K. Sevland og Kurt Nor-
mann Sevland scoret alle godt over forventet. - Vi hadde 
ikke noe særlig forventninger til oss selv foran NM. 
Kunne vi få ti lag bak oss så burde vi være sånn passe 
fornøyde, forteller førstebordsspiller Ole Jonny Kloster. 
Det endte med 29 lag bak gjengen fra den trivelige 
klubben på Sevland. - Vi i Sevland fokuserer alltid på at 
det skal være godt miljø på laget. Ikke noe press og om 
noen taper så støtter vi hverandre gjennom det. Alle på 
laget skal være avslappet, det skal være sosialt og kjekt, 
forteller Kloster.

Noe ekstra forberedelser hadde det blitt før NM-sukses-
sen. - Foran NM trente vi litt ekstra på treningene. Vi 
satt litt igjen etter trening, med Fritz foran oss, forteller 
Kloster. - På treningene er vi ca 10- 15 unger , og 8-10 
voksne. Vi møtes en gang i uken. Det hender av og til at 
Kurt og jeg møtes for noen partier hjemme hos han. Vi 
i Sevland har fokus på at sjakk skal være gøy og at alle 
er velkommen til klubben. Vi prøver så godt vi kan å 
inkludere alle, forteller Kloster. 

- Hva blir målet neste år etter denne sjuendeplas-
sen? Medalje?

- Vi snakket akkurat om målet vårt til neste år. Det kan 
bli mange år til vi gjør det så bra igjen. Men det var kjekt 
å se at rating ikke alltid betyr noe. Vi klarte å matche 
gode lag og kanskje er vi litt underrated? Det er også 
kjekt at når laget har en god helg så kan vi ta poeng fra 
svært gode lag. Klarer vi å komme blant de ti beste neste 
år skal vi være svært fornøyd, sier Kloster. 

Gode spilleforhold 
Bronsen gikk til Schaklubben av 1911, etter sølv de to foregå-
ende årene. Etter tap mot både OSS og Asker hjalp det lite med 
tre 4-0-seire i de andre kampene.

Som alltid var det gode spilleforhold på “sjakkhotellet” på 
Fagernes, der det igjen er klart for sjakkfestival i påsken 
2013. Mer om både dette og NM for klubblag kan du lese på 
festival.sjakkweb.no.

Bestebordspremier 
til Jon L. Hammer 
(OSS), Aryan Tari 
( K r i s t i a n s u n d ) , 
Martin Østby (OSS 
7), Johannes Haug 
(Nordstrand), Tarjei 
J. Svensen (OSS 2), 
Lars Onstad (Moss 2) 
og Mihajlo Stojanovic 
(Trondheim 2).
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Kvinnetoppen   
1 WIM Silje Bjerke 1911 2241 20
2 WGM Olga Dolzhikova OSS 2236 -4
3 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2234 0
4 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2230 0
5 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0
6 Ellisiv Reppen OSS 1998 -32
7 Torill Skytte OSS 1949 10
8 Elise Forså Tromsø 1945 47
9 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1911 -18
10 WFM Sylvia Johnsen OSS 1908 -24
11 Ellen Øen Carlsen OSS 1895 -11
12 Yerazik Khachatourian OSS 1890 -2
13 Anita Grønnestad Bergens 1879 122
14 Marte Egeland Sandnes 1837 0
15 Line Jin Jørgensen Stavanger 1796 -15
16 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1732 0
17 Alise Haukenes Hamar 1654 0
18 Monika Machlik Tromsø 1636 -49
19 Ingrid Øen Carlsen Bærum 1619 -19 
20 Laila Sidselrud Kongsvinger 1617 0

Juniortoppen (U20)   
1 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2460 48
2 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2321 0
3 FM Kristian Stuvik Holm Kristiansund 2320 4
4 Benjamin Arvola Tromsø 2290 34
5 Aryan Tari Kristiansund 2261 56
6 Joachim B. Nilsen Bergens 2230 26
7 Even Thingstad Hønefoss 2219 41
8 Anders Hobber Porsgrunn 2215 -19
9 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0
10 CM Peter Flermoen Harstad 2188 0
11 Magnus Eriksen Alta 2170 2
12 Jon Kristian Haarr Stavanger 2169 -78
13 Elias DeMac Bergens 2160 0
14 Odd Martin Guttulsrud 1911 2156 13
15 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2144 0
16 Lars Oskar Hauge OSS 2137 29
17 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 2109 80
18 Pål Andreas Hansen Stjørdal 2107 4
19 Jo Kristian Løberg OSS 2069 -11  
20 Johan Salomon Nordstrand 2058 56

Juniortoppen kvinner   
1 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0
2 Elise Forså Tromsø 1945 47
3 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1911 -18
4 Alise Haukenes Hamar 1654 0
5 Monika Machlik Tromsø 1636 -49
6 Ingrid Øen Carlsen Bærum 1619 -19
7 Maud Rødsmoen OSS 1577 18
8 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1516 80
9 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1510 29
10 Edit Machlik Tromsø 1502 -6

Kadettoppen (U16)   
1 FM Kristian Stuvik Holm Kristiansund 2320 4
2 Aryan Tari Kristiansund 2261 56
3 Peter Flermoen Harstad 2188 0
4 Lars Oskar Hauge OSS 2137 29
5 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 2109 80
6 Johan Salomon Nordstrand 2058 56
7 Sebastian Mihajlov OSS 2028 -62
8 Henning Jakhelln Kjøita 1911 1980 14
9 Gregor Taube 1911 1935 0
10 Sondre Merkesvik Bergens 1925 99
11 Johannes Haug Nordstrand 1916 -26
12 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1911 -18
13 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1869 50
14 Armin Gholami OSS 1855 -3
15 Torgeir Jakhelln Kjøita 1911 1822 22

Kadett jenter   
1 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1911 -18
2 Alise Haukenes Hamar 1654 0
3 Monika Machlik Tromsø 1636 -49
4 Maud Rødsmoen OSS 1577 18
5 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1516 80
6 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1510 29
7 Edit Machlik Tromsø 1502 -6
8 Jarani Suntharalingam OSS 1492 0
9 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1463 92
10 Megan Alyssa Garcia Tiger 1315 -44

Lilleputt (U13)  
1 Aryan Tari Kristiansund 2261 56
2 Sebastian Mihajlov OSS 2028 -62
3 Sondre Merkesvik Bergens 1925 99
4 Johannes Haug Nordstrand 1916 -26
5 Armin Gholami OSS 1855 -3
6 Eivind X. Djurhuus Nordstrand 1727 238
7 Benjamin Haldorsen Bergens 1690 137
8 Martin Bergsjø Østby OSS 1688 172
9 Ulrik Olsen OSS 1618 16
10 Eskil Ekeland Grønn OSS 1588 -53

Lilleputt jenter  
1 Megan Alyssa Garcia Tiger 1315 -44
2 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1310 -22
3 Sara Næss Tiger 1107 -9
4 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1024 -1
5 Margrete Buran OSS 1015 0

Seniortoppen (over 60 år)   
1 GM Leif Øgaard OSS 2366 -4
2 Helge Gundersen Masfjorden 2262 0
3 FM Ole Christian Moen OSS 2207 52
4 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2202 0
5 FM Erling Kristiansen OSS 2186 7
6 Per Ofstad OSS 2152 -9
7 Lars Kjølberg 1911 2136 24
8 Ivar M Dahl Bærum 2127 -4
9 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2100 -81
10 Bernt Nordby Sarpsborg 2098 2
11 Jarl H Ulrichsen Trondheim 2090 7
12 Vidar Taksrud Tempo 2052 49
13 Per Omtvedt Stjernen 2039 3
14 James Steedman Randaberg 2019 0
15 Kjell Ole Kristensen Narvik 2003 0

Eldre senior (over 75 år)   
1 Erling Kristiansen OSS 2186 7
2 Per Ofstad OSS 2152 -9
3 Alf Øverås Direkte 1867 0
4 Tor Henriksen Stjernen 1805 0
5 Rich. Wicklund-Hansen OSS 1766 30
6 Hans Chr Fotland OSS 1743 -77
7 Magnus Monsen Sandnes 1737 24
8 Leif Kverndal Stjernen 1692 -72
9 Aage Mella Strømmen 1674 0
10 Peder Havskjær Volda Ørsta 1631 0
 
Aktivitetstoppen (flest spilte partier)   
1 Gunnar Bue Tønsberg 2803
2 Einar J. Gausel OSS 2317
3 Rune Djurhuus Akademisk 2158
4 Ragnar Edvardsen Drammens 1882
5 Jøran Aulin-Jansson Asker 1809
6 Harry Andersen Fredriksstad 1794
7 Leif Kverndal Stjernen 1773
8 Odd Ristesund Kampen 1713
9 Jan Arne Bjørgvik Direkte 1656
10 Jahn Spillum Moss 1642

Flest spilte partier siste to år  
Aryan Tari Kristiansund 362
Johan-Sebastian Christiansen Caissa 298
Lars Oskar Hauge OSS 267
Andreas G. Tryggestad Nordstrand 263
Stian Johansen Moss 261
Johan Salomon Nordstrand 257
Johannes Haug Nordstrand 252
Trym Daniel Rødvik Hamar 249
Nicolai Getz OSS 244
Sebastian Mihajlov OSS 244

Norgestoppen   
(norsk rating; endring fra april 2012; FIDE-rating)
1 GM Magnus Carlsen Stavanger 2829 -7  2837
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2619 -24  2626
3 GM Simen Agdestein NTG 2535 0  2560
4 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2514 0  2532
5 IM Frode Elsness Moss 2499 18  2498
6 GM Leif E Johannessen OSS 2496 16  2507
7 GM Einar J Gausel OSS 2478 0  2500
8 IM Espen Lie Porsgrunn 2466 44  2476
9 GM Berge Østenstad Asker 2462 -2  2483
10 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2460 48  2473
11 IM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2442 0  2446
12 IM Torbjørn R. Hansen 1911 2428 -9  2469
13 IM Torstein Bae 1911 2414 0  2420
14 GM Rune Djurhuus Akademisk 2407 -7  2436
15 GM Jonathan Tisdall Asker 2402 2  2430
16 IM Joachim Thomassen Stavanger 2368 0  2394
17 GM Leif Øgaard OSS 2366 -4  2404
18 IM Bjørn Tiller OSS 2360 0  2355
19 IM Eirik Gullaksen Bergens 2354 4  2384
20 IM Maxim Devereaux Black Knights 2351 0  2385
21 FM Espen Agdestein OSS 2350 0  2372
22 IM Magne Sagafos Porsgrunn 2347 0  2408
23 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2344 0  2370
24 FM Eilif Skodvin Bergens 2342 0  2343
25 FM Kjetil Stokke Bergens 2340 -1  2390
26 FM Bjørnar Byklum SOSS 2337 0  2298
27 IM Nicolai Getz OSS 2335 0  2354
28 IM Atle Grønn OSS 2333 -15  2364
28 IM Øystein Hole Akademisk 2333 25  2366
30 FM Brede Alex. Kvisvik Kristiansund 2331 -3  2342
31 IM Bjarke Sahl Asker 2326 0  2355
32 IM Helge Nordahl Black Knights 2324 0  2340
33 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2321 0  2299
34 FM Kristian Stuvik Holm Kristiansund 2320 4  2313
35 IM Erik Fossan Stavanger 2316 10  2360
35 FM Andreas G. R. Moen OSS 2316 -63  2348
37 IM Petter Haugli Moss 2306 -23  2308
38 FM Stig Gabrielsen Bergens 2305 0  2316
39 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2303 -3  2294
40 FM Espen Forså Tromsø 2300 -11  2305
41 FM Ørnulf Stubberud OSS 2296 13  2299
42  Benjamin Arvola Tromsø 2290 34  2300
43 FM Petter Stigar Bergens 2289 -19  2290
44 FM Kristian D. Trygstad OSS 2281 -9  2275
45 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2275 -5  2289
46 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2273 -66  2322
47 CM Åsmund Hammerstad Asker 2270 0  2260
48 FM Terje Johansen SOSS 2267 0  2282
49  Helge Gundersen Masfjorden 2262 0  2242
50 FM Roar Elseth OSS 2261 0  2334
50  Aryan Tari Kristiansund 2261 56  2269
52  Thomas Robertsen Vadsø 2252 0  2242
53 FM Trond Gabrielsen Bergens 2248 0  2277
54  Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2246 -31  2256
55 CM Halvard Hagesæther Bergens 2242 -6  2267
56 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2242 3  2274
57  Hans K Harestad SOSS 2241 0  2265
57 WIM Silje Bjerke 1911 2241 20  2235
59  Lars Even Andersen Black Knights 2238 -12  2274
60 WGM Olga Dolzhikova OSS 2236  -4  2286
61 WIM  Sheila Barth Sahl Black Knights 2234 0  2235
62 CM Inge S. Skrondal Akademisk 2234 0  2249
63 FM Flemming Christenson Nordstrand 2231 0  2252
64 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2230 0  2230
64  Joachim B. Nilsen Bergens 2230 26  2215
66  Kim Chr. Astrup SOSS 2226 0  2256
67 FM Hallvard V Ådnøy Black Knights 2222 -18  2263
68  Even Thingstad Hønefoss 2219 41  2227
69 FM Lars Hjelmås Drammens 2217 0  2273
70 FM Kjell Arne Mork SK 96 2216 0  2292
70 IM Ivar Bern SK 96 2216 0  2304
72  Anders Hobber Porsgrunn 2215 -19  2233
73  Sondre Waage Tofte Stavanger 2211 0  2203
74 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2210 0  2280
74  Odin Blikra Vea Stavanger 2210 -16  2245
76 FM Ole Christian Moen OSS 2207 52  2225
77 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2202 0  2207
78  Ludy Helsio P. Sousa Vålerenga 2201 0  2232
79 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0  2218  
80  Dag Ulvin Lillestrøm 2197 23  2255
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Av GM Leif E. Johannessen

The Strategic Nimzo-Indian 
av GM Ivan Sokolov
New in Chess 2012

Friskus med storverk

The Strategic Nimzo-Indian tar sikte på 
å tegne et fullstendig bilde av stillingen 
som oppstår etter åpningstrekkene 1.d4 
Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 og nå 4.e3, ofte 
kalt Rubinstein-varianten. Forfatteren 
er superstormester Ivan Sokolov som 
på FIDEs siste ratingliste står med 
småpene 2696, temmelig høyt til han å 
være. Boken er første del av et tobinds-
verk om Nimzo. Neste bok vil dekke 
4.a3, Sämisch-varianten.

I forordet har Sokolov følgende å si om 
målsetningen med boken:

”In this book I have tried (successfully, 
I hope) to explain the ideas in the 
Nimzo-Indian with 4.e3 and to give 
an objective view of the state of affairs 
in this opening, irrespective of my per-
sonal preference for the White side.”

At Sokolov har en hang til den hvite 
siden har ikke minst å gjøre med at han 
beseiret selveste Kasparov med denne 
varianten i et berømt parti fra Wijk aan 
Zee i 1999. Med 4.e3 forsøker ikke hvit 
å gjendrive Nimzo-Indisk (det samme 
kan neppe sies om 4.a3 som stiller 
grunnleggende spørsmål ved hele sorts 
åpningskonsept). Han tar simpelthen 
sikte på å fullføre utviklingen og håper 
at bedre sentrumskontroll vil gi ham 
de beste sjansene i det kommende 
midtspillet. 

En fordel med å kunne spille 4.e3-
Nimzo er at en ofte har mulighet til 
å transposere over i denne varianten 
via en rekke andre åpninger. Ta for 

eksempel Manhattan-varianten i Dron-
ninggambit som er veldig populær på 
toppnivå for tiden. Etter 1.d4 Sf6 2.c4 
e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Lb4 så trenger ikke 
hvit å kaste seg inn i de kompliserte 
variantene som begynner med 5.cxd5 
exd5 6.Lg5, men kan istedenfor velge 
5.e3, hvoretter man har en av grunnstil-
lingene i Rubinstein-varianten. 

Og i Kasparov-varianten i Nimzo som 
oppstår etter 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 
4.Sf3 c5 behøver ikke hvit å fortsette 
på gambit-vis med 5.g3, men kan styre 
over i Rubinstein med 5.e3. Dette er 
bare noen eksempler på Rubinstein-
variantens transposeringspotensiale.

Om Ivan Sokolov er det mange histo-
rier. Som da han ble stoppet av politiet 
ravende full midt på natten etter en 
turnering han hadde vunnet i Malmø. 
Politiet var naturlig nok interessert i å 
høre hvor alle kontantene kom fra og 
hadde lite sans for forklaringen hans at 
”I am a famous Grandmaster”.  Først 
etter en natt i fyllearresten ble misfor-
ståelsen oppklart. Det var også i Sverige 
at han satte seg inn i en politibil utenfor 
flyplassen og befalte dem å ta ham til 
hotellet. Tydeligvis ligner svenske

politibiler på balkanske drosjer. 

At mannen er grundigheten selv ved 
sjakkbrettet, hersker det imidlertid 
liten tvil om. Alle som har sett Sokolov 
i aksjon, vet hvor mye energi og krefter 
han nedlegger i løpet av et sjakkparti. 
Her er det full kons fra første stund! 
Spillestilen er utpreget skarp med et 
våkent blikk for initiativet og dynamikk. 
Følgende eksempel fra boken er en god 
illustrasjon:

I. Sokolov - Cebalo, Aalborg 1991
(1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 
5.Sge2 c5 6.a3 La5 7.Ld2 Sa6 8.f3 0–0 
9.Sg3 Lb7 10.Ld3 cxd4 11.exd4 Lxc3)
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpl+p+pzpp'

6nzp-+psn-+&

5+-+-+-+-%

4-+PzP-+-+$

3zP-vlL+PsN-#

2-zP-vL-+PzP"

1tR-+QmK-+R!

xabcdefghy

12.bxc3! ”A standard decision. It is 
good for the reader to notice that in this 
particular set-up (with the …cxd4 exd4 
trade already happened and the black 
knight on a6) it is, almost as a rule, 
always better for White to recapture on 
c3 with the pawn, because White does 
not risk the creation of an isolated pawn 
(after Black’s …d7-d5), and the Bd2 
will remain active on the c1-h6 diago-
nal, while the weakness of the c4-pawn 
is, due to the misplaced Na6, extremely 
difficult for Black to target.”

Hvor mange av leserne ville automatisk 
ha slått tilbake med løperen på c3?

Med tanke på Sokolovs grundighet 
ved brettet, kom det ikke som noen 
overraskelse at boken er en glitrende 
oppsummering av teoretisk status i 
e3-Nimzo anno 2012. At Rubinstein-
varianten slett ikke er harmløs
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illustreres ved at Gelfand benyttet den 
to ganger i VM-matchen mot Anand og 
fikk åpningsfordel begge gangene. Jeg 
vil trekke frem to eksempler fra boken 
hvor Sokolov mer eller mindre parkerer 
to åpningsteoretiske debatter som har 
pågått en stund.

Helt siden Kramnik knuste Kasparov i 
25 trekk i VM-matchen i London, har 
sortspillere skydd følgende stilling som 
pesten:

Kramnik-Kasparov, 
London-VM 2000
(1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0–0 
5.Ld3 d5 6.Sf3 c5 7.0–0 cxd4 8.exd4 
dxc4 9.Lxc4 b6 10.Lg5 Lb7 11.Te1 Sbd7 
12.Tc1 Tc8 13.Db3)
XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7zpl+n+pzpp'

6-zp-+psn-+&

5+-+-+-vL-%

4-vlLzP-+-+$

3+QsN-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1+-tR-tR-mK-!

xabcdefghy

Som Sokolov viser, holder sort imidler-
tid fint balansen her med 13…Le7! 
14.Lxf6 og nå 14…Lxf6! (Kasparov 
spilte istedenfor 14…Sxf6 som tillot 
15.Lxe6!, men selv dette var langt ifra 
klart). Faktisk er bevisbyrden hos hvit i 
denne varianten og dronningutfallet til 
b3 er antakelig ikke det beste ettersom 
sort enkelt kan parere truslene mot e6. 

Det andre eksemplet involverer en nord-
mann. Følgende er en av grunnstillin-
gene i Rubinstein-varianten og oppstår 
etter trekkene 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 
Lb4 4.e3 0–0 5.Ld3 d5 6.Sf3 c5 7.0–0 
Sc6 8.a3 Lxc3 9.bxc3 dxc4 10.Lxc4 Dc7 
11.Lb2 e5 12.h3 Lf5:

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zppwq-+pzpp'

6-+n+-sn-+&

5+-zp-zpl+-%

4-+LzP-+-+$

3zP-zP-zPN+P#

2-vL-+-zPP+"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Tidligere trakk en alltid løperen tilbake 
med 13.La2 her, da den strategiske 
planen var å avansere med c4, d5 og 
ideelt sett også e4 for å optimalisere 
innflytelsen til b2-løperen som mangler 
motstander. Jeg husker at jeg lot meg 
imponere voldsomt av Kjetil A. Lies 
nedspilling av Irina Krush på Gausdal i 
2008. Det er hyggelig å se at også Sokolov 
har merket seg dette partiet, og han trek-
ker det frem som et skrekkeksempel på 
”the positional risks White is running 
in this type of pawn structure, and 
the strategic disaster that may happen 
should he (or in this case she) play 
carelessly”, men samtidig fremhever 
han det som et skoleeksempel på sorts 
spill mot 13.La2. For hele partiet med 
kommentarer henviser jeg til boken. 
Her nøyer jeg meg med å vise stillingen 
etter 27 trekk:

Krush - K. Lie, Gausdal 2008
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zpp+-+-zpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+p+-%

4-+n+-zP-+$

3zP-zPpzP-+P#

2-+-+-zP-+"

1+-vL-mK-+-!

xabcdefghy

Ord blir fattige...

Istedenfor 13.La2 demonstrerer Sokolov 
hvordan hvit oppnår fordel med det 
sterkere 13.Lb5!, for eksempel 13…e4 
14.Sd2 a6 15.Lxc6 Dxc6 16.c4.

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+p+-+pzpp'

6p+q+-sn-+&

5+-zp-+l+-%

4-+PzPp+-+$

3zP-+-zP-+P#

2-vL-sN-zPP+"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

“Please note again that this type of 
position is almost ALWAYS better for 
White. His bishop is superior to its black 
colleague, Black’s e4 pawn is a potential 
weakness, White’s passed d-pawn can 
become strong, White’s rook can be 
deployed on the b-file and Black’s b-
pawn will become a weakness.”

Et par ting ved boken er irriterende. 
For det første benytter Sokolov nesten 
enhver anledning til å reklamere for sin 
tidligere bok Winning Chess Middlega-
mes (New in Chess 2010). Til hans for-
svar skal det sies at også denne boken er 
god og behandler en rekke av de typiske 
midtspillene og strukturene som gjerne 
oppstår i Rubinstein-varianten, noe jeg 
av og til savner i The Strategic Nimzo-
Indian. Det andre irritasjonsmomentet 
er av mer personlig karakter. Selvfølgelig 
måtte han trekke frem to av mine mer 
smertefulle tapspartier i e3-Nimzo…

På den annen side er det fornøyelig 
å lese hvordan Sokolov hele tiden 
kommer med små spark til sine stor-
mesterkolleger. Særlig er det Loek van 
Wely som får gjennomgå, men det er 
neppe noe ondskapsfullt som ligger bak 
dette. Ivan og Loek er som et gammelt 
ektepar å regne.

Rubinstein-varianten er et meget solid 
alternativ mot evigaktuelle Nimzo-
Indisk og med denne boken står du godt 
rustet til å håndtere alle de utfordringer 
som måtte dukke opp. Jeg gir boken de 
beste anbefalinger.
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Et solid forsvar mot d4 – som også 
gir sjanser for rask seier! Cambridge 
Springs-varianten i dronninggambit er 
virkelig en sjelden fugl.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 (Hvit kan bytte 
om på rekkefølgen av trekkene Sc3/Sf3/
Lg5/e3 – svart gjør uansett det samme) 

3…Sf6 4.Lg5 Sbd7 Den såkalte Ele-
fantfellen; hvit kan ikke vinne bonde 
med 5.cxd5 exd5 6.Sxd5 på grunn av 
6…Sxd5! 7.Lxd8 Lb4+ og svart vin-
ner offiser. 

5.Sf3 c6 6.e3 Da5
XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zpp+n+pzpp'

6-+p+psn-+&

5wq-+p+-vL-%

4-+PzP-+-+$

3+-sN-zPN+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

Utgangsstillingen for Cambridge Springs. 
Med Dd8-a5 opphever svart bindingen 
av Sf6, og lager selv en binding på Sc3. 
Dessuten kaster dronningen stjålne 
blikk mot løperen på g5.  

Svart planlegger å fortsette med Lb4, 
som forsterker presset mot Sc3 og 
fortsetter utviklingen. Deretter vil svart 
gjerne følge opp med Sf6-e4 og ytter-
ligere angrep på Sc3 og Lg5. Når det 
gjelder den “løse” løperen på g5, husk 
også muligheten dxc4 med avdekker 
langs femteraden.

A) 7.Dc2
B) 7.Lxf6
C) 7.cxd5
D) 7.Sd2

A) 7.Dc2

7.Dc2 Et svært naturlig trekk – som 
er temmelig risikabelt! Dronningen 
dekker nå e4-feltet, men det viser seg 
at dette er lite effektivt på grunn av den 
løse løperen på g5.

7…Lb4 8.Ld3 Igjen det mest nærlig-
gende. Hvit gjør klart for rokade, og 
dekker e4–punktet enda en gang. 
Bedre var likevel 8.Sd2, med overgang 
til variant D. 
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zpp+n+pzpp'

6-+p+psn-+&

5wq-+p+-vL-%

4-vlPzP-+-+$

3+-sNLzPN+-#

2PzPQ+-zPPzP"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

8...Se4! Gode råd er allerede dyre. 
Svart truer innslag på c3, hvilket vin-
ner kvalitet og bonde (9...Sxc3 10.bxc3 
Lxc3+ med gaffel). Dette er enkelt å 
oppdage, men svart har også en mer 
skjult trussel. 

9.Tc1? Faktisk en avgjørende feil. Re-
lativt best var 9.Lxe4 dxe4 10.Se5 Sxe5 
11.dxe5 Dxe5, med “bare” en bonde 
over for svart. Etter 9.Tc1 kan svart spille 
Dxa2 (husk denne muligheten!), men 
det finnes noe enda bedre. 

Åpning på 1-2-3

Cambridge Springs

I serien Åpning på 1-2-3 
får du en gjennomgang av 
en sjakkåpning som skal 
gjøre deg i stand til å spille 
åpningen uten ytterligere 
studier.

Dette nummerets åpnings-
artikkel handler om Cam-
bridge Springs, et solid, 
men sleipt forsvar mot 
1.d4. 

Artikkelen er skrevet av 
IM Torstein Bae.

Det var Emanuel Lasker 
som i 1892 ble første-
mann til å spille 6…Da5. 
Flere av sjakkens største 
stjerner har brukt varian-
ten med suksess, blant 
dem verdensmesterne 
Vasilij Smyslov og Garri 
Kasparov. Sistnevnte tok 
en knusende seier med 
Cambridge Springs mot 
Anatolij Karpov i “mara-
tonmatchen” 1984-85.

q

q

9...Sxg5! 10.Sxg5 
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zpp+n+pzpp'

6-+p+p+-+&

5wq-+p+-sN-%

4-vlPzP-+-+$

3+-sNLzP-+-#

2PzPQ+-zPPzP"

1+-tR-mK-+R!

xabcdefghy

10...dxc4! Avdekkeren langs femtera-
den gjør at svart vinner offiser; hvit kan
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ikke redde både løperen på d3 og hesten 
på g5. I et parti Lylov-Novitsjkov, Moskva 
2001, valgte hvit derfor å gi opp. Hvitspil-
leren i dette partiet hadde en rating på 
2251, hvilket viser at det er fort gjort å 
gå på en mine i Cambridge Springs, selv 
for svært dyktige spillere.

B) 7.Lxf6

7.Lxf6 Dette trekket spilles ofte, og det 
er forståelig. Hvit løser straks problemet 
med den utsatte løperen på g5. Svart 
har likevel grunn til å være fornøyd. 
Løperparet er i boks etter bare sju trekk, 
og videre utvikling er veldig grei nå som 
svart bare har én springer som vil stå på 
det fine f6-feltet.

7…Sxf6 8.Sd2! Det klart beste trekket. 
Hvit blokkerer diagonalen a5–e1 og tar 
kontroll over e4–feltet. Et eksempel 
på hvordan det kan gå galt for hvit selv 
uten løperen på g5, fikk man se i partiet 
Gvein-Bae (Oslo 2005): 8.a3 Se4 9.Tc1 
Sxc3 10.Txc3? (Dd2!) Lxa3! og svart 
vant enkelt.   

8...Le7! Det gjelder å begrense seg. Etter 
8.Sd2 er det urealistisk å få til noe mot 
hvits solide oppstilling. Svart fullfører 
derfor heller utviklingen på en fornuftig 
måte, vel vitende om at løperparet gir 
gode sjanser på lang sikt. 

9.Ld3 0–0 10.0–0 
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zpp+-vlpzpp'

6-+p+psn-+&

5wq-+p+-+-%

4-+PzP-+-+$

3+-sNLzP-+-#

2PzP-sN-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

10...Dd8! Et trekk av høy klasse. Svart 
skal fortsette med b6 og Lb7, men det 
går ikke straks – dronningen på a5 
risikerer å bli fanget. Derfor går først 

dronningen tilbake til d8. Et så “treigt” 
trekk er mulig siden hvit har spilt veldig 
lite aggressivt i starten av partiet. 

11.De2 b6 12.Tfd1 Lb7 13.cxd5 cxd5 
14.Tac1 a6 15.Sa4 Ld6 16.Tc2 Sd7 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+l+n+pzpp'

6pzp-vlp+-+&

5+-+p+-+-%

4N+-zP-+-+$

3+-+LzP-+-#

2PzPRsNQzPPzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Med løperpar og solid stilling står svart 
i hvert fall ikke dårligere. Sammenlign 
gjerne med variant D, der svart oppga 
sentrum for å vinne løperparet – her 
har svart god kontroll i sentrum. I par-
tiet Pusjkov-Kasimdzhanov (Frankrike 
1997) tok den senere verdensmester 
snart føringen: 17.Sf3 f5 18.Tdc1 g5!? 
og svart vant til slutt partiet. 

C) 7.cxd5

7.cxd5 Dette virker risikabelt, siden 
svart straks får press mot c3. Likevel 
er 7.cxd5 et godt trekk. Et viktig poeng 
er at løperen på g5 etter Sf6xd5 ikke 

lenger er i trøbbel, siden svart har mistet 
muligheten Sf6-e4. 

7…Sxd5 
XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zpp+n+pzpp'

6-+p+p+-+&

5wq-+n+-vL-%

4-+-zP-+-+$

3+-sN-zPN+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

8.Dd2! Det virker rart å flytte dron-
ningen inn i den farlige diagonalen, 
men dette er nødvendig på grunn av 
bonde a2! 8.Dc2 er naturlig, men da får 
man raskt se forskjellen på en absolutt 
binding (kongen står bak) og en relativ 
binding (med dronningen eller annen 
verdifull brikke bak). 8...Lb4 9.Tc1 
Dxa2! og svart har vunnet en bonde.

8...Lb4 9.Tc1 Nå kan ikke svart slå 
bonden på a2 (hvit slår helt enkelt 
dronningen og vinner offiser). Ei heller 
er Lxc3 fulgt av Dxa2 mulig, for etter 
bxc3 forsvarer hvit a2–bonden med 
dronningen.

9...h6 Et nyttig trekk. Dels får svart luftet
 

X

Åpningen har sitt navn 
etter mesterturnerin-
gen som i 1904 ble 
avholdt i  småbyen 
Cambridge Springs, 
Pennsylvania. I løpet 
av turneringen, som 
overraskende ble vun-
net av hjemmehåpet 
Frank Marshall, ble 
varianten med 6…Da5 
benyttet flere ganger.

q

Hvit kan unngå Cam-
bridge Springs med å 
bytte på d5 tidlig, for 
eksempel 4.cxd5 exd5 
5.Lg5. Etter dette er ikke 
Da5 like effektivt, siden 
Sxd5 ikke lenger er mu-
lig som svar på cxd5 (se 
variant C). Avbyttevari-
anten med tidlig cxd5 
fra hvit dekkes ikke av 
denne artikkelen.

q
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(etter senere kort rokade), og dels blir 
løperen presset bort fra diagonalen 
c1–h6. Dermed mister den kontrollen 
over blant annet f4–feltet (etter senere 
c5xd4 og e3xd4). 

10.Lh4 c5 11.a3 Dette bondeofferet er 
nødvendig, dersom hvit skal håpe på 
fordel. Etter 11.Ld3 cxd4 12.exd4 0–0 
13.0–0 b6 fulgt av Lb7 har ikke svart 
noen problemer. 

11...Lxc3 12.bxc3 
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7zpp+n+pzp-'

6-+-+p+-zp&

5wq-zpn+-+-%

4-+-zP-+-vL$

3zP-zP-zPN+-#

2-+-wQ-zPPzP"

1+-tR-mKL+R!

xabcdefghy

12...b6! Det blir for grådig med 12...
Dxa3: 13.e4 S5f6 14.Ld3 og hvit har vel-
dig kompensasjon med sterkt sentrum 
og sjanse til angrep med e5 eller d5. 

13.Ld3 Etter 13.c4 Dxd2+ 14.Sxd2 Se7 
15.f3 får vi en stilling med løperpar for 
hvit og bedre bondestilling for svart. 
På toppnivå – der spillerne er veldig 

gode til å utnytte løperparet – er dette 
sikkert å regne som litt bedre for hvit, 
men på vanlig nivå tror jeg sjansene er 
helt jevne.  

13...La6 14.0–0 Lxd3 15.Dxd3 cxd4 
16.cxd4 0–0 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+n+pzp-'

6-zp-+p+-zp&
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Sjansene er omtrent jevne. Hvit har 
fordel i sentrum,  mens svart vil prøve 
å skape en fribonde på dronningfløyen. 
Partiet mellom kanonene Khalifman 
og Jusupov (Istanbul 2000) fortsatte 
17.e4 S5f6 18.Tc2 Tac8 19.Tfc1 Txc2 
20.Txc2 Td8 21.Lxf6 Sxf6 22.h3 b5 
23.Tc5 og i denne jevne stillingen ble 
spillerne enige om remis.

D) 7.Sd2

7.Sd2 Et godt trekk. Hvit opphever bin-
dingen av Sc3, og dekker e4–feltet med 
en ny hest. En ulempe er at g5–løperen 
nå mangler dekning. 

7...Lb4 Gjennom å angripe c3, vinner 
svart verdifull tid til utvikling. Som alltid 
må hvit være påpasselig med hvordan 
springeren dekkes, slik at ikke a2–bon-
den går fløyten. 

8.Dc2 0–0 Nå kan hvit tråkke i salaten 
med 9.Ld3?? dxc4! og svart vinner 
offiser. 

9.Le2! 
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9...dxc4 Vanligvis vil man ikke oppgi 
sentrum så enkelt, men her vinner svart 
løperparet. Dermed blir det en grei byt-
tehandel, med sentrumsfordel for hvit 
og løperpar for svart. 

10.Lxf6 Sxf6 11.Sxc4 Dc7 12.0–0 
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Nå gjelder det å fullføre utviklingen på 
en fornuftig måte. En solid metode ble 
funnet for lenge siden: Ld7, Tfd8, Le8. 
Løperen står ganske passivt på e8, men 
den dekker det svake f7–punktet, og den 
kan aktiviseres senere i partiet. 

12...Ld7 13.a3 Le7 Absolutt ikke 13...
Lxc3 – svart må beholde løperparet! 

14.b4 Tfd8 15.Lf3 Le8 16.Tfd1 Tac8

q

Antakelig er Cambrid-
ge Springs en av de 
åpninger med størst 
forskjell mellom elite-
nivå og klubbnivå. Blant 
stormestere regnes åp-
ningen som solid og litt 
forsiktig, men på vanlig 
nivå er det ikke lett for 
hvit å unngå alle skjær 
i sjøen.

Hvis det ikke skjer 
noe spesielt de første 
trekkene, er dxc4 og 
etterpå e5 eller c5 en 
vanlig plan for svart. 
Det er lurt å slå på c4 
først, slik at ikke svart 
ender opp med en iso-
lert bonde på d5.

q



41

XABCDEFGHY

8-+rtrl+k+(

7zppwq-vlpzpp'

6-+p+psn-+&

5+-+-+-+-%

4-zPNzP-+-+$

3zP-sN-zPL+-#

2-+Q+-zPPzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

 Svart har fullført utviklingen, og har nå 
en solid (om enn noe forsiktig) stilling. 
Sjansene burde være omtrent jevne, 
men de to partiene i min database ble 
vunnet av svart. Partiet Anantsjenko-
Alavkin (Russland 2001) viste at svarts 
brikker raskt kan våkne til liv: 17.g3 
h5!? 18.Tac1 h4 19.e4 b5! 20.Sa5 
e5 21.Sxb5 Dd7 22.dxe5 cxb5 og 
svart gikk til slutt seirende ut av kom-
plikasjonene. 

To instruktive partier til selvstudium

Anatolij Karpov (2705) – 
Garri Kasparov (2715)
VM-kamp 1984-85, matchparti 47
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.d4 d5 4.Sc3 c6 
5.Lg5 Sbd7 6.e3 Da5 7.cxd5 Sxd5 
8.Dd2 S7b6 9.Sxd5 Dxd2+ 10.Sxd2 
exd5 11.Ld3
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11...a5 12.a4 Lb4 13.Ke2 Lg4+ 
14.f3 Lh5 15.h4 0–0 16.g4 Lg6 17.b3 
Lxd3+ 18.Kxd3 Tfe8 19.Tac1 
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19...c5 20.Lf4 Tac8 21.dxc5 Sd7 
22.c6 bxc6 23.Thd1 Sc5+ 24.Kc2 
f6 25.Sf1 Se6 26.Lg3 Ted8 27.Lf2 
c5 28.Sd2 c4 29.bxc4 Sc5 30.e4 d4 
31.Sb1 d3+ 32.Kb2 d2 0–1

Yannick Pelletier (2525) - 
Lembit Oll (2650) 
Sjakk-OL 1998, Elista
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3 Sbd7 
5.Lg5 c6 6.e3 Da5 7.cxd5 Sxd5 8.Dd2 
Lb4 9.Tc1 h6 10.Lh4 c5 11.Ld3 cxd4 
12.exd4 0–0 13.0–0 
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13...b6 14.a3 Lxc3 15.bxc3 Lb7 
16.Le4 f5 17.Lxd5 Lxd5 18.Le7 Tf7 
19.Lb4 Da4 20.c4 Lxf3 21.gxf3 
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21...a5 22.Ld6 Dc6 23.c5 Dxf3 24.c6 
Sf6 25.Da2 Sd5 26.Le5 Tf6 27.Tfe1 
Tg6+ 28.Kf1 Dd3+ 29.Te2 Dh3+ 
30.Ke1 Tg1+ 31.Kd2 Txc1 0–1

Mange hvitspillere vil 
gjøre a2-a3, for å stoppe 
løpertrekket til b4. Legg 
derfor merke til et tak-
tisk poeng basert på 
Se4xc3 og etterpå Lxa3 
(variant B).

q

Tre nøkkeltrekk for 
svart er Lb4, Se4 og 
dxc4. Det er en riktig 
kombinasjon av disse 
tre som noen ganger 
vinner offiser, dersom 
hvit er uforsiktig.

q

Garry Kasparov brukte Cambridge 
Springs til å slå Anatolij Karpov i 
VM-matchen i 1984/85.
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En utrolig en passant

Den merkeligste episoden 
i NM oppsto da Henrik 
Carlsen tok feil bonde en 
passant – og motstander 
Olav Erikstad ikke oppda-
get det!

Heller ikke i analysene etterpå skjønte 
Carlsen og Erikstad at noe hadde gått 
galt. Først da Olav Erikstad senere på 
kvelden skulle gjennomgå partiet med 
PC-programmet Fritz, skjedde det noe. 
“Jeg skjønte ikke bæret av hva Fritz drev 
med, før det gikk opp et solid lys for meg 
noen sekunder senere.” Programmet 
ville rett og slett ikke godta trekket – for 
gal bonde var blitt fjernet!

Senere på kvelden fikk Erikstad øye på 
sin motstander bak et restaurantvindu. 
Det var en himmelfallen Henrik Carlsen 
som mottok den forbløffende beskje-
den. Vår fremste sjakkpappa har sett 
mye spill på øverste nivå – men dette 
var noe nytt!

Henrik Carlsen (1919) – 
Olav Erikstad (1776)
NM 2012, klasse 1

1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.exd5 cxd5 4.Se5 
Sc6 5.Lb5 Ld7 6.Sxd7 Dxd7 7.d4 e6 
8.0–0 Sf6 9.c3 Ld6 10.Sd2 0–0 11.f4 
Dc7 12.g3 Se7 13.Ld3 Sf5 14.Sf3 Se4 
15.De1 Sf6 16.Se5 Le7 17.g4 Sd6 
18.Tf3 Sfe4 19.Th3 f6 20.Sf3 f5 21.g5 
g6 22.Se5 Ld8 23.Th6 Sf7 24.Sxf7 
Txf7 25.Le3 Dc6 26.De2 a6 27.Th3 

Lc7 28.Tf3 Sd6 29.Taf1 Se8 30.Lc1 
Sd6 31.h4 Se4 32.Kg2 Te8 33.Th1 
Tee7 34.Tfh3 Tg7 35.Kf3 
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35...h5 Erikstad likte stillingen dårlig. 
Hvit sto klar til h4-h5 og deretter angrep 
i h-linjen. Med tungt hjerte valgte han 
derfor å blokkere med h7-h5, selv om 
hvit kan slå bonden en passant. Det 
gjorde da også hvit, men det er her vår 
merkelige historie begynner. 

36.g5xg6!!?? 
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Hvit slår en passant – men i stedet 
for å ta bort h5-bonden, fjerner han 
g6-bonden! Toppen av kransekaka er 
at Carlsens uvanlige trekk er adskillig 

svakere enn det korrekte gxh6. Erikstad 
spilte imidlertid straks Tg7-h7, for som 
han sier, “dette var eneste trekk som 
ville holde i alle varianter jeg hadde ana-
lysert på forhånd. Trekket er helt opplagt 
når man forutsetter korrekt utført en 
passant, men nå som g-linja er åpen, 
ville jo Tg7-g4 vært mye bedre, som jeg 
så like etter at jeg hadde gjort trekket.”

36...Th7 37.Tg1+ Kh8 38.Lxe4 
dxe4+ 39.Ke3 Txh6 40.Dg2 
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8-+-+-+-mk(

7+pvl-tr-+-'

6p+q+p+-tr&

5+-+-+p+p%

4-+-zPpzP-zP$

3+-zP-mK-+R#

2PzP-+-+Q+"

1+-vL-+-tR-!

xabcdefghy

Med spill i den åpne g-linjen (takket 
være trekket g5xg6!) har hvit et kraftig 
angrep. Erikstad forsvarer seg hardnak-
ket, og redder et halvt poeng. 40...De8 
41.Ke2 Kh7 42.Tg3 Df7 43.Kd1 Td7 
44.Kc2 Ld8 45.Dh1 Lf6 46.Le3 De8 
47.Dg2 Df7 48.Dh1 De8 49.Dg2 Df7 
50.b3 Df8 51.Tg6 Tg7 52.Txg7+ 
Dxg7 53.Dxg7+ Lxg7 54.c4 Tg6 
55.Txg6 Kxg6 56.Kc3 Lf6 57.Lf2 Kf7 
58.a4 Ke7 59.b4 Kd6 60.b5 axb5 
61.axb5 Ld8 62.Kb4 Lc7 63.Le3 Ld8 
64.Lf2 Lc7 65.Kb3 Ld8 66.Le1 Lc7 
67.Lg3 Remis. ½–½
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Sjakkhuset

BESTSELGERE I NETTBUTIKKEN

HOUDINI 2 
AQUARIUM

469 kroner

PLAY THE 
FRENCH  
(4th ed.)

210 kroner

1

3

5

7

2

4

6

8

DGT 2010 

595 kroner

CHESSBASE 11 
STARTER 
PACKAGE

1395 kroner

THE ABC  
OF CHESS 
OPENINGS 
(DVD)

249 kroner

STAUNTON 5 
SJAKKSETT

560 kroner

MIN FØRSTE 
SJAKKBOK 

149 kroner

SILMAN'S 
COMPLETE 
ENDGAME 
COURSE

249 kroner

post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

www.sjakkhuset.no
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Arrangør: Norsk Sjakkforlag, 
3019 Drammen. Tlf 32821064.  
Informasjon: Øystein Brekke, 

også mobil 91 18 91 90.  
E-mail: oeystei@online.no 

 

 

LANDSTURNERINGEN, NM i sjakk 2013 får glimrende spille-
forhold på Radisson Blu Lillehammer Hotel. Gode NM-tilbud på 
hotellet og andre overnattingssteder i nærheten. Klasser for spillere 
på alle nivåer, og både Begynnerturnering og Sjakkleir for barn 8-16 
år, så du kan delta selv om mamma og pappa kanskje ikke har tid?     
I tillegg laglyn med tidshandikap, pratelagsjakk, kafésjakk, fotball, NM 
i lynsjakk mm. Lillehammer er en deilig ferieby - hjertelig velkommen! 
All informasjon på websiden: www.sjakknm2013.no 

 

Påskeferie og sommer 2013 = Sjakkfest! 

Påsken 2013 byr på den tredje NORSK SJAKKFESTIVAL med 
Det åpne NM og flere turneringer for spillere på alle nivåer. 
Arenaen er Norges nye sjakkhotell Quality Hotel & Resort Fagernes, 
som tilbyr både praktfulle spillelokaler og svært gunstige oppholdspri-
ser. Se sjakkprogrammet på websiden: festival.sjakkweb.no.  
For ikke-spillende familiemedlemmer er veien kort til kjente skidesti-
nasjoner som Beitostølen m.fl. Velkommen til en herlig påskeferie! 

Både for deg og alle sjakkfamilier lønner det seg allerede nå å planlegge to minneverdige uker neste år.  
Påmeldingene er i gang, og det samme er bestillingene av hotellrom, campinghytter og leiligheter! 

BUTIKK SENTRALT I DRAMMEN: 
Hauges gate 84 A, 3019 Drammen  

MANDAG — FREDAG kl 1030 — 1630 
Tlf 32 82 10 64, mobil 91 18 91 90 
E-mail: post@sjakkbutikken.no 

www.sjakkbutikken.no 

 

FRITZ OG 
MATS  
på norsk! 
 

Barnas favoritt-CD 
for å leke, lære og 
spille sjakk på PC 
og Mac. Suveren 
for alle 5 — 10 år ! 
kr 275  

 

Nordens største utvalg i sjakk ... 

DIGITALURET DGT 2010    
 

kr 580  
inkl. batterier. 
Gode pakke-
tilbud til  
klubber! 

SJAKK- 
SKOLEN 
a kr 120 med  
løsningshefte 
og diplom. 
111 SJAKK 
MATT kr 50 
Store rabatter  
i gruppesett! 
Start kurs!  

 

Velkommen til en glimrende sjakksesong!  
”Godtebutikken for sjakkspillere” = SJAKKBUTIKKEN, selv-
følgelig! I nettbutikken ser du selv det store utvalget av både 
brikker, brett, klokker, bøker, DVD’er, CD’er, sjakkcomputere, 
premieartikler m.m. Vi gir gode tilbud til klubben på både 
utstyrskjøp og premier — ta kontakt, og vi sender! 
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Norges Grand Prix
Sluttstillingen 2011/2012

Klasse Mester (o. 1999)
1. Jon Ludvig Hammer, OSS      120
2. Aryan Tari, Kristiansund     118
3. Herman Vallente jr, Stjørdal       115
4. Tormod Ingul, SMPOAÅ       108
5. Even Thingstad, Hønefoss         99

Klasse 3 (1250-1499)
1. Odd Ristesund, Kampen     120
1. Arman K. Ghaderi, Elefantene    120
3. Jøran S. Pettersen, Porsgrunn    111
4. Ole Jacob Johnsen, Nittedal       106
5. Endre Machlik, Tromsø     106

Klasse 1 (1750-1999)
1. Johan-Seb. Christiansen, Caissa     120
2. Herman Vallente jr, Stjørdal       120
3. Tormod Ingul, SMPOAÅ       113
4. Johan Salomon, Nordstrand       110
5. Tore Garberg, SK 1911       108

Klasse 4 (1000-1249)
1. Andreas Tryggestad, Nordstrand   120
2. Didrik Braathen, Nordstrand    120
3. Elise S. Jacobsen, Tromsø     120
4. Sigve Sundsbø, Elefantene       120
5. Trygve Dahl, Elefantene       120

Klasse 2 (1500-1749)
1. Tore Garberg, SK 1911       120
2. Sondre Merkesvik, Bergens       120
3. Francisco Gonzalez, Strømmen  115
4. Håvard M. Skagseth, Tromsø    115
5. Ole Jakob Hegelund, Byneset    115

Klasse 5 (u. 1000)
1. Kazim Yilmaz, Modum        120
2. Elise S. Jacobsen, Tromsø       120
2. Anders N. Aure, Drammens      120
4. Andreas Fossan, Stavanger       120
5. Ingrid A. Greibrokk, Alta       110

Mester: Hammer, Tari og president 
Aulin-Jansson.

Klasse 2: Merkesvik og  
Garberg.

Klasse 3: Ghaderi, Ristesund 
og Pettersen.

Klasse 4:Sundsbø, Dahl, Braathen, Tryggestad, 
Jacobsen og president Aulin-Jansson.

Klasse 5: Jacobsen, Yilmaz, Aure, Fossan og presi-
dent Aulin-Jansson.
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Hundre prosent 
vellykket

Norges Grand Prix domineres av unge talenter 
på rask vei framover. Men ingen kunne hamle 
opp med Odd Ristesund (67).

Av SIlje Bjerke

Ristesund vant superbonusen på 5000 kroner som den med flest 
klasseseire i Grand Prix-sesongen 2011/2012. Med 11 turnerings-
seire var Ristesund én triumf foran stormester Jon Ludvig Hammer 
på andreplass.

- Jeg jobbet hardt for superbonusen. Det var en skikkelig arbeidsseier, 
forteller Ristesund. Han deltok på hele 31 turneringer denne seson-
gen. - Jeg hadde maks GP-score med 120 poeng allerede i oktober, så 
da kunne jeg øke ambisjonene og gå for superbonusen, sier han. Med 
to flyturer til Tromsø, og togturer til Trondheim og Bergen, sikret han 
seieren gjennom iherdig innsats og godt spill. 

Ristesund trives svært godt med GP-systemet. - Norges Grand Prix er en 
av de få sjansene folk på mitt nivå har til å vinne noe i sjakk. Å stimulere 
til aktivitet var jo også målet med det nye GP-systemet, og det fungerer 
i hvert fall godt for min del, sier han.

Tillitsvalgt og lynhai
Ristesund er oslomann og jobber som rådgiver i Departementenes 
servicesenter. Han har vært en sentral skikkelse som både spiller og 
tillitsvalgt i sjakken i mer enn 40 år.

- Jeg begynte å spille turneringssjakk i Akademisk sjakklubb høsten 
1969, da klubben arrangerte en begynnerturnering.  Kort tid etter var 
jeg materialforvalter i både klubb og krets, forteller Ristesund. Som 
materialforvalter var Ristesund den første som kom og den siste som 
gikk, og det var mye å gjøre i det som var en svært aktiv periode for Oslo 
sjakkrets. - Etter en stund ble jeg medlem i Oslo Schakselskap. Der 
har jeg også vært kasserer, turneringsleder og rådsmedlem, forteller 
Ristesund. - Jeg har vel i grunn hatt tillitsverv ett eller annet sted hele 
tiden. I OSS var Ristesund en fast lynspiller. Han har vunnet lavere klasse 
i Sommerlynet cirka ti ganger, det er antagelig flere sammenlagtseire 
enn noen annen spiller, uansett klasse.

I dag er Ristesund medlem – og kasserer – i Kampen sjakklubb, en 
liten og trivelig klubb på Oslos østkant. Også her er Ristesund en fast 
lynhai. Av og til gjør han rent bord i lynsjakkturneringene i Kampen, 
og da kan man høre han i sitt sedvanlig gode humør utbryte at ”det 
har vært en 100 prosent vellykket aften!” Da det var to lynturneringer 
på en kveld og Ristesund gjorde rent bord i begge to, takket han for seg 
med at ”det har vært en 200 prosent vellykket aften!”
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Fra fengselsmuren til seierspallen
I en lang karriere har det blitt mange sterke resultater for 
Ristesund. I 1976 ble han beste nordmann i Jarleslaget, med 
tredjeplass bak Heikki Westerinen og Ilmari Tuomainen. Tre 
år før hadde han rykket opp fra klasse 1 til klasse mester i 
NM i Sandnes, med 6,5 av 9 poeng.

Ristesund husker også med glede Follo Open tidshandikap 
i 1979, en turnering han vant. - Jeg hadde i en periode blitt 
hyret inn av Rolf Kvassheim til å spille simultan i Oslo fengsel 
på lørdagene. Jeg dro rett derfra og syklet til Follo, forteller 
Ristesund, som er en ivrig syklist. - Jeg spiste en god middag 
på veien og slappet litt av i veikanten. Men jeg glemte tiden 
og innså at jeg ikke kom til å rekke fram i tide. Heldigvis kom 
Gaute Lindgaard forbi i bil og plukket opp både meg og syk-
kelen. Det hele ble en tur fra fengselsmuren til seierspallen, 
sier Ristesund med et smil.

Stor sjakkglede
Det er liten tvil om at det er en ekte sjakkentusiast som vant 
årets Grand Prix. - Alle partier er givende for meg, uansett 

resultat, sier Ristesund. - Jeg spiller for meg selv, uten press, 
og jeg kan også glede meg på vegne av motstanderen min 
hvis jeg taper. 

Grand Prix gir også gleder utenfor sjakkbrettet. - Jeg får reist 
mye, og truffet mange hyggelige folk. Det er ofte fine hoteller, 
med mye god mat. Et eksempel er General hotell i Hønefoss, 
som er helt ideelt. Ristesund sykler gjerne til turneringer. - Det 
gir både åndelig og fysisk mosjon. Og det er bra at GP spilles 
i helgen, slik at det ikke går utover jobben. Og selvfølgelig er 
sammenlagtseieren en fin motivasjon, sier han. 

Årets supermann satser imidlertid ikke på å gjenta sukses-
sen denne sesongen. - Jeg har som mål å vinne klassen min, 
klasse 3, men superbonusen er ikke et mål lenger nå som 
det er oppnådd. Jeg har også andre hobbyer jeg vil satse på, 
blant annet lokalhistorie, forteller han. Men med andreplass 
i fjor og førsteplass i år er Ristesund Norges mest suksessrike 
Grand Prix-spiller, og det vil ikke overraske om han er å se i 
toppen også neste år.

Advokatfirmaet Finn 
Chess International

Harstad 19.-21. oktober

- Seks runder i to grupper (over/under 1500)

- Første runde hurtigsjakk, resten av turneringen langsjakk

- FIDE-ratet med mange sterke spillere. Teller i NGP

- Rimelige flybilletter med Norwegian/SAS

        

www.harstadsjakklubb.no

Mer informasjon:
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Triumf i Moskva

Magnus Carlsen virket preget av en lang 
sjakkpause og det så lenge ut til at noen 
andre skulle gjøre opp om seieren i Tal 
Memorial. Men så endte alt som det 
skulle – alle snublet og Magnus vant.

Tekst: Torbjørn R. Hansen
Foto: Calle Erlandsson

At årets utgave av Tal Memorial skulle starte med en lyn-
sjakkturnering passet Magnus perfekt. Et rekordlangt avbrekk 
fra sjakken hadde ført til betydelige mengder rust som skulle 
fjernes. Det virker ikke som om Magnus hadde noen særlig 
problemer med å få opp farta, og Magnus kom på andreplass 
i lynturneringen. Men lyn er lyn. 

Lynsjakkturneringen er kun for en lek å regne sammenlignet 
med langsjakken. Spillerne er her for å tyne hjerneceller og 
svette i timevis. Mens Morozevich og Kramnik fosset av gårde 
og banka inn den ene seieren etter den andre, innledet 
Magnus med fire remiser. Det så ikke akkurat ut som om 
han hadde kommet på noen revolusjonære åpningsnyheter 
i langferien. Men selv rusten og en anelse blek med de hvite 
brikkene, fikk vi nok en gang se hans enorme styrke i runde 

fem. Med de svarte brikkene utspilte han Radjabov fullstendig 
fra en stilling der Gelfand og Anand hadde blitt enige om remis. 
(Se parti på neste side.) 

Ubeseiret
Til tross for denne seieren så det ikke ut til at Magnus skulle 
vinne, men samtidig punkterte både Morozevich og Kramnik 
og tapte det ene partiet etter det andre. 

Før siste runde hadde Magnus kun vunnet ett parti, men 
likevel hadde han mulighet til turneringsseier. Men for at 
dette skulle skje var han nødt til å slå Luke McShane, mens 
en formsvak Aronjan måtte beseire italienske Caruana. Utrolig 
nok skjedde akkurat dette og Magnus endte øverst på pallen. 
To seire med svart, syv remiser, en liten haug med rust ved 
siden av sjakkbrettet og Magnus var øverst på pallen. Alt er 
som det skal være. 

Med det gikk Carlsen opp to ratingpoeng – til ny personlig 
rekord på 2837. Han økte samtidig ledelsen på verdensran-
kingen til nummer to Levon Aronjan og er nå 21 poeng foran 
armeneren.

Vi ser nærmere på partiet mot Radjabov.
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Tejmour Radjabov - Magnus Carlsen
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 
Lc5 
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I første runde vant Radjabov et flott parti 
mot Tomasjevskij med 5.Sb3. Grunnen 
til at han ikke valgte samme fortset-
telse i dette partiet er at det er nettopp 
Magnus som har gjort varianten med 
5.Sb3 populær. 

5.Sxc6 Df6 6.Df3 Enda en motevariant. 
Sluttspillene som kan oppstå etter dron-
ningbytte har en uvanlig bondestruktur 
og hvit har gode muligheter til å presse 
svart. 6...Dxf3 har blitt prøvd mange 
ganger og til tross for alle avbyttene etter 
7.gxf3 bxc6 8.Le3 Lxe3 9.fxe3 oppstår en 
spennende stilling. 

6...bxc6 7.Dg3 d6 8.Sc3 Dg6 
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Det er temmelig opplagt at dronningene 
kommer til å forsvinne, men ingen 
av spillerne har foreløpig lyst til å slå, 
siden motstanderen vil få gleden av en 
halvåpen h-linje. 

9.Ld3 Sf6 10.Sa4 Ld4 11.c3 Lb6 
12.0–0 Dxg3 Så fort hvit har forpliktet 
seg til kort rokade velger svart å bytte 

dronninger siden hvit ikke vil få noe 
glede av den åpne h-linjen. 

13.hxg3 Sg4 14.Lf4 f6 
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Svart planlegger å ha kongen i sentrum 
siden vi nærmer oss sluttspillet, og han 
stabiliserer derfor sentrum. Radjabov 
har fått ingen verdens ting ut av forde-
len av å starte med de hvite brikkene. 
I fortsettelsen ser vi at Magnus søker 
etter initiativet. 

15.Tad1 h5 16.Le2 Le6 17.Sxb6 
axb6 18.a3 Ke7 19.f3 Se5 20.Kf2 b5 
21.Lxe5 fxe5 22.Ke3 
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Denne stillingen trodde nok de fleste 
skulle ende i remis. Vel, kanskje ikke 
alle – leserne av Norsk Sjakkblad har 
gang på gang sett Magnus vinne slike 
stillinger. Han starter med å skvise litt 
liv ut av h-linjen.  

22...h4 23.gxh4 Txh4 24.Th1 Tah8 
25.Txh4 Txh4 Med sine neste trekk 
røper Radjabov at han har tenkt til å sitte 
stille og se på mens Magnus forbedrer 
stillingen sin. 

26.Tc1 Th2 27.Kf2 Th8 28.Ke3 g5 

29.Ld3 
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Hvordan skal Magnus komme videre? 
Ved å se på den svarte bondemassen på 
dronningfløyen blir det tydelig at denne 
må utnyttes. Magnus ønsker å avansere 
med c6-c5-c4 for deretter å spille c7-c6 
og d6-d5-d4. For å få til dette er det 
nødvendig å først dekke bonden på b5. 
Legg merke til at svart aldri må la hvit 
overta kontrollen over h-linjen. 

29...Kd7 30.Ta1 Lb3 31.Tc1 
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31...Kc8 Sett i ettertid er det naturlig å 
spørre seg hvor Radjabov tråkket feil. 
Jeg tror det skyldes at han forsvarte seg 
fryktelig passivt, og kanskje dette ville 
vært en passende anledning til å bryte 
ut av jerngrepet med 32.c4! Etter 32…
bxc4 33.Lxc4 Lxc4 34.Txc4 er remis et 
svært sannsynlig resultat, men Magnus 
hadde nok forsøkt seg videre også her. 

32.Kf2 32.Kb7 33.Kg3 Før Magnus 
avanserer bonden til c4 passer han på 
å holde løperen sentralt plassert. 

33...Le6 34.Ta1 Kb6 35.Tc1
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35...c5 Endelig! Hvit kan nå angre på 
sin passive strategi. 

36.Ta1 c4 37.Lc2 Kc5 38.Te1 c6 
39.Lb1 Igjen ser det vanskelig ut for 
svart å komme videre siden d6-d5 vil 
etterlate e5-bonden utsatt. Magnus skal 
derfor manøvrere kongen tilbake til f6 
slik at d6-d5 blir mulig. 

39...Kb6 40.Lc2 Kc7 41.Kf2 Kd7 
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42.a4 Radjabov innser endelig alvoret 
og prøver å bryte seg ut, men nå er det 
antagelig allerede for sent. 

42...bxa4 43.Ta1 

43.Lxa4 fristet ikke på grunn av 43…
Ta8 44.Ta1. Bindingen passiviserer hvit 
fullstendig. 
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43...Tb8! Kan Radjabov ha oversett 
dette trekket? Hvit er nødt til å dekke 
bonden på b2 med tårnet, noe som 
betyr at bonden på a4 må slås med 
løperen. Denne klønete oppstillingen 
gir svart muligheten til å gjennomføre 
det etterlengtede bruddet. 

44.Ta2 d5 45.exd5 cxd5 46.Lxa4+ 
Kd6 47.Lc2 d4 Magnus har nå fått til 
alt han kan ønske seg.  

48.Le4 Tb6 49.Ke2 g4 
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En ny fløy åpnes, og med tårnet bort-
gjemt på a2 er dette avgjørende. 

50.fxg4 Relativt best var 50.Kd2, slik 
at bonden på f3 kan hjelpe til med å 
kontrollere svarts e-bonde. 

50...Lxg4+ 51.Kd2 Det er kun løpe-
ren på e4 som holder svarts bønder på 
trygg avstand, og Magnus velger derfor 
å bytte løpere. 

51...Le6 52.Kc2 Ld5 53.Lxd5 d3+ 
54.Kd2 Kxd5 55.Ke3 Tg6 56.Ta5+ 
Ke6 
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57.Ke4 Bondesluttspillet som oppstår 
etter 57.Ta6+ Kf5 58.Txg6 Kxg6 59.b3 
cxb3 60.Kxd3 er håpløst på grunn av 
60...e4+ og en av svarts bønder blir til 
ny dronning. 

57...Tg4+ 58.Kf3 Tf4+ 59.Ke3 Tf1 
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Radjabov hadde fått nok, siden Magnus 
vil manøvrere tårnet til e2 for deretter å 
slafse i seg bønder eller avansere med 
e-bonden.  0–1

1. Magnus Carlsen (NOR)  5,5
2. Fabiano Caruana (ITA)   5,0
3. Tejmour Radjabov (AZE)  5,0
4. Aleks. Morozevitsj (RUS)   4,5
5. Levon Aronjan (ARM)  4,5

6. Vladimir Kramnik (RUS)   4,5
7. Aleks. Grisjtsjuk (RUS) 4,5
8. Hikaru Nakamura (USA)   4,0
9. Luke McShane (ENG)   4,0
10. E. Tomasjevskij (RUS)   3,5

Tal Memorial 2012  Moskva 8.-18. juni. 9 runder. 



51

En rekke andreplasser
Til tross for at Magnus 
ruver høyest på ratinglis-
tene har han måttet nøye 
seg med mange andre-
plasser den siste tiden.  

Storturneringen i Biel ble usedvanlig 
kaotisk etter at Aleksander Morozevitsj 
måtte trekke seg på grunn av sykdom og 
ble erstattet av en uforberedt Viktor Bo-
logan. Det gjorde Magnus til enda større 
favoritt, men han måtte likevel se seg 
slått av en storspillende Wang Hao fra 
Kina. Til tross for at mange hadde håpet 
på turneringsseier var andreplassen en 
suksess for Magnus som beseiret turne-
ringsvinneren i begge innbyrdes partier. 
Magnus kunne dessuten kose seg med 
å regne ut en pen liten ratingfremgang 
på turen hjem.  

I et av toppoppgjørene mot Wang Hao 
løste Magnus problemene på elegant vis. 

Wang Hao - Magnus Carlsen 
Biel 2012, runde 7  
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Dersom svarts a-bonde går tapt vil hvit 
ha en klar fordel i sluttspillet. Magnus er 
imidlertid godt kjent med at randbønder 
er springernes mareritt.  

46...Sb6! 47.Kf2 Poenget er 47.Sxb6 
a3 og bonden spaserer i mål. 47...Sfd7 
Nå har svart en sunn merbonde og førte 
seieren sikkert i havn. 0–1 (60 trekk) 

I verdensmesterskapet i hurtigsjakk 

og lynsjakk i Kazakhstan hadde nok 
de fleste håpet på norsk seier. I hur-
tigsjakkturneringen så lenge Magnus 
ut som en sikker vinner, men etter en 
forferdelig avslutning måtte han se seg 
slått av Sergej Karjakin. Vi fokuserer på 
det positive og se hvordan Magnus slo 
verdensmesteren.  

Magnus Carlsen - Sergej Karjakin
VM i hurtigsjakk 2012, runde 10
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Magnus levner Karjakin ingen sjanse 
og gjør kort prosess med 57.Th8+ 
Kf7 58.Txf8+! Svart ga opp. Poenget 
er 58...Kxf8 59.h7 Txe5+ 60.fxe5 Kg7 
61.e6 og hvit vinner. 1–0

Magnus så antagelig fram til å revansjere 
seg i lynsjakkturneringen, men heller 
ikke her skulle det holde helt inn. Vin-

ner ble Aleksander Grisjtsjuk, mens vår 
helt spurtet inn til andreplass. 

Mot Le Quang Liem fra Vietnam fikk 
Magnus inn en underholdende avslut-
ning.    

Magnus Carlsen - Le Quang Liem
VM i lynsjakk 2012, runde 25
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34.Sxf5! exf5 35.Lxg6+ Kg8 Poenget 
er 35...Kxg6 36.Dxf5 matt! 

36.Dxf5 Det er ingenting som kan 
stoppe hvits angrep.  

36...Le5 37.Lf7+ Kf8 38.Ld5+ Ke8 
39.Dg6+ Kd7 40.Tf7 Svart mister 
dronningen.  Han rakk å få inn 40...
Taf8 før han enten ga opp eller tapte 
på tid. 1–0

Magnus måtte se seg slått av Aleksander Grisjtsjuk i VM i 
lynsjakk. (Foto: Arrangøren)
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Hammer vant i Andorra

Jon Ludvig Hammers prestasjon i 
Andorra Open er en sjelden fugl: 
Norsk seier i en åpen internasjonal 
turnering!

“Det er ikke ofte en norsk spiller 
utenom Magnus Carlsen vinner en 
såpass sterk turnering, og vi må nok 
tilbake til GM Einar Gausel i Cappelle la 
Grande i 2001 og GM Simen Agdestein i 
samme turnering i 1999 for å finne noe 
sammenlignbart”, skrev Eirik Gullaksen 
på bergensjakk.no. Magnus Carlsen har 
nemlig aldri klart noe lignende. Etter 
at GM-tittelen var i boks tidlig i 2004, 
gikk 13-åringen over til å spille lukkede 
turneringer. 

Dermed er det først og fremst Jon 
Ludvig Hammer som kan levere nor-
ske triumfer i kamp med stormestere 
og hvermansen. Med sitt vanlige solide 
spill ble det i Andorra fem vinster og 
fire remiser for Hammer. Dermed var 
det for en gangs skyld et norsk navn 
øverst på tabellen. Også stormesterne 
Kiril Georgiev, Miguel Illescas og Ju-
len Arizmendi scorte 7 poeng, men 
kvalitetsberegningen var krystallklar i 
Hammers favør.

- Jeg hadde NM som det store målet, 
og var skuffet etter det. Kanskje var det 
fordi jeg ikke følte noe press at det gikk 
så bra i Andorra. Spillet var godt, synes 
jeg, og det ga uttelling i mange poeng. 

Han rangerer resultatet som sitt femte 
beste, og det nest beste i en åpen turne-
ring. Ratingprestasjonen i Andorra var 
2699, en god del høyere enn da han vant 
på Gjøvik i 2009, men den gang vant han 
udelt, og ble samtidig stormester. 

Denne høsten ser det ut til å bli bare 
seks partier med lang tenketid for Ham-
mer. Krevende studier i journalistikk 
er årsaken. Lysten står det ikke på, 
sier han. Når det etter hvert roer seg på 
studiene, ser han frem til mer sjakk.

- Mitt beste parti i Andorra var nok mot 
Artur Kogan. Jeg synes avgjørelsene 
jeg brukte tid på fungerte, selv om jeg 
i ettertid ser at han ikke var så langt 
unna remis.

Jon L. Hammer (2638) – 
Artur Kogan (2587)
Andorra Open 2012

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 Benkø-
gambit. Svart ofrer en bonde for å gripe 
initiativet på dronningfløyen. Det er 
ikke lett å spille hvit, men åpningen 
er nok mer effektiv på mer ordinært 
nivå. I Biel-turneringen spilte Viktor 
Bologan tre ganger Benkø, med tre tap 
som resultat. 
4.cxb5 a6 5.bxa6 g6 6.Sc3 Lxa6 7.e4 
Lxf1 8.Kxf1 d6 9.g3 Lg7 10.Kg2 0–0 
11.Sf3 Sa6 “Dette overrasket meg. 
Siden springeren på a6 ikke bidrar i 

kampen om e5-feltet, bestemte jeg meg 
for å bryte med e5.” (Hammer) 
12.De2 Db6 13.Lg5 h6 14.Lxf6 Lxf6 
15.e5 dxe5 16.Sxe5 Db7 Hvit har 
fortsatt en bonde ekstra, men med den 
svake d5-bonden er stillingen langt fra 
klar. 17.Tad1 e6 18.The1 Sb4 19.Df3 
Lxe5 20.Txe5 Sxd5 21.b3 
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“Truslene på dronningfløyen tvang 
meg til å gi tilbake bonden, men slik er 
moderne gambitspill: Man gir tilbake 
for å oppnå andre fordeler. Hvit har en 
liten fordel grunnet mer aktive brikker.” 
(Hammer)  21...Dc7 22.Sxd5! Dxe5 
23.Sf6+ Kg7 24.Sd7 Db2 25.Sxf8 
Txf8 26.a4 Etter en taktisk vending er 
det ingen tvil om hvits fordel: a-bonden 
er en maktfaktor. 

26...Tb8 27.Td7 Df6 28.De3 c4?! 
29.bxc4?! Etter partiet oppdaget Ham-
mer en taktisk finesse: 29.Txf7+! Kxf7 
(29...Dxf7 30.De5+) 30.Da7+ De7 
31.Dxb8 cxb3 32.Dxb3 og hvit har et 
vunnet sluttspill. 

Norsk triumfer i åpne turneringer
1980 Leif Øgaard          Gausdal
1997 Einar Gausel          Gausdal
1998 Jonathan Tisdall        Egypt
1999 Simen Agdestein      Cappelle
2009 Jon L. Hammer          Gjøvik
(Listen er ikke utfyllende.)
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Debatt

Juniorklassen fikk en klar og verdig vinner i årets Landsturne-
ring ved Aryan Tari.  Han er den yngste vinner av juniorklassen 
noensinne – knapt 13 år gammel.  Av de som deltok i årets 
juniorklasse så er nok han den eneste  som har noe i Eliteklas-
sen å gjøre neste år.  For øvrig sammen med Kristian Stuvik 
Holm av spillere under aldersgrensa for juniorer.
 
Men hvorfor deltar ikke våre eldste og beste i aldersgruppa 
17–20 år i juniorklassen? Kun én med rating over 2000 i 
denne aldersgruppe deltok i årets juniorklasse. Riktignok  
deltok tre juniorer i eliteklassen, men hva med de øvrige 
talentene i denne aldersgruppen? For øvrig var deltakerantal-
let i juniorklasse A i år mer enn halvert sammenliknet med 
deltakelsen ti år tilbake i tid.
               
Noen juniorer velger turneringer i utlandet under Landstur-
neringen, men de fleste er helt fraværende. Enkelte etter å ha 
blitt strøket fra eliteklassen, mens andre gjemmer seg bort i 
mesterklassen. I mesterklassen møter de garvede spillere med 
en annen posisjons- og spilleforståelse, som det ikke er så lett 
å nedkjempe. De fleste yngre som prøver seg i den klassen  
lykkes ikke, men kommer ofte langt ned på resultatlista. Kun 
én junior har lykkes i denne klassen de siste ti år –  Espen 
Forså. Han kom på andreplass i Mesterklassen i 2006 etter 

å ha nedkjempet klassens vinner. To år seinere vant han 
juniorklassen med klar margin.
 
Juniorklassen burde få gjenreist sin prestisje. Den er kvalifise-
rende for eliteklassen som er et av målene for de unge talent-
fulle. Hva kan gjøres?  Sentralstyret i NSF fremmet et forslag 
om å gjeninnføre Kandidat Elite som kvalifiserende klasse for 
eliteklassen. Hvis man la lista på minimum 2250 i rating for 
denne klasse så ville juniorklassen kunne bli mer attraktiv 
enn mesterklassen for de beste juniorene under elitenivået.
 
Trenere, ledere og foresatte bør bevisst jobbe med å få de aller 
beste på hvert alderstrinn til å delta i sine aldersklasser inntil 
de er ”kvalifisert” til en høyere aldersklasse som de kan bli 
ved å vinne eller nesten vinne i en lavere aldersklasse. Atle 
Grønn – og om jeg ikke husker feil også Leif Erlend Johan-
nessen – skrev om denne problemstillingen i fjor uten at det 
kom noen synlige reaksjoner. For øvrig bør vi ha forståelse for 
at spillere med 3-400 lavere rating enn broilerne i sin klasse 
velger å spille i Landsturneringens ratingklasser. De bør få 
spille på et nivå de er komfortable med og hvor de kan utvikle 
seg. De bidrar til vitalisering av norsk sjakk.

Per F. Olsen

Hvordan går det med juniorklassen?

29...Tb4 30.a5 Txc4 31.a6 e5 32.a7 
Dc6+ 33.Df3 Dxf3+ 34.Kxf3 Ta4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zP-+R+pmk-'

6-+-+-+pzp&

5+-+-zp-+-%

4r+-+-+-+$

3+-+-+KzP-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

“Min motstander følte dette var klar 
remis, mens jeg mente hvit sto til vinst! 
Jeg vet ikke hva den som er den korrekte 

vurdering av stillingen, men det er helt 
klart vanskelige å vinne enn jeg trodde.” 
(Hammer) 35.Ke3 Kf6 36.Kd3 Ke6 
37.Tb7 f5 38.Kc3 Kd5 39.Kb3 Ta1 
40.Kb4 Ke4 
XABCDEFGHY
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41.Tc7! Dette stopper Ke4-f3, siden 
hvit da kan avgjøre partiet med Tc3+ 
fulgt av Ta3. 

41...f4 42.f3+ Kf5 43.Kb5 “Resten er 
enkelt, siden svart ikke kan spille e4: 
43...e4 44.fxe4+ Kxe4 45.Tc4+ Kf3 
46.Ta4.” (Hammer) 

43...h5 44.Kb6 fxg3 45.hxg3 g5 
46.Tf7+ Ke6 47.Tf8 Ta6+ og Kogan 
ga samtidig opp partiet. 1–0 (Hammers 
kommentarer er hentet fra bloggen 
“Hammer's Corner”, som du finner på 
blog.chess.com/SultanOfKings.)
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Fasiten på sjakk?

Dette er saken

· For 100 år siden begynte de første 
forsøk med sjakkcomputere. I dag er 
maskinene langt sterkere enn verdens 
beste mennesker.

· Løsningen er nær? En av verdens frem-
ste eksperter på datasjakk, norske Martin 
Thoresen, tror  computerne i framtiden 
vil kunne si noe om sjakk ved best spill 
er remis, eller om hvit vinner.

Har den evige kampen mellom mennesket 
og maskinen blitt avgjort til maskinens 
fordel?

Av Silje Bjerke

 I alle tider har kampen mellom mennesket og maskinen fascinert, 
og på ingen arena har dette vært mer tydelig enn i sjakken. De 
legendariske matchene mellom Kasparov og Deep Blue på 90-tallet 
dominerte nyhetsbildet. “We are sharing the world with another 
species, one that gets smarter and more independent every year,” 
skrev Newsweek i 1997, da Kasparov som den første verdensmester 
tapte mot en computer. I dag har verdens sterkeste dataprogram, 
Houdini, omtrent 3200 i rating. Er det bare et tidsspørsmål før 
computerne har funnet løsningen på sjakk?

Den første computeren
Blant de mest kjente og fornøyelige historier om sjakk, er den om 
den første sjakkmaskinen, “Tyrkeren”. Tyrkeren ble laget i 1769 av 
ungareren Wolfgang von Kempelen. Von Kempelen ønsket å impo-
nere den østerrikske keiserinnen Maria Theresa, og presenterte en 
sjakkspillende “robot” for henne (se illustrasjon til høyre). Roboten 
vakte stor oppstandelse både i Europa og Amerika, og alle ville se og 
spille med Tyrkeren. I sin 85 år lange karriere bekjempet maskinen 
blant andre Napoleon og Benjamin Franklin. Her er visstnok et av 
partiene til “Tyrkeren”, mot ingen ringere enn Napoleon.

Napoleon – Tyrkeren
1.e4 e5 2.Df3 Napoleon prøver på skolematten. 
2...Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Se2 Lc5 5.a3 d6 6.0–0 Lg4 7.Dd3 Sh5 8.h3 
Lxe2 9.Dxe2 Sf4

XABCDEFGHY
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Napoleon har allerede en dårlig stilling, men her kommer den avgjø-
rende feilen. 10.De1 Sd4 Et fint trekk, men Tyrkeren kunne vunnet

Den første “sjakkcomputeren”, Tyrkeren. Inne i 
konstruksjonen satt en sterk sjakkspiller. (Foto: 
Wikimedia)
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Mennesket vs computeren
  Berømte matcher

    1996 Kasparov - Deep Blue   4-2
    1997 Kasparov - Deep Blue  2,5-3,5
    2002 Kramnik - Deep Fritz  4-4
    2006 Kramnik - Deep Fritz  2-4

raskere med 10...Dg5! Det er matt i sju trekk i følge den moderne 
computeren! 
11.Lb3 11.Dd1 var siste sjanse. 
11...Sxh3+ 12.Kh2 Dh4

XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-snP+-wq$
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13.g3 Sf3+ 14.Kg2 Sxe1+ 
14...Sf4+ 15.gxf4 Dg4+ 16.Kh1 Dh3# var også mulig. 
15.Txe1 Dg4 16.d3 Lxf2 17.Th1 Dxg3+ 18.Kf1 Ld4 19.Ke2 
Dg2+ 20.Kd1 Dxh1+ 21.Ke2 Dg2+ 22.Ke1 Sg1 23.Sc3 
Lxc3+ 24.bxc3 De2# 0–1

Imponerende spill av en robot fra 1700-tallet! Hemmeligheten? 
Inni roboten satt det selvfølgelig en relativt sterk sjakkspiller. 
Konstruksjonen var så god at ingen avslørte roboten.

Uten juks
Hva så med ekte computere? I 1912 bygde den spanske sivil-
ingeniøren og matematikeren Leonardo Torres y Quevedo en 
maskin som kunne spille sluttspillet konge og tårn mot konge, 
mens i 1957 kom det første programmet som kunne spille et helt 
sjakkparti. Deretter gikk utviklingen raskt. I 1962 kom program-
met Kotok-McCarthy fra MIT, som var det første til å spille sjakk 
på en skikkelig og troverdig måte. Den første gangen et program 
slo et menneske i et turneringsparti var i 1967, ved programmet 
“Mac Hack Six”. Kampen var i gang.

På 80-tallet ble det klart at det ikke var opplagt at de beste men-
neskene ville holde computerne bak seg. I 1981 bemerket “Cray 
Blitz” seg med å vinne Mississippi-mesterskapet med fem strake 
seire og en ratingprestasjon på 2258. Med sin seier mot Joe 
Sentef (2262) ble Cray Blitz den første computeren som slo en 
mesterspiller og oppnådde en rating på mesterstyrke.

I 1988 ble saken klar: Computerne kunne hamle opp med selv de 
skarpeste menneskehjerner. “Deep Thought” delte førsteplassen 
med stormester Tony Miles i “The Software Toolworks Champi-
onship”, foran blant andre tidligere verdensmester Mikhail Tal 
og stormestere som Samuel Reshevsky, Walter Browne og Mikhail

For mange muligheter

Kan en computer klare seg med kun matematisk 
intelligens, dvs ved bare å regne trekk framover? 

For å se to trekk framover må computeren evalu-
ere 1 500 625 stillinger. Tre trekk betyr nesten to 
milliarder stillinger. Fire trekk mer enn to tusen 
millarder stillinger. 

Forskere anslo at en computer som gikk fem ganger 
så fort som Deep Blue, som kunne se på 200 millio-
ner stillinger i sekundet, ville bruke omtrent 3,3 mil-
liarder år på å sjekke alle mulighetene for ti trekk.

En umulig oppgave. En av de fremste utviklerne, 
Alan Turing, forklarte i 1946 at “det vi ønsker er en 
maskin som kan lære av egne erfaringer. Maskinen 
må selv kunne forandre sine egne instruksjoner.” 
Dette er altså en av nøklene bak computernes 
moderne suksess. Matematikk er ikke nok, i et så 
komplisert spill som sjakk.

Computeren Deep Blue, 
som spilte de legendariske 
matchene mot Garry Kas-
parov på 90-tallet. Etter 
at Deep Blue vant i 1997, 
anklagde Kasparov teamet 
bak computeren for å jukse 
– de hadde etter hans syn 
blandet seg i det andre 
matchpartiet. Compute-
ren spilte for menneskelig, 
mente verdensmesteren.
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Gurevich. Med sin seier mot Bent Larsen ble Deep Thought 
den første computeren som slo en stormester i en turnering, 
og prestasjonen på 2745 var den høyeste oppnådd på denne 
tiden.

Moderne kamper
Kamper mellom de beste maskinene og de beste menneskene 
skaffet stor oppmerksomhet til sjakken i tiden framover. På 
denne arenaen kunne man virkelig fascineres av hvorvidt 
maskinenes intelligens hadde hentet inn menneskenes. Og i 
1997 skjedde det: Deep Blue slo Garry Kasparov 3,5-2,5, og 
for første gang hadde verdensmesteren tapt en kamp mot en 
computer. Juks! påstod Kasparov. Men resultatet ble stående.

I 2003 tok Kasparov utfordringen igjen. Matchen mot “Deep 
Junior” var den første live TV-dekning av sjakk i USA siden 
Fischer-Spasskij. 200-300 millioner mennesker verden rundt 
fulgte med. Det hele endte 3-3. Mange ble forbløffet over 
Deep Junior, som spilte på en mer menneskelig måte enn 
tidligere computere. 

Norsk computerekspert
I dag er det ingen tvil om at de beste computerne vil banke 
verdensmesteren sønder og sammen. Den aller beste com-
puteren i dag, Houdini, har en rating på svimlende 3200. 
Riktignok er dette en egen computerrating, så tallene er ikke 
fullstendig sammenlignbare, men det er klart at computerne 
er langt sterkere enn Magnus Carlsen og resten av gjengen.

Det arrangeres derfor få matcher mellom mennesket og 
maskinen i dag. Turneringer mellom maskinene er derimot 
jevnlige begivenheter – med noen utrolige sjakkpartier som 
resultat (se eksempel senere i artikkelen). En av de fremste 
arrangørene av slike computerturneringer er Martin Thoresen 

(31) fra Halden. Thoresen jobber som webdesigner i Stock-
holm, hvor han har bodd i litt over to år.

- Jeg ble for alvor interessert i sjakk sent i 2005 da Carlsen 
spilte World Cup i Russland, forteller Thoresen. - Datasjakk 
ble på en måte en sideinteresse da jeg innimellom analyserte 
partier mellom mennesker. Noen år etter dette ble jeg med i 
CCRL (Computer Chess Rating List), som er en ratingliste for 
datasjakk. Senere ville jeg lage min egen side og “Thoresen 
Chess Engines Competition” (TCEC) ble født. Det var veldig 
populært. Ideen var å vise live sjakk mellom dataprogrammer 
på hjemmesiden. Jeg hadde også laget forskjellige divisjoner, 
litt inspirert av Corus (nå Tata), fortsetter Thoresen. 

TCEC ble en kjemphit og mange fulgte med på Thoresens 
datamatcher. - Det krevde en hel del tid og jeg ble tvunget til 
å legge ned prosjektet etter en stund. Jeg ga meg mens jeg var 
på topp, kan man vel si! forteller Thoresen.

- Hva er det som skiller en god computer fra en svakere 
computer? 

- Den største forskjellen på et svakt og et sterkt sjakkprogram 
er generell kunnskap (for eksempel løperparet) og balansen 
mellom materialverdier. Kongens sikkerhet er også et parame-
ter som ofte er vanskelig å balansere rett. Angående varianter 
så kan man få et sjakkprogram til å regne på alle mulige 
varianter om man vil, men det hjelper ingenting om den ikke 
“forstår” at man må filtrere bort varianter som for eksempel 
fører til selvmatt, tap i ti trekk og så videre. Så jeg vil si at de 
sterkeste programmene forstår bedre hvilke varianter de må 
fortsette å utforske og hvilke varianter de kan filtrere bort. Noe 
de gode programmene også er bra på, er tidsdisponeringen.

Hvordan har computerne påvirket din sjakk?

“Altfor lite!”

GM Rune 
Djurhuus, 
tidligere 
europamester 
for juniorer.

Computere har hatt positiv innfly-
telse på sjakken min: Jeg spiller 
på nettet, henter informasjon og 
bruker flittig databaser.

FM Thor Geir Harestad, 
norsk seniortopp.
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Ratinglista for computere

NB! Ratinglista viser styrkeforholdet computerne imellom. 
Ratingen er ikke testet opp mot menneskelig rating, så tallene 
kan ikke regnes som eksakt tilsvarende menneskerating.

1. Houdini 2.0c 64-bit 4CPU   3181 
2. Stockfish 2.2.2 64-bit 4CPU   3135 
3. Critter 1.4 64-bit 4CPU   3133 
4. Rybka 4.1 64-bit 4CPU   3125 
5. IvanHoe 9.46h 64-bit 4CPU   3101 
6. Komodo 4 64-bit    3090 
7. Naum 4.2 64-bit 4CPU   3049
8. Deep Shredder 12 64-bit OA On 4CPU 3019 
9. Deep Junior 13 64-bit 4CPU  3013 
10. Spike 1.4 Leiden 4CPU   3008 
11. Hiarcs 13.2 4CPU    2992 
12. Zappa Mexico II 64-bit 4CPU  2986
13. Protector 1.4.0 64-bit 4CPU  2982
14. Fritz 13    2953 
15-16. Spark 1.0 64-bit 4CPU   2947 
15-16. Thinker 5.4C Inert 64-bit 4CPU 2947
17. Deep Sjeng WC2008 64-bit 4CPU 2930
18. Toga II 1.4.1SE 4CPU   2909 
19. Bright 0.4a 4CPU    2894 
20. Loop M1-T 64-bit 4CPU   2843 
21. Onno 1.0 64-bit    2821 
22. Crafty 23.0 64-bit 4CPU   2762 
23. Bison 9.11    2756
24. Delfi 5.4 2CPU    2741 
25. Scorpio 2.0 4CPU    2734 
26. Ktulu 8     2731 
27. Twisted Logic 20080620   2721
28. Chess Tiger 2007.1   2706 
29. Frenzee Feb08 32-bit   2693 
30. Booot 4.15.0    2692

Når skal de tillate seg å bruke litt ekstra tid? Når er det 
smart å trekke raskt? sier Thoresen.

- Er computerne gode på forskjellige områder, eller 
er Houdini best på alt?

- Jeg vil si at de fleste programmene er gode på forskjellige 
områder. Det finnes programmer som er mer som Karpov/
Carlsen, det vil si posisjonelle spillere som allikevel kan 
angripe der sjansen byr seg. Og det finnes programmer 
som er mer som Tal/Sjirov, altså er det taktikk og angrep, 
gjerne med offisersoffer, som gjelder. Houdini er ikke 
best på alt, men jeg tror nok fortsatt at den posisjonelle 
og taktiske styrken kombinert gjør at programmet regnes 
som det sterkeste i dag.

Et eksempel på Houdinis utrolige spill er parti 1 i matchen 
mellom Rybka og Houdini, som Thoresen arrangerte i 
2011.

- Dette partiet har blitt en liten “hit” i datasjakkmiljøet 
på grunn av den absurde posisjonelle forståelsen Houdini 
viser her. Bøndene blir ofret, én etter én, uten at men-
nesker egentlig ser eller forstår hvorfor, sier Thoresen. 

Her er det berømte partiet:

Rybka - Houdini
1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.Sf3 Sc6 Dette er en vanlig 
stilling i c3-varianten i siciliansk. Det vanligste trekket 
nå er 5.d4, men også Rybkas spillemåte er brukt mange 
ganger av sterke spillere. 

5.Lc4 Sb6 6.Lb3 c4 7.Lc2 Dc7 8.De2 g5 Også dette er 
teoritrekket. Svart legger press på e5-bonden og kan følge 
opp med g5-g4 eller Lg7. 
XABCDEFGHY
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9.e6 Den vanligste fortsettelsen blant mennesker er 9.h3 
Lg7 10.0–0 Sxe5 11.Sxg5 med en uklar stilling! 

9...dxe6 10.Sxg5 De5 11.d4 Dxe2+ Det første meget

- Jeg tror at på et eller an-
net tidspunkt i fremtiden 
vil man kunne ha såpass 
kraftige datamaskiner at 
man kan si om sjakk i ut-
gangspunktet er remis eller 
at hvit vinner, ved optimalt 
spill, sier computereksper-
ten Martin Thoresen.
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uvanlige trekket. Teorifortsettelsen er 
11...cxd3 12.Lxd3 Dxe2+ 13.Lxe2 h6 
14.Se4 e5. Svart har god score i praksis 
i denne interessante stillingen.

12.Kxe2 e5 13.dxe5 Sxe5 
XABCDEFGHY
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Houdini ofrer h7-bonden. En mer 
menneskelig fortsettelse der man ikke 
gir h-bonden, ville kanskje vært 13...h6 
14.Sf3 Lg7 og man får bonden tilbake, 
siden 15.Lf4 blir møtt med 15...Lg4. 
Houdinis trekk er imidlertid sterkere – 
skal vi tro computerne… 

14.Sxh7 Rybka tar imot det han får. 
14...Lg7 15.Sg5 Ld7 Hvit leder med 
en bonde, men ligger etter i utvikling. 
Houdini spiller meget energisk de neste 
trekkene. 16.Sa3 
XABCDEFGHY
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16...Sd3 Ofrer nok en bonde for å 
få løperparet, offiserene raskt ut og 
angrepssjanser. 

17.Lxd3 cxd3+ 18.Kxd3 Sa4 19.f3 
a5 20.Se4 f5 21.Sf2 b5 22.Sc2 b4 
23.cxb4 
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23...Kf7 Et trekk de fleste mennesker 
nok ikke ville vurdert! Houdini ofrer nok 
en bonde for angrepssjanser. 

24.bxa5 Txa5 
XABCDEFGHY
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25.Kd2 Nok et typisk computertrekk. 
De fleste mennesker ville kviet seg for 
å sette kongen foran løperen. Rybka har 
en ubehagelig stilling. 

25...Td8 26.Sb4 Mange av oss ville 
automatisk flyttet kongen når svart har 
sjansen til en avdekker, men compu-
terne regner nøye. 

26...Te5 Nå er kongen til hvit i mattfare! 

27.Sfd3 Lb5 Bindingen gjør at Rybka 
må gi tilbake en offiser. 

28.Te1 Sc5 29.Txe5 Lxe5 30.f4 Lf6 
Ikke 30...Lxf4+ 31.Ke1 og det henger 
offiserer overalt! 

31.Ke1 Sxd3+ 32.Sxd3 Lxd3 33.a4 

XABCDEFGHY
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Hvit har tre bønder for offiseren, men 
svart har meget aktive brikker. Houdini 
satser nå på å få tårnet ned på andrera-
den. 33...Tc8 34.a5 Tc2 35.Ld2 

35.a6 Txg2 36.a7 Lh4+ 37.Kd1 Lc2# 
er selvfølgelig en triviell variant for en 
supercomputer. 

35...Txb2 36.a6 Le4 37.Ta3 Lxg2 
38.a7 Tb1+ 39.Ke2 La8 Resten er 
enkelt for Houdini. 40.Le1 Ld4 41.Ta2 
Tb3 42.Lg3 Ke6 43.Kf1 Lc5 44.Ke2 
Kd7 45.Kf1 Tb4 46.Ke1 Ld6 47.Kf2 
Lxf4 48.h4 Lh6 49.Kf1 Tb1+ 50.Le1 
e5 51.h5 f4 52.Td2+ Kc7 53.Tc2+ 
Kb6 0–1

TEMA: SJAKK OG DATA

Computeren Hal spiller sjakk mot 
mennesket Frank.

HAL: Bishop takes Knight’s Pawn
FRANK: Lovely move… Rook to 
King one.
HAL: I'm sorry Frank, I think you 
missed it. Queen to Bishop three, 
Bishop takes Queen, Knight takes 
Bishop, mate.
FRANK: Yeah, looks like you’re 
right. I resign.
HAL: Thank you for a very enjoya-
ble game.

Fra filmen 
2001: A Space Odyssey

Datasjakk i 
kunstens verden
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Hvordan har computerne påvirket din sjakk?

De har nok påvirket sjakken min mindre enn for de fleste. Selv har jeg vært heldig nok 
til å ha omgått mange personer som er vesentlig bedre enn meg i sjakk, og fått hjelp 
fra dem direkte i stedet. Jeg foretrekker også bøker fremfor å analysere åpninger på 
egen hånd. Likevel har jeg naturligvis brukt computere til å gå gjennom partiene mine, 
sjekke åpningsvarianter jeg er usikker på, og så videre. 

Man skal heller ikke undervurdere den indirekte innflytelsen – alle bøker nå til dags 
blir jo sjekket med computere, og de jeg lærer og analyserer sjakk med har også brukt 
mye computere. Konklusjonen blir at man ikke skal utelukke innflytelsen av computere, 
men at jeg selv nok bruker dem mindre enn gjennomsnittet.

WIM Katrine Tjølsen (19), 
landslagsspiller.

Jeg kjenner ikke til noe annet! Derfor er 
det vanskelig for meg å si hvordan bruk av 
PC-programmer har påvirket meg.

I dag bruker jeg alltid PC-en for å se på 
sjakk, men det er ikke udelt positivt. Jeg 
tror det er viktig å finne en god balansegang 
mellom brettet og skjermen. Det er vel så 
viktig å ha gode fightingegenskaper ved 
brettet som det er å ha gode åpningsfor-
beredelser.

Et annet element er instant feedback. Jeg 
får vite hva som er rett og galt med en 
gang. Som oftest er det trist – i form av 
at jeg hadde en mulighet jeg gikk glipp 
av – men noen ganger sitter man igjen 
med Houdini/Rybka/Fritz' anerkjennelse, 
og det føles godt!

GM Jon 
Ludvig 
Hammer 
(22), 
landslags-
spiller.
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Hvordan har computerne 
påvirket din sjakk?

Å spille som en computer
“Å spille computersjakk” er blitt et vanlig uttrykk i våre dager. De unge framad-
stormende spillerne sies å være så påvirket av computerne at de spiller på en 
mye mer konkret måte enn man gjorde tidligere. Trekk som tidligere ville bli 
regnet som stygge eller rare, kan i dag være spillbare fordi computeren sier det. 
Men fortsatt er det en lang vei til at mennesket kan spillet som en computer.

- Hva er den største forskjellen på computernes spill og menneskenes 
spill?

- Den største forskjellen på datasjakkprogrammer og mennesker er den bru-
tale måten dataen straffer dårlige eller mindre gode trekk på, forteller Martin 
Thoresen. - Et eksempel jeg tenker på her er om man for eksempel analyserer 
Carlsens partier, så spiller han ganske ofte de “mindre åpenbare/supergode” 
trekkene men heller trekk som ikke er ventet, som gjør at motstanderen ofte 
må tenke lenge og havner i tidstrøbbel. Jeg vil nok tippe at denne strategien 
ville vært problematisk å føre mot et datasjakkprogram. De føler ikke press; 
psykologi er noe de ikke vet hva er. Om man skal snu litt på flisa så finnes det 
endel posisjoner, særlig sluttspill, som mennesker kan kjenne igjen og “vite” 
er remis. Dette er ikke nødvendigvis noe dataen vet, sier Thoresen.

Løsningen er nær?
Kan vi så vente oss at computerne “løser sjakk” de neste årene?

- Det sies at sjakk teoretisk sett har flere kombinasjoner (det såkalte Shannon-
nummeret) enn det finnes atomer i det synlige universet. Så mitt første svar 
ville vært nei, sier Thoresen. - Men datamaskiner har de siste ti årene hatt en 
eksplosiv utvikling når det gjelder kalkuleringsegenskaper.

- Så hvem vet, jeg tviler på at jeg får oppleve det i min tid, men ja – jeg tror 
at på et eller annet tidspunkt i fremtiden så vil man kunne ha såpass kraftige 
datamaskiner at man kan si om det i utgangspunktet er remis eller at hvit 
vinner, ved optimalt spill, sier computereksperten.

               (Kilder: The Immortal Game av David Shenk, og  Wikipedia.)

TEMA: SJAKK OG DATA
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Per Arne Bergersen 
(23. feb. 1943 - 31. juli 2012)

Per ble medlem av Stabekk Sjakklubb (som senere skiftet navn til Bærum  Sjakkselskap) tidlig på 1960-tallet. Gjennom 
årene hadde han alle mulige verv i klubben. Han bidro til klubbens seier i NM lag 1972. Fra 1971 og i mange år hadde han 
regelmessig sjakkspalte i  Asker og Bærums Budstikke, som sammen med Knut Bøckmans spalte i Morgenbladet og senere 
i Aftenposten, var de mest velskrevne i Norge.  Fra 1972 til 1986 var han et sentralt medlem av forbundets Elo-komité. Han 
gjorde mesteparten av komiteens arbeid (utregninger, kartotekføringer, skriving av lister) selv og for hånd. Dette var før 
datamaskinenes inntreden. For sin innsats som Mr. Elo mottok han Norges Sjakkforbunds (NSF) hederstegn i gull i 1985.

Per var en ryddig, talefør og diplomatisk person. Dette gjorde at han ved flere anledninger ble valgt til dirigent på NSFs kongress.
I likhet med mange andre trakk Per seg tilbake fra aktiv sjakk i de årene han var mest opptatt med yrkeskarriere og familieliv. 
Som mange andre vendte han også tilbake da pensjonsalderen nærmet seg.

Således vant han ASKO pinseturnerings B-klasse 2 år på rad (2007 og 2008). Men det var lagsjakken, med sitt sosiale aspekt, 
som fristet mest.  Han deltok de siste tre år på “Blindern Oldtimers”  i EM for seniorlag.  Hans største sjakklige bedrift  her 
var vel  en hederlig remis mot den tidligere multippel  VM- og EM-vinner (senior) WGM Elena Fatalibekova (2276) i 2012.  
Per vil bli husket for sine store bidrag til Norsk Sjakk. Men aller mest vil han bli husket  av sjakkspillere for sin positive hold-
ning og  sitt vinnende  vesen.

Ivar M. Dahl

Minneord

Spill seriesjakk:  
Nytt opplegg for Østlandsserien 2012-13 

8 lag i 1. divisjon 
6 lag i hver avdeling i 2., 3., 4., og eventuelt 5. divisjon 

 

Det spilles følgende helger:  
4. november, 9. desember, 13. januar, 10. februar og 10. mars. 

 

Forutbestemt opplegg:  
1. divisjon har to helger med dobbeltrunde, øvrige divisjoner en runde hver helg! 

 
God betenkningstid: 

2 timer på 40 trekk + 1 time på resten av partiet. 
 

For øvrig vises det til reglement for NSFs seriesjakk. 
 

Vi oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer i alle klubber til å danne lag og delta i seriesjakken. 
Informasjon om påmelding er sendt Klubbledere, søknadsfrist 26. september til 

seriesjakken@sjakk.no 
 

Ny giv i ØSTLANDSSERIEN! 
Norges Sjakkforbund 
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Oppgave 1
Olga Dolzhikova, OSS 4 - 
Tom R. Wister, Kirkegata 
Runde 6
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zpp+-sn-zpp'

6-wq-+p+-+&

5+-+pvl-+-%

4-zP-zP-+-+$

3zP-sNLzP-+-#

2-+-+-+PzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Hvit fant et sterkt mellomtrekk som 
avgjorde partiet direkte. 16.Lxh7+! 
Kxh7 17.Txf8 Stilt ovenfor truslene 
18.Dh5 matt og 18.dxe5 så svart seg 
nødt til å gi materiell. 17...Lxh2+ 
18.Kxh2 1-0 (24 trekk) 

Oppgave 4
Magnus Eriksen, Alta - 
Frode Urkedal, SK 1911
Runde 2
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+Q+nmk-zp-'

6-+-zpNzp-+&

5+-+rzp-+-%

4p+-+q+-zP$

3zP-zP-+-+-#

2-zP-+-+-+"

1mK-+-+R+-!

xabcdefghy

I en stilling som tilsynelatende er 
håpløs, tapte hvit på tid. Svart truer 
avdekkersjakk med 36…Td1+ og 
dessuten å slå springeren på e6. Med 
36.Dc8! ville hvit reddet seg ut av knipa 
med en lovende stilling siden svart ikke 
kan spille 36…Kxe6 37.De8 matt! Men 
isteden ble det altså tap på tid. 0-1

Oppgave 2 
Vegard Simensen, Kristiansund - 
Silje Bjerke, SK 1911
Runde 4
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6p+-+pvl-+&

5+-+k+p+-%

4-zP-zP-zPp+$

3+-+K+-zPp#

2-vL-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart klinket til med 52…Lh4! Det 
finnes ingen god resept mot 53...Lxg3 
som vil gi en avgjørende fribonde i h-
linja.  0–1
  

Oppgave 5
Daniel J. Kovachev, OSS 1 - 
Stig Rune Kleiven, Lillehammer
Runde 1
XABCDEFGHY

8r+-wqr+-+(

7+l+nvlpmkp'

6p+-+p+p+&

5+p+-sN-vLn%

4-+-zP-+-+$

3+LsNQ+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1+-+RtR-mK-!

xabcdefghy

Hvit avsluttet stilfullt: 18.Lh6+! Svart 
kan ikke slå løperen på grunn av sprin-
gergaffel på f7. 18...Kg8 19.Sxf7! Svarts 
kongestilling blir fullstendig smadret. 
Svart forsøkte å holde det gående med 
19...Dc7, men etter 20.Txe6 er det ikke 
mulig å stå i mot presset. 1-0 (26 trekk)

Oppgave 3
Svein Johansen, Stjørdal - 
Gunnar Hellem, OSS 5 
Runde 3
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+qvlpzp-'

6p+r+psn-zp&

5+-+p+-vL-%

4N+-zP-+-+$

3+P+Q+-+P#

2P+R+-zPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

Svart hadde antagelig sett for seg en 
masseavbytning i c-linja, men etter 
hvits neste krafttrekk er det helt slutt. 
22.Sb6! Txc2 23.Txc2 Svart mister 
materiell. 1–0

Oppgave 6
Ellen Øen Carlsen, OSS 4 - 
Gunnar Bue, Tønsberg
Runde 1
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+p+-+rsn-'

6-+-zpp+-+&

5zp-+-+pwQN%

4q+-zP-tR-+$

3+-+-+-tRP#

2-zP-+-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Hvit har et forrykende angrep og kronet 
verket med 31.Sf6+! Svart blir matt i 
neste uansett hva han foretar seg. 1–0

Oppgavene står på side 23.

Løsninger
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Lær sjakk med Torbjørn

Tårn mot to lette offiserer

Ganske ofte står man ovenfor problem-
stillingen hva som er best av tårn eller 
to lette offiserer. 

En vanlig feilvurdering
Som en hovedregel er to lette offiserer 
bedre enn et tårn tidlig i spillet. Følgende 
feilvurdering er typisk i barnesjakk: 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 
Sf6 5.Sg5? 0–0 6.Sxf7? Txf7 7.Lxf7+ 
Kxf7
XABCDEFGHY

8r+lwq-+-+(

7zppzpp+kzpp'

6-+n+-sn-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQ+RmK-!

xabcdefghy

Jeg kan godt forstå at denne stillingen er 
lett å feilvurdere. Om man teller poeng 
er det ganske jevnt, og om man tar i be-
traktning at svarts konge står noe luftig 
på f7, vil det være rimelig å tenke at hvit 
står best. Men dette er helt feil. Hvorfor?

Poenget er at de lette offiserene til svart 
simpelthen er langt sterkere enn hvits 
tårn og bonde. Svart kan raskt få alle 
offiserene i spill, mens hvit har en 
lang vei igjen for å få noe særlig nytte 
av sitt ekstra tårn. Alle svarts brikker 
blir aktive og i diagramstillingen er det 
faktisk svarts konge som står trygt. Om 
du trenger bevis kan du se nærmere på 
følgende parti:

8.d3 h6 9.h3 d6 10.Sc3 Sd4 11.Le3 
Se6 12.Lxc5 dxc5 13.Df3 Sd4 14.Dd1 
Le6 15.a4 Dd7 16.Sb5 Tf8 17.Sxd4 
cxd4 18.c3 Lxh3 19.gxh3 Dxh3 
20.cxd4 Sg4 21.Te1 Dh2+ 22.Kf1 
Dxf2 matt! 0–1 (Pablo Diaz Martinez 
- Raul Rodriguez Acosta, Tenerife 2008)

Det er av denne grunn vi sjelden ser 
slike avbytter tidlig i partiet. Siden det 
ikke er nok åpne linjer for tårnene 
ennå, er både skråløpere og hoppende 
hester sterkere. 

Unntak i midtspillet
Men det finnes selvfølgelig unntak. Stor-
spillerne du kan se i det neste partiet 
anbefales på det sterkeste som forbilder.

Mikhail Tal - Svein Johannessen
Riga 1959
1.d4 Sf6 2.c4 c6 3.Sc3 d5 4.Sf3 
g6 5.Lf4 Lg7 6.e3 0–0 7.Le2 c5?! 
8.dxc5 Da5 9.0–0 dxc4 10.Lxc4 Dxc5 
11.Se5! Sbd7 
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zpp+nzppvlp'

6-+-+-snp+&

5+-wq-sN-+-%

4-+L+-vL-+$

3+-sN-zP-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

12.Lxf7+! Men hva er dette for noe? Er 
det ikke bare for Svein å spille som Raul 
Rodriguez Acosta? Tal har selvfølgelig 
kontroll. Akkurat i denne stillingen ser 
vi at hvits tårn får åpne linjer mens svart 

sliter med utviklingen. Situasjonen er 
altså helt annerledes enn i det forrige 
eksempelet. 

12…Txf7 13.Sxf7 Kxf7 14.Db3+ Kf8 
15.Tac1 a6? Eneste sjanse var 15...Db6 
16.Dc4 Dc6. 

16.Tfd1 Da5 17.Dc4 Df5 18.h3 Se8 
19.Sd5 De6 20.Db4 b5 
XABCDEFGHY

8r+l+nmk-+(

7+-+nzp-vlp'

6p+-+q+p+&

5+p+N+-+-%

4-wQ-+-vL-+$

3+-+-zP-+P#

2PzP-+-zPP+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

21.Tc6! Tal kaster i kjent stil brikkene 
på motstanderen. 

21…Df7 Svein kjemper med nebb og 
klør, men det finnes ingen rømningsvei 
fra det hvite angrepet. Svart hadde gått 
rett ned etter 21...Dxc6 22.Dxe7+ Kg8 
23.Dxe8+ Lf8 24.Se7+ Kg7 25.Sxc6. 
Fortsettelsen i partiet er ikke stort 
bedre. 22.Sc7 Sxc7 23.Txc7 23...De6 
24.Tdc1 Sb6 25.Txe7 Sd5 26.Txe6+ 
Sxb4 27.Ld6+ 1–0

Tårn ofte best i sluttspill
I sluttspillet er det helt annerledes. Jo 
flere åpne linjer, desto mer øker tårnene 
i styrke. Det er spesielt i to situasjoner 
tårnet er sterkere enn to offiserer: 
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A) Når det kommer inn i motstande-
rens stilling, og  B) når det kan jobbe 
sammen med en fribonde som binder 
opp motstanderens lette offiserer.

Følgende parti, som du kan finne i 
utallige lærebøker, har gjort et stort 
inntrykk på meg.  

Aleksander Beljavskij (2595) - 
Sergej Dolmatov (2495) 
Minsk 1979
XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-+pmk-'

6-+-+-zp-+&

5+-zp-+-+-%

4pzp-+-+-+$

3+P+L+KzPN#

2P+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

38…c4!! Etter dette kanontrekket 
kommer det svarte tårnet inn i hvits 
stilling og får etablert en fribonde. Om 
svart isteden hadde spilt det naturlige 
38...Th8 ville hvit hatt kontroll på tårnet, 
samtidig som det ikke lenger er mulig 
for svart å skape en fribonde etter 39.Sf2 
axb3 40.axb3 Txh2 41.Se4. Dette er klart 
bedre for hvit.  

39.Lxc4 Tc8! Svart planlegger å ofre 
på løperen. Etter for eksempel  40.Ke4 
Txc4+ 41.bxc4 b3 42.axb3 a3 vinner 
svart. 

40.Ld3 a3!
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7+-+-+pmk-'

6-+-+-zp-+&

5+-+-+-+-%

4-zp-+-+-+$

3zpP+L+KzPN#

2P+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit står ovenfor to trusler. Den mest 

opplagte er planen Tc8-c1-a1 for deret-
ter å slå på a2, men nesten like alvorlig 
er planen Tc8-c3 for deretter å ofre 
tårnet på b3. 

41.Ke3 I følge Dvoretskij har hvit en 
helt genial redning i 41.Sf2 Tc1 42.h4 
Ta1 43.Lc4 Txa2 44.Sd3 Tf2+ 45.Kxf2 
a2 46.Sxb4 a1D 47.Sd3 med en ugjen-
nomtrengelig festning og remis. 

41...Tc1 Nå, derimot, vinner svart. 
42.Sf4 Ta1 43.Sd5 Txa2 44.Sxb4 
Txh2 45.Le2 Th3 46.Kf2 f5 47.Sa2 
f4 48.gxf4 Txb3
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+pmk-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-zP-+$

3zpr+-+-+-#

2N+-+LmK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Dette er en stilling som illustrerer tår-
nets styrke. De hvite offiserene er opptatt 
med å blokkere a-bonden. Svart kom-
binerer trusselen om å sprenge denne 
blokaden og å presse mot hvits bonde 
på f4. I lengden blir det for mye for hvit. 
49.Lc4 Th3 50.Lf1 Th2+ 51.Lg2 Kf6 
52.Kg3 Th5 53.Lf1 Tc5 54.Ld3 Td5 
55.La6 Td2 56.Lc4 Td4 0–1

Riktige bytter
Om man har en situasjon der det er to 
tårn mot tårn og to lette offiserer, ønsker 
nesten alltid den med to tårn å bytte av 
et tårn. Det er jo selvfølgelig fint å være 
den eneste som har tårn!

Jakov Geller - Dmitrij Jakovenko
Sochi 2005
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+ptr-+-'

6-+pmk-+pzp&

5zpr+p+p+-%

4-+-+-tR-zP$

3+P+N+LzP-#

2P+-+-zP-+"

1+-+-+K+-!

xabcdefghy

28…Te4!! Ved hjelp av et triks tvinger 
svart fram et tårnbytte.  

29.Ld1 Om hvit spiller 29.Lxe4 vinner 
svart etter 29…dxe4 fulgt av g6-g5 som 
fanger hvits tårn. 

29…Txf4 30.Sxf4 g5 31.hxg5 hxg5 
32.Sh3 g4 33.Sf4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+p+-+-'

6-+pmk-+-+&

5zpr+p+p+-%

4-+-+-sNp+$

3+P+-+-zP-#

2P+-+-zP-+"

1+-+L+K+-!

xabcdefghy

Målet til svarts tårn er å trenge inn i hvits 
stilling. I fortsettelsen klarte ikke hvit å 
stå imot presset. 33…a4! 34.Ke2 c5 
35.Kd3 a3 36.Lc2 Tb8 37.Kc3 d4+ 
38.Kc4 Tb4+ 39.Kd3 Kc6 40.Sg6 
d5 41.Se5+ Kd6 42.f4 gxf3 43.Sxf3 
Tb8 44.Ke2 Ke6 45.Sg5+ Kf6 46.Sf3 
Te8+ 47.Kf2 Te3 48.b4 Tc3 49.La4 
Tc4 50.Lb3 Txb4 51.Lxd5 Tb2+ Du 
ser antagelig likhetstrekkene med det 
forrige partiet. Tårnet er fullstendig 
overlegent. 

52.Kf1 Tc2 53.Se1 Tc3 54.Ke2 Txg3 
55.Sf3 Ke7 56.Sd2 Kd6 57.Lb3 Ke5 
58.Sc4+ Ke4 59.Sd6+ Kf4 60.Lc2 
d3+ 61.Lxd3 Tg2+ 62.Kd1 Txa2 
0–1
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Fav
ori

tte
n: 

Hva er det vakreste i sjakk? I vår spalte "Favoritten" forteller kjente og 
ukjente sjakkspillere hva de liker aller best. Her er favoritten til president 
Jøran Aulin-Jansson.

Frekk og fin

- Jeg får fremdeles gåsehud når jeg tenker på dette 
trekket. Trekket er så rent, men samtidig veldig 
vanskelig å finne.

Favoritten til Jøran Aulin-Jansson kommer fra et mo-
derne parti, spilt i 1998 mellom stormesterne Veselin 
Topalov og Aleksej Sjirov. Sistnevnte er blitt kalt Mikhail 
Tals arvtager på grunn av kraftfulle angrep, men Sjirov 
er også ekspert på sluttspill. Gode evner både offensivt og 
på slutten kjennetegner også Jøran Aulin-Jansson. Som 
president i sjakkforbundet og drivkraft i arbeidet med 
Sjakk-OL 2014, har det blitt mye papirer og prat de siste 
årene, men presidenten er også en fryktet motstander 
ved brettet. Sølvet i NM 1987 – gullet glapp i stikkamp 
– er blant høydepunktene.

Frekk og fin, sier Aulin-Jansson om trekket Sjirov disket 
opp med i 1998. Den latviske mesteren har selv omtalt 
partiet i boken Fire on Board, Part II: 1997-2004, under 
overskriften “Bemerkninger om kreativitet”. Vi benytter 
derfor sjansen til å høre hva Sjirov selv sier om trekket 
som har gått sin seiersgang i alle verdens sjakkblader 
og sjakkspalter.

Veselin Topalov – Aleksej Sjirov
Linares 1998

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+kzpp+&

5+-+p+l+-%

4p+-+-+-zP$

3+-vL-+-+-#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy
Stillingen etter 47.Kh1-g1

 “Jeg innså her at alle vanlige fortsettelser ville føre til remis. 
Med to bønder over burde noe være mulig, men akk - hvit 
spiller kongen til e3 og stopper alle vinstforsøk.” (Sjirov) 
Men så skjedde det noe...  

47...Lh3!! “Som sagt er vanlige trekk utilstrekkelige, for ek-
sempel 47...Le4 48.g3 Kf5 49.Kf2, og siden den svarte kongen 
ikke kommer til e4, rekker hvit å få til Kf2-e3. For å bryte 
gjennom til det avgjørende e4-feltet, må svart ofre løperen!” 

48.gxh3 Etter 48.Kf2 Kf5! 49.Ke3 Lxg2 er hvit “bondeløs 
og hjelpeløs”. Sjirovs geniale løpertrekk truer g2-bonden 
samtidig som e4-feltet holdes åpent. 

48...Kf5 49.Kf2 Ke4
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-zpp+&

5+-+p+-+-%

4p+-+k+-zP$

3+-vL-+-+P#

2-+-+-mK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy
Den hvite løperen er ingen match for tre svarte fribønder. 
Topalov må snart gi tapt for overmakten. 

50.Lxf6 Like håpløst er  50.Ke2 a3 51.Kd2 d4 52.La1 f5 og 
svart vinner. 

50...d4 Med trusselen a3-a2-a1. 51.Le7 Kd3! Planen Kd3-c2 
er spikeren i kista. 52.Lc5 Kc4! 53.Le7 Kb3

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-vL-+-'

6-+-+-+p+&

5+-+-+-+-%

4p+-zp-+-zP$

3+k+-+-+P#

2-+-+-mK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy
Her ga Topalov opp partiet. En mulig avslutning: 54.Lc5 d3 
55.Ke1 Kc2 56.Lb4 a3 og svart vinner.
 
Få ting kommer fra det tomme intet. “Jeg skulle ønske at 
ingen annen i sjakkhistorien ville funnet trekket, men hvem 
vet...kanskje den svenske stormesteren Ulf Andersson?” spør 
Sjirov. Under partiet mot Topalov kom han nemlig til å tenke på 
følgende oppgjør sju år tidligere, der “Uffe” tok hele poenget 
med et sjokktrekk.

Aleksej Sjirov – Ulf Andersson, Biel 1991

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+-+-'

6-+-+-mk-+&

5zpPzp-zp-+-%

4-+P+-+KzP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+Lvl-+-!

xabcdefghy

   Stillingen etter 44.Kf3xg4

44...Lxh4!! 45.Kxh4 Kf5 46.Kg3 Ke4 47.Kf2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5zpPzp-zp-+-%

4-+P+k+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-mK-+"

1+-+L+-+-!

xabcdefghy

47...Kd3 og den hvite løperen tapte kampen mot fribøndene: 
48.Ke1 Kxc4 49.Kd2 Kb4 50.Kc2 e4 51.Lg4 a4 52.Lf5 e3 
53.Le6 c4 0–1

Jøran Aulin-Jansson 
sender utfordringen 
videre til Aryan Tari, 
årets unge norge-
mester for juniorer. 
Hva som er Aryans 
favoritt, får du se i 
neste nummer av 
bladet. 
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SEPTEMBER
22.-23. NM i hurtigsjakk for seniorer, Kragerø
Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
26.-27. OSS midtuke-GP, Oslo
Info: Tarjei J. Svensen, tarjei@moldesjakk.net 
29. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
30.9.-7.10. Oslo Chess International 
Info: Hans Olav Lahlum, hanso.lahlum@c2i.net

OKTOBER
12.-14. Kristiansand GP
Info: Se annonse side 2
13. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
19.-21. Fredrikstad GP
Info: Bjørn B. Johansen, post@sjakk.net 
19.-21. Advokatfirmaet Finn Chess International GP, Harstad 
Info: Se annonse side 47
27. Sandnes hurtigsjakk GP 
Info: Erlend Stangeland, erlendsta@hesbynett.no
28. OSS oktober hurtig-GP, Oslo
Info: Tarjei J. Svensen, tarjei@moldesjakk.net

NOVEMBER
2.-4. Eliteserien
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
3-4. Seriesjakk
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
10. Bronstein Cup GP, Sotra
Info: Tom Eriksen, klubbpost@sotrasjakk.no
10.-11. Konnerud GP
Info: Se annonse side 2 
23.-25. Bergen GP
Info: Eirik T. Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no
24. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
 

DESEMBER
8.-9. Seriesjakk
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no 
12. Den store griseturneringen GP, Trondheim 
Info: Erling Skjelstad, erling.skjelstad@stfk.no 
15. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

80 år
22.10. Tord Høyhilder, Tønsberg
28.11. Bjørn Øverland, Stjernen 
2.12. Ferenc Seres, Nordstrand 

75 år
12.11. Martin Stensland, Follo

70 år
3.10. Ivar Martinsen, NSSF 
25.10.  Terje Aaneby, Lillestrøm 
26.10. Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad 
3.11. Arne Sortland, Bergens 
18.11.  Pål Moe, OSS 

60 år
11.10. Leif Tidemann-Andersen, Caissa 
12.11. Tor Ivar Stakkevold, Namsos 
18.11. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 
6.12. Geir Nesheim, SK 1911 

50 år
9.10.  Elisabeth Aa. Solum, Strømmen 
13.10. Erik Johansen, Kongsvinger 
14.10.  Thor-Kenneth Feyling, Egersund 
15.10.  Bjarne Eriksen, Førde 
17.10.  Paul E. Hjelm-Hansen, Trondheim 
17.10. Per Henrik Jørgensen, Tønsberg 
19.10. Per M Svingen, Hamar 
19.10. Kai-Roger Johansen, NSSF 
24.10. Frode Høva, Follo 
20.11. Line Johannessen, Tempo 
24.11. Per Otto Solheim, Førde 

40 år
7.10.    Tommy Hansen, OSS 
20.10.  Kjartan Mikkelsen, Lørenskog 
10.11.  Eivind Trondsen, Longyearbyen 
27.11.  Bård Fadnes, Bergens 
11.12.  Sigurd Rushfeldt, Vadsø 
12.12.  Odd-Einar Ingebretsen, Holmestr.
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Sjakksjekk!
NAVN:   Olga Dolzhykova

ALDER:  33 år

BOSTED: Oslo

YRKE:   Sjakktrener og engelsklærer

AKTUELL: Olga er Norges første 
  kvinnelige stormester (WGM)  
  etter å ha meldt overgang   
  fra Ukraina til Norge.

Din favorittsjakkspiller?
Mikhail Tal.

Tidenes tre beste sjakkspillere?
Tal, Fischer og Kasparov. Ikke bare geniale sjakkspillere,  
men også kjempekarismatiske personer.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
The Life and Games of Mikhail Tal skrevet av Tal selv.

Det beste sjakkpartiet du har sett?
Mikhail Tal vs Bent Larsen, Bled 1965.

Og det beste du har spilt selv?
Dolzhykova – IM B. Taborov, Kiev 2000. Mitt mest taktiske 
parti med offer hele veien. Det er sjakken jeg elsker!

Ditt beste sjakkresultat?
3,5 av 4 med svart, to av dem mot stormestere, på Sjakk-
festivalen i Fagernes 2012.

Hva er den beste boka du har lest?
The Twelve Chairs av Ilf og Petrov.

Beste filmen du har sett?
Hundehjertet etter Mikhail Bulgakov.

Favoritt TV-program / TV-serie?
Forskjellige typer russiske humoristiske program.

Favorittmat og drikke?
Frukt og god svart te.

Favorittmusikk?
Rakhmaninov, Khachaturjan og Prokofjev.

Hvem vil du helst bli stående fast i 
heisen med?
Ingen. Jeg vil ikke ødelegge mine illusjoner om personene 
som begeistrer meg.

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Evnen å bli sittende på stolen i mange timer.

Hva er den dummeste sjakkregelen?
En passant. Helt uforståelig for små barn.



Kurs for klubbspillere

12.9 - 10.10: Magnus Carlsen

- Lær hvordan DU kan bruke Magnus Carlsens teknikker til å heve ditt spill
- Kursleder IM Torbjørn R. Hansen er Magnus Carlsens første sjakktrener
- Fire onsdager kl 1915 - 2115 på Sjakkhuset i Oslo
- Kursavgift: Kun 990 kr som inkluderer boka Fighting Chess with Magnus Carlsen 
  signert av Magnus Carlsen!

Påmelding og mer informasjon: 
www.sjakkhuset.no / post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

Sjakkhuset

17.10 - 7.11: Dragen!

- Få et komplett repertoar med den skarpe Dragevarianten i Siciliansk
- Fire onsdager kl 1915 - 2115 på Sjakkhuset i Oslo
- Kursavgift: Kun 990 kr.

14.11 - 5.12: Engelsk åpning

- Få et komplett repertoar med hvit med solide Engelsk (1.c4)
- Fire onsdager kl 1915 - 2115 på Sjakkhuset i Oslo
- Kursavgift: Kun 990 kr.

Skarpe åpninger og Magnus Carlsens hemmeligheter 
er blant det du kan lære på høstens kurs på Sjakkhuset 
i Oslo. Kursleder er IM Torbjørn R. Hansen, en av Nor-
ges mest erfarne sjakktrenere.

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo


