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Endelig kongepokal for Hammer

Jon Ludvig Hammer har flere gan-
ger vært favoritt i NM, og tapte  
stikkamp om kongepokalen i 2008. 
I år var det endelig osloguttens tur.

Tekst og bilder: Silje Bjerke
Partikommentarer: Torstein Bae

Det var overraskelsesmannen og bronsevinner Atle 
Grønn som kom best ut fra start. Etter å ha ned-
kjempet stormester Rune Djurhuus i runde to, vant 
han et nervepirrende og instruktivt sluttspill mot IM 
Frode Elsness.

Atle Grønn - Frode Elsness, runde 3
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-vl-+-+-'

6-+-+-+-+&

5zpP+p+k+p%

4P+-zP-+p+$

3+-vL-+P+-#

2-+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

39.Le1! Fra g3 kan løperen bedre hjelpe b5-bonden, 
hvits trumfkort i stillingen. Dessuten forhindres h5-h4. 

39...Lb6 40.Lg3 Lxd4 Dristig spill av Elsness, som 
sikkert håpet på seier i partiet. Det var tryggere å 
beholde løperen på b6, men trekket er ingen tabbe. 

41.Lc7 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-vL-+-+-'

6-+-+-+-+&

5zpP+p+k+p%

4P+-vl-+p+$

3+-+-+P+-#

2-+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

41...Lc3? En stygg feil. Nå taper svart mye tid i kappløpet mellom 
hvite og svarte bønder. 41...gxf3+ 42.Kxf3 Ke6! 43.Lxa5 Kd6 og 
partiet bør ende med remis. 

42.b6 Med trusselen b7-b8. Svart må derfor tilbake med løperen. 
42...Ld4 43.b7 gxf3+ 44.Kxf3 La7 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7vlPvL-+-+-'

6-+-+-+-+&

5zp-+p+k+p%

4P+-+-+-+$

3+-+-+K+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

45.Lxa5! Langt sterkere enn det fristende 45.b8D, som bare fører 
til remis. Begge parter har nå to fribønder, men hvit har kommet
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lengst opp på banen. 45...Ke6 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7vlP+-+-+-'

6-+-+k+-+&

5vL-+p+-+p%

4P+-+-+-+$

3+-+-+K+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

46.Lb6! En avgjørende taktisk finesse.  
46.Lc7? Kd7 47.b8D Lxb8 48.Lxb8 er 
en klassisk remisstilling. Hvit vinner 
de to svarte bøndene, men kan ikke 
få a-bonden i mål. Siden løperen ikke 
dekker forvandlingsfeltet, kan ikke den 
svarte kongen presses bort fra hjørnet. 

46...Lb8 47.a5 Kd7 48.a6 Kc6 
XABCDEFGHY

8-vl-+-+-+(

7+P+-+-+-'

6PvLk+-+-+&

5+-+p+-+p%

4-+-+-+-+$

3+-+-+K+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

49.Ld4 Svart kan ikke angripe a6-
bonden (49...Kb5 50.a7). Dermed er 
svart dømt til passivt forsvar, hvilket 
ikke duger på sikt. 

49...Ld6 50.Kg2! Kongen kaster sine 
øyne på h-bonden. 
50...h4 51.Kh3 Lg3 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+P+-+-+-'

6P+k+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-vL-+-zp$

3+-+-+-vlK#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

52.Lf2! Denne siste taktikken er spi-
keren i kista. Hvit vinner h-bonden, og 
kan deretter hjelpe sine egne fribønder 
inn i mål. 

52...Le5 53.Kxh4 Lb8 54.Kg4 Kc7 
55.Kf5 Kc6 56.Ke6 Ld6 57.Ld4 Lb8 
58.Ke7 Lc7 59.Ke8 Lb8 60.Kd8 
XABCDEFGHY

8-vl-mK-+-+(

7+P+-+-+-'

6P+k+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-vL-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart ga opp. 1–0

En taktisk perle
I runde 5 ble det bråstopp for Grønn, 
etter et praktparti fra Jon Ludvig Ham-
mer. Vi tar med hele det flotte partiet.

Jon Ludvig Hammer - Atle Grønn

1.d4 d6 2.Sf3 Lg4 Et uvanlig trekk. 
Siden Hammer er teoristerk – som alle 
spillere på hans nivå – er det ikke rart 
at Grønn ønsker ukjente farvann. Det er 
imidlertid en grunn til at mange åpnin-
ger spilles lite: De er ikke spesielt gode.  

3.e4 Sf6 4.Sc3 e6 5.h3 Hvit får 
dette nyttige trekket “gratis”, siden svart 
neppe vil gi fra seg løperparet. 

5...Lh5 6.Ld3 Med terrengfordel i 
sentrum skal hvit ha en liten fordel. 

6...d5 Svart spiller nå fransk (e6-d5) 
med c8-løperen på utsiden av bonde-
kjeden. Dette høres flott ut, men det 
har kostet tid (d6-d5), og dessuten er 
det ikke bare fordeler med å ha løperen 
utenfor. Som vi allerede har sett kan hvit 
vinne tid gjennom å angripe løperen 
(5.h3), og snart blir det reprise. 

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-+psn-+&

5+-+p+-+l%

4-+-zPP+-+$

3+-sNL+N+P#

2PzPP+-zPP+"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

7.exd5 Sxd5 8.0–0 Hvit frykter ikke 
Sxc3. Dobbeltbonden på c2/c3 mer enn 
oppveies av forsterket sentrumskontroll 
og spill i b-linjen. 

8...Le7 9.Se4 Sb4 10.Sg3 Et fikst 
trekk med poenget 10...Sxd3 11.Sxh5! 
og hvit truer på d3 og g7. Svart bør nå 
spille 10...Lxf3 11.Dxf3 S8c6 12.Lb5 
med litt bedre stilling for hvit i kraft av 
løperparet. 

10...Lg6?! 
XABCDEFGHY

8rsn-wqk+-tr(

7zppzp-vlpzpp'

6-+-+p+l+&

5+-+-+-+-%

4-sn-zP-+-+$

3+-+L+NsNP#

2PzPP+-zPP+"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

11.Lxg6! Hammer frykter ikke den 
åpne h-linjen. Heller enn å gi svart 
angrepssjanser, innebærer hxg6 en 
svekkelse av svarts kongestilling etter 
kort rokade. 

11...hxg6 12.c4! Tar kontroll over 
sentrum. Hvit har nå en tydelig fordel. 

12...c6 Nå får svart en svært passiv stil-
ling. Gode råd er allerede dyre: 12...0–0 
13.a3 S4c6 14.d5 exd5 15.cxd5 Sa5 
16.Dd3 er også lovende for hvit. 

13.a3 S4a6 14.b4 
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XABCDEFGHY

8rsn-wqk+-tr(

7zpp+-vlpzp-'

6n+p+p+p+&

5+-+-+-+-%

4-zPPzP-+-+$

3zP-+-+NsNP#

2-+-+-zPP+"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Hammer benytter sjansen til å ta 
kontroll over dronningfløyen. Trekk for 
trekk øker den hvite dominansen på alle 
sider av brettet. 14...Sc7 15.Lf4 Sd7 
16.Se4 Sf6 17.Sc5 Dc8 18.Se5 0–0 

19.Df3 Den svarte stillingen er et trist 
skue. Hvit kan spille på kongeangrep 
eller angripe på dronningfløyen, mens 
det er vanskelig å få øye på aktive 
muligheter for svart. I vanskelig stilling 
overser Grønn en overraskende taktisk 
vending. 19...a5?! 
XABCDEFGHY

8r+q+-trk+(

7+psn-vlpzp-'

6-+p+psnp+&

5zp-sN-sN-+-%

4-zPPzP-vL-+$

3zP-+-+Q+P#

2-+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

20.Sxb7!! Et stjernetrekk av Hammer, 
som virkelig hadde det taktiske blikket 
på plass i årets NM.  

20...Dxb7 21.Sxc6 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+qsn-vlpzp-'

6-+N+psnp+&

5zp-+-+-+-%

4-zPPzP-vL-+$

3zP-+-+Q+P#

2-+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Nå truer hvit Sxe7, og det hjelper ikke 
å beskytte løperen siden også Db7 er 
udekket (21...Tfe8 22.Sxe7+ Txe7 
23.Dxb7). Heller ikke Sc7-e8 er noen 
redning, for da sperres veien mellom 
de svarte tårn: 21...Sce8 22.Sxe7+ Dxe7 
23.Dxa8. Det gjenstår dermed bare én 
mulighet for svart. 

21...Sa6 Forsvarer e7-løperen med 
dronningen og opprettholder kontakt 
mellom tårnene, men... 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+q+-vlpzp-'

6n+N+psnp+&

5zp-+-+-+-%

4-zPPzP-vL-+$

3zP-+-+Q+P#

2-+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

22.b5! Moderne sjakk liker hester på 
kanten av brettet, men fortsatt er det 
verdi i en gammel regel: En springer 
på randen er en springer i sanden. 
Hesten på a6 har ingen fluktfelter; hvis 
22...Sb8 vinner hvit igjen et tårn med 
Sxe7 og Dxa8. 

22...Tfc8 23.Sxe7+ Dxe7 24.bxa6 
Txa6 
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+-wqpzp-'

6r+-+psnp+&

5zp-+-+-+-%

4-+PzP-vL-+$

3zP-+-+Q+P#

2-+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

25.c5! Med bonde ekstra – som i tillegg 
er en sterk fribonde – har hvit nå en 
vunnet stilling. 25...Sd5 26.Ld6 Dh4 
27.Tfd1 Ta7 28.Tab1! Tårnet i den 
åpne linjen – slike grunnleggende regler 
gjelder på alle nivå. 

28...g5 29.Tb2 f5 Et desperat angreps-
forsøk i tapt stilling. 30.Te2 Kf7 
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7tr-+-+kzp-'

6-+-vLp+-+&

5zp-zPn+pzp-%

4-+-zP-+-wq$

3zP-+-+Q+P#

2-+-+RzPP+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

31.Txe6! En elegant finale på et meget 
pent parti. 31...Kxe6 32.Te1+ Kf6 
33.Dxd5 
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7tr-+-+-zp-'

6-+-vL-mk-+&

5zp-zPQ+pzp-%

4-+-zP-+-wq$

3zP-+-+-+P#

2-+-+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Svart ga opp. Hvit truer De6 med matt 
eller (etter Kg6) tårnvinst. 1–0

Nesten for Elsness
Hammer var dermed alene i tet etter 
fem runder, men halvpoenget bak 
jaget Frode Elsness. Deres innbyrdes 
oppgjør i runde seks endte remis, i en 
stilling der Hammer hadde meget gode 
vinstsjanser. 

Enda viktigere for Elsness enn kampen 
om kongepokalen, var antagelig jakten 
på hans siste stormesternapp. Da to 
runder gjenstod trengte han bare ett 
poeng for å fullføre tittelen. Men i 
veien stod Rune Djurhuus, som vant et 
imponerende parti mot Elsness i runde 
åtte. Og etter et langt parti i siste runde, 
måtte Elsness innfinne seg med remis 
mot Leif Erlend Johannessen. Dermed 
et halvpoeng for lite – igjen. 
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Atle Grønn var den store overraskelsen i årets eliteklasse, med bronse. 
Stormester Kjetil A. Lie gjorde et populært comeback, men fikk ikke spil-
let til å klaffe denne gangen.

Elsness har vært svært nær stormester-
tittelen i mange turneringer, så snart 
vil nok den siste normen komme. 
Spillestyrken ser i hvert fall ut til å være 
der, og ratingkravet på 2500 er oppfylt 
for lenge siden.

En av Elsness' store styrker er hans 
enorme vinnervilje. Der andre ville 
tatt remis, kjemper han videre for 
helpoenget. I partiet mot fjorårsmester 
Frode Urkedal i runde sju ble forsøkene 
belønnet.

Frode Urkedal - Frode Elsness
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+pmK-+$

3+-+-+ptR-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-tr-+k!

xabcdefghy

Frode Elsness spiller hardt på vinst, og 
går ofte seirende ut av lange partier. 
Her har “doktoren” flyttet kongen helt 
ned til h1 i jakten på triumf. Med sek-
under igjen på klokka tråkker Frode 
Urkedal feil. 

110.Kf5? Urkedal overser poenget med 
kongemanøveren til h1. Halvpoenget 
var ikke så langt unna: 110.Tg8 Tg1 
111.Ta8 Kg2 112.Kxe4 Kxf2 113.Kf4! 
med remisstilling. 

110...Tg1! Hvit kan ikke tåle tårnbytte, 
men har heller ikke et godt fluktfelt 
for tårnet. 

111.Th3+ Kg2 112.Th8 Nå finnes 
det flere veier til mål. Elsness finner 
den mest kontante løsningen.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tR(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+K+-%

4-+-+p+-+$

3+-+-+p+-#

2-+-+-zPk+"

1+-+-+-tr-!

xabcdefghy

112...e3! Hvis hvit slår bonden, får 
svart ny dronning med f2-f1. Hvit ga 
opp.  0–1

Historisk IM-tittel
Med en sterk 8. plass tok Aryan Tari (14) 
sitt avgjørende IM-napp, samtidig som 
han passerte 2400 i rating. Norge har 
dermed fått en ny internasjonal mester 
– den yngste i verden akkurat nå.

For å sikre nappet måtte Aryan Tari 
vinne i siste runde med svart mot IM Ni-
colai Getz. Der mange ville bukket under 
for presset, viste unge Tari imponerende 
lite nerver og dro seieren i land.

Her er en miniatyr fra Tari i NM.

Aryan Tari - Andreas Moen, runde 4
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4 4.Ld3 
d5 5.Sxe5 Sc6 6.Sxc6 bxc6 7.0–0 
Le7 8.Te1 0–0 9.Sd2 Sxd2 10.Lxd2 
Tb8 11.Tb1 c5 12.dxc5 Lxc5 13.b4 
Ld4 14.c3 Lb6 
XABCDEFGHY

8-trlwq-trk+(

7zp-zp-+pzpp'

6-vl-+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-zP-+-+-+$

3+-zPL+-+-#

2P+-vL-zPPzP"

1+R+QtR-mK-!

xabcdefghy

Hvit har utviklingsforsprang og begge 
løperne rettet inn mot den svarte kon-
gefløyen. Aryan Tari går rett i angrep. 

15.Dh5! Truer matt med Dxh7. Mot 
dette finnes flere forsvar, men ingen 
som holder mål. 

15...g6?! Med løperen på andre siden
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1. GM Jon Ludvig Hammer, OSS  +14     +6    =9    +7      +3     =2      +8     =4     =5  7
2. IM Frode Elsness, Moss   +12   +18     –3   +10     +9      =1     +7       –5     =4  6
3. IM Atle Grønn, OSS   +22     +5    +2    =9       –1     =7       –4    +11   =10  5,5
4. GM Leif E. Johannessen, OSS    =8   +16     –7   =11   +14     =9      +3     =1      =2  5,5
5. GM Rune Djurhuus, Nordstrand =13      –3   +21  =14     =8   =10      +9     +2      =1  5,5
6. GM Berge Østenstad, Asker   +19      –1  =13    –15    +21   =11   =12    +16     +7  5,5
7. IM Frode Olav Olsen Urkedal, 1911 =16    +8    +4       –1   +15     =3        –2   +13       –6  5
8. FM Aryan Tari, Kristiansund     =4      –7  +17  +18      =5   =15        –1   =12   +14  5
9. IM Espen Lie, Porsgrunn   +20   +10   =1     =3       –2     =4        –5   =15   =12 4,5 
10. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn  +15      –9  +19      –2   =13      =5      –11  +21      =3  4,5
11. IM Kjetil Stokke, Bergens   =17  =13  =15     =4   =18      =6    +10      –3    =19 4,5
12. IM Øystein Hole, Akademisk      –2    –21 +16   =17   =20    +14      =6     =8     =9  4,5
13. FM Kristian Stuvik Holm, Kristiansund   =5   =11   =6   =20   =10    =16   +18       –7    =22  4,5
14. IM Nicolai Getz, OSS      –1   +17  =18     =5      –4     –12    +22   +19       –8  4
14. IM Maxim Devereaux, Black Knights  –10   +20  =11    +6       –7     =8     =16    =9      –17 4
16. FM Ørnulf Stubberud, OSS    =7       –4   –12   +22   +19    =13    =15      –6    =18  4
17. Ivar Chavannes, Nordstrand  =11    –14     –8   =12   =22     –19    =21   +20    +15  4
18. IM Andreas G. R. Moen, OSS  +21      –2  =14      –8    =11   =20     –13   =22    =16 3,5
19. FM Brede Alex. Kvisvik, Kristiansund    –6   +22   –10    =21    –16   +17    =20     –14    =11 3,5
20. FM Lasse Østebø Løvik, Stavanger    –9     –15 +22    =13  =12    =18    =19    –17    =21 3,5
21. FM Ole Christian Moen, OSS    –18   +12     –5   =19       –6   =22    =17     –10   =20  3
22. Johannes Luangtep Kvisla, Stavanger     –3    –19   –20    –16   =17    =21     –14   =18    =13  2

NM 2013 Eliteklassen. Lillehammer 29. juni - 6. juli.

av brettet er det trist å svekke de 
svarte feltene rundt kongen. Bedre var 
ikke 15...f5 16.Lg5 Dd7 17.Te7, men  
15...h6 var nok svarts beste sjanse. 
Også da har hvit stor fordel, men  
direkte innslag gjør ikke susen: 15...h6 
16.Lxh6? gxh6 17.Dxh6 f5 og svart ser 
ut til å klare seg. 

16.Dh6 Ld7? Den avgjørende feilen. 
Svart mister nå den viktige muligheten 
Dd8-d6. 
XABCDEFGHY

8-tr-wq-trk+(

7zp-zpl+p+p'

6-vl-+-+pwQ&

5+-+p+-+-%

4-zP-+-+-+$

3+-zPL+-+-#

2P+-vL-zPPzP"

1+R+-tR-mK-!

xabcdefghy

17.Lg5! Hvis dronningen flytter, kom-
mer Lf6 og etterpå Dg7 matt. 

17...f6 
XABCDEFGHY

8-tr-wq-trk+(

7zp-zpl+-+p'

6-vl-+-zppwQ&

5+-+p+-vL-%

4-zP-+-+-+$

3+-zPL+-+-#

2P+-+-zPPzP"

1+R+-tR-mK-!

xabcdefghy

18.Lxg6! Et opplagt offer for en spiller 
av Taris kaliber. For en beskjeden in-
vestering blir den svarte kongestillingen 
knust til pinneved.  

18...hxg6 19.Dxg6+ Kh8 20.Dh5+ 
Kg8 

XABCDEFGHY

8-tr-wq-trk+(

7zp-zpl+-+-'

6-vl-+-zp-+&

5+-+p+-vLQ%

4-zP-+-+-+$

3+-zP-+-+-#

2P+-+-zPPzP"

1+R+-tR-mK-!

xabcdefghy

21.Lh6! Mot trusselen Dg6+ og Dg7# 
finnes ikke noe fornuftig forsvar (21...
Le8 22.Dg4+). Svart ga opp. 1–0

Høyt nivå
Stormesterne Johannessen og Djurhuus 
fortsatte jakten på sin første kongepo-
kal, men fikk nøye seg med 4. og 5. 
plass. Tidenes mestvinnende NM-spiller, 
Berge Østenstad, nådde heller ikke helt 
opp denne gangen – i det som var en 
svært sterk eliteklasse.
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Advokatfirmaet Salomon Johansen AS 
      

- ett trekk foran

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, vinner av Sjakkalliansen 2012-2013

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS er et godt etablert advokatfirma som i dag 
består av 18 advokater og fullmektiger. Firmaet tilbyr juridiske tjenester til privat-
personer, organisasjoner og mindre bedrifter på de fleste rettsområder, både i og 
utenfor rettssalen.

Firmaet har spesialkompetanse innenfor følgende rettsområder:
Bistand til fornærmede i straffesaker
Personskade og erstatning
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Familie, arv og skifte
Forretningsjuss

Advokatfirma MNA
post@salomon-johansen.no
www.salomon-johansen.no

Postboks 7144, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Tullinsgate 2, 0166 Oslo
Telefon 22 98 99 40
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- Fryktelig deilig å vinne
Etter mange forsøk var det en let-
telse for norgestoeren endelig å ta 
med kongepokalen hjem.

- NM-tittelen er noe jeg har prøvd på flere ganger, men 
ikke klart. Det har vært et irritasjonsmoment – jeg er 
jo god nok og har vært nære flere ganger. Så derfor var 
det fryktelig deilig endelig å få det til, sier Jon Ludvig 
Hammer (23).

- Hvordan opplevde du årets NM?

- Jeg er kjempefornøyd. Jeg synes jeg spilte veldig 
bra, og tok vare på de sjansene jeg fikk. Jeg spilte 
flere gode partier, blant annet mot Berge Østenstad i 
runde to, der særlig trekkene 18...b5! og 19...Sa5! ga 
meg overtaket. Partiet mot Atle Grønn er jeg også godt 
fornøyd med, og partiet mot Frode Elsness. Jeg spilte 
de beste trekkene hele veien mot Elsness, men så tok 
jeg remis i en stilling som nesten var vunnet for meg. 
Det gikk hardt inn på meg. Jeg hadde dårlig tid på det 
tidspunktet vi tok remis, og jeg var usikker på hva 
som egentlig skjedde i stillingen. Men i etteranalysene 
innså jeg hvor godt jeg hadde stått. Frode var i tillegg 
min argeste konkurrent; jeg klarte ikke å kvitte meg 
med han. Og da var det ekstra ille at jeg hadde sløst 
bort en slik kjempesjanse i vårt innbyrdes oppgjør. 

- Hvordan klarte du å nullstille deg etter dette 
partiet?

- Jeg fokuserte på at det var nytt parti neste dag, og 
heldigvis gikk det bra i runden etter mot Aryan Tari. 
Jeg tror at hvis partiet mot Aryan hadde gått dårlig, 
ville det vært mye vanskeligere å komme over partiet 
mot Frode Elsness.

- Hva skyldtes suksessen denne gangen?

- Jeg var veldig disiplinert under turneringen og la en 
plan om å ikke forberede meg før samme dag som 
partiet skulle spilles. Jeg la meg tidlig hver kveld, ca 
2230, og stod opp tidlig. Rundene i Landsturneringen 
starter veldig tidlig, for tidlig for min smak, og da får 
man et ekstra overtak hvis man klarer å være disipli-
nert. Så har jeg også mange åpningsforberedelser å 
falle tilbake på – som gjør at jeg slipper å jobbe noe 
særlig før runden – bare se over tidligere arbeid.

- Hvem anså du som dine sterkeste konkurrenter før start?

Det var Kjetil A. Lie og Frode Elsness.

- Kommer du til å fortsette å spille Landsturneringen i årene 
framover?

- Det kommer egentlig an på timing. Det hender at det greske lag-
mesterskapet kolliderer med Landsturneringen, og det er en veldig 
sterk turnering som jeg har pleid å gjøre det godt i og har likt å spille.  
I år sa jeg faktisk nei til å spille der fordi jeg ønsket å vinne NM. Så 
vi får se i framtiden om jeg får invitasjon til Hellas.

- Du fortalte i forrige nummer av Norsk Sjakkblad at du 
satser som sjakkproff fram mot OL i Tromsø. Hvordan blir 
tiden framover for deg?

- Det blir en spennende tid framover. Jeg var med på treningsleir i 
Kragerø med Magnus Carlsen etter Landsturneringen. Det var en unik 
opplevelse å få se hvordan verdens beste spiller trener. Blant annet 
kikket vi på åpninger og løste oppgaver. Det var ikke noen
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revolusjonerende treningsmetoder, men nivået er utrolig høyt 
og jeg følte meg som en smågutt i det selskapet. Da innser 
jeg at jeg må jobbe ekstra hardt for å nå det neste nivået. Jeg 
vet ikke ennå om jeg skal være med Magnus til India, men 
jeg håper selvfølgelig på det.

- Så var det World Cup i Tromsø i august (mye mer om dette i 
neste nummer av NSb! red.), og jeg saster på å spille mye  mer 
framover. Blant annet tenker jeg å spille Europamesterskapet. 
Dette er kvalifisering til World Cup i 2014, og der ønsker jeg 
å delta. Årets World Cup ga mersmak.

- Hva ser du på som dine sterke og svake sider som 
sjakkspiller?

- De svake sidene er vel sånt man skal prøve å være oppmerk-
som på, men ikke avsløre! Men jeg tror partiet mot Frode 
Elsness illustrerte godt en svak side. Jeg ofret et tårn og spilte 
veldig bra, valgte de beste trekkene, men vurderingen i slike 
dynamiske stillinger kan fort bli feilaktig. Ellers er jeg vel en 
ganske allround spiller.

- Hvem tror du er på OL-laget i Tromsø neste år?

- Jeg husker at du spurte meg om dette for fire år siden, da 
svarte jeg Magnus Carlsen, Simen Agdestein, Kjetil A. Lie, Leif 
Erlend Johannessen og meg selv, i en eller annen rekkefølge. 
Det er vel ikke så langt unna tipset fortsatt. Vi kan trenge en 
Kjetil A. Lie i form. Elsness har også mulighet til å dytte noen 
ut av laget, og så har vi et wild card i Aryan Tari. For ett år 
siden hadde jeg ikke trodd at han skulle være aktuell, men 
det er veldig morsomt å se den framgangen han har.

- Har du troen på at laget kan nå målet om topp 
10-plassering?

- Nei, overhodet ikke. Topp 15 kan kanskje gå. Jeg synes vi 
skal fokusere på å få til noen gode enkeltresultater, slik som 
for eksempel i Dresden-OL i 2008, da vi slo Kina. Da kjempet 
vi faktisk i toppen i begynnelsen av turneringen.

PS! Like før bladet går i trykken har Hammer gjort nok et 
toppresultat i FIDE World Cup i Tromsø. Mer om dette kan 
du lese i neste nummer av Norsk Sjakkblad.
       (SB)

Konnerud NGP 2013
Spilles sentralt i Drammen 9.-10. november 2013       

Spillested: Bragernes Menighetshus, Kirkegata 7, Drammen
Turneringsform: 5 runder Monrad
 
Betenkningstid: 1 time på 40 trekk – ½ time på resten
Startavgift: voksne 400 – junior 250 – putter 200
Klasser: Tre grupper. A: over 1750   B: 1250-1749   C: 0-1249

Premier:  Gruppe A :   2500 – 1200 –  600  
 Gruppe B :  1200 –  600
 Gruppe C :  1000 –  500
 500 kroner til vinner av Klasse 1, 3 og 5 (ingen dobbelpremiering)
 
Spilleplan: - Siste oppmøte 1000
1. Runde Lørdag 1030 – 1330
2. Runde Lørdag 1345 – 1645
3. Runde Lørdag 1710 – 2010
4. Runde Søndag 0930 – 1230
5. Runde Søndag 1250 – 1550

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.
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Klasse Mester: Avgjorde mot pappa

1. Sebastian Mihajlov, OSS    +19   +20   +10   =9   =4   =2   =7   =3   +8  6,5
2. FM Petter Fossan, Stavanger  +29   =5     +34   +12 =9   =1  +10  =8  =4  6,5
3. Rune Myhrvold, Hønefoss   +25  =23     –8     +14 +13 =4   +9    =1  +7  6,5
4. Johan-Sebastian Christiansen, Moss 6 5. Johan Salomon, Nordstrand 6 6. Even Thingstad, Trondheim 6 7. Anders Hobber, 
Moss 5,5 8. Svetoslav Mihajlov, OSS 5,5 9. WIM Sheila B. Sahl, Black Knights 5 10. FM Espen Forså, Tromsø 5 11. Frode Lil-
levold, Strømmen 5 12. Odin B. Vea, Vålerenga 5 13. Vegar Koi Gandrud, Stavanger 5 14. Bror Thanke, Nordstrand 5 15. Tor 
Gulbrandsen, Nordstrand 5 16. Kjell Magne Johnsen, Vadsø 5 17. Anders Olsen, Kristiansund 4,5 18. FM Jøran Aulin-Jansson, 
Asker 4,5 19. Ole Woldseth, Sotra 4,5 20. Fredrik Aunan Lindsøe, Trondheimstudentene 4 21. Dag Ulvin, Lillestrøm 4 22. 
Christian Laverton, Trondheim 4 23. Kristoffer Madland, Trondheim 4 24. Arnold Andreassen, Tromsø 4 25. Askild Bryn, 
Vålerenga 4 26. Stig K. Martinsen, Bergens 4 27. Sondre Merkesvik, Bergens 4 28. Gunnar Stray, Moss 3,5 29. Anita Grønne-
stad, Bergens 3,5 30. Per O. Andersen, SOSS 3,5 31. Monika Machlik, Tromsø 3 32. Øystein Johnsen, Tønsberg 2,5 33. Øyvind 
Pedersen, Tromsø 2 34. Jan Sørgjerd, Nordstrand 2 35. Aslak Haanshuus, Stjernen 1,5.

Bare 13 år gammel gikk Sebastian Mihaj-
lov til topps i mesterklassen. I siste runde 
avgjorde han med seier mot pappa.

- Det var ganske nervepirrende med tanke på at du spiller et 
avgjørende parti mot din egen far, forteller Sebastian. - Det er 
ganske jevnt når vi spiller lynsjakk hjemme, men jeg har fått 
overtaket i det siste, smiler han. 

Før siste runde lå Petter Fossan alene i tet, men da han spilte 
remis ble han tatt igjen på målstreken av unggutten fra OSS. 
Det viktigste for Fossan var nok likevel at også han sikret seg 
en plass i eliteklassen neste år.

- Jeg følte at NM var ekstremt spennende hele veien, og det var 
aldri klart hvem som skulle vinne, forteller Sebastian Mihajlov.  
- De avgjørende partiene for meg var vel mot  Espen Forså, Petter 
Fossan og pappa! Jeg var fornøyd med partiet mot Forså, fordi 
jeg vant overbevisende og beholdt ledelsen. Etter noen runder 
måtte jeg møte Fossan. Jeg spilte hardt på vinst, noe som lønte 
seg. Jeg var i bunn og grunn ganske fornøyd med partiet, men da 
jeg bukka i totalt vunnet stilling, berget han remis. Men jeg var 
jo mest fornøyd mot pappa, siden det var det mest avgjørende 
partiet. Da jeg så at Fossan spilte remis, skjønte jeg at jeg hadde 
vunnet og rykket opp til eliten!

Unge Mihajlov er et av flere talenter som er med i satsningen 
mot OL i 2014. - OL i Tromsø er faktisk et viktig mål for meg, 
å bevise at jeg fortjener en plass på tredjelaget. Og jeg skal 
spille mange gode turneringer fremover! sier han. - Jeg har 
økt treningen litt i det siste og gjennomsnittlig trener jeg 3-4 
timer per dag.

Mihajlov er en målbevisst ung mann med mange planer for 
framtiden. - Jeg har et mål neste år, og det er å få IM-napp. 
Og jeg har flere ambisjoner: Å få medalje i EM for ungdom 
i Montenegro i høst! På lengre sikt er det klart at jeg gjerne 
vil bli stormester.

- Magnus Carlsen er mitt forbilde, fordi han er verdens beste 
spiller, og vi bodde faktisk noen minutter fra hverandre i 
Lommedalen! Fra eks-verdensmesterne er mine favoritter 
Alekhin og Capablanca, forteller årets Mester.
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Briljant familieoppgjør
Det avgjørende partiet i 
mesterklassen mellom far 
og sønn Mihajlov ble litt 
av en oppvisning.

Sebastian Mihajlov - 
Svetoslav Mihajlov

(Kommentarer: Silje Bjerke)

1.d4 d5 2.c4 c6 Slavisk åpning, et solid 
forsvar mot 1.d4. Som vi skal se kan det 
også gi skarpt spill. 

3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 Svart vil gjerne 
utvikle løperen med 4...Lf5, men dette 
fungerer ikke på grunn av 5.cxd5 cxd5 
6.Db3! og svart har problemer med 
å dekke både b7 og d5 uten å svekke 
stillingen veldig. (Det beste trekket nå 
er antagelig 6...Lc8!) Derfor slår svart i 
trekk 4 på c4 for å kunne få ut løperen 
etterpå. 

5.a4 Hindrer b7-b5 slik at svart ikke kan 
beholde bonden. 

5...Lf5 6.Se5 Sbd7 7.Sxc4 Vi er inne 
i en av de mest populære variantene i 
Slavisk, spilt tusenvis av ganger tidligere. 

7...Dc7 Dronningen støtter e5-feltet, 
slik at for eksempel 8.f3 (med planen 
e4) kan besvares med 8...e5! – et typisk 
motangrep i sentrum. 

8.g3 e5 9.dxe5 Sxe5 10.Lf4 Sfd7 
11.Lg2 Vi har fortsatt en velkjent teori-
stilling. Mihajlov senior drar nå til med 
et ambisiøst og populært trekk. 

11...g5 12.Sxe5 Den vanligste fortset-
telsen er 12.Se3 gxf4 13.Sxf5, med en 
ganske jevn stilling. 

12...gxf4 13.Sxd7 0–0–0 14.Dd4! 
Dxd7 15.Dxf4 

15.Dxh8 besvares med 15...Dd2+ 
16.Kf1 Dxb2 17.Te1 Lb4 som ser ganske 
risikabelt ut for hvit. Også dette er spilt 
flere ganger tidligere, så kanskje kjente 
Mihajlovene til alt dette. 

15...Ld6 16.Dc1 Kb8 17.0–0 Begge 
har spilt godt i åpningen og vi har fått 
en spennende stilling der hvit leder 
med en bonde, mens svart har løper-
paret. Enda viktigere er rokaden til 
hver sin side, som gjør at det gjelder å 
komme først med angrepet. Stillingen 
er antagelig ganske jevn, med sjanser 
til begge parter. 

17...h5 Et veldig naturlig trekk, og fak-
tisk det første trekket som ikke er spilt 
tidligere i min database. Svarts angrep 
ser unektelig temmelig farlig ut når h-
bonden marsjerer oppover. 

18.De3 Mihajlov junior får med dronin-
gen og legger samtidig en sleip felle... 

18...h4 
XABCDEFGHY

8-mk-tr-+-tr(

7zpp+q+p+-'

6-+pvl-+-+&

5+-+-+l+-%

4P+-+-+-zp$

3+-sN-wQ-zP-#

2-zP-+PzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

 - Jeg trodde jeg var i ferd med å vinne, 
sa Mihajlov senior etter partiet. - Men 
jeg hadde fullstendig oversett det neste 
trekket... 

19.Sb5!! Plutselig ser man at svart har 
kjempeproblemer med å dekke a7-
bonden. Hvits stilling er allerede vunnet! 

19...cxb5 19...b6 hjelper ikke, for 

eksempel 20.Sd4 Tc8 21.Dc3 og svarts 
kongestilling raser sammen: 21...c5 
22.Sc6+! Txc6 23.Dxh8+ med stort 
overtak til hvit. 

20.axb5 Fortsatt er det ikke mulig å 
dekke a7-bonden. 

20...De7 (20...b6 21.Df3 er slutten på 
visa.) 21.Dxa7+ Kc8 
XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7wQp+-wqp+-'

6-+-vl-+-+&

5+P+-+l+-%

4-+-+-+-zp$

3+-+-+-zP-#

2-zP-+PzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

22.e4! Sebastian spiller meget sterkt: 
e-bonden stormer framover og skaper 
kaos i svarts leir. 22...Le6 Svart ønsker 
ikke å gi opp kontrollen over h3-c8-
diagonalen. 22...Lxe4 23.Tfe1 er helt 
krise for svart: 23...f5 24.Txe4! fxe4 
25.Lh3+ Kc7 26.Da5+ Kb8 27.b6 og 
matt følger. 

23.e5! Åpner igjen for løperen på 
g2, med avgjørende følger. 23...Lxe5 
24.Tfc1+ Kd7 
XABCDEFGHY

8-+-tr-+-tr(

7wQp+kwqp+-'

6-+-+l+-+&

5+P+-vl-+-%

4-+-+-+-zp$

3+-+-+-zP-#

2-zP-+-zPLzP"

1tR-tR-+-mK-!

xabcdefghy

25.Lc6+! Et siste pent trekk i et flott 
parti. Svart ga opp. 25...Kd6 26.Da3+ 
er helt slutt. 1–0
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Klasse 1: Passe mengde Møllers tran

1. Øystein R. Andersen, Black Knights +10   =9    =7   +24   +4   +6   =5   =2   =3  6,5
2. Jørn Snellingen, Black Knights  +18  +22  =23  =4      –8   +11  +7   =1  +6  6,5
3. Rafael Tirado Gonzalez, Aalesund  +25  =7   =31  =12  +23  +8   =6   +5  =1  6,5
4. Ole Johan Ski, Asker 6,5 5. Espen Thorstensen, Kongsvinger 6 6. Gunnar Stake-Larsen, OSS 5,5 7. Carsten Aubert, Nordstrand 
5,5 8. Lasse T. Solbu, Trondheim 5,5 9. Svein Bjørnland, Fredriksstad 5 10. Vidar Edvardsen, Stavanger 5 11. Simon Barane, 
Sandnes 5 12. Asbjørn O. Steinskog, Sandnes 5 13. Robin Olsen, Moss 5 14. Trym Daniel Rødvik, Hamar 5 15. Hans Arild 
Runde, Akademisk 5 16. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 5 17. Tore Garberg, 1911 5 18. Leif Trygve Hegvik, Sandnes 5 19. Lars 
Johansen, Nordstrand 5 20. Bjørn Haveland, Bærum 5 21. Brede Hagen, Trondheimstudentene 5 22. Terje Lund, Stjørdal 
4,5 23. Martin Nilsen, Stavanger 4 24. Håkon Haugsrud, Lillehammer 4 25. Helge E. Theting, Kragerø 4 26. Tor Ketil Larsen, 
Stavanger 4 27. Timmie Nygaard, Klyve 4 28. Roger Sætre, Bergens 4 29. Bjørn Aa. Christenson, Nordstrand 4 30. Jon Gunnar 
Tufta, Bergens 4 31. WFM Sylvia Johnsen, OSS 3,5 32. Andreas Opdahl, Bergens 3,5 33. Trond Harald Saltnes, Kristiansund 
3,5 34. Jussi Dyrnes, Nordstrand 3 34. Raymond Boger, 1911 3 36. Karim Ali, Fribonden 3 37. Eivind Aartun, Stavanger 3 38. 
Svein Arne Thrana, Nittedal 3 39. Per Kr. Vigdal, Nordstrand 3.

To kamerater fra Black Knights 
tok de første plassene i klasse 1.

Etter suksessen i Landsturneringen har gull- og sølvvinner 
Øystein Andersen og Jørn Snellingen engasjert Torbjørn R. 
Hansen som personlig trener i sjakk. - Nå skal jeg satse 
mer ambisiøst framover og spille flere turneringer, forteller 
Andersen (40). - Jeg har som mål å bli en solid mesterspiller 
og ta 50 prosent i neste års Mesterklasse.

Andersen er en av Finn Møllers stjerneelever fra skolesjak-
ken på Korsvoll (se side 33). - Jeg begynte på skolesjak-
ken da jeg var sju år og var veldig ivrig da. Jeg vant NM i 
11-12-årsklassen i 1985. Fra rundt 1995 til 2000 hadde 
jeg sjakkpause, til Black Knights ble stiftet i 2000. De siste 
årene har jeg vært mer ivrig. Sjakk er et veldig fascinerende 
spill og man blir aldri utlært, sier Andersen, som til daglig 
jobber som jurist i Skatteetaten. 

- Jeg synes jeg spilte bra sjakk i NM og er særlig fornøyd med 
partiet mot Ole Johan Ski, forteller Andersen. Vi tar med det 
posisjonelle mønsterpartiet. (Kommentarer: Silje Bjerke)

Øystein R. Andersen - Ole Johan Ski, runde 5
1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Sc3 g6 4.Lg2 Lg7 5.e4 Det såkalte 
Botvinniksystemet i Engelsk åpning. Hvit får et godt grep om 
d5-feltet, til gjengjeld får hvit et hull på d4. 5...Sge7 6.Sge2 
d6 7.d3 0–0 8.0–0 Le6 9.Sd5 Dd7 10.Lg5 f6 11.Le3 
Begge har fulgt teori. Nå er 11...f5 det vanlige trekket. 
11...Sd8 12.Dd2 c6 13.Sxe7+ Dxe7 14.b4 Sf7 15.Tab1 
Tfd8 16.Sc3 Dd7 17.Tb2 Hvit bygger opp angrepet på 
dronningfløyen. 17...b5 Flytt ikke bønder der du står 
svakest, sier en god regel. Kanskje burde svart foretrukket 

spill på den andre siden med 17...f5. 18.cxb5 cxb5 19.Sd5 
Lxd5 20.exd5 Hvit bryr seg ikke om at han får en dobbelt-
bonde, viktigere er kontrollen over feltet c6. 20...Tdc8 21.Tc1 
a6 22.Tbc2 Sd8 23.Lb6 Txc2 24.Dxc2 Lh6 25.Dc7 Dxc7 
26.Txc7 Hvit har spilt et pent posisjonelt parti og har et klart 
overtak med tårnet på syvenderaden. 

26...Lf8 27.Lh3! Løperen trer inn i partiet med avgjørende 
effekt. 27...Tb8 27...f5 var helt nødvendig, men hvit har stor 
fordel etter 28.g4! 28.La7 Ta8 29.Lc8! Hvits brikker domi-
nerer og a-bonden er fortapt. 29...a5 30.bxa5 Kh8 Det er 
ingenting svart kan gjøre. 31.a6 1–0
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Klasse 2: Målrettet suksess

1. Daniel Snerthammer, Sandnes +43   +20   =11   +4   =6   –10   +14   +27   +7  7
2. Torbjørn Dahl, Hell     =29    –18   +45   +54 +21 =14  +11   +10   +3  7
3. Sigmund Lunde, Sarpsborg   +32   +54  +19   =10 +13 +11  +27     –7      –2  6,5
4. Guttorm Andersen, Stjernen 6,5 5. Aleksander Omtvedt, 1911 6,5 6. Snorre Skrede, Sandnes 6 7. Tore Sandmark, Trondheim 
6 8. Jøran Sten Pettersen, Porsgrunn 6 9. Sigurd Kittilsen, Elverum 6 10. Leif Bjornes, Kristiansand 5,5 11. Yngve Rasdal, 
Masfjorden 5,5 12. Finn Henrik Aas, Nittedal 5,5 13. Tom R. Wister, Kirkegata 5,5 14. Jon A. Stokhaug, Stjørdal 5,5 15. Per 
Blikra, Stavanger 5,5 16. Finn Roar Aune, direkte 5,5 17. Yonne Tangelder, OSS 5,5 18. Steinar Leite, Modum 5 19. Øyvind 
Hoem Vaseng, Kristiansund 5 20. Arild Øksnevad, Nittedal 5 21. Carl Christian Aarnes, Nordstrand 5 22. Eirik V. Kallset, Kris-
tiansund 5 23. Even Emberland, Sandnes 5 24. Åsmund Sem-Johansen, Stovner 5 25. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand 5 
26. Hans Hovden, Kirkegata 5 27. Eirik Søreng, Akademisk 4,5 28. Cornelius Kvendseth, Nordstrand 4,5 29. Petter Gjertsen, 
Kristiansand 4,5 30. Jan Magne Stubrud, Lillehammer 4,5 31. Jørund Berstad, Førde 4,5 32. Frode Høva, Follo 4,5 33. Dag 
Andersen, Sarpsborg 4,5 34. Ida Lahlum, 1911 4,5 35. Morten Wendelborg, Porsgrunn 4,5 36. Otto Milvang, Nordstrand 4,5 
37. Pål Moe, OSS 4,5 38. Geir Nesheim, 1911 4,5 39. Per Chr. Ødegaard, Trondheim 4 40. Sven E. Harberg, Lillestrøm 4 41. 
Ketil Drevvatn, Mosjøen 4 42. Lewi Bekkelien, Black Knights 4 43. Edvard Våge, Sotra 4 44. Bård Fjellengen, Sarpsborg 4 45. 
Thoralf N. Barstad, Nordstrand 4 46. Gunnar Lie, Porsgrunn 3,5 47. Ronald Wolf, direkte 3,5 48. Frode Arntsen, Kristiansand 
3,5 49. Anders Sørjordet, 1911 3,5 50. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 3,5 51. Egil Aarstad Fjeldheim, Nordstrand 3 52. Geir O. 
Aagedal, Bergens 3 53. John Kr. Johnsen, OSS 3 54. Jarani Suntharalingam, OSS 3 55. Tomm Gulliksen, Stjernen 3 56. Harald 
Mottang, Stjernen 2,5 57. Olav K. Fredriksen, 1911 2,5 58. Jan Rune Moberg, Follo 2,5 59. Bjørn Salvesen, Røros 2 60. Jon 
Kielland-Lund, Follo 2 61. Jia Qi Xue, 1911 1,5 62. Anders Knudsen Beck, Tønsberg 1 63. Bjarne J. Engevik, Strømmen 0.

Daniel Snerthammer (24) hadde satt seg 
som mål å vinne klasse 2, og det klarte han, 
men ikke uten kamp. Rutinerte Sigmund 
Lunde fra Sarpsborg lå lenge an til å stikke 
av med seieren.

- Jeg følte jeg hadde god kontroll de fire første rundene med 3,5 
poeng, forteller vinneren Snerthammer. - Deretter ble det bare 
et halvt poeng på de to neste og jeg syntes det så mørkt ut. Jeg 
bestemte meg for å bare spille sjakk og tenkte ikke så mye over 
stillingen på tabellen. Jeg lå 1,5 poeng bak to runder før slutt og 
det kan vel sies at jeg var litt heldig da Lunde tapte de to siste og 
jeg vant mine to siste.

Snerthammer jobber til daglig som kunderådgiver i bank på Ålgård. 
Han er en målbevisst mann som forberedte seg godt underveis. 

- Jeg hadde øvd en del taktikk og åpninger på forhånd, og var innstilt 
på at jeg kunne vinne gruppa. Jeg forberedte meg på hvert parti 
med Chessbase 12 og så hvilke åpninger mine motstandere spilte. 
Jeg kom bra ut av åpningen i så og si alle partiene. I forberedelsene 
av to av mine hvitpartier så jeg at motstanderen spilte d6-varianten 
i Grand prix-angrepet (se side 48! red.), noe som jeg er veldig glad 
for å møte framfor e6-varianten.

Nå saster han videre mot høyere mål. - Målet er å bli IM innen fem 
år, og jeg satser på å vinne klasse 1 til neste år.

- Jeg lærte sjakk av min far da jeg var 8-9 år, 
forteller Snerthammer. - Mitt første mål var å 
slå han, og etter hvert klarte jeg det. Det var 
en stor lykke. Jeg begynte deretter på sjakk 
med Magnus Monsen og lærte veldig mye der.
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1. Audun Hoem, Kristiansund   +53   +39   +3   =4   +2   +17   –7   +18   =5   7
2. Geir F. Lorem, Tromsø   +32   +18   =10 +41  –1    +5    +4   =7    =3   6,5
3. S. Kristian Røilid, Mosjøen   +47   +6      –1    –5    +26  +35  +10 +11  =2   6,5
4. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 6,5 5. Hans K. Gaarder, Nordstrand 6,5 6. Olav Hjortås, Nord-Odal 6,5 7. Henrik G. Tallaksen, 
Stavanger 6 8. Trond Kristensen, Mosjøen 6 9. Bård Fadnes, Bergens 6 10. Andreas Fossan, Stavanger 5,5 11. Rune Bergquist, 
Tønsberg 5,5 12. Ole Petter Pedersen, Kampen 5,5 13. Odd H. Birkestrand, Masfjorden 5,5 14. Joakim Gåsøy, Trondheim 5,5 
15. Hans-Henry Jacobsen, Tromsø 5,5 16. Bror Johannes Larsen, Stavanger 5,5 17. Torben Winther Jensen, OSS 5 18. John 
Olav Kroken, Stjernen 5 19. Alexander Berezkin, Trondheim 5 20. Geir Blom, Sotra 5 21. Frank Eggerud, Porsgrunn 5 22. 
Otto Brokke, Drammens 5 23. Yngve Lindsjørn, Stjernen 5 24. Jarle Solli, Bergens 5 25. Tore M. Madsø Hauan, Trondheim 
5 26. Caroline Beer Jacobsen, Stavanger 4,5 27. Bjørn N. Dybvik, Aalesunds 4,5 28. Leif Edvin Wærstad, Lillestrøm 4,5 29. 
Lars A. Stensen, direkte 4,5 30. Kazim Yilmaz, Drammens 4,5 31. Øyvind Carstensen, Nordstrand 4,5 32. Sverre S. Dyrhaug, 
Stavanger 4 33. Oddvar Kristiansen, Stjernen 4 34. Øyvind Mørkedal, Bergens 4 35. Ole Ivar Kjernlie, Lillehammer 4 36. Øivind 
Jakobsen, Skjervøy 4 37. Lars Kveli, Nordstrand 4 38. Anders Stanghelle, Nord-Odal 4 39. John Ivar Brekke, Trondheim 3,5 40. 
Magne Lind, Lillehammer 3,5 41. Jonar Lensebakken, Nord-Odal 3,5 42. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 3,5 43. Tom-Greger 
Knutsen, Samisk 3,5 44. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 3,5 45. Gitle Kirkesola, OSS 3,5 46. Frode Fredriksen, Stavanger 3,5 47. 
Torge Ugland, Drammens 3 48. Rolf A. Olsen, Samisk 3 49. Trygve Olsen, Follo 3 50. Ingrid Strand, Modum 2,5 51. Tormod 
Prytz, NSSF 2,5 52. Jens Petter Olsen, OSS 2,5 53. Idar Sørensen, Drammens 2.

Klasse 3: I lillebrors fotspor
I fjor gikk Øyvind Hoem Vaseng fra  
Kristiansund til topps i klasse 3. I år  
var det storebror Audun (20) sin tur.

- Det var et fantastisk NM for meg, forteller Audun. - Jeg hadde 
spilt lite før NM, så jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så bra. 

Audun tok føringen fra start med 5,5 på de første seks rundene, 
men så økte spenningen. - Etter at jeg tapte i runde sju var vi tre 
som lå likt. Men da de to andre spilte remis i runde åtte, trodde 
jeg at jeg skulle klare det, sier Audun.

Hans beste minne fra NM kom på oppløpet. - Jeg stod dårlig i det 
siste partiet, men han gjorde en stor feil slik at det ble remis. Det 
var et høydepunkt, sier Hoem.

Kristiansunderen begynte i den lokale sjakklubben i sjuende 
klasse, og spiller et par ganger i uka i klubben. Det er gode tilbud 
i Kristiansund, der lokalet er åpent tre dager i uka og i helgene. 
Det gir tydelig resultater for klubben med mange topplasseringer 
i årets Landsturnering.

- Jeg tror nok at jeg vil satse litt mer framover nå, og jeg har som 
mål å gjøre det bra i klasse 2 neste år! sier årets beste i klasse 3.

- Jeg har en posisjonell spillestil, forteller 
årets vinner, som var mest fornøyd med 
partiet han vant mot John Olav Kroken i 
runde 8. Geir F. Lorem og S. Kristian Røilid 
på de neste plassene spilte innbyrdes remis 
i siste runde og klarte dermed ikke å ta 
igjen Hoem.
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Klasse 4: NM-seier og VM-bronse

1. Ola Torstein Endresen, Moss  =20   +30   +14   +26   +24   +2   =4   +5   =3  7,5
2. Leiv Røsok, klubbløs   =3     +25   +12   +9     +6      –1   +11  +4  =5  7
3. Tor Skaslien, Tiger    =2     =26   =4     +15   +14   =5   =7   +6  =1   6
4. Vegard Garmark, Follo 6 5. Christian A. Elboth, Nittedal 6 6. Knut Johnsen, Lillehammer 6 7. Tormod Thingstad, Hønefoss 6 
8. Svein A. Lillesand, direkte 5,5 9. Torbjørn V. Grønn, Sevland 5,5 10. Karl Edvin Simenstad, Kirkenes 5,5 11. Olav K. Hageberg, 
Vålerenga 5,5 12. Lars-Erik Rosland, Fredriksstad 5 13. Georg Balas, 1911 5 14. Per Nicolai Robertsen, Caissa 4,5 15. Eirik 
Hauge, Fana 4,5 16. Mathias Nesheim, Trondheim 4,5 17. Petter Thorvaldsen, Fredriksstad 4,5 18. Knut Olsen, Lillestrøm 
4,5 19. Anton Amarapala, Strømmen 4,5 20. Morten Wilhelmsen, Stjørdal 4 21. Bjørn Nytrø, Vålerenga 4 22. Ingeborg Marie 
Nyland, Lillehammer 4 23. Jeya Suntharalingam, OSS 4 24. Håvard Skotheim, Tønsberg 3,5 25. Per Magnus Larsen, Porsgrunn 
3,5 26. Morten Sand, Nordstrand 3 27. Kari Kristine Engan, NSSF 3 28. Arne Samskott, Orkdal 2,5 29. Jon Tomas Alfstad, Lil-
lehammer 2,5 30. Kjell R. Johnsen, NSSF 1,5 31. Anders Ellbro, Vålerenga 0,5 32. Per H. Nordbye, 1911 0,5.

Tidligere i år tok Ola Torstein Endresen (34)  
bronse i uoffisielt "amatør-VM". Men enda 
større var det å vinne i Landsturneringen.

- Dette var mye større enn medalje i VM, sier Endresen, som til daglig er 
landmåler i Frogn kommune i Akershus. - NM gikk veldig bra hele veien. 
Jeg ungikk tap i turneringen og stod også bedre i to av remispartiene. Jeg 
ledet med ett poeng to runder før slutt, og hadde gode forhåpninger. Etter 
at jeg spilte remis i siste runde kunne Leiv Røsok ta meg igjen, og det ble 
enormt spennende å følge hans parti. Heldigvis endte også det partiet med 
remis, forteller Endresen.

Både Røsok og Endresen har hatt sterk framgang det siste året: I fjor ble 
de nummer 28 og 29 i klasse 4! Endresen begynte med sjakk så sent som 
i februar 2012. - Jeg har trent veldig mye det siste året, utenom jobben har 
jeg nesten bare spilt sjakk, forteller Endresen. - Sjakk betyr veldig mye for 
meg og har snudd livet mitt opp ned. Jeg er fullstendig hekta.

- Seieren bør gi en kjempeboost for å trene enda mer – selv om jeg akkurat 
nå er mett og fornøyd! sier en av Norges mest fremadstormende voksne 
spillere. (Se også side 26-27!)

Ola Torstein Endresen - Christian Anker Elboth, runde 8
XABCDEFGHY

8-+-tr-trk+(

7zpp+-+pzp-'

6-+p+qzp-zp&

5+-+pzPn+-%

4-+-zP-+-+$

3+-sNP+-+-#

2PzP-wQRzPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy 

“Den hvite stillingen ser litt shaky ut. Svart har press på d4 
og spørsmålet er om hvit kan slippe unna.” (OTE) 

18.Df4 g5 19.Dg4 h5 “Det er fristende for svart å ofre en 
bonde med h5 for å få tatt på d4, men da må svart passe 
på ting som skjer i h-linja.” (OTE) 

20.Dxh5 Sxd4 21.Te3! Endresen utnytter angrepssjan-
sene som har dukket opp i h-linja. 

21...Sc2 Her måtte svart spille 21...Kg7 med en jevn stilling. 
22.Th3! Dxh3 23.Dxh3 Sxa1 24.exf6 Tfe8 25.g3 1–0
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Klasse 5: Overlegen i debuten

1. Bjørn Emil Jørgensen, klubbløs +26   +17   +18   +2   +6   +21   +16   +12   +8  9
2. Tormund Blikra Vea, Stavanger +24   +23   +4      –1    +9   =7     +3     +5     +6  7,5
3. Aud Norunn Strand, Modum  +8     +28   +11    –6   =16 +17     –2     +27   +7  6,5
4. Johan Lien, Hønefoss 6 5. Sverre Hoem, Kristiansund 6 6. Jørgen Brobakken, Hamar 5,5 7. Paul Ivar Johansen, Trondheim 
5,5 8. Leif Runar Forsth, Groruddalen 5,5 9. Knut Henrik Tallaksen, Stavanger 5,5 10. Asle Tandberg, Modum 5,5 11. Gjermund 
Tandberg, Modum 5 12. Trond Heier, OSS 5 13. Stig Rune Jenssen, Kristiansund 5 14. Olav Baade Møen, Hønefoss 5 15. Egil 
Horstad, Bergens 5 16. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 4,5 17. Erik Kristiansen, Moss 4,5 18. Ole Birkeland, Kristiansand 4,5 
19. Hans Storlien, Vålerenga 4,5 20. Magne O. Bolme, NSSF 4,5 21. Stein Sjuls Hansen, Kampen 4 22. Trond Vestjord, Tromsø 
4 23. Katja Hanebuth, Fredriksstad 4 24. John Sandell, NSSF 4 25. Tor Inge Hystad 4 26. Ketil Stephensen, Holmestrand 3,5 
27. Terje Halvorsen, Asker 3,5 28. Kjetil Iversen, Bergens 3,5 29. Trond Ove Svendsen, Tromsø 3,5 30. Lena Halvorsen, Tromsø 
3 31. Oddvar Nesse, Smeaheia Sandved 3 32. Otto Prytz, NSSF 3 33. Kjell Nygaard, Caissa 3 34. Anniken Vestby, Tromsø 3 35. 
Erik Korneliussen, NSSF 2.

I klasse 5 var én spiller i en klasse for 
seg. For en debut!

Bjørn Emil Jørgensen (25) fra Haugesund spilte sin første tur-
nering i årets NM. Med 9 av 9 poeng og mange seire på 15-25 
trekk viste det seg at han nok trygt kunne meldt seg på flere 
klasser høyere. Partiene viser både gode teorikunnskaper og et 
sterkt taktisk blikk.

- Jeg har spilt mye på internett på kveldene, men var veldig 
nervøs før mesterskapet. Jeg kjente ikke nivået og trodde ikke 
at det skulle gå så bra. Etter hvert som rundene gikk skjønte jeg 
at jeg kanskje var i feil klasse, sier Jørgensen.

Han var i tillegg med i lynsjakk-NM – med full pott i finalespillet 
også der. 

- Jeg begynte med sjakk i 17-18-årsalderen. Magnus Carlsen 
tente en gnist i meg og jeg ville gjerne slå vennene mine. Jeg 
begynte å lese sjakk og ble hekta. Jeg har spilt cirka 8000-9000 
hurtigsjakkpartier på internett.

- NM var helt fantastisk, over all forventning. Jeg får satse på 9 
av 9 i klasse 3 neste år! sier debutanten.

Det følgende partiet illustrerer kvaliteten på klasse 5-mesterens 
spill. (Kommentarer: Silje Bjerke)

Bjørn Emil Jørgensen - Klaus Smedtorp, runde 7
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 Lg4 Et unøyaktig trekk som tvinger svart 
til å gi fra seg løperparet. Vi følger det berømte konsultasjonspar-
tiet Paul Morphy mot hertugen av Brunswick og greve Isouard 
fra 1858, noe Jørgensen var fullt klar over. 4.dxe5 Lxf3 5.Dxf3 
dxe5 6.Lc4 Df6 Greven og hertugen spilte her 6...Sf6, men uten

suksess etter det sterke 7.Db3. Smedtorps trekk er bedre. 

7.Db3 Lc5 8.0–0 8.Dxb7 var mulig her, men det er 
forståelig at Jørgensen ikke ønsket å tillate innslag på f2.

8...Lb6 9.a4! Sc6 10.a5! Starten på en liten kombina-
sjon. 10...Sxa5 11.Txa5 Lxa5 12.Dxb7 Jørgensen spiller 
nøyaktig og tar b-bonden før han slår løperen. 

12...Td8 13.Db5+ Ke7 14.Dxa5 Sh6 15.Sc3 Dd6 
16.b3 Planen er La3. 16...Kf6 17.Sd5+ Kg6 18.f4! Gode 
angrepsspillere får alle offiserene med i angrep. 

18...f6 19.Se7+! Det er forsert matt i åtte trekk! 
19...Dxe7 20.f5+ Sxf5 21.exf5+ Kh5 22.Le2+ Kh4 
23.De1# 1–0
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Junior: Ny stjerne fra nord

1. Erlend Mikalsen, Alta   +10   =3   +9   +5   +2   +6   +7   =4   +8   8
2. Jens Hjorth Kjølberg, 1911   +19   +6   +5   =3    –1   =8    =4   +7   +9   6,5
3. Johannes Haug, Nordstrand   +15   =1   +4   =2   +9   =7     –6   =5    +11   6
4. Torgeir J. Kjøita, 1911 6 5. Erlend Kyrkjebø, Stavanger 5,5 6. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 5,5 7. Henning J. Kjøita, 
1911 5 8. Jørgen Hoel, Bergens 5 9. Håvard M. Skagseth, Tromsø 4,5 10. Håkon N. Nordstrøm, Fana 4,5 11. Kjell Håkon Lien, 
Hønefoss 4,5 12. Henrik Storesund, OSS 4,5 13. Magnus Aartun, Stavanger 4,5 14. Sigve Hølleland, Masfjorden 4,5 15. Vegard 
Simensen, Kristiansund 3,5 16. Åsmund Neubauer, Lillehammer 3,5 17. Jon Machlik, Tromsø 3,5 18. Jonas H. Rasmussen, 
Bergens 3 19. Flemming Aas, Bergens 2 (vinner junior B) 20. CM Odd Martin Guttulsrud, 1911 0.

Erlend Mikalsen - Håvard Skagseth, runde 3
XABCDEFGHY

8rsn-+-trk+(

7+l+q+pzpp'

6p+-+-+-+&

5+pvlpzPN+-%

4-+-+-+-+$

3+L+-+Q+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-vL-+R+K!

xabcdefghy

16.Lh6! g6 Ikke 16...gxh6 17.Dg4+ og matt følger. 
17.Sd6 Lxd6 18.Df6! Et sterkt mellomtrekk. Lxe5 19.Dxe5 
f6 20.Txf6 Te8 21.Taf1! Sc6 22.Lxd5+ 1–0

Å bli juniornorgesmester henger høyt. 
Erlend Mikalsen grep sjansen da flere 
av medaljekandidatene valgte å stille 
i klasse Mester.

Mikalsen fikk dermed plass både i historiebøkene og i neste 
års eliteklasse. 19-åringen fra Alta var suveren, og hadde 
vunnet mesterskapet allerede en runde før slutt.

- Jeg spilte greit nok i de fleste partiene, bortsett fra i siste 
runde da jeg spilte dårlig. Det var ikke så lett å motivere 
seg når seieren allerede var klar, sier Mikalsen. Partiet vant 
han likevel.

Mikalsen kommer fra et stadig voksende sjakkmiljø i Alta, 
der pappa Odd Erling Mikalsen har vært en sentral tillitsvalgt 
og spiller i lang tid. - Da jeg var yngre så jeg på da pappa 
spilte med vennene sine, forteller Erlend. - En dag tok han 
meg med i sjakklubben der jeg spilte med de andre ungene. 
Jeg ble hekta. Da jeg fikk walk over i barneturneringen ble 
jeg helt deprimert, for jeg hadde gledet meg til å spille hele 
uka! forteller han. 

- På den tiden var det ikke så mye sjakk i Alta, bare en gang 
i uka i klubben. Så jeg hadde nesten sluttet med sjakk da 
jeg begynte på sjakklinja på NTG i Bærum i 2010. Der fikk 
jeg tilbake interessen.

- Jeg har ikke noe spesielt mål, men prøver å bli så god som 
mulig. Jeg tar det ett trekk av gangen, sier årets norgesmester 
under 20 år.

Det følgende partiglimtet er fra Mikalsens beste parti i NM, i 
følge han selv. Motstander Håvard Skagseth fra Tromsø er elev 
på NTG, og har hatt god framgang den siste tiden.
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Kadett A: Djurhuus og Grønn

1. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand =7   +8   –10   =9   +13   +11   +6   +5   +3   7
2. Eskil Ekeland Grønn, OSS   +17 +11  –3    =4  +10    –6       +7   +9   +5  6,5
3. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund =8   +5   +2   +6    =7     –4      +12 +13   –1   6
4. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 6 5. Ulrik Olsen, OSS 5,5 6. Benjamin Haldorsen, Bergens 5 7. Kjetil Andås, Masfjorden 5 8. 
Ludvig B. Ellingsen, Sandnes 5 9. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 5 10. Lasse E. Bjørn, Tromsø 4,5 11. Maud Rødsmoen, OSS 4,5 
12. Amir Keadana, Stavanger 4 13. Erling D. Skjølås, Stavanger 4 14. Aschmirthan Sivaranjan, Nordstrand 3,5 14. Sherington 
Amarapala, Lørenskog 3,5 16. Mathias Sætre, Bergens 3,5 17. Anders N. Aure, Konnerud 2,5.

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zp-zp-+-zpp'

6-zp-zpptr-+&

5+-+-+-+q%

4-+PzP-+-+$

3+-+NzPnzP-#

2PzP-+R+QzP"

1tR-+-+-+K!

xabcdefghy

25...Sxh2! 26.Sf4 Eller 26.Dxh2 Tf1+ 27.Txf1 Txf1+ 28.Kg2 
Dxe2+ og svart vinner. 
26...Txf4! 27.exf4 Sf3+ 28.Dh2 Sxh2 29.Txh2 Df3+ 
30.Tg2 Dd3 0–1

Mens Rune Djurhuus og Atle Grønn duel-
lerte i eliteklassen, tok sønnene Eivind 
og Eskil gull og sølv i klasse Kadett.

Lilleputten Eivind X. Djurhuus var en av ratingfavorittene i 
kadettklassen (U16). Etter en litt dårlig start vant han de fem 
siste partiene, inkludert en avsluttende finale mot Henrik Øie 
Løbersli fra Kristiansund. - Jeg klarte å forbedre spillet mitt 
mot slutten, og ikke tenke på de dårlige resultatene jeg hadde 
hatt i begynnelsen av turneringen, sier Eivind. 

- Jeg lærte sjakk da jeg var 5-6 år, men begynte ikke med 
turneringssjakk før i 2009, forteller Eivind. - Jeg vant NM for 
ungdom for to år siden, og har vunnet NM for lokallag i 2011 
og 2012. Da tok jeg full pott i begge turneringene. 

Det blir en del sjakk hjemme for Djurhuus junior. - Jeg trener 
1-2 timer hver dag. Da løser jeg taktikkoppgaver på internett, 
spiller på Internet Chess Club, leser sjakkbøker eller trener 
med pappa. Under NM forberedte jeg meg på åpningene jeg 
skulle spille sammen med pappa, forteller Eivind.

Ludvig B. Ellingsen - Eivind X. Djurhuus, runde 2
1.d4 e6 2.c4 f5 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Lb4 5.Ld2 0–0 6.e3 b6 
7.Ld3 Lb7 8.0–0 d6 Svart har fått en behagelig stilling etter 
åpningen og har god kontroll på e4-feltet. 

9.Sb1 Lxd2 10.Sbxd2 Sbd7 11.Te1 Se4 12.Dc2 Sdf6 
13.Tec1

13...De8 Eivind manøvrerer brikkene mot hvits konge. 
14.Se1 Sg4! 15.Sxe4 fxe4 16.Lxe4 Lxe4 17.Dxe4 Sxf2 
18.Dh4 Dg6 19.Tc2 Se4 20.Te2 Tf6! Det er klart for en 
sterk tårndobling. 

21.g3 Dette svekker felter rundt den hvite kongen og gjør 
nok bare vondt verre. 21...Taf8 22.Dh3 Sg5 23.Dg2 Dh5 
24.Sd3 Sf3+ 25.Kh1 
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Kadett B: Jevne og tøffe kamper

1. Emil André Olsen, Kristiansund  –6   +4   =5   +8   =2   +9   =7   +3   +10   6,5
2. Theodor Jørgen Lund, Lillehammer –3   +10 +6   =4   =1   +8   +5   =9   +7   6,5
3. Øyvind B. Fløtten, Modum   +2  +9  =7   +5   +10 +6    –4     –1   =8   6
4. Dag Einar B. Nord, Nittedal 6 5. Andreas Skotheim, Tønsberg 5,5 6. Martin G. Johnsen, Tromsø 5 7. Magnus Dahl Jens-
sen, Kristiansund 4 8. Petter Andreas Wadstensvik, Kristiansund 3 9. Jon Oddvar Rambjør, Kristiansund 2 10. Espen Haltvik 
Bakke, Kristiansund 0,5.

- Dette er uten tvil det beste NM jeg har hatt! sier Emil Andre Olsen (14) 
fra Kristiansund. - Jeg spilte mot veldig tøff motstand og det ble mange 
remiser. I det første partiet stod jeg best mot han med høyest rating i 
klassen, og selv om jeg tapte fikk jeg mye selvtillit av det. Jeg brukte tiden 
godt i partiene og var konsentrert.

Olsen begynte med skolesjakk da han var 8-9 år gammel og fikk raskt 
smaken for sjakk. - Så gikk jeg i Kristiansund sjakklubb og likte miljøet. 
Jeg ble fortalt at jeg hadde et kjempetalent og spilte like bra som barna 
som var 2-3 år eldre. 

- Men Aage Sivertsen sier at jeg må spille oftere i klubben og i turneringer 
for å bli enda bedre, så jeg skal prøve på det framover! 

KRISTIANSAND OPEN NGP

• Spilles på Kvadraturen Skolesenter, midt i Kristiansand sentrum.

• Gode tilbud på overnatting på flotte First Hotel Kristiansand (100 meter fra   
spillestedet):  Enkeltrom 590 kr, dobbeltrom 790 kr, pr natt inkludert frokost. 

      Se www.firsthotels.no. 

• Fem runder med lang tenketid: 1,5 time + 30 sekunder per trekk.

• Rimelig startavgift: 400,- (250,- for juniorer, gratis for GM, WGM, IM, WIM).

• Mer informasjon og påmelding: 
      Frode Arntsen, frode.arntsen@powermail.no / 924 44 556. 
      Påmelding kan også skje i Turneringsservice.

www.kristiansandsjakk.no

30. november - 2. desember
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Senior A: Reprise og revansje
Du måtte ikke ha synske evner for å forutse 
at seieren i seniorklassen skulle stå mellom 
Lars Kjølberg og Jarl Ulrichsen. 

På sine seks forsøk i Senior har årets norgesmester fire sølv og to 
gull, mens sølvvinner Ulrichsen på sine fem forsøk har ett gull, to 
sølv og to bronse. Årets NM ble avgjort i siste runde da Kjølberg snek 
seg forbi i innspurten.

- Jeg spilte ganske hardt på seier i de siste rundene for å ta igjen Jarl, 
forteller 69-åringen Kjølberg, som avsluttet med tre strake seire. - Jeg 
er i grunn fornøyd med spillet mitt gjennom turneringen. Jeg stod 
ikke dårlig i noe parti og spilte rimelig greit. 

Øyvin Strand - Lars Kjølberg, runde 8 (Kommentarer: SB)
XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+pzp-+-+k'

6-+-zp-snpvl&

5+P+Pzp-wq-%

4-+P+P+Pzp$

3+-+N+-+L#

2-+-+Q+-zP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

30...Dd2 Kjølberg bytter av til sin sterkeste fase, sluttspillet. Mate-
rielt er det likt, men svart har et posisjonelt overtak: Hvits løper er 
fullstendig hemmet av sine egne bønder på samme farge. Kjølberg 
fullfører sluttspillet på en utmerket måte. 

31.Dxd2 Lxd2 32.Te2 Lc3 Løperen finner et godt felt på d4. 33.g5 
Et nødvendig trekk som gir den hvite løperen mer spillerom. Bon-
den på g5 kan imidlertid bli utsatt senere – noe Kjølberg utnytter.  
33...Sh5 34.Kg2 Ld4 35.Lg4 Sf4+ 36.Sxf4 Txf4 37.h3 Kg7 38.Lf3 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+pzp-+-mk-'

6-+-zp-+p+&

5+P+Pzp-zP-%

4-+PvlPtr-zp$

3+-+-+L+P#

2-+-+R+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

38...Tf8! Det er ulikefargede løpere og kanskje skulle man tro på 
remis. Men Kjølberg finner stadig måter å forbedre stillingen på. Nå

trues en invasjon i a-linjen, som hvit er nødt til å 
stoppe. 39.Ta2 Le3 Dermed går g-bonden tapt. 
40.Ta3 Lxg5 41.Ta7 Tb8 42.Kf2 Ld2 Løperen 
har gjort jobben sin og er på vei tilbake til a7-g1-
diagonalen. 

43.Ta2 Lc3 44.Kf1 Tf8 45.Kg2 Ld4 46.Lg4
XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+pzp-+-mk-'

6-+-zp-+p+&

5+P+Pzp-+-%

4-+PvlP+Lzp$

3+-+-+-+P#

2R+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

46...Kh6! Den siste svarte offiseren kommer med i 
spillet. 47.Lf3 Kg5 48.Ld1 Kf4 49.Ta3 Hvit legger 
en felle: 49...Kxe4?? 50.Lc2+ Kf4 51.Tf3+ og det 
er hvit som vinner. 

49...Kg5 50.Lf3 Th8 51.Ld1 Lc5 52.Ta1 Kf4 Fellen 
er avverget og kongen kan marsjere videre. 53.Lf3 
Ke3 54.Ta2 Tf8 55.Tf2 Ta8 Svart har vunnet kon-
trollen over a-linjen og de hvite bøndene er dømt til 
å gå tapt. 56.Ld1 Kxe4 57.Lc2+ Kd4 58.Lxg6 og 
hvit ga opp før svart rakk å fortsette med Kxc4. 0–1
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Senior B: Bondevinst

Senior B
1. Hans Stabbetorp, Fredriksstad  +14   +20   –4     +33   +9   +3   =2    =7   +10  7
2. Leif Gulliksen, Stjernen   +31   =7    +12  =17    +13 +4   =1   +11  =3   7
3. Per Steinar Runde, Volda Ørsta =16  +19   =7    +27    +11  –1   +17 +4    =2   6,5
4. Odd Frydendal, Hamar 6 5. Tore Høe Løvaas, Trondheim 6 6. Tore Teigen, Porsgrunn 6 7. Tom Steinskog, Sandnes 5,5 8. 
Tore Thonstad, Moss 5,5 9. Svein Erik Kringstad, Sotra 5,5 10. Finn Arild Wister, Kirkegata 5,5 11. Steinar Simonsen, Follo 5 12. 
Gunnar Lilleng, Strømmen 5 13. Harald Omland, Asker 5 14. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 5 15. Kjell Ringstad, Caissa 5 16. 
Pål Egil Knutsen, Samisk 5 17. Arvid Gundersen, Hønefoss 4,5 18. Øyvind Gabrielsen, Trondheim 4,5 19. Jarle Urdal, Tromsø 
4,5 20. Pål Inge Østgaard, Trondheim 4 21. Finn Syvertsen, Asker 4 22. Øistein Yggeseth, Asker 4 23. Tor Petterson, Porsgrunn 
4 24. Oddvar Nordmark, Sandnes 4 25. Nils R. Utsi, Samisk 3,5 26. Arne Sørli, Kirkegata 3,5 27. Olav Skjæveland, Strand 3,5 
28. Oddvar Aasen, Moss 3,5 29. Lars Hope, Brønnøysund 3,5 30. Helmer Nilsen, Konnerud 3 31. Ruben Guerrero, Kongsvinger 
3 32. Erik Lind Pedersen, Moss 3 33. Einar Skarsbø, Sotra 2.

Med sine 1415 i rating måtte Hans Stabbetorp (62) 
regnes som en av favorittene i Senior B. Etter en av-
sluttende vinst var østfoldingen en hårsbredd foran 
Leif Gulliksen.

- Det var et veldig koselig NM, vi bodde på hytte på Sjusjøen og kjørte fram og 
tilbake, forteller Stabbetorp, som til daglig jobber som bonde. - Sjakken gikk 
jo også bra. Det var nok mest tilfeldig at det gikk bra akkurat denne gangen, 
jeg har ikke hatt tid til noen spesielle forberedelser. Jeg tror at jeg har brukbar 
sjakkforståelse, men av og til gjør jeg store tabber. Jeg er av den posisjonelle typen 
og liker å bygge opp spillet stille og rolig, forteller han.

Stabbetorp kom med i sjakken i 1993, da sønnene hans begynte med barnesjakk 
i Fredrikstad.  - Jeg fant ut at jeg kunne bli med selv også. Jeg har tidligere spilt 
NM i klasse 4 og 3, og en gang i klasse 2. Det hadde vært moro å prøve meg i 
senior A. Målet er å komme over 1500 i rating igjen.

- Sjakk er for meg en sosial greie. Det er gøy å treffe andre mennesker enn de 
jeg omgås til vanlig, og så er konkurranseelementet veldig spennende. Både 
underveis i partiet og i turneringen; hvem en skal møte, hvordan det ligger an 
og så videre. Så jeg kommer nok ikke til å gi meg!

 - Jeg er med på det meste som er i Øst-
fold og kommer nok ikke til å spille noe 
spesielt mye mer selv om jeg vant på 
Lillehammer, sier årets mester i senior B. 

Senior A
1. Lars Kjølberg, SK 1911     +25   =3   +10   +14   =2   =4   +8   +7   +5   7,5
2. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim +30   +24  +4    +5     =1   +6   =3   =9   =10   7
3. Aage Mella, Strømmen   +28   =1    +17   =9    =5   +24  =2  +4    –6   6
4. Jan Synnestvedt, Nordstrand 6 5. Stein Sollid, OSS 6 6. Kjetil Strand, Asker 6 7. Øyvin Strand, Bergens 6 8. Ole Morten 
Skogheim, Lillehammer 6 9. Einar Kjæmperud, Caissa 5,5 10. Per Omtvedt, Stjernen 5,5 11. Roar Hvesser, Indre Østfold 5 12. 
Arnold Mundal, Vålerenga 5 13. Erland Henrichsen, Porsgrunn 5 14. Roar Lindblom, Asker 4,5 15. Arild Larsen, Lillehammer 
4,5 16. Per H. Wibe, Asker 4,5 17. Magnus Monsen, Sandnes 4,5 18. Hugo Parr, Nittedal 4,5 19. Hans Fredrik Esbensen, Vadsø 
4,5 20. Gunnar Bue, Tønsberg 4,5 21. Oddvar Solli, Voss 4,5 22. Jan Svenske, Strømmen 4,5 23. Odd Habberstad, OSS 4,5 24. 
Leif Kverndal, Stjernen 4 25. Per Tore Aanonsen, Nordstrand 4 26. Viggo Andersen, Kristiansand 4 27. Gunnar Hellem, OSS 
4 28. Per Tveten, Bærum 4 29. Tom Ivar Jenkins, OSS 3,5 30. Svein E. Ruud, Stjernen 3,5 31. Tore Reppen, Kongsvinger 3,5 
32. Terje Lie, Bergens 3,5 33. Harald Thorstensen, Tønsberg 3 34. Karsten Ovesen, Sevland 3 35. Odd Ivar Fystro, 1911 3 36. 
Tore-Inge Bratteteig, Bergens 3 37. Willy L. Olsen, OSS 2,5 38. Bernt Kirkebø, Strømmen 1,5.
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Pass deg for springersjakken!

Vi gir ordet til Mella selv:

“Pass deg for springersjakken!” var 
anbefalingen fra den gamle mester 
Blackburne (blant annet til en dame 
som holdt på å bli påkjørt av en hes-
tedrosje).

I seniorklassen i årets landsturnering 
fikk jeg overraskende mange poeng. 
Det skyldes særlig tre partier hvor jeg 
var kommet opp i tvilsomme stillinger, 
men hvor motspillerne glemte Black-
burnes advarsel.

Magnus Monsen - Aage Mella, r. 3
XABCDEFGHY

8-tr-+-+-+(

7+P+-+-mkp'

6-+-zp-zpp+&

5+-wqLsn-+-%

4-+psNP+-+$

3+-wQ-+-zPl#

2-+-+-+-zP"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

1.Tb5? Dxd4+! 2.Dxd4 Sf3+ og 
svart vant.

Leif Kverndal - Aage Mella, runde 6
XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7zp-+-+pzpp'

6lzp-+n+-+&

5+-+N+-+-%

4-+-vLP+-+$

3+-+n+PzP-#

2PzP-+-+LzP"

1tR-+QtR-mK-!

xabcdefghy

22.Lf1? Sxe1 23.Lxa6 Sxd4
XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7zp-+-+pzpp'

6Lzp-+-+-+&

5+-+N+-+-%

4-+-snP+-+$

3+-+-+PzP-#

2PzP-+-+-zP"

1tR-+Qsn-mK-!

xabcdefghy

Begge springerne kan slås – men uan-
sett blir det gaffel med Sf3+! Partiet 
endte slik: 24.Tc1 Sexf3+ 25.Kh1 
Txe4 0–1

Jan Synnestvedt - Aage Mella, r. 8
XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7+-tr-mkp+-'

6p+-+l+-+&

5+-+-+-+R%

4-+psnLtR-+$

3zP-sN-+-+P#

2-zP-+-+P+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

1.Sd5+? Txd5! 2.Lxd5 Se2+ 3.Kf2 
Sxf4 0-1

Aage Mella var blant dem som imponerte aller mest under årets landsturnering. 
Mella fyller 80 år i år, men spiller fortsatt glimrende sjakk: I år ble det bronse i 
Senior A med 6 av 9 poeng. Noe av hemmeligheten har han fått fra den britiske 
mester Joseph Henry Blackburne.

Aage Mella vant nestorprisen 
for beste spiller over 75 år.

Og en mer uheldig 
springersjakk...

I Mesterklassen hadde Frode Lillevold, 
klubbkamerat med Aage i Strømmen, 
kjempet godt i et svært komplisert 
parti mot Trondheims toppspiller Even 
Thingstad. Etter 40 trekk hadde de fått 
opp denne stillingen:

XABCDEFGHY

8-+R+-+-+(

7zpk+P+-+-'

6-+-+q+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zp-+pzP$

3+-+-+-zP-#

2P+-+-+PmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Lillevold (hvit) kan enkelt og greit spille 
41.d8D med en vunnet stilling for hvit. 

I stedet oppdager han 41.d8S+. Ideen 
er god – det er gaffel på kongen og dron-
ningen – men det er et lite problem...

41...Kxc8 42Sxe6 d3! Hvit leder med 
en springer, men svarts d-bonde lar seg 
faktisk ikke stoppe. Hvit ga opp. 0-1

24  
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Snacks fra NM-uka
Populært besøk
Magnus Carlsen besøkte NM på Lillehammer, først 
og fremst for å spille en match mot stormesterkol-
lega Borki Predojevic (26) fra Bosnia. Magnus og 
Borki spilte fire hurtigsjakkpartier, som endte med 
tre remiser og én seier til verdenseneren. Totalt 
2,5-1,5 og et greit resultat for begge to.

Etter matchen tok Magnus seg tid til noen dager 
på Lillehammer som tilskuer, noe som ble svært 
godt mottatt blant både små og store deltagere. Det 
gode forbildet hjalp unge spillere med analyser av 
partiene og oppmuntrende kommentarer. På bildet 
er det Tobias Nilsen (10) fra Moss som får seg en 
opplevelse for livet når Magnus analyserer Tobias 
sin seier fra første runde.

God deltakelse og flotte spilleforhold
Årets NM ble avholdt på Radisson BLU Lillehammer Hotel, som 
hadde alt en sjakkspiller kunne ønske seg: Et stort og flott spil-
lelokale, komfortable overnattingsfasiliteter, svømmebasseng, 
minigolf og kort avstand til byens sentrum. Når arrangøren i 
tillegg vartet opp med en drøss med sidearrangementer, ble 
det et svært vellykket NM. 

Til sammen 488 spillere deltok i hovedturneringen, i tillegg 
til en begynnerturnering med åtte deltagere. Dette er en klar 
oppgang fra fjorårets 437 deltagere, og nesten på høyde med 
Oslo i 2011 med 497 deltagere. Høyere deltakelse kunne 
man særlig ønsket seg i kadettklassene, som hadde det nest 
laveste deltakerantallet på 2000-tallet. (Takk til Per F. Olsen 
for statistikk.) 

Ikke bare langsjakk
Blant de mange populære sidearrangementene under NM var den 
tradisjonsrike laglynturneringen med tidshandikap, som ble vunnet 
av “Dark Horses” med Johan-Sebastian Christiansen, Sebastian 
Mihajlov og Svetoslav Mihajlov. Best i pratelagsjakkturneringen var 
“Axels disipler”, med Axel Smith, Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm 
og Johan Salomon. Nytt av året var Royalsjakk-turnering, som ble 
vunnet av August Berntsen-Øybø og Andreas Fossan. I tillegg til 
dette kunne man i år oppleve analyser av dagens eliteparti etter 
runden, eller delta på cafésjakkturneringen, der Espen Thorstensen 
gikk til topps.

(Foto: Trond Nilsen)

På bildet ser vi fra venstre Stig Rune Kleiven, leder 
i Lillehammer Schakselskap, Steinar Bryn, organi-
sator av matchen Carlsen-Predojevic, og ikke minst  
Øystein Brekke, Landsturneringens hovedarrangør.

Unge og raske: “Dark Horses” med Christiansen 
og Mihajlov gikk til topps i laglynsjakken.
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Stort...

Sterkt av 1911ere
IM Frode Urkedal ledet lenge den internasjonale 
turneringen Pula Open i Kroatia i juni, men etter tap 
i åttende runde ble det andreplass på 20-åringen. 
IM Stefan Mazur fra Slovakia vant turneringen. 
Enda bedre gikk det for IM Torbjørn R. Hansen i 
tyske Rhein-Main-Open i juni. Hansen gikk helt til 
topps i turneringen, foran blant andre GM Vladimir 
Epishin (2603). Hansen er nå svært nær de 2500 
ratingpoengene som kreves for en GM-tittel. 

74 nordmenn i Politiken Cup
Hele 74 norske spillere deltok i Politiken Cup i 
Helsingør i juli/august. Vinner av turneringen 
ble indiske GM Parimarjan Negi. Blant de 
norske imponerte igjen Aryan Tari, som tok 
sitt fjerde IM-napp. Også unge Kristian Stuvik 
Holm spilte sterkt og var nær IM-napp. Han 
vant turneringens skjønnhetspremie for sin 
seier mot GM Robin van Kampen. Andre som 
bør nevnes er Sondre Merkesvik (13), Tore 
Garberg, Martin Nilsen (16) og Andreas G. 
Tryggestad (11), som alle gjorde glimrende 
resultater med ratingprestasjoner på hen-
holdsvis 2209, 2206, 2121 og 2018.

Nye verdensmestere
GM Shakhrijar Mamedjarov fra 
Aserbajdsjan vant verdensmes-
terskapet i hurtigsjakk i Russland 
i juni, mens GM Le Quang Liem 
fra Vietnam ble verdensmester i 
lynsjakk. Magnus Carlsen deltok 
ikke, i likhet med mange andre 
av verdens beste spillere.

Bragdpremier 2012
Årets norske sjakkbragder for 
2012 ble som vanlig kåret 
etter avstemning under Lands-
turneringen. Vinner i åpen 
klasse ble ikke uventet Magnus 
Carlsen, for 10. gang på rad. 
Magnus vant overlegent for å 
ha passert Garry Kasparovs 
ratingrekord på 2851. Vinner i 
kvinneklassen ble Silje Bjerke, 
for ratingprestasjon på 2316 i 
Olomouc Chess Summer. 

Bronse i VM

Ola Torstein Endresen fra Moss tok bron-
se i ACO Amateur World Championship 
på Kreta i mai. Her rapporterer han selv 
fra turneringen.

12.-19. mai ble det arrangert amatør-VM utenfor byen 
Heraklion på Kreta i Hellas. Arrangøren er ACO – Amateur 
Chess Organization – og det første ACO amatør-VM ble holdt 
i Dubai 2012. Det er sju grupper delt inn i kategorier med 
rating 0-2400. I gruppe A var det spillere med titler CM, FM 
og IM. Turneringen har overvekt av tyske deltakere, men også 
Venezuela, Argentina, Australia, Færøyene samt en rekke land 
var representert. I år var vi to norske deltakere (Ola Torstein 
Endresen, Moss og Arne Samskott, Orkdal).

Foranledningen var litt spesiell. Jeg antok at ratingklassene 
gjaldt FIDE-rating, men det viste seg at de var basert på 
nasjonal rating. Spillere med kun FIDE kunne spille i laveste 

klasse G virket det som. Med min lave norske rating på 
1150 kunne jeg stilt i laveste klasse G der taket var 1200. Så 
tenkte jeg å være smart og unngå en masse skumle uratede 
spillere, og spurte om min FIDE på 1392 kunne telle slik at 
jeg gikk opp en klasse til F. Det ble innvilget, men på grunn 
av lav deltakelse i den gruppen ble den slått sammen med 
gruppe E med ratingtak 1600. Jeg tenkte at da røk sjansene 
til verdensmestertittelen, men at jeg i hvert fall fikk interes-
sant motstand. 

Jeg gjorde det veldig bra i forhold til ratingtall, uten at jeg 
kjenner det tyske nasjonale systemet så godt, plukket jevnt 
med poeng, og endte på 4,5 poeng av 9. Plasseringsmessig 
midt på treet, nr. 12 i den miksede gruppen med 25 deltakere. 
Med 50 prosent mot en del bedre motstand var jeg fornøyd, 
selv om det i en slik turnering vel er muligheten til å kalle 
seg verdensmester en jakter på. Men så viste det seg at til 
premiering regnet man likevel de opprinnelige ratingklassene, 
her må det nevnes at det kun var sju deltakere som tilhørte 
klasse F. Så plutselig var jeg nummer tre i min klasse og fikk 
både pokal og pengepremie på 100 Euro.

Blink for Hansen i Tyskland.

Nesten IM-napp for Holm i Politiken 
Cup. (Foto: Calle Erlandsson)
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...og smått

Norsk Sjakkblad gis bort
Hele årgangen av Norsk Sjakkblad anno 
1925 i god forfatning gis bort. Redaktør 
var O. Trygve Dalseg, og medarbeider i 
denne årgangen er Nimzowitsch! Kon-
takt Håkon Haugsrud, tlf. 41 40 75 48 / 
haakonhaugsrud@hotmail.com. Er det 
andre gamle sjakkblader du søker, kan 
disse kjøpes hos NSF – se www.sjakk.no 
for mer informasjon.

Varierte resultater i EM
GM Thanh Trang Hoang fra Ungarn 
ble europamester for kvinner under 
EM i Serbia i sommer. Eneste norske 
deltager var Olga Dolzhykova som ble 
nr 71. I Dresden vant Israel EM for 
seniorlag. Best blant fem norske lag 
ble Norge 1 på 18. plass. Her imponerte 
Thor Geir Harestad med 6 av 8 poeng på 
førstebord, og ratingprestasjon på 2451.

Bergen spillfestival
Den tradisjonsrike Bergen 
spillfestival ble avholdt i au-
gust. Blant festivalens innhold 
var flere sjakkarrangementer. 
Det åpne Hordalandsmester-
skapet i hurtigsjakk ble vunnet 
av FM Harald B. Borchgrevink, 
mens det åpne Hordalands-
mesterskapet i lynsjakk ble 
vunnet av Joachim B. Nilsen. 
Det uhøytidelige NM i cafésjakk 
samlet 59 deltakere, og IM Kje-
til Stokke gikk til topps.

Sjakksatsning i Tromsø
Det jobbes godt i Tromsø mot OL i 
august. Nå har Tromsø sjakklubb satt i 
gang “Sparebank1 Nordnorges talent-
satsingsprogram”. - Konseptet er en 
serie på minimum tre helgesamlinger 
per semester for å styrke nordnorsk 
sjakk frem i mot og forbi OL 2014, 
forteller prosjektkoordinator Christian 
Grundekjøn. - Mellom fem og ti spillere 
vil bli plukket ut til toppsatsingsgruppa, 
ledet av stormester Maxim Turov, mens 
vi samtidig vil avholde seminarer for alle 
nivåer i Tromsø Sjakklubbs lokaler. 

De første rundene ble vi ansett for hollendere å være. Bordkortene hadde i 
alle fall hollandsk flagg. Det ble litt komisk da jeg møtte en hollender (Henk 
Woudsma). Jeg vant den kampen og han kunne jo trøste seg med at det i alle 
fall ble hollandsk seier. På 17. mai spilte jeg ironisk nok mot Danmark (Ellen 
Fredericia). Partiet foregikk dog i fredelige former og ble én av hele fem remiser.
 
Den andre nordmannen, Arne Samskott, stilte i klasse G. Han spilte tre runder 
på førstebordet. Alle førstebordene i hver klasse spilte på et eget podie, så det 
var litt ekstra stas å spille der. I femte runde møtte Arne russeren Oleg Binder 
som ble verdensmesteren i klassen. Etter å ha stått kvalitet over bukket Arne 
dronningen. Arne ble til slutt nr 12 av av 51 deltakere med 5,5 poeng.
 
Ellers kan man ikke klage på facilitetene. 4-stjerners hotell med direkte tilgang 
til stranden, mellom 20 og 30 grader hver dag og alt inkludert på hotellet er 
en del av pakka en betaler for. Perfekt kombinasjon av sydenferie og sjakk. 
Gunstig å ta med seg familie, spesielt for de som er vant til å måtte argumentere 
hardt for å få dra på en 9-runders turnering.

PS! ACOs amatør-VM er ikke arrangert i regi av FIDE, det er ikke FIDE-ratet 
og er ikke anerkjent av FIDE som et VM. FIDE hadde sitt eget amatør-VM i 
april. (Red.)

(F
ot

o:
 A

rr
an

gø
re

n)

Kjempeprestasjon av Harestad i EM.

Årets cafésjakkmester: Kjetil Stokke.
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Sjakk natt
· Født 1. januar 1974

· En datter på 4 år, en sønn på 18

· Psykiatrisk sykepleier med 
   videreutdanning i spise-
   forstyrrelser

· Jobber på Regionalt senter for   
   spiseforstyrrelser i Nord-Norge

· Aktuell som: Ny leder i NSFs 
   Eliteutvalg

Thomas Robertsen (39) jobber for 
norsk sjakk døgnet rundt.

Tekst og foto: Ole Valaker

Klokken 23.43: - Våken?

Der begynte intervjuet via Facebook. 

Thomas Robertsen var selvsagt på post. Han er alltid våken. 
Nå starter en seks timers blanding av jobb, nett-lynsjakk og 
intervju, der blant annet en norsk internasjonal mester duk-
ker opp midt på natten og får testet seg i Siciliansk. 

- Jeg liker denne formen for intervju, vi får gjort mye samtidig. 
Det kalles god simultankapasitet, sier han.

Klokken 05.39. 

Thomas Robertsen har rukket å ramse opp en rekke men-
nesker han vil takke. Det skal vi komme tilbake til.

Hans egen innsats som leder i Eliteutvalget har det ikke vært 
så mye snakk om. Han kom inn som en virvelvind i februar 
og mobilen har vært varm siden.

- Det virker som du jobber natt og dag som EU-leder? Er det 
feil å si at du er en slags sjakkens nattevakt?

- Hehe. Jeg har gjort mye på nattevakter, ja.

Thomas Robertsen er psykiatrisk sykepleier, og under inter-
vjuet må han trøste en mor med problemer.

- Det er to avdelinger her. En for spiseforstyrrelser der jeg 
formelt er ansatt. Men for tiden jobber jeg som nattevakt på 
en akuttpsykiatrisk avdeling for ungdom som ligger rett ved 
siden av. Det er en lukket avdeling. Her er det flere utfordringer 
enn med de anorektiske jentene, for å si det slik, sier han. 

Hans egen mor hadde også visse bekymringer. Sjakken tok 
overhånd i tenårene.

- Hun har alltid sagt at det aldri var et problem med meg. Når 
de andre i klassen var på fest på videregående, så satt jeg på 
gutterommet og spilte sjakk med Jon (Røyset), Pål (Røyset) 
eller Jussi (Pedersen). Jeg fikk ikke smak på kvinner eller 
alkohol før jeg ble 19, sier han.

Men livet er fullt av overraskelser. Da Tromsø-gutten ”ved en 
tilfeldighet” begynte på sykesøsterskolen som 25-åring, var 
han en av seks mann omkranset av 68 dronninger.
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- Those were the days. Jeg forsto etter hvert hvor lite jeg forsto 
– som i sjakk, mimrer han.

Nå er det en ny dame på brettet. Hannah (4) har allerede vært 
med pappa på sjakkturnering i Milano og gått amok i Disneys 
kjøpesenter i shoppingbyen.

- Jeg holder på å jobbe med Hannah og hun tror jeg kan bli 
sjakkspiller. Hun kaller bøndene for borgere, sier han.

Vi tar en snartur innom Milano. Her har nemlig Thomas 
Robertsen funnet sin sjakkoase, med kameraten Kristian 
Bjørnsen (lærer på universitetet) som ivrig vert og manager.
Så nå kommer den første takketalen:

- Vi skal ikke dvele så mye med det, men for meg betød Kris-
tian som venn og jobbingen med Team Bjørnsen svært mye 
i en vanskelig periode i livet. Så fint om du i alle fall får med 
betydningen av kompisgjengen. De gjorde også sjakk morsomt 
igjen. Uten Kristian og hans “only the sky is the limit” hadde 
jeg aldri beveget meg fra 2000 i rating. I dag er jeg ambisiøs 
igjen. Jeg har lyst til å først komme over 2300 og samtidig 
jobbe mot å ta IM-napp. IM-tittelen er selvsagt ikke lett, men 
jeg synes man skal sette seg hårete mål.

Men går det an å bli internasjonal mester når du ikke lærte 
sjakk før du var 12 år? 

- Jeg kunne ingenting før påsken 1986. Det var min morfar 
som lærte meg sjakk. Han var ganske flink, men la brikkene 
på hyllene da jeg klarte remis rett etter at jeg begynte i klubb 
som 13-åring.

Samtidig pågikk en lovende fotballkarriere, der han spilte 
sammen med blant andre Ole Martin Årst på Tromsøs beste 
lag – Fløya.

- Det var noe med sjakk som forhekset meg nesten umid-
delbart. Jeg husker at jeg på campingferie i Nord-Sverige 
sensommeren 1986 med stor iver leste reportasjer fra en av 
VM-matchene mellom Karpov og Kasparov. Mulig jeg må takke 
en eller annen svensk sjakk-kommentator for interessen. 
Fotball sluttet jeg med da jeg var 16. Da orket jeg ikke trene 
mer, sjakk ble mer spennende.

- Jeg er ganske selvlært og har åpenbart mangler i klassisk 
sjakkforståelse. Jeg kan veldig mye om sjakkhistorien med 
verdensmestrene og VM-kampene, men har aldri jobbet 
seriøst. Jeg er absolutt for lat. Jeg liker kjappe slagvekslinger 
og taktikk, men sovner fort av en avslått dronningindisk. Den 
posisjonelle fingerspitzgefühlen er det verre med, sier han og 
grøsser over et ferskt parti. 

Der gikk det helt galt i et engelsk-parti. Da kan kom bakpå var 
det som å se et fotballag som mistet all moral.

- Jeg jobbet veldig mye med det i etterkant. Det var verken 
åpningen eller sluttspillet som var problemet. Jeg mistet rett 
og slett interessen. Det er mitt store problem som sjakkspiller, 
men jeg holder også på å identifisere disse manglene.

- Orker ikke å gå over det fjellet -typen?

- Da må det være en morsom tur i så fall.

Han nådde en topp på slutten av juniortiden med en 4.-5. 
plass i NM i 1992, og så et nord-norsk mesterskap i 1994.

- Men det største sjakkøyeblikket er helt klart da Jon Kristian 
Røyset slo Stig Tjomsland på førstebord i kvalifiseringsmat-
chen mellom Team Bjørnsen og Nordstrand i 2008. Det sikret 
3-3 og at TB kvalifiserte seg til eliteserien, sier han.

Da passer det med den andre takketalen:

- Jeg har hatt mye å gjøre med Jon. Vi har bodd sammen ved 
to anledninger og han er nok den jeg har trent og jobbet mest 
sammen med sjakklig – i den grad jeg har orket å trene. Jeg 
bor faktisk bare et steinkast fra Jon i dag og vi har tatt opp 
treningen igjen siden det er eliteserie på gang (Robertsen spil-
ler for SK 96, red anm.). Jeg vil faktisk si at Jon er et sjakklig 
forbilde. Det beste med Jon er at han er så rolig i avgjørende 
øyeblikk. Det være seg sjakk eller backgammon, har aldri

TRIO I TROMSØ: Thomas Robertsen 
forteller: Bildet er tatt i forbindelse med 
Tromsø Grand Prix i februar 1988. Da 
var jeg 14. Det er tatt under turnerin-
gen. Jeg tror vi hadde en greie med at 
Frode Bull Jæger trente med oss og at 
vi måtte gå gjennom partiene sammen. 
(Foto: Privat)  
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opplevd en sånn coolness. Han har slått mange gode spil-
lere, sier han.

Og når vi først er inne på det:

- Det er imponerende at klubbmiljøet i Tromsø fikk frem så 
mange gode spillere. Sven Wisløff Nilssen begynte samtidig og 
ble veldig god fort. Sven har jeg trent en del med i voksen alder. 
Vi møtes minst en gang i måneden og går som regel igjennom 
gamle Fischer-partier. Jeg har lært mye sjakk av ham. 

Fischer-partier, selvsagt. Thomas Robertsen er angrepsspil-
ler av hele sitt hjerte. Hadde livet bare vært hvitt og ikke 
svart-hvitt…

Stormesteren Miroljub Lazic fikk smake på serven i april. 
Game, set, match etter 28 trekk.

I sin siste turnering i Milano vant Thomas Robertsen de tre 
hvit-partiene på til sammen 87 trekk.

Det fikk Simen Agdestein til å skrive i VG: ”Turen må ha vært 
eventyrlig. Dette er det stil over”, før han viste frem den frek-
keste finten. Italienske Gobbo må ha ramlet svimmel hjem 
etter det partiet.

Dermed får Robertsen en mulighet til takketale nummer 3: 

- Jeg håper du orker å skrive hvor mye jeg respekterer de beste 
i landet. Jeg har jobbet godt med Simen blant annet og er 
utrolig glad for at han vil satse frem mot OL. Han er livsviktig.

Thomas Robertsen fremhever aldri seg selv. Men den nye 
sjakkspalten i lokalavisen i Tromsø er hans og bare hans.

- Vi må konstant minne folk på hva som skal skje her neste 
høst. Jeg er opptatt av å forsøke å spre sjakk til alle. Spaltene 
bærer preg av det. Jeg forsøker å inkludere alle. Samtidig er det 
også selviske grunner. Jeg tror man blir en bedre sjakkspiller 
av å skrive om og være bevisst sjakk på den måten. Og jeg tror 
at navnet mitt blir mer kjent.

Som skribent  i OL-byen og sentral tillitsvalgt, er han plutselig 
midt i begivenhetens sentrum.

- Slik jeg ser min og Eliteutvalgets rolle, så er den akkurat 
nå knyttet opp til satsningen mot OL. Jeg tror ikke at jeg ble 
spurt fordi jeg er fra Tromsø, men jeg ser klart at det er mange 
fordeler knyttet til å bo i byen. Jeg kan gå inn de fleste dører. 
Jeg tror absolutt at det har knyttet båndene sterkere mellom 
sjakkmiljøet og OL-organisasjonen. Jeg skal ikke ta for mye 
ære, men det er kanskje litt lettere å være der det skjer? De 
gode menneskene i Tromsø 2014 har vært svært behjelpelige 
og sammen har vi fått til sjakkcafé og flere arrangementer. 
Det blåser en frisk sjakkvind over byen. 

DUO I MILANO: Thomas Robertsen og kameraten 
Kristian Bjørnsen i Milano. Ikke rart at damen bak 
ser skeptisk ut...

Thomas Robertsen tok andreplassen i helgeturnerig-
nen Festival Giugno i Milano i juni – kun slått av 
artikkelforfatteren.
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Det er liten tvil om at den 
nye eliteutvalgslederen 
også er en svært sterk 
angrepsspiller.

Kommentarer: 
Thomas Robertsen

Thomas Johansson (2250) - 
Thomas Robertsen (2022)

Dette partiet ble spilt i siste runde i 
Politiken Cup i 2001 og det er en stund 
siden jeg har sett på det. Like fullt er det 
en glede hver gang det trekkes frem. Det 
var dagen da alt klaffet. 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4 g4 
5.Se5 Kiezeritskij-gambiten. 5...d6 
6.Sxg4 Sf6 7.Sxf6+ Dxf6 8.Sc3
XABCDEFGHY

8rsnl+kvl-tr(

7zppzp-+p+p'

6-+-zp-wq-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+Pzp-zP$

3+-sN-+-+-#

2PzPPzP-+P+"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

Dette regnes som en grunnstilling i 
denne varianten. 8...Le6 Jeg husket 
at jeg hadde sett trekket tidligere, men 
kunne ikke så mye mer åpningsteori. 
8...Sc6 er det klart vanligste og har et 
morsomt historisk poeng sett med 
norske øyne. Nettopp. Det er trekket 
Magnus Carlsen brukte mot konge-
gambiteksperten Fedorov i siste runde i 
Dubai 2004. Et parti som sikret Magnus 
remis og GM-tittelen. 

9.b3 Umiddelbart ser det naturlig ut 
å sette løperen i en diagonal hvor sort 
har både dronningen og tårnet. Men 

siden disse vanligvis uansett skal stå på 
andre felt, slår løperen i tomme lufta. 
Det vanligste er å utvikle dronningen 
med 9.De2. Poenget er nå at Sc6 straffes 
med Sd5 og hvit får klar fordel: 9...Sc6 
10.Sd5 Lxd5 11.exd5+ Se7 12.Db5+. 

9...Sc6 10.Lb2 Tg8 11.Dh5 Lg4 
12.Db5 0–0–0 Sort har gjort naturlige 
trekk og er ferdigutviklet mens hvit vil få 
problemer med å få kongen i sikkerhet. 
Sort står allerede bedre. 

13.Sd1 Dg6 Peker seg inn på både 
e4 og g3. 

14.Sf2 Te8 Jeg husker at jeg ville an-
gripe e4 fordi det så ut som om det var 
vanskelig for hvit å forsvare feltet. 15.h5 
XABCDEFGHY

8-+k+rvlr+(

7zppzp-+p+p'

6-+nzp-+q+&

5+Q+-+-+P%

4-+-+Pzpl+$

3+P+-+-+-#

2PvLPzP-sNP+"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

15...Txe4+ Ikke nødvendigvis det 
beste trekket rent objektivt, men jeg 
likte stillingen min. Sort har vedvarende 
posisjonell kompensasjon og det er ikke 
lett å være hvit. 

16.Sxe4 Dxe4+ 17.Kf2 Ld7 Naturlig 
og godt. Sort rydder g-linjen for tårnet 
og mobiliserer hesten som nå kan flytte 
uten ubehagelige sjakker på e8. 

18.Te1 Heller ikke heldig. Nå får sort 
bonde nummer to og i løpet av få trekk 
plasseres alle brikkene på sine beste 
felter, mens hvit sliter med en håpløs 
koordinasjon av sine brikker. Det virker 
bedre å forsøke å nøytralisere den sorte 

dronningens aktivitet med 18.Dd3. 

18...Dxc2 19.Lc3 Se5 20.De2 Lc6 
21.Th3 Df5 22.Tc1 Hvit forsøker fortvilt 
å få til motspill, men det er for sent. Nå 
utvikler sort sin dårligste brikke og det 
avgjør direkte. 22...Le7! 23.Lxe5
XABCDEFGHY

8-+k+-+r+(

7zppzp-vlp+p'

6-+lzp-+-+&

5+-+-vLq+P%

4-+-+-zp-+$

3+P+-+-+R#

2P+-zPQmKP+"

1+-tR-+L+-!

xabcdefghy

23...Dxh3 Et flott trekk, men ideen 
hadde jeg sett med forrige trekk og da 
var det ikke så vanskelig. 24.Lxf4 (24.
gxh3 Lh4# Et vakkert mattbilde.)
XABCDEFGHY

8-+k+-+r+(

7zppzp-vlp+p'

6-+lzp-+-+&

5+-+-+-+P%

4-+-+-vL-+$

3+P+-+-+q#

2P+-zPQmKP+"

1+-tR-+L+-!

xabcdefghy

Redder seg unna umiddelbar matt, men 
nå ofrer sort kvalitet nummer to og 
åpner samtidig alle sluser. 24...Txg2+ 
25.Lxg2 Dxg2+ 26.Ke3 De4+ 
27.Kf2 Lh4+ Og hvit ga opp. 0–1

Et morsomt poeng var at jeg etter partiet 
spurte Johansson om han brukte å spille 
kongegambit, hvorpå han noe snurt 
kunne fortelle at han en stund tilbake 
hadde gitt ut en bok om åpningen. Men 
som man sier: Det man ikke vet har 
man ikke vondt av.

Robertsens beste
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Løsningene står på side 61.

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

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

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Hvit trekker

XABCDEFGHY

8q+r+k+-tr(

7+-zp-snpvl-'

6p+-+-+-zp&

5+-+-zP-zp-%

4-+R+NvL-+$

3+P+-+Q+-#

2-zPP+-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zppwQ-+pzp-'

6-snp+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zPN+-+$

3+-+-+-+-#

2qzPP+RzPPzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+q+rtrk+(

7+l+-zp-+-'

6-zp-zpPvlp+&

5zp-zpP+psNp%

4PsnP+-zP-+$

3+P+-+-+Q#

2-+-tRN+PzP"

1+L+-+R+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7+-+R+-+p'

6p+p+q+-+&

5+p+-+-+-%

4Pvl-+NzPp+$

3+P+QzP-zP-#

2-+-+-mK-zP"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+kwq-+r+(

7zpp+nvlp+-'

6-+p+p+-+&

5zP-+-+-+-%

4-zPLzP-vLntr$

3+-zP-+QsN-#

2-+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-trk+-tr(

7+pwq-+p+-'

6psn-+p+p+&

5+-vl-+-+p%

4-+-sN-+-+$

3+-zP-vL-+-#

2PzP-+QzPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Kombinasjoner av alle klasser
 
I Landsturneringen så man flotte kombinasjoner på alle nivåer. Vi har samlet seks sterke trekk fra seks forskjellige klasser: 
klasse 5 (oppgave 1), klasse 4 (oppgave 2), klasse 3 (oppgave 3), klasse 2 (oppgave 4), klasse 1 (oppgave 5) og klasse Mester 
(oppgave 6). Hvilken klasse har kombinasjonsspillet ditt?

Premievinnerne i NMs største klasse, klasse 2. På en fin fjerdeplass kom Guttorm Andersen fra Stjernen 
(nr 3 fra venstre), som står for den pene kombinasjonen i oppgave 4. (Foto: Silje Bjerke)
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Tekst: Ole Valaker
Foto: Torstein Bae

Etter 45 år med sjakkurs på 
skoler i Oslo, har Finn Møller 
fått kongens fortjenesteme-
dalje i sølv.

- Det var overraskende. 
Dette er jo noe jeg har likt 
å jobbe med, det er ikke for 
ungenes skyld. Det holder 
meg våken og opplagt, sier 
88-åringen.

I høst er han klar til en ny 
runde på Korsvoll, Kjelsås og 
Kringsjå med sin like ivrige og 
oppofrende parhest Johs. Kjeken.

De begynner helt fra det absolutte 
nullpunktet med å lære førsteklassingene 
reglene, til å reise rundt på NM med de beste. 

Møller og Kjeken har trent frem nordiske mestere for barne-
skolelag, og ikke minst toppspillere som internasjonal mester 
Torstein Bae og Tore Bratvold, som ble nordisk mester for 
ungdom på slutten av 80-tallet.

- Det er ikke så vanskelig å se hvem som blir gode. Du ser 
det på kroppsspråket, de tenker litt mer, de bråker ikke så 
mye. Men en av dem som ble god i sjakk hos oss, tapte alt til 
siste året på barneskolen. Så ble han skolemester, minnes 
Finn Møller.

- Og hvorfor blir så mange gode hos dere?

- Vi bruker demonstrasjonsbrett og viser stillinger og partier. 
Så deler vi inn i grupper på fire, i en barometerturnering der 
de får premie til jul. 

- Hvordan blir man god i sjakk?
 

- Nei, si det? Kanskje du har noen 
tips? Alle har lyst til det. Jeg sier 

at de må ha disiplin. Det er ofte 
vanskelig. Det kan bli mye 
bråk, sier Møller som selv 
var en sterk sjakkspiller i sin 
ungdom og som naturligvis 
har hatt 1911 i rating.
 
Når sjakkbladet ringer, har 
han vært i Sverige på det ko-
nen Inger kaller ”harrytur”. 

Finn har kjøpt billig brus til 
Korsvollsjakken BGP som de 

selger for 15 kroner boksen.
 

Han er også kasserer for over 400 
medlemmer i ungdomsavdelingen 

til 1911, noe han kaller en fulldagsjobb.
 

- Jeg er ganske oppegående, skjønner du. Jeg har 
tenkt å gi meg når jeg er 90. Men hvem pokker skal overta? 
Det burde finnes andre pensjonister som vil ta slike oppgaver, 
sier han.
 
Han har ikke fått beskjed om når han skal til Harald R.,  som 
det sto i brevet, og han gruer seg litt.

- Jeg vet ikke om jeg får ta med min kone. Hun vil gjerne 
være med, sier Møller.
 
Selv er han ikke så opptatt av alle hedersbevisningene, men 
innrømmer at familien setter pris på det. Han har tre barn, 
seks barnebarn og ett oldebarn. De fleste kan spille sjakk. En 
av sønnene ble også skolemester.
 
- Men oldebarnet mitt på tre år får jeg dessverre ikke lært 
opp. Hun bor i Mexico.

Kongens sølvgutt
Finn Møller har lært tusenvis av barn å spille sjakk.
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The Carlsen factor
Hva gjør Magnus Carlsen til verdens beste spiller? Og hvordan vil det gå mot Vishy 
Anand? Den italienske sjakkjournalisten Janis Nisii har truffet Carlsen og de andre 
toppspillerne, og gir oss sine inntrykk.

Når var det Magnus Carlsen innså at han faktisk hadde 
vunnet kandidatturneringen i London, til tross for alle 
uhellene i de siste rundene, og klart å bli verdensmesterens 
utfordrer? Kanskje da Kramniks stilling ble håpløs? Da han 
ble gratulert av manager Espen Agdestein og pressen? Eller da 
finansminister George Osborne hang medaljen rundt halsen 
hans? Ethvert rasjonelt svar kunne være riktig, men mitt inn-
trykk er at han faktisk følte det etter avslutningsseremonien 
i Downing Street. 

Han kom dit omringet av reportere, kameramenn og fotogra-
fer, slik det hadde vært gjennom hele turneringen, men på vei 
tilbake til hotellet klarte han å frigjøre seg. Mange journalister 
og sjakkpersonligheter hadde dratt hjem eller blitt igjen. Han 
var plutselig alene. Det varte ikke lenge, selvfølgelig, men i det 
magiske øyeblikket, selv om han må ha vært fullstendig utslitt 
av turneringen, viste Magnus et uventet anfall av energi. Han 
bestemte seg for å krysse den brede gata med en plutselig, 
uvøren spurt, og rakk frem til fortauskanten brøkdelen av 
et sekund før den neste bilen passerte. Jeg ropte: "Nei, ikke 
dø!" og da han var trygt over på den andre siden, la jeg til: 
"Hvis du dør nå, kommer Kramnik til å steppe inn!" Magnus 

smilte slik han gjerne gjør når han virkelig morer seg, og 
klukklo: "Hvis jeg dør nå, vil de kalle verdensmesterskapet 
The Carlsen Memorial!" Du kan kalle det svart humor, eller 
til og med barnslig, men etter noe så tøft er det bare når du 
klarer å komme i kontakt med ditt muntre og lekne selv at 
du skjønner at spenningen virkelig er forsvunnet.

I en intens og spennende kandidatturnering full av overras-
kende vendinger, klarte Carlsen det til slutt, men resultatet 
hang i en tynn tråd til siste sekund. Det gikk bare takket 
være den andre kvalitetsberegningen, flest seire. I de tre siste 
rundene skjedde alle mulige ting. Carlsen, som hadde ledet 
med et halvpoeng foran Kramnik og ett poeng foran Aronjan, 
ble forbigått i 12. runde av russeren, som slo sin nærmeste 
rival mens Magnus tapte et dramatisk sjutimers-parti mot 
uforutsigbare Ivantsjuk. 

Etter nest siste runde var situasjonen enda mer spennende, 
siden Magnus mirakuløst greide å vinne mot Radjabov, mens 
Kramnik ikke fikk mer enn remis mot Gelfand. Det var første 
påskedag, og noen kommentatorer syntes ikke det var for 
blasfemisk å snakke om Carlsens oppstandelse.
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Dermed var Carlsen og Kramnik likt på poeng. De måtte begge 
prøve å vinne sitt parti. Ironisk nok, sett i ettertid, ville en 
remisstrategi vært nok for dem begge. I stedet, mot alle odds 
og all logikk, tapte de begge to. Tilhengere av tilfeldigheter 
har ikke gått glipp av datoen for alt dette. Det kunne vært en 
aprilspøk tatt ut av læreboka. Isteden var det sant alt sammen.

Vi har aldri tidligere sett Carlsen, som har dominert sjakkver-
denen de siste årene, tape to av tre partier, og absolutt ikke i 
de avgjørende rundene i en turnering. Hans tap mot Ivantsjuk 
i London skjedde etter en ubeseiret rekke på 41 partier. Dette 
kan være grunnen til at mange av spørsmålene til vinneren av 
turneringen fokuserte mer på hva som gikk galt, enn på hans 
suksess. Dagen etter spurte jeg han om han hadde lagt merke 
til dette og om det irriterte han. "Nei, det er normalt," svarte 
han. "Alle ser på mine suksesser som naturlige og fokuserer 
på tingene som ikke går så bra. Jeg er vant til det."

På den annen side, selv om han smilte og var avslappet, 
klarte han ikke alltid å skjule sin ergrelse under intervjuene 
etter turneringen. Da han ble spurt om hvilket parti han var 
mest stolt av, trakk han frem 10. runde mot Gelfand. Men 
så la han til: "Men det kostet meg også mye energi, og det 
forfulgte meg senere." 

Da Magnus ble spurt om hvordan det føltes å være en inspira-
sjon for de mange unge sjakkspillerne som idoliserer han, 
svarte han ærlig at det var stort for han; det er en tilfreds-
stillelse han har uttrykt flere ganger, både i forbindelse med 
den økte oppmerksomheten som sjakk, takket være han, får 
i Norge, og hans rolle i å popularisere spillet for et bredere 
publikum. Men selv da la han til med ironisk bitterhet: "Men 
jeg vil gjerne si, særlig til unge, at de må ikke gjøre alt jeg 
gjør, slik som å spille for risikabelt, eller bruke opp all tiden 
i et avgjørende parti der du egentlig bare trenger å få remis." 

Carlsens styrker har alltid inkludert god fysisk form, solide 
nerver og god tidsbruk. Likevel er det liten tvil om at ordene 
som kan forklare hans kollaps mot slutten av kandidat-
turneringen er trøtthet og anspenthet. Dette er noe vi alle 
oppdaget med forbløffelse, inkludert Magnus selv. "I de siste 
tre partiene var det totalt kaos," sa han, smilende av sin egen 
overdrivelse. "Jeg kastet bort masse energi, og til slutt var jeg 
utslitt både fysisk og mentalt. Plutselig gikk alt galt. Jeg visste 
at slike turneringer kan bli preget av nerver, særlig mot slut-
ten, men jeg hadde ikke opplevd noe lignende i hele mitt liv."

På slutten av kandidatturneringen var Magnus fanget i den 
onde sirkelen som idrettsutøvere kjenner så godt, der press 
fører til feil og feil fører til press. "I de siste partiene innså jeg 
at når presset blir veldig høyt, kan alt skje. Jeg gjorde store 
tabber, både fra et praktisk og teoretisk synspunkt.”

Carlsens turnering fram til den skjebnesvangre 12. runden 
var "business as usual" for ham, altså veldig bra: +4 etter 
de første elleve partiene. Den 22-årige nordmannen hadde 
imponert med presisjonen i sitt spill. Kommentatorene sam-
menlignet han med Capablanca, men Magnus viste en mer 
dynamisk stil – à la Fischer – og en utrolig evne til å regne 
selektivt. Etteranalysene viste hvordan han kuttet ut alle va-
riantene han intuitivt vurderte som overflødige, og endte opp 
med å regne bare et par varianter med ekstrem nøyaktighet.
Da han ble bedt om å oppsummere turneringen, sa Carlsen: 
"Jeg gjorde veldig få feil. Mot slutten ble alle slitne, kvaliteten 
sank og alt kunne skje, men generelt syns jeg at jeg spilte 
veldig bra og fortjente å vinne. Før de tre siste rundene spilte 
jeg helt klart den beste sjakken her."

Men ikke alle er enige. Faktisk har Kramnik generelt blitt sett 
på som den moralske vinneren av kandidatturneringen, den 
mest kreative spilleren, bedre forberedt, den som hadde flest 
interessante partier og ideer.

Stormester Vladislav Tkachiev oppsummerte briljant og presist 
tankene til mange av hans kolleger. "For meg som profesjonell 
spiller passer den følgende analogien. Jeg er filmkritiker og 
ikke interessert i billettsalget, publikums entusiasme og så 
videre. Det som interesserer meg i en film er om den har nye 
ideer og bidrar til utviklingen av filmkunsten. Og fra det ståste-
det er det intet mindre enn en avgrunn mellom de to vinnerne 
i London. Når det gjelder resultater dominerer Carlsen vår tid. 
[...] Men snakker vi om nye ideer, framskritt og utviklingen 
av sjakkspillet er han ikke foran sine konkurrenter med 20 
år, som noen av hans forgjengere var, eller en gang ett år. Du 
kan kalle Lasker en forgjenger til Carlsen. Hva tenker vi på 
når vi ser tilbake på den andre verdensmesteren? Glitrende 
strømmer av blod, de knekte benene til hans rivaler, men 
hvilke nye ideer introduserte han til sjakkspillet? Jeg vokste 
opp med Razuvajev og Murakhveris bok om Rubinstein – og 
derfor fryder jeg meg over Kramnik. Han demonstrerte totalt 
nye ideer og nye perspektiver på teori. London var Kramniks 
beste turnering på i hvert fall 15 år."

- Jeg visste at slike turneringer kan 
bli preget av nerver, særlig mot  
slutten, men jeg hadde ikke opplevd 
noe lignende i hele mitt liv.
 
Magnus Carlsen om kandidatturneringen
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Dette gir gjenklang i den gamle sovjetskolens distinksjon mel-
lom praktiske spillere og forskere. Botvinnik pleide å plassere 
Karpov i den første gruppen, og ham selv og Kasparov i den 
andre. De enkle spillerne var dem med stor praktisk sans, 
med evnen til å finne måter å vinne partier på, som Lasker 
eller Larsen, snarere enn rene spillere, som vant fordi de 
var foran i sin sjakkforståelse. Selvfølgelig ble forskerne sett 
på som bedre og deres suksesser mer langvarige.

Carlsen synes antakelig disse teoriene er uinteressante.

Magnus er ikke en fan av sjakkultur på den måten. For et 
par år siden, på direkte spørsmål fra meg, svarte han at hans 
måte å forberede seg på ikke hadde noe med forskning å 
gjøre, at han ikke søkte store sannheter. Han fortalte meg 
også at han ikke regnet seg selv som en av de store skikkel-
sene i sjakkhistorien. Jeg tviler ikke på at han hadde planer 
om å bli regnet blant de store mesterne, men han kunne 
simpelthen ikke se seg selv ved siden av de fremste tenkerne.

Magnus Carlsen er en konkurransemann, han er en 
idrettsutøver på samme linje som en fotball-, tennis- eller 
golfspiller. På forskjellige veier prøver Magnus og Kramnik 
å nå målene de har satt seg. Med en forskjell: Målet for 
begge er å vinne, og Magnus Carlsen har den siste tiden 
vunnet flere turneringer enn Vladimir Kramnik. Han erobret 
også kandidatturneringen, med flest seire mot de samme 
motstanderne. Han triumferte, til tross for noe formsvikt,

over den samme Kramnik som produserte noen av sine beste 
partier de siste årene, og det må bety noe.

Du trenger ikke sette deres måter å tolke sjakk på opp mot 
hverandre. Du kan være fascinert av dybden og forsknings-
arbeidet til Kramnik, og du kan være like fortryllet av talentet 
og kampånden til nordmannen.

Carlsens partier er vakre og vekker undring. Hans posisjonelle 
instinkter i mange forskjellige strukturer produserer partier 
der brikkene hans ser ut til å dras mot de perfekte feltene 
helt naturlig, trekk etter trekk. Hans spill er mer som ten-
nisspillerens, som spiller ballen til et spesifikt punkt med 
instinkt og muskelminne, enn det kunstneriske verket til 
en komponist. Men det oppnår den samme harmonien og 
uttrykker den samme graden av skjønnhet.

Selv om han erkjenner Carlsens talent, er Kramnik overbevist 
om at "hans ratingforsprang over alle andre ikke er sjakkba-
sert, men at det skyldes andre kvaliteter: ungdommelighet, 
masse energi, et sterkt nervesystem, utrolig motivasjon, 
killerinstinkt." I følge han, er Carlsens hegemoni i sjakkver-
denen overvurdert: "Jeg mener at både Aronjan og jeg kan 
matche hans [sjakk]ferdigheter."

I følge Kramnik er det dermed en klar forskjell mellom 
sjakkforståelse og resultater over brettet.
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For Carlsen, fra et idrettsperspektiv, gir ikke dette skillet noen 
mening. Spillestyrke, for en idrettsutøver, er en mengde 
uatskillelige elementer som vektlegges forskjellig fra parti til 
parti, ofte fra trekk til trekk. Å vurdere alle faktorene separat 
er kun teoretisk spekulasjon.

Når Carlsen snakker om partiene eller bedømmer sine mot-
standere, gjør han det fra perspektivet til en idrettsutøver, 
ikke til en kunstner, tenker eller komponist.

For eksempel sa han om Kramnik: "Han var utrolig godt for-
beredt og klarte seg veldig bra, men selv etter forberedelsene 
er det lange partier, og for å vinne må du gjøre mange gode 
trekk. Jeg var veldig imponert over hans comeback i den andre 
halvdelen av kandidatturneringen. I den første delen klarte 
han imidlertid ikke å få ballen i mål mot noen, og hvis du 
ikke gjør det, kommer du ikke til å vinne nok partier. Hvis 
vi så på stillingene utelukkende ut fra åpningene, ville han 
definitivt fortjent å vinne. Men det handler ikke bare om det; 
når det kommer til stykket kan det å vinne også komme av 
en rekke tilfeldigheter, og sånn er det bare.”

Når han evaluerer en turnering, er Magnus konsekvent i 
denne tilnærmingen: Han snakker alltid om feil og gode 
trekk, seire og tap, turneringsstrategi, avgjørende øyeblikk, 
slikt som skjer i alle andre sporter.

Derfor, mens Kramnik sa han var stolt over å ha spilt bedre 
enn Carlsen i åpningene og mente at nordmannen skulle se 
på seg selv som heldig som slapp unna, sa Magnus at han 
var stolt over å ha klart å redde en dårlig stilling i deres andre 
parti, som senere viste seg avgjørende (den første kvalitets-
beregningen var innbyrdes oppgjør).

Jeg prøvde, helt uoffisielt, å få Carlsens tanker om den påstått 
større kreativiteten til Kramnik, til ingen nytte. Han så ned i 
bakken og hvisket, nesten til seg selv: "Jeg synes det er noe 
av en myte, han gjør flere feil enn det jeg gjør." Han har ikke 
tenkt til å nekte for verdien av sin motstander, ei heller vil han 
motsi de som roser kreativiteten og skjønnheten i Kramniks 

spill. For Carlsen er den beste spilleren enkelt og greit den 
som gjør færrest feil og vinner flest partier.

På den annen side, "The Carlsen Factor" – en blanding av 
talent og sterkt posisjonsspill, skremsel og ærefrykt, fighter-
vilje og evnen til stadig å skape problemer for motstanderne 
– ser ut til å bli forsterket av at hans sinn ikke er rettet mot 
utviklingen av sjakk som kunst eller vitenskap. 

Under kandidatturneringen, til de mange spørsmålene om 
hans forberedelser til matchen mot Anand, svarte han at 
han enda ikke hadde begynt å tenke på det. Faktisk hadde 
han ikke en gang tenkt på hvordan han skulle feire seieren, 
akkurat som han ikke hadde kastet bort tid på å bekymre seg 
for mulige "russiske konspirasjoner" i London, eller, for den 
saks skyld, tatt en for lang kikk på Kramniks parti under den 
avgjørende fasen i siste runde. Hans forberedelser mot hans 
fremste rivaler, Kramnik og Aronjan, bestod bare i å se etter 
noe for å klare uavgjort i mini-matchene mot dem.

Denne praktiske tilnærmingen vil kanskje forferde noen, men 
viser samtidig avgjørende sportsegenskaper. Det betyr å ikke 
bli påvirket av ting du ikke har mulighet til å forandre på, å 
være "i sonen" under partiet, ikke kaste bort tid på å fokusere 
på et arrangement før du en gang har kvalifisert deg til det, 
og å konsentrere deg om det som kan gi konkrete resultater 
i den spesifikke turneringen, i det spesifikke partiet, i den 
spesifikke stillingen. 

Når man blir konfrontert med disse to veldig forskjellige 
synene, er det vanskelig å fastslå hvilket som er best. Er det 
bedre å være sikker på å utspille alle i åpningen og få en 
bedre stilling, eller enkelt og greit å få en spillbar stilling og 
så utspille dem derfra? Er det mer kreativt å spille en flott 
nyskapende idé og så ikke klare å forvalte fordelen, eller å 
kunne forsvare et vanskelig parti og vinne en remisstilling? Og 
hvilket av disse resultatene krever den beste sjakkforståelsen? 

- Hans ratingforsprang er ikke sjakk-
basert, men skyldes andre kvaliteter. 
Både Aronjan og jeg kan matche 
hans sjakkferdigheter.
 
Vladimir Kramnik om Magnus Carlsen

- Jeg har vunnet turneringer og han 
har holdt fast på tittelen sin. Det blir 
et interessant sammenstøt mellom 
to forskjellige ideer om hva som 
utgjør den beste spilleren i verden. 

Magnus Carlsen om VM-matchen
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Etter kandidatturneringen spilte Magnus i Norway Chess i 
Stavanger i mai, og måneden etter i Tal Memorial i Moskva. I 
begge tilfellene var forventningene veldig høye, først fordi han 
spilte på hjemmebane og deretter fordi han hadde vunnet de 
to foregående utgavene av Tal Memorial.

Magnus gikk glipp av seieren i begge turneringene, men det 
gir ingen konklusjon: logisk og statistisk kan ikke noen vinne 
hver eneste turnering, og å snakke om en nedadgående trend 
er ubegrunnet. Mer realistisk er resultatene intet annet enn 
en normal svingning, som man kan se i enhver idrettsutøver 
over en viss periode. Det er mer bemerkelsesverdig hvor kon-
sistent Magnus har vært i sine turneringsplasseringer de siste 
tre årene, særlig sammenlignet med andre toppspillere, som 
alle har hatt flere dårlige plasseringer i den samme perioden.
De siste månedene har Magnus kanskje tapt flere partier 
enn vi er vant til, noen av dem til og med på en utypisk måte. 
Tårnsluttspillet mot Caruana i Tal Memorial er ett eksempel. 
Det er riktignok vanskelig å tolke noe ut av dette sjakklig sett, 
for hans spill og stil var ikke opplagt annerledes fra andre 
turneringer. Han så ikke ut til å ta mer sjanser enn vanlig eller 
eksperimentere spesielt mye. Etter Tal kommenterte Magnus: 

"Jeg er ikke spesielt fornøyd med spillet mitt. Det er litt som i 
Stavanger. For mange feil, for likegyldig. Jeg spilte fire remiser 
i svartpartiene mine og i grunnen sleit jeg litt eller mye i alle 
sammen og vinstsjansene var null. Jeg tror forberedelsene 

mine var helt greie, men arbeidsmoralen over brettet var ikke 
på topp. Av og til gadd jeg ikke lete etter det absolutt beste 
trekket. Bare spill noe." (NiC, 5/2013) Disse tankene sier 
imidlertid ingenting om den forestående VM-matchen, for det 
er veldig usannsynlig at hans motivasjon og konsentrasjon er 
noe mindre enn på topp under de omstendighetene.

Hvis vi ser etter indikatorer for å evaluere hans sjanser i 
tittelkampen mot Anand, er hans høyere rating, yngre alder, 
svært gode fysiske form og bedre score mot inderen antagelig 
hans største fortrinn. 

Anand har ikke vunnet et parti mot han på nesten tre år, mens 
Carlsen har slått Anand to ganger nylig, i Bilbao i oktober 
2012 og nå i Tal Memorial. Og begge gangene overraskende 
fort. Men bortsett fra en viss psykologisk opptur, vil det være 
en tabbe å overvurdere betydningen av disse resultatene for 
den kommende VM-matchen. Topalov vant Linares et par 
måneder før han tapte VM-matchen i 2010 mot Anand, mens 
inderen tapte stygt mot Aronjan noen måneder før han vant 
matchen mot Kramnik.

Selv om Magnus forståelig nok var fornøyd med sin seier mot 
den regjerende verdensmesteren i dere siste parti før matchen, 
hadde han bena godt plantet på jorda og virket immun mot 
en falsk og ganske risikabel følelse av trygghet: "Jeg synes det 
er bra før VM-matchen å minne han om at jeg kan utspille
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han nå og da," sa en smilende Magnus i Moskva. "For det har 
jo åpenbart vært mange remiser mellom oss, i det siste i hvert 
fall. Men jeg har ikke tenkt å gå og tenke at han skal ha en så 
dårlig dag hver dag i VM-matchen. Jeg må definitivt forberede 
meg på det verste. Jeg mener ikke at jeg nødvendigvis kommer 
til å tape, men at han kommer til å være på sitt beste og ikke 
gi noe gratis slik som i dag."

Carlsen ser ikke ut til å undervurdere motstanderen: "Jeg 
forventer at han er i toppform. Og Anand i toppform er skarp 
taktisk, har svært høy spillestyrke og stor forståelse av spil-
let," sa han. Men da han ble spurt under Tal om hans tanker 
rundt Anands hjemmebanefordel, kunne han ikke motstå 
en av sine typiske sarkastiske kommentarer: "Jeg skal tro på 
hjemmebanefordelen hvis en russer klarer å vinne et parti 
i denne turneringen." Det var femte runde og overraskende 
nok var det ikke en eneste russisk seier fram til da. Magnus 
kommer absolutt ikke til å bli husket for sine diplomatiske 
kvaliteter, men på den annen side kommer humor sjelden 
fra politisk korrekthet. 

Faktisk prøvde Carlsen-teamet til en viss grad å unngå å spille 
matchen i Chennai, men mest sannsynlig var ikke deres 
viktigste innsigelse at Anand skulle spille på hjemmebane, 
siden den såkalte hjemmebanefordelen slo tilbake på for 
eksempel Topalov, som ble forstyrret av det enorme presset og 
forventningene da han spilte VM-match mot Anand i Bulgaria. 
Carlsen er tydeligvis mer bekymret for Indias varme og fuktige 
vær, den lokale maten og noe slags kultursjokk: "Jeg har aldri 
vært i India før. Det er en helt annen kultur, og mange nye 
inntrykk," bemerket han.

Magnus møtte disse utfordringene på mange måter. Blant 
annet planla han en tur til Chennai sent i august for å bli 
kjent med lydene og luktene: "Jeg tror det er lurt at det ikke 
blir første gang der når jeg drar for å spille VM-kampen," 
forklarte han, og la til: "Jeg skal blant annet finne ut hvilket 
hotell jeg skal bo på og hvordan spillelokalet ser ut. Det blir 
også viktig å ta inn alle lydene, alle luktene, alle menneskene 
og alt sånt."  Han kommer også til å reise til Chennai med sin 
personlige kokk lenge før kampen begynner.

Magnus er en idrettsentusiast, og han driver regelmessig med 
sport selv. Det er derfor ingen overraskelse at han som del 
av en treningsleir i Sør-Norge i slutten av juli og begynnelsen 
av august, spilte tennis og strandvolleyball med tidligere 
profesjonelle idrettsutøvere. "Dette vil gi meg en fordel, for 
hvis du føler deg bra og sterk, konsentrerer du deg bedre og 
kan være klar i hodet mot slutten av matchen." påpekte han. 
Mens han var i Kragerø, lot ikke Magnus sjansen gå fra seg til 
å hoppe fra femmeteren, prøve jetski, spille fotball, tennis og 
til og med golf. Han understreket at selv om hans unge alder 

og gode fysiske form er fordeler han har tenkt til å bruke 
mot Anand, er idrett for ham kjempegøy og har også en viktig 
psykologisk innvirkning på ham. Til sjakkdelen av treningen 
var Jon Ludvig Hammer og franske GM Laurent Fressinet 
hentet inn; hans andre sekundanter holdes fortsatt hemme-
lig. Før matchen skal Carlsen spille Sinquefield Cup tidlig i 
september, som er en dobbel berger mot Aronjan, Nakamura 
og Kamsky i Saint Louis, og så vil det bli en treningssamling 
til, mest sannsynlig mot slutten av oktober.

Bookmakerne gir omtrent 1,40 og 2,75 i odds  på henholdsvis 
Carlsen og Anand, hvilket betyr at de vurderer at Carlsen har 
cirka 70 prosent sjanse til å vinne matchen. Dette baserer seg 
primært på Carlsens høyere rating, tidligere turneringsresul-
tater og de innbyrdes oppgjørene.

Men Magnus har ingen VM-match-erfaring, mens Anand 
har vunnet tittelen fem ganger, og har vært den ubestridte 
verdensmesteren de siste seks årene.

I 2010, før tittelkampen mellom Anand og Topalov, sa Carlsen 
at "matcherfaring er overvurdert". Kanskje antydet han at hans 
egen dominans i turneringsspill var viktig nok til å gjøre han til 
verdens sterkeste spiller, uansett om han (ennå) ikke hadde 
vunnet tittelen gjennom en match.

Etter at Anand slo Topalov, gjenfortalte jeg denne kommen-
taren til Anand og spurte hva erfaring betydde for han. "Det
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er den samme motstanderen igjen og igjen", svarte han. "De 
samme problemene går igjen, vanligvis. I turneringer får du 
en ny motstander, så dynamikken forandrer seg. Jeg vil ikke 
nødvendigvis mene at det ene er noe vanskeligere enn det 
andre, men det er forskjellig, så når du forbereder deg til 
matcher er det vanskelig å spille turneringer og visa versa. 
Erfaring er også minnet om hva som gikk bra og hva som 
gikk galt og i matcher oppdager du at ting går galt når du ikke 
trodde de skulle gå galt. Det er noe spesielt [med matcher], 
kanskje spenningsnivået, kanskje det står mye mer på spill, 
kanskje det at du tenker på de samme menneskene i flere 
måneder... Jeg vet ikke, noe med det er annerledes. Det er noe 
med den økende spenningen i matcher. Det er også et element 
av utslagning, bare én spiller kan komme seg gjennom, så jeg 
tror spenningen er veldig stor og å takle det er veldig viktig. 
På den annen side, både i turneringer og matcher er selvtillit 
det viktigste. Hvis du er selvsikker og ikke kjenner til fiasko, 
da spiller kanskje ikke erfaring noen rolle. Jeg har lagt merke 
til at enhver sjakkspiller, etter at de har spilt noen matcher, 
mister denne uskyldigheten, denne selvtilliten. Vi kommer 
ikke til å vite noe før Magnus spiller matcher. Men generelt 
er det ikke enkelt, så erfaring bør telle noe."

Da jeg oppsummerte dette svaret til Carlsen året etter og ba om 
hans kommentarer til det, sa Magnus først at han kunne ikke 
vite det, siden han aldri hadde spilt disse matchene. Så avfeide 
han et av Anands argumenter slik: "Jeg kjøper egentlig ikke 
argumentet at i turneringer kan du unngå å vinne mot noen, 

for hvis disse spillerne ikke gjør det bra nok mot hverandre 
[og dermed ikke kan komme foran deg i turneringen], er de 
ikke verdige vinnere heller, vil jeg si."

Om åpningsforberedelsene til rivalen, sa Anand nylig at "Carl-
sens påståtte svakhet i åpningen er noe mange har prøvd å 
utnytte de siste fem årene. Det er bare en tilnærming til sjakk 
som er annerledes enn mange andres, fra min generasjon. 
Den er annerledes og absolutt noe jeg vil ta i betraktning og 
jobbe med. Hvis jeg oppdager en svakhet vil jeg selvfølgelig 
prøve å utnytte den, men det blir for enkelt å kalle det en 
svakhet som om det er noe han har utviklet det siste året. Hvis 
det virkelig var det, ville noen ha klart å bevise noe de siste 
fem årene. For meg blir det litt naivt å kalle det en svakhet. 
Det er absolutt en spesiell stil som jeg håper jeg kan finne den 
rette motgiften mot. Jeg vil heller si, som en bokseanalogi, 
at han har en veldig rask høyre heller enn venstre, og det er 
bare en del av hans stil." 

Når vi snakker om bokseanalogier, da Magnus ble spurt i 
London hva som var forskjellen mellom han og Anand, svarte 
han i perfekt bokse-trash-talk: "Forskjellen er at jeg har vunnet 
turneringer og han har holdt fast på tittelen sin. Det blir et 
interessant sammenstøt mellom to forskjellige ideer om hva 
som utgjør den beste spilleren i verden." 
 
  
         Oversatt fra engelsk av Silje Bjerke.

Den 6. november braker det løs, og flere norske sjakkspillere har bestilt flybilletter til den historiske matchen i Chennai. 
Blir Carlsens høyere rating og ungdommelighet viktigere enn Anands matcherfaring? (Begge foto: Calle Erlandsson)
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Tal Memorial Moskva 12.-24. juni               
1. Boris Gelfand (ISR)    6
2. Magnus Carlsen (NOR)    5,5
3. Fabiano Caruana (ITA)    5
4. S. Mamedjarov (AZE)    5
5. Dimitrij Andrejkin (RUS)    5
6. Hikaru Nakamura (USA)    4,5
7. Sergej Karjakin (RUS)    4
8. Aleks. Morozevitsj (RUS)    3,5
9. Vishy Anand (IND)    3,5
10. Vladimir Kramnik (RUS)    3  

Seier i prestisjeoppgjørene

Det startet perfekt for Magnus Carlsen 
i årets Tal Memorial i Moskva, med seier 
mot Vladimir Kramnik. I runde 5 vant 
han også knusende mot Vishy Anand, og 
den tredje seieren kom i runde 8 mot 
Hikaru Nakamura. Men tap mot Fabiano 
Caruana i runde 3 og ellers remiser 
førte til "bare" andreplass og en liten 
ratingnedgang for Carlsen.

Vant gjorde overraskende Boris Gelfand, 
som storspilte til tross for sin relativt 
høye alder på 45 år.

Vi tar med et av høydepunktene for 
Carlsen i turneringen: Seieren mot 
verdensmester Vishy Anand. 

Kommentarer: IM Torstein Bae 

Magnus Carlsen – Vishy Anand
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 Nimzo-
indisk regnes som et av de beste forsvar 
mot 1.d4. Kombinasjonen av en tem-
melig solid stilling og muligheter for 
motangrep frister mange svartspillere. 

4.e3 0–0 5.Sge2 
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Med 5. Sge2 unngår Magnus det typiske 
spillet med hvit dobbeltbonde på c3/c4 
(etter Lxc3) i kamp mot det hvite lø-
perparet. Ulempen med springertrekket 
er at hesten vanligvis står bedre på f3. 

5...d5 6.a3 Nå er ikke Lxc3 godt: Hvit 
slår tilbake med hesten og vinner løper-
paret uten å påta seg en dobbeltbonde. 

6...Le7 7.cxd5 Sxd5 Mer vanlig – og 
mer naturlig – er 7...exd5, som åpner 
opp for c8-løperen. Anand ønsker å bytte 
av brikker, samtidig som han vil utvikle 
løperen til b7. Planen blir ingen suksess. 

8.Ld2 Sd7 9.g3 b6 
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10.Sxd5! Det er viktig å slå springeren 
før svart rekker å spille Lb7. 

10...exd5 11.Lg2 Lb7 Med aktiv løper 
på g2 mot passiv løper på b7 – hvit 
angriper, svart forsvarer – er det ingen 
tvil om at hvit har fordel. 
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12.Lb4! Et flott trekk. Hvit bytter gjerne 
av denne løperen, som sto innelåst bak
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den egne bondekjeden. Dobbeltbonden 
som oppstår etter 12...Lxb4 er ikke noe 
problem, tvert i mot bidrar b4-bonden 
til å stoppe bruddet c7-c5. Anand avslår 
derfor tilbudet. 

12...Sf6 13.0–0 Te8 14.Tc1 c6 Gjen-
nom å nøye seg med c6 (istedenfor c5) 
erkjenner Anand at hvit har vunnet 
åpningsduellen.  

15.Lxe7 Txe7 16.Te1 Ved første 
øyekast et litt mystisk tårntrekk, men 
poenget blir snart klart: Hvit skal avan-
sere i sentrum med f3 og e4. 

16...Dd6 17.Sf4 Lc8 Det er forståelig 
at Anand vil omplassere den passive 
løperen, men det viser seg at svart ikke 
har tid til slik luksus. 

18.Da4! Tc7 19.f3! Nå kan hele verden 
se at hvit planlegger e4 neste trekk, men 
det hjelper ikke Anand det grann – svart 
kan ikke gjøre noe mot trusselen. 

19...Le6 20.e4! dxe4 21.fxe4 Dd7 
Med idealoppstilling i sentrum (two 
abreast, kalles det på engelsk) har hvit 
en betydelig fordel. Likevel gjelder det 
alltid å jakte på beste trekk. Magnus 
smir mens jernet er varmt. 

22.d5!
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Det avgjørende gjennombruddet, etter 
bare 22 trekk. De neste trekkene er 
tvungne. 

22...cxd5 23.Dxd7 Txd7 24.Sxe6 fxe6 
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25.Lh3! Det var nok dette trekket Anand 
overså i sine beregninger. Hvit truer 
bonden på e6 med gaffel på kongen og 

tårn, og e6-bonden kan ikke forsvares 
(25...Kf7/Te8/Te7 26.exd5 fulgt av Lxe6). 
Anand stikker derfor av med kongen. 

25...Kh8 26.e5 Også Lxe6 var mulig. 

26...Sg8 27.Lxe6 Tdd8 28.Tc7 Stil-
lingen er i materiell balanse, men hvit 
har enorm posisjonell fordel med langt 
sterkere offiserer og en formidabel 
fribonde i e-linjen. 

28...d4 
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29.Ld7! Sperrer for det svarte tårnet 
og åpner opp for den hvite fribonden. 
Anand ga opp. Det kan virke litt tidlig, 
men etter 29...Se7 30.Td1 fulgt av Txd4 
vinner hvit enkelt. En strålende general-
prøve før VM-matchen. 1–0

Hans Petter Bie (1933-2013)

Et av Nordstrand sjakklubbs aller første med-
lemmer, Hans Petter Bie, født 30.3.1933, har 
gått bort. I tillegg til å være en svært erfaren 
sjakkspiller, var Bie en kjent problemforfat-
ter. Vi siterer fra problemsjakkboka Caissas 
Trollbundne av Espen Backe:

“Hans Petter Bie har syslet med problemer 
siden 1955. Hans favorittstil er oppgaver med 
få brikker og poengtert spill. Bies samlede pro-
duksjon er på godt og vel 260 oppgaver. I 2003 
utkom problemsamlingen "Utvalgte problem 
og studier", redigert av Jarl H. Ulrichsen.”

Her er et av Bies flotte problem. Oppgaven 
ble publisert i Dagbladet i 1956, og lyder:  
Hvit setter matt i to trekk.
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14 år og IM-napp!
Norges unge talenter har hatt en  
rivende utvikling det siste året. Aryan 
Tari er blitt internasjonal mester,  
Kristian Stuvik Holm har et IM-napp, og 
nå fulgte Lars Oskar Hauge opp med en 
fantastisk prestasjon i Spania.

Lars Oskar fra Oslo Schakselskap har lenge 
vært ansett som et stort talent, og i juli 
fikk han sitt virkelige gjennom-
brudd i Open Vila de Sitges. Etter 
seire mot blant andre IM La-
zaro Lorenzo (2433), GM Ho-
vik Hayrapetyan (2486) og 
GM Miguel Munoz (2457) 
hadde Hauge sikret seg IM-
nappet allerede to runder 
før slutt. Han var til slutt 
bare et halvt poeng unna 
et napp i stormestertittelen.

- Turneringen ble arrangert 
i en liten by sør for Barcelona 
og var en ganske sterk turnering, 
forteller Lars Oskar. - Jeg vet ikke ak-
kurat hvorfor det gikk så bra i Sitges, med 
tanke på at ratingen har stått stille ganske lenge. Jeg 
fikk en ekstremt god start med 4 av 4 poeng, så det hjalp 
betraktelig på selvtilliten.

Unggutten som går på Øraker skole på Ullern i Oslo, kom 
med i sjakken via et av Oslos mange SFO-kurs, i likhet med 
blant andre Jon Ludvig Hammer og Frode Urkedal.

- Pappa lærte meg sjakk da jeg var omtrent fem år, men jeg 

var ganske uinteressert. Jeg var rundt 7-8 år da karrieren 
startet på SFO, hvor sjakktreneren tipset meg om en barne-
turnering, en Barnas Grand Prix. Etter dette spilte jeg noen 
BGPer og senere Oslomesterskapet. Oslomesterskapet gikk 
dårlig, men jeg ble likevel kvalifisert til NM. Etter andreplas-
sen i NM ble jeg mer seriøs med sjakken. Miljøet jeg fikk 

gjennom OSSU, har betydd mye. Mesteparten av 
treningen sto derimot pappa for, i hvert fall 

de første to årene. Etter dette har alt gått 
ganske glatt, egentlig, sier Lars Oskar.

Senere ble det seier i nordisk 
mesterskap for Lars Oskar, da 
han var ni år. Nå ser han fram 
mot OL i Tromsø.

- Sjansene mine til å delta 
kommer litt an på om tred-
jelaget, det såkalte Dream 
Team, kommer med i OL 

eller ikke. Hvis tredjelaget ikke 
kommer med, føler jeg at jeg 

har ganske gode sjanser for et 
andrelag også. 

- Det er faktisk ganske viktig for meg å spille 
i OL, og det er noe jeg virkelig ser frem til. Målt etter 

nivå er EM for klubblag den eneste turneringen som kan 
sammenlignes med OL, sier Lars Oskar.

- Det varierer veldig hvor mye jeg trener. På skoledager prøver 
jeg å få trent opp mot to timer hver dag og litt mer i helgene. 
Ferier går ofte med til turneringer. For meg er sjakk alltid 
like interessant, og jeg elsker å vinne! 
       (SB)

Sterkt angrepsspill
Lars Oskar Hauge - 
GM Miguel Munoz Pantoja
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 Lg7 
5.Lb5 Sd4 6.0–0 a6 7.Ld3 d6 8.Sxd4 
cxd4 9.Se2 Sf6 10.c3 dxc3 11.bxc3 
b5 12.Lc2 Lb7 13.d3 Tc8 14.Tb1 0–0 
15.De1 e6 16.Kh1 Dc7 17.f5 exf5 
18.Dh4 Sd7 19.exf5 Tfe8 20.Sf4 Lf6 
21.Dg3 g5 22.h4 Lxc3 23.Lb3 Dc5 
24.Dxg5+ Kf8
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Hauge avgjorde partiet elegant med 
25.Se6+! Hvis bonden slår springeren 
blir det matt, så stormesteren må gi 
tårnet på hesten. Med klar materiell 
overvekt vinner Hauge greit. 
25...Txe6 26.fxe6 Dxg5 27.Lxg5 Se5 
28.exf7 Sxd3 29.Tbd1 Sc5 30.Txd6 
Lg7 31.Ld5 Lxd5 32.Txd5 Se4 
33.Kh2 h6 34.Td8+ Txd8 35.Lxd8 
Sd6 36.Lf6 Sxf7 37.Lxg7+ Kxg7 
38.Tc1 1–0
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Moen æresmedlem
Årets kongress i Norges Sjakkforbund 
utnevnte Ole Christian Moen til æres-
medlem i Norges Sjakkforbund.

Moen har hatt en rekke verv i Norges Sjakkforbund de siste 40 
årene, og han har i lange perioder vært leder i Norges ledende 
klubb, Oslo Schakselskap. Mer om vårt nye æresmedlem 
kommer i neste nummer av Norsk Sjakkblad.

Kongressen søndag 30. juni varte i 3,5 timer, og 53 stemme-
berettigede deltok. Blant de viktigste sakene var:

Forslaget fra Oslo Schakselskap og SK 1911 om at lagene i 
Eliteserien må ha spillere av begge kjønn, falt med 29 mot 
18 stemmer.

Forslaget fra Steinar Hardersen om at styret i NSF innrappor-
teres til NSFs reglementsutvalg i forbindelse med Hardersens 
konflikt med Jan Sigmund Berglund, ble vedtatt med 22 mot 
19 stemmer.

Ordningen med stikkamp i klassene Elite, Junior og Senior 
ble fjernet, slik at disse regler nå gjelder: "Ved poenglikhet 
avgjør kvalitetsberegning også om førsteplassen i klasser som 
kårer norgesmester." (Etter forslag fra Hans Olav Lahlum)

Forslag fra Sentralstyret om at Seniorutvalget velges på Kon-
gressen, ble ikke vedtatt. Forslaget fikk 24 stemmer, mens 20 
stemte mot. Lovendringsforslag krever imidlertid 2/3 flertall.

Et forslag fra Per Ofstad om å beholde 60 år som aldersgrense
for seniorer i Norge (50 år for damer), istedenfor å senke til 
50 år slik som FIDE har bestemt, ble enstemmig vedtatt. NSF 
fjerner da formuleringen i vedtektene om at seniorklassen 
følger FIDES definisjon av seniorer. VM og EM blir arrangert i 
klasseinndelingene 50-64 år og 65 år og oppover, mens Norge 
ikke innfører dette.

Stavanger sjakklubb fikk opsjon på Landsturneringen i 2017, 
da klubben har 100-årsjubileum. Ingen har søkt om Lands-
turneringen i 2015, og styret skal følge opp dette. Landstur-
neringen 2014 skal arrangeres i Trondheim.

Det ble vedtatt noen forandringer i det foreslåtte budsjettet. 
De viktigste er at utgifter til jubileumsmarkeringen i 2014 ble 
økt til 100 000 kroner, og NSF budsjetterer med underskudd i 
2014. Eliteutvalgets budsjett ble redusert med 100 000 kroner. 

I følge den utmerkede NM-bulletinens referat fra kongressen, 
ble det også stilt spørsmål om effekten for NSF av de gode 
tidene for sjakken generelt. Oddvar Aasen skriver: “Det ble 
fra flere talere reist spørsmål om hvor det ble av effekten av 
at Norge har verdens beste sjakkspiller og at vi skal arrangere 
sjakk -OL i Tromsø neste år. Verken i medlemsutviklingen 
eller i økonomien til Norges Sjakkforbund kunne man se 
noen følger av disse to begivenhetene. Hvor er perspektivene 
framover, ble det spurt?”

Inge S. Skrondal fra Akademisk og Aage G. Sivertsen fra 
Kristiansund gikk ut av styret. Det nye styret som ble valgt på 
kongressen ser slik ut:

President: Jøran Aulin-Jansson, Asker
Visepresident: Kristian Trygstad, OSS
Kasserer: Harald Furnes, SK 1911
Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk
Eliteutvalgsleder: Thomas Robertsen, SK 96
Styremedlem: Ellisiv Reppen, OSS
Styremedlem: Oddvar Aasen, Moss (ny)
Styremedlem: Kjersti Børsum, Vålerenga (ny)
Leder USF: Eirik Næss, Tiger

Det var “stor og enstemmig applaus” da Ole 
Christian Moen ble foreslått som æresmed-
lem, skriver Øystein Brekke i NM-bulletinen.
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Klasse mester/elite 
1. FM Brede Kvisvik, Kristiansund
2. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn
3. Svetoslav Mihajlov, OSS

Klasse junior (U20)  
1. Sebastian Mihajlov, OSS
2. Even Thingstad, Trondheim
3. Henning Kjøita, 1911

Klasse kadett (U16)  
1. Martin Nilsen, Stavanger
2. Kjell Håkon Lien, Hønefoss
3. Ludvig B. Ellingsen, Sandnes 

Klasse lilleputt (U13)
1. Johannes Haug, Nordstrand
2. Sondre Merkesvik, Bergens
3. Martin Bergsjø Østbye, OSS

Klasse miniputt (U11) 
1. Andreas Tryggestad, Nordstrand
2. Bjørn Robertsen, Caissa
3. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø

Klasse senior (over 60)
1. Ole Christian Moen, OSS
2. Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
3. Per Omtvedt, Stjernen

Klasse 1 (1750-1999)
1. Espen Thorstensen, Kongsvinger
2. Øystein R. Andersen, Black Knights
3. Magnus Danielsen, Vålerenga

Klasse 2 (1500-1749) 
1. Aleksander Omtvedt, 1911
2. Cornelius Kvendseth, Nordstrand
3.-4. Daniel Snerthammer, Sandnes 
3.-4. Andreas Strand, Modum

Klasse 3 (1250-1499) 
1. Odd Ristesund, Kampen
2. Åsmund Neubauer, Lillehammer
3. Vegard Ramstad, Stjernen

Klasse 4 (1000-1249) 
1. Martin Gamst Johnsen, Tromsø 
2. Eivind Svanes, Stavanger
3. Torbjørn Grønn, Sevland

Klasse 5 (under 1000) 
1. Bjørn Emil Jørgensen, klubbløs
2. Thomas B. Johannessen, Drammen
3. Jørgen Brobakken, Hamar

Overraskelse i lyn-NM

Brede Kvisvik overrasket alle - inkludert seg selv 
- da han ble norgesmester i lynsjakk 2013.

- Jeg hadde egentlig ikke tenkt å spille lynsjakken, da det vanligvis ikke er 
min sterkeste side, forteller vinneren. - Jeg bodde hos Håkon Haugsrud 
under NM, og ble med siden han skulle spille. Det hadde så langt vært en 
dårlig hovedturnering fra min side med mye stang ut, så jeg hadde ingen 
forhåpninger. Det startet ganske dårlig der jeg bukket matt i én mot Ørnulf 
Stubberud i andre parti, men etter hvert kom det seg gradvis. I finalen hadde 
jeg veldig flyt i alle partiene utenom mot Kjetil Lie og ledet med ett poeng 
før siste runde, der jeg sikret seieren med remis mot Johannes Kvisla. Jeg 
følte etterpå at alle partiene mine i finalen kunne tippet begge veier! Det var 
akkurat som om noe løsnet for meg og plutselig gikk alt veien.

- Det var en stor overraskelse at jeg vant! fortsetter Kvisvik. - Jeg ser ikke på 
meg selv som en god lynspiller, men er bedre i 3 2 enn 5 0. Før NM hadde 
jeg knapt spilt ti lynpartier de siste månedene og stort sett bare på internett. 

- Hvordan rangerer du NM-tittelen i lynsjakk mot dine andre 
meritter?

- Det er nok det morsomste jeg har vært med på, med tanke på at jeg har 
hatt flere dårlige turneringer på rad til tross for at jeg har jobbet en del 
med sjakk. Jeg hadde ingen forhåpninger eller press på forhånd, så det var 
kanskje litt av hemmeligheten, sier årets lynmester.
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Premiekryssord
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Den dyktige vinneren av forrige nummers premiekryssord ble Erlend 
Mikalsen fra Alta. Han får en sjakkpremie i posten. 

Send løsningssetningen innen 1. desember til norsksjakkblad@gmail.com 
eller i posten til Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo. 
Vi trekker ut en heldig vinner av en sjakkpremie! 

Kryssordet er laget av Rolf Bangseid (robakons@online.no).

Løsning kryssord 2/2013
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Å kalle den legendariske stormesteren 
Jevgenij Svesjnikov for en utpreget sym-
patisk person, ville være en mild over-
drivelse. For ikke lenge siden omtalte 
han Magnus Carlsen i lite flatterende 
ordelag. Polugajevskij, derimot, han var 
et virkelig talent! 

Nå tror jeg ikke Magnus mistet mye 
nattesøvn av den gamle mannens 
uttalelser. Tvert imot. Det viser seg at 
nordmannen er i utmerket selskap. Un-
der en turnering i Novgorod i 1994 lirte 
Svesjnikov av seg omtrent de samme 
karakteristikkene om en 18 år gam-
mel Kramnik som allerede var rangert 
topp tre i verden. I Novgorod ble det 
også arrangert en åpen turnering hvor 
Svesjnikov ble satt opp mot slovakiske 
Eva Repkova, som på det tidspunktet var 
Kramniks kjæreste. Svesjnikov hadde 
sin fulle hyre med å holde remis hvorpå 
en moret Kramnik uttalte: - Først må du 
lære deg å slå kjæresten min, deretter 
kan du kritisere spillet mitt.

Tydeligvis behøver man ikke å være 
noen kjernekar for å skrive gode bøker. 
Jeg likte godt Svesjnikovs tobindsverk 
om framstøtvarianten i Fransk (1.e4 e6 
2.d4 d5 3.e5) fra 2007. Nå er han tilbake 
med en annen av sine spesialvarianter, 
det såkalte Grand Prix-angrepet i Sicili-
ansk (1.e4 c5 2.f4). Men denne boken 
er noe langt mer enn en teoribok. 

Det er sjelden jeg blir slått til marken 
av posisjonelle observasjoner, men 

bokens første kapittel ga meg en rekke 
aha-opplevelser. 

Selv om jeg ikke er noen 1.e4-spiller, 
har jeg registrert at 1.e4 c5 2.Sc3 fulgt 
av f2-f4 er blitt den foretrukne trekkrek-
kefølgen ettersom det tradisjonelle 1.e4 
c5 2.f4 støter på 2…d5 som har skapt 
en del hodebry for hvit. Da Svesjnikov 
i innledningskapittelet viser følgende 
diagramstilling, nikker jeg således 
anerkjennende:
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zpp+pzppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

Stor var derfor overraskelsen da dia-
gramstillingen ledsages av følgende 
kommentar:

“Etter min mening er hvits siste trekk 
grunnleggende galt. Hvit kjemper om 
sentrum på feil måte: Vi tar ikke

Av GM Leif E. Johannessen

The Grand Prix Attack
Fighting the Sicilian 
with an early f4
av Jevgenij Svesjnikov 
New in Chess 2013

Stilrent av Svesjnikov

kontrollen over feltene d4 og e5, men 
forsvarer istedenfor e4 og d5, som vi 
allerede kontrollerer. Etter det logiske 
svaret 2…Sc6 har hvit allerede mistet 
herredømmet over d4.”

En forbløffende enkel observasjon som 
aldri har slått meg før. Det sier seg selv 
at Svesjnikov rangerer både 2.c3, 2.f4 
og ikke minst 2.Sf3 høyere enn 2.Sc3. 

Første kapittel av boken har en rekke 
andre innsiktsfulle observasjoner om 
Siciliansk i sin alminnelighet, som 
iallfall ga meg en dypere forståelse av 
denne åpningen.

Svesjnikov er notorisk prinsippfast, på 
grensen til det absurde noen ganger. 
Som da han forsøker å påvise at Lg5 
og f4 mot Najdorf er forsert (!) vunnet 
for hvit. Likevel er det noe befriende 
over en sterk stormester som våger å 
ha meninger om forskjellige stillinger. 
Han har en konseptuell tilnærming til 
sjakk, i motsetning til mange av dagens 
unge toppspillere som har en ekstremt 
konkret måte å vurdere stillinger på. 

Det er min mening at de fleste vil ha noe 
å lære av Svesjnikovs kommentarer, og 
de få som er utlært vil i stedet kunne 
more seg over hans kostelige kom-
mentarer og plutselige utfall mot mer 
eller mindre kjente stormesterkolleger.

På bakgrunn av det forannevnte er 
det ikke overraskende at Svesjnikov i 
boken tar til orde for den opprinnelige 
trekkrekkefølgen 1.e4 c5 2.f4. Han 
viser hvordan hvit kan oppnå spillbare 
og spennende stillinger også mot den 
anerkjente “gjendrivelsen” 2…d5! 
3.exd5 Sf6. Ikke desto mindre er mye 
av boken viet den moderne trekkrek-
kefølgen 2.Sc3.
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Jeg skal vise et parti fra boken som på 
en instruktiv måte illustrerer de fleste 
av hvits ideer i dette systemet. Partiet 
ble spilt for 50 år siden på damebordet 
i matchen mellom Leningrad og Ju-
goslavia. Kommentarene er basert på 
Svesjnikovs egne.

Milunka Lazarevic – Larisa Volpert
Leningrad 1964

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 Lg7 
5.Lb5 Sd4 
XABCDEFGHY

8r+lwqk+ntr(

7zpp+pzppvlp'

6-+-+-+p+&

5+Lzp-+-+-%

4-+-snPzP-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

6.a4! Det beste i følge Svesjnikov, da det 
gir sort større muligheter til å tråkke feil.

6…Sxb5? Dette gir hvit en liten fordel. 
Bedre var 6…a6.

7.axb5 d6 8.0–0 Sf6 9.d3 0–0 10.De1 
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-zppvlp'

6-+-zp-snp+&

5+Pzp-+-+-%

4-+-+PzP-+$

3+-sNP+N+-#

2-zPP+-+PzP"

1tR-vL-wQRmK-!

xabcdefghy

Innleder den klassiske angrepsplanen 
for hvit i dette systemet: Dronningen går 
til h4, hvit ofrer en bonde med f4-f5, byt-
ter løpere på h6 og matter ved å fjerne 
f6-springeren på en eller annen måte. 
Om nødvendig kan tårnet assistere via 
f3-h3 (eller g3). Det er en primitiv plan, 
men overraskende nok ganske vanskelig 
å forsvare seg mot. 

10…Ld7 11.Dh4 e6 12.f5!?

Veldig direkte, men som Svesjnikov 
påpeker var det også verdt å vurdere en 
mer metodisk forbedring av stillingen 
med 12.Le3.

12…Se8? 

En alvorlig feil. Bedre var 12…exf5 
13.Lg5 h6 14.Lxh6 Sg4 15.Lg5 f6 16.Ld2 
med bare en liten fordel for hvit.

13.Lg5 

Hvit fokuserer utelukkende på matt! 
Ellers kunne hun med god samvittighet 
ha rasket med seg en bonde: 13.Dxd8 
Txd8 14.Txa7 med klar fordel.

13…f6 14.fxg6 hxg6 15.Le3 Sc7 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zppsnl+-vl-'

6-+-zppzpp+&

5+Pzp-+-+-%

4-+-+P+-wQ$

3+-sNPvLN+-#

2-zPP+-+PzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

16.e5 Et nydelig gjennombrudd på det 
feltet som virket å være best gardert.

16…Sxb5?

Sort taper også etter 16…fxe5 17.Sg5 
Tf5 18.Dh7+ Kf8 19.Dxg6, men som 
Svesjnikov skriver så bød 16…dxe5 
17.Lxc5 Tf7 18.Txa7 Txa7 19.Lxa7 g5 
20.Dh5 Le8 21.Lb6 på bedre motstand.

17.exf6?!

En unøyaktighet. Etter det sterkere 
17.Se4! var det ikke noe tilfredsstillende 
forsvar for sort.

17…Lxf6 18.Sg5 De7 19.Sce4 Ld4?

Etter 19…Lxb2 ville situasjonen vært 
temmelig uklar. Hvit har farlige trusler, 
men hun har ofret to bønder…

20.Lxd4 cxd4??

Det var helt nødvendig å slå med sprin-
geren. Poenget er at etter 20…Sxd4 
21.Sf6+ Txf6 22.Txf6 Dxf6 23.Dh7+ 
Kf8 24.Tf1? har sort 24…Se2+. Iste-
denfor spiller hvit det sterkere 21.Sxd6 
Sf5 22.Sxf5 Txf5 23.Txf5 gxf5 24.Te1 
med klar fordel.
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpp+lwq-+-'

6-+-zpp+p+&

5+n+-+-sN-%

4-+-zpN+-wQ$

3+-+P+-+-#

2-zPP+-+PzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

21.Sf6+! En fiks avslutning. Sort ga 
opp. 1-0

Åpningen har fått navnet sitt etter at 
engelske stormestere – med Julian 
Hodgson og Mark Hebden i spissen – på 
80-tallet brukte den til å sope inn raske 
poeng i engelske helgeturneringer.

Fremdeles er åpningen høyaktuell som 
et giftig alternativ til åpen Siciliansk. 
Teoretikerne har ennå ikke funnet 
noen enkel måte for sort å parere hvits 
primitive angrepsplaner. Under verdens-
cupen i Tromsø ble åpningen brukt flere 
ganger og hvit scoret flotte angrepsseire.

En kan mene mangt om Svesjnikov, 
men han skriver fornøyelig og er lett 
å følge. Noen ganger går han åpenbart 
for langt i å tviholde på sine prinsipper, 
men etter min mening er dette langt 
mer sjarmerende enn blindt å se hen 
til computervurderinger. 

Jeg gir boken de beste anbefalinger.
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Slutt for skoleprosjekt

Etter en meget vellykket tredje sesong, 
er det slutt for prosjektet Sjakk i skolen.

- Sjakk i skolen var et treårig prosjekt med Sparebankstiftelsen 
DnB NOR som sponsor, forteller prosjektleder Kai Becher. 
- Jeg tror prosjektet kunne blitt enda større, men vi hadde 
for kort tid til at det genererte noen særlig medlemsvekst i 
sjakkforbundene.

Mye sjakk har det likevel blitt ut av de tre millioner kronene 
“Sjakk i skolen”-prosjektet mottok for omtrent tre år siden. 
Hovedinnholdet i prosjektet har vært skoleturneringene  
“Sjakk3ern”, “Sjakk4ern” og “Sjakk5ern”, der skoleklasser 
rundt om i Norge har fått utdelt sjakkspill og lærebøker, fått 
litt opplæring, for så å trene mot en stor turnering.

Dette har gitt sjakkopplæring til nesten 5000 skolebarn bare 
det siste året, og det er delt ut 5000 sjakkbrett og brikker til 
skoleklasser, 10 000 lærebøker i sjakk og 800 sjakklokker i 
løpet av de tre årene.

Prosjektet har blitt gradvis større, og særlig det siste året har 
det vært mange elever i aksjon. Det ble arrangert lokale kva-
lifiseringsturneringer for 2400 elever i skoleåret 2012/2013, 
og det hele ble avsluttet med landsfinale for de beste klassene 
(3.-5. klasse) i Nadderudhallen 26. mai 2013, der 339 unge 

sjakkspillere fra 25 skoleklasser fra hele landet deltok.

- Prosjektet har vært populært veldig mange steder, forteller 
Becher. - I blant annet Alta, Tromsø, Melhus, Odalen, Kris-
tiansund og Molde har det vært mange deltagere, og særlig 
i Drammen har interessen vokst det siste året. 1670 barn 
fikk opplæring i Drammen denne sesongen, og 1360 deltok 
på turnering.

Noen av de ivrigste og mest framgangsrike sjakkskolene har  
man funnet i Harstad. Drivkraft Stein Jensen forteller på 
prosjektets hjemmeside at prosjektet har hatt stor betydning 
for sjakken i Harstad, og at skoleklassene klarte å skaffe seg 
sponsorer til å reise til finalen i Oslo, blant annet fordi det 
har vært lett å profilere prosjektet i lokal media.

- Det er nå masse materiell på skolene og mange ivrige lokale 
ildsjeler har deltatt i organiseringen. Mange barn har fått en 
smak av sjakk. Vi håper å opprettholde noen av miljøene, 
blant annet i Drammen, forteller Becher.

- Prosjektet har blitt veldig godt mottatt blant både lærere og 
elever, fortsetter Becher. - Sjakk er et veldig bra produkt, og det 
engasjerer! Mer om prosjektet kan du lese på hjemmesiden 
www.sjakkiskolen.no.     
       (SB)

Landsfinalen i “Sjakk i skolen” med 339 deltagere. Turneringsleder Roar Nærheim og prosjekt-
leder Kai Becher følger med. (Foto: Øystein Brekke)
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Kvinnetoppen   
1 WGM Olga Dolzhikova OSS 2216
2 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2214
3 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2182
4 WIM Silje Bjerke 1911 2180
5 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2177
6 Torill Skytte OSS 1972
7 Ellisiv Reppen OSS 1956
8 Anita Grønnestad Bergens 1923
9 Ellen Øen Carlsen OSS 1920
10 Monika Machlik Tromsø 1913
11 Yerazik Khachatourian OSS 1898
12 Marte Egeland Sandnes 1837
13 Sylvia Johnsen OSS 1823
14 Line Jin Jørgensen Stavanger 1810
15 Erle Andrea Marki Hansen Stavanger 1781
16 Elise Forså Tromsø 1766
17 Edit Machlik Tromsø 1752
18 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1730
19 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1704
20 Maud Rødsmoen OSS 1660 
21 Alise Haukenes Hamar 1654
22 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1615
23 Ingrid Øen Carlsen Bærum 1587
24 Yonne Tangelder OSS 1579
25 Tone Namtvedt OSS 1547

Juniortoppen (U20)   
1 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2464
2 FM Aryan Tari Kristiansund 2409
3 FM Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2317
4 FM Benjamin Arvola Vålerenga 2310
5 Anders Hobber Moss 2293
6 Joachim B. Nilsen Bergens 2290
7 Lars Oskar Hauge OSS 2286
8 Johan Salomon Nordstrand 2237
9 Even Thingstad Trondheim 2226
10 CM Odd Martin Guttulsrud 1911 2218
11 Sebastian Mihajlov OSS 2215
12 Johan-Sebastian Christiansen Moss 2209
13 CM Peter Flermoen Harstad 2183
14 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2177
15 Erlend Mikalsen Alta 2173
16 Magnus Eriksen Trondheim 2159
17 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2144
18 Sondre Merkesvik Bergens 2132
19 Pål Andreas Hansen Stjørdal 2100
20 Stian Johansen Moss 2063 
21  Henning Jakhelln Kjøita 1911 2056
22 Anders Thingstad Hønefoss 2031
23 Johannes Haug Nordstrand 2023
24 Jens Hjorth Kjølberg 1911 2015
25 Erlend Kyrkjebø Stavanger 1999

Juniortoppen kvinner   
1 Katrine Tjølsen Bergens 2177
2 Monika Machlik Tromsø 1913
3 Erle Andrea Marki Hansen Stavanger 1781
4 Elise Forså Tromsø 1766
5 Edit Machlik Tromsø 1752
6 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1704
7 Maud Rødsmoen OSS 1660
8 Alise Haukenes Hamar 1654
9 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1615
10 Ingrid Øen Carlsen Bærum 1587 
11 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1501
12 Jarani Suntharalingam OSS 1473
13 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1463
14 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1439
15 Sara Næss Tiger 1387

Kadettoppen (U16)   
1 FM Aryan Tari Kristiansund 2409
2 FM Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2317
3 Lars Oskar Hauge OSS 2286
4 Johan Salomon Nordstrand 2237
5 Sebastian Mihajlov OSS 2215
6 Johan-Sebastian Christiansen Moss 2209
7 Sondre Merkesvik Bergens 2132
8 Johannes Haug Nordstrand 2023
9 Martin Nilsen Stavanger 1955
10 Benjamin Haldorsen Bergens 1947
11 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1922
12 Monika Machlik Tromsø 1913
13 Eivind X. Djurhuus Nordstrand 1896
14 Martin Bergsjø Østby OSS 1863
15 Armin Gholami OSS 1855

Kadett jenter   
1 Monika Machlik Tromsø 1913
2 Edit Machlik Tromsø 1752
3 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1704
4 Maud Rødsmoen OSS 1660
5 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1615
6 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1501
7 Jarani Suntharalingam OSS 1473
8 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1463
9 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1439
10 Sara Næss Tiger 1387

Lilleputt (U13)  
1 Sondre Merkesvik Bergens 2132
2 Johannes Haug Nordstrand 2023
3 Eivind X. Djurhuus Nordstrand 1896
4 Martin Bergsjø Østby OSS 1863
5 Trygve Dahl Elefantene 1793
6 Andreas G. Tryggestad Nordstrand 1758
7 Arman K. Ghaderi Elefantene 1737
8 Eivind Olav Risting 1911 1612
9 Endre Machlik Tromsø 1577
10 Henrik G. Tallaksen Stavanger 1563

Lilleputt jenter  
1 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1501
2 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1463
3 Sara Næss Tiger 1387
4 Megan Alyssa Garcia Tiger 1248
5 Regine Forså Tromsø 1244 
6 Maria Næss Tiger 1104
7 Thyra Kvendseth Nordstrand 1030
8 Helene Lorem Tromsø 1029
9 Amalie Isabel Merkesvik Bergens 989
10 Eline Holbek Sørbye Tromsø 978

Seniortoppen (over 60 år)   
1 GM Leif Øgaard OSS 2366
2 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2269
3 FM Ole Christian Moen OSS 2246
4 Per Ofstad OSS 2165
5 FM Erling Kristiansen OSS 2163
6 Helge Gundersen Masfjorden 2153
7 Ivar M. Dahl Bærum 2106
8 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2100
9 Bernt Nordby Sarpsborg 2091
10 FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim 2088
11 Lars Kjølberg 1911 2085
12 Kjell Ole Kristensen Narvik 2075
13 James Steedman Randaberg 2064
14 Øystein Hjertenes Førde 2036
15 Stein Sollid OSS 2026

Eldre senior (over 75 år)   
1 Per Ofstad OSS 2165
2 FM Erling Kristiansen OSS 2163
3 Karl W. Strand Kristiansund 1909
4 Ole Hauke Heinz Meyer Tromsø 1870
5 Tor Henriksen Stjernen 1798
6 Aage Mella Strømmen 1755
7 Hans Chr. Fotland OSS 1743
8 Leif Kverndal Stjernen 1729
9 Richard Wicklund-Hansen OSS 1721
10 Magnus Monsen Sandnes 1695
 

Norgestoppen   
(norsk rating; FIDE-rating august 2013)
1 GM Magnus Carlsen Stavanger 2854 2862
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2603 2605
3 GM Simen Agdestein OSS 2546 2567
4 IM Frode Elsness Moss 2504 2505
4 GM Leif E. Johannessen OSS 2504 2519
6 GM Einar J. Gausel OSS 2481 2501
7 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2474 2513
8 IM Torbjørn R. Hansen 1911 2470 2492
9 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2464 2481
10 GM Rune Djurhuus Nordstrand 2450 2453
11 IM Geir Sune Tallaksen Østmoe SOSS 2446 2452
12 IM Torstein Bae 1911 2441 2453
13 GM Berge Østenstad Asker 2429 2465
14 IM Espen Lie Porsgrunn 2424 2455
15 GM Jonathan Tisdall Asker 2418 2437
16 FM Aryan Tari Kristiansund 2409 2401
17 IM Atle Grønn OSS 2386 2372
18 GM Leif Øgaard OSS 2366 2404
19 IM Maxim L. Devereaux Black Knights 2361 2355
20 IM Andreas G. R. Moen OSS 2352 2390
21 FM Espen Agdestein OSS 2350 2372
22 IM Kjetil Stokke Bergens 2349 2385
22 IM Magne Sagafos Vålerenga 2349 2408
24 IM Eirik Gullaksen Bergens 2345 2380
24 IM Joachim Thomassen Stavanger 2345 2371
26 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2343 2365
27 FM Eilif Skodvin Bergens 2342 2343
28 IM Øystein Hole Akademisk 2335 2353
29 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2334 2337
29 IM Bjarke Sahl Asker 2334 2356
31 IM Nicolai Getz OSS 2333 2350
32 FM Bjørnar Byklum SOSS 2329 2309
33 IM Erik Fossan Stavanger 2326 2370
34 FM Ørnulf Stubberud OSS 2323 2327
35 IM Helge Nordahl Black Knights 2320 2337
36 FM Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2317 2279
37 FM Hans K. Harestad SOSS 2314 2318
38 FM Stig Gabrielsen Bergens 2311 2321
39 FM Benjamin Arvola Vålerenga 2310 2347
40 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2301 2294
41 CM Åsmund Hammerstad Asker 2297 2275
41 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2297 2295
43 Anders Hobber Moss 2293 2275
44 Joachim B. Nilsen Bergens 2290 2259
45 Lars Oskar Hauge OSS 2286 2206
46 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2279 2288
47 IM Petter Haugli Moss 2278 2287
48 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2275 2289
49 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2269 2199
50 Dag Orseth Masfjorden 2262 2285
51 CM Inge S. Skrondal Akademisk 2261 2266
51 FM Espen Forså Tromsø 2261 2279
53 FM Kjell Arne Mork SK 96 2260 2289
54 FM Trond Gabrielsen Bergens 2258 2280
55 FM Roar Elseth OSS 2256 2329
56 FM Lars Hjelmås Drammens 2248 2270
57 FM Lars Even Andersen Black Knights 2247 2275
57 FM Brede A. Kvisvik Vålerenga 2247 2270
59 FM Ole Christian Moen OSS 2246 2232
59 FM Flemming Christenson Nordstrand 2246 2267 
61 CM Halvard Hagesæther Bergens 2243 2266
62 Rune Myhrvold Hønefoss 2241 2244
63  Johan Salomon Nordstrand 2237 2222
64 IM Ivar Bern SK 96 2230 2310
65 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2229 2256
66 Thomas Robertsen SK 96 2227 2225
66 Anders G. Hagen Moss 2227 2187
68 FM Petter Fossan Stavanger 2226 2258
68 Kim Chr. Astrup SOSS 2226 2249
68 Even Thingstad Trondheim 2226 2247
71 CM Odd Martin Guttulsrud 1911 2218 2198
72 WGM Olga Dolzhikova OSS 2216 2244
73 Gunnar B. Hanssen Tromsø 2215 2215
73 Sebastian Mihajlov OSS 2215 2182
75 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2214 2227
76 Jon Kristian Haarr Stavanger 2209 2221
76 Johan-Sebastian Christiansen Moss 2209 2196
78 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2207 2271
79 FM Petter Stigar SK 96 2204 2250
80 FM Kristian D. Trygstad OSS 2200 2236

51

Uoffisielle per    26. august
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Historisk resultat 
av Agdestein

Simen Agdestein gjorde et av tidenes 
beste norske resultater da han vant 
Open Sant Marti i Barcelona med 8,5 
av 9 poeng.

Av Silje Bjerke

At noen får 8,5 av 9 poeng i en åpen turnering skjer sjeldent. 
Da sju runder var spilt stod Agdestein med sju poeng, etter 
seire mot to stormestere og fire internasjonale mestere. 
Med en avsluttende seier mot nok en stormester, ble det 
ratingprestasjon på utrolige 2901. Selv omtaler Simen sin 
prestasjon beskjedent.

- Jeg rangerer ikke dette resultatet spesielt høyt blant mine 
meritter. Det var for svak motstand. Det var selvfølgelig veldig 
morsomt og jeg setter pris på oppturen, men jeg føler meg 
dårligere nå enn da jeg var på mitt aller beste, sier han.

Ratingmessig var resultatet likevel minst på høyden med 
Agdesteins tidligere prestasjoner. Suksessen var et resultat 
av hyggelige omgivelser og seriøs forberedelse.

- Jeg har ikke spilt så mye de siste årene, og de gangene jeg 
har spilt har jeg ofte vært sliten mentalt. Men slik var det ikke 

nå. Jeg kom rett fra ferie, og hadde fred og harmoni i livet. 
Sånn tror jeg at jeg må ha det for å spille ok, sier Agdestein. 

- Jeg hadde også veldig bra fokus, ved at jeg var lite resultato-
rientert, men i stedet testet ut nye interessante åpninger og 
ideer. Alt vi gjør nå handler om forberedelser til OL i Tromsø, 
og da forsvinner noe av presset før de andre turneringene. 
Selv da jeg ledet følte jeg ikke noe spesielt press eller nerver.

- Det er også viktig for meg å ha det hyggelig under en turne-
ring, og i Barcelona var det veldig sosialt med mange norske 
deltagere, forteller Simen.

De sjakklige forberedelsene holdt sterkt stormesternivå, som 
man kan se av partiet på neste side.

- Jeg forberedte meg veldig seriøst til partiene med Chessbase. 
Jeg testet skarpe åpninger, og hadde flere egne ideer. Jeg 
hadde også med sjakkbøker som jeg leste i underveis. Slike 
forberedelser er også nyttige for senere turneringer, da man 
lærer masse på denne måten, sier landslagssjefen.

Agdesteins resultat lover svært godt for Norges satsning mot 
OL på hjemmebane. Han legger ikke skjul på at  OL er viktig 
for han.

På bergensjakk.no kan man lese følgende:
Yngvar Hartvigsen har gjort en regnejobb og funnet ut at 
Agdesteins ratingprestasjon på 2901 er første gang en norsk 
spiller utenom Magnus Carlsen presterer over 2800(!) i en 
minimum 9-runders turnering. Magnus på sin side har klart 
dette hele 23 ganger.
 
Samtidig er det femte gang en nordmann presterer over 2900, 
Magnus Carlsen medregnet. 

Her er de beste norske ratingprestasjonene 
(Minimum ni runder og full betenkningstid):
3002 Magnus Carlsen  8 av 10   Nanjing  2009
2933 Magnus Carlsen 10 av 13  Tata, Wijk aan Zee     2013
2918 Magnus Carlsen 7,5 av 10 Kings, Bucharest       2010
2901 Magnus Carlsen 7 av 10    Nanjing                2010
2901  Simen Agdestein 8,5 av 9 Sant Marti, Barcelona  2013
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- Jeg satser det jeg klarer mot OL. Jeg 
skal spille en del turneringer framover, 
blant annet Europacupen for klubblag. Å 
trene med elevene mine på NTG er også 
super trening for meg, og å lese sjakkbø-
ker er alltid nyttig, sier Agdestein.

Simen er Norges landslagssjef, og har tro 
på at laget i den åpne klassen kan klare 
topp 10-plassering i Tromsø.

- Men det kommer ikke av seg selv. Jeg 
skulle gjerne sett at folk var mer aktive. 
De yngre står på noe innmari, og det er 
veldig inspirerende. Jeg håper den nye 
generasjonen suser forbi oss alle, sier 
Agdestein. 

Men fortsetter han å prestere slik, skal 
det ikke bli en lett oppgave!

Det følgende partiet fra runde fire var Ag-
destein mest fornøyd med i turneringen.

Kommentarer: Silje Bjerke.

GM Simen Agdestein -
GM Momchil Nikolov
1.c4 Sf6 2.Sc3 c5 3.Sf3 d5 4.cxd5 
Sxd5 5.e4 Sb4 6.Lc4 Sd3+ 7.Ke2 
Sf4+ 8.Kf1
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zpp+-zppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-zp-+-+-%

4-+L+Psn-+$

3+-sN-+N+-#

2PzP-zP-zPPzP"

1tR-vLQ+K+R!

xabcdefghy

Vi er inne i en meget skarp variant i 
Engelsk, og stillingen ser merkelig ut. 
Hvorfor tillater hvit springersjakken på 
d3 slik at han må flytte kongen? Hvit har 
fått noe viktig til gjengjeld: Utviklingsfor-
sprang. Svarts springer på f4 står også 
utsatt, og må flytte igjen. 

8...Se6 9.b4 Hvit ønsker å få kontroll 

over d4-feltet, slik at han kan spille 
d2-d4 med perfekt sentrum. Samtidig 
åpnes det for løperen til b2, noe Simen 
utnytter til full effekt senere. 

9...cxb4 10.Se2 Sc7
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppsn-zppzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-zpL+P+-+$

3+-+-+N+-#

2P+-zPNzPPzP"

1tR-vLQ+K+R!

xabcdefghy

Svart leder med en bonde og hvit har 
flyttet kongen, men se på svarts utvik-
ling! Simen demonstrerer nå en ny idé 
som han oppdaget i hjemmeanalysen. 

11.Sg3!? “Jeg var inspirert av Anish Giri 
i New in Chess, som i denne stillingen 
diskuterte d2-d4. Jeg fikk imidlertid en 
annen idé. Jeg tenkte på at det kunne 
bli vanskelig for svart å få ut løperen på 
f8, og derfor ønsket jeg å sette løperen 
på b2, og å manøvrere springeren til g3 
og h5. Samtidig frigjør Sg3 e2-feltet for 
hvitfeltsløperen. Noe av grunnen til at 
jeg er godt fornøyd med dette partiet, 
er at det var en prosess. Jeg leste først i 
New in Chess, så sjekket jeg varianter og 
partier, fant på egne ideer, og så spilte 
jeg det med suksess i partiet.” 

11...e6 12.Lb2 b5 13.Le2 Alt etter 
planen. 13...Lb7 14.Tc1 Sd7 15.Sd4 
Ld6 16.Sh5 0–0 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zplsnn+pzpp'

6-+-vlp+-+&

5+p+-+-+N%

4-zp-sNP+-+$

3+-+-+-+-#

2PvL-zPLzPPzP"

1+-tRQ+K+R!

xabcdefghy

Svart har tilsynelatende fått kontroll på 
utviklingen, men Simen slår til med et 
glimrende offer. 

17.Sxg7! Lxe4 Ikke 17...Kxg7 og hvit 
kan velge mellom å vinne dronningen 
eller 18.Sf5+ som fører til matt i to 
trekk. 

18.d3 Lb7 19.Dd2 Sd5 
Lf4 er nå en trussel. 20.Sh5 Sc3 På 
grunn av Simens sterke svar er dette 
trekket antagelig en feil.  
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpl+n+p+p'

6-+-vlp+-+&

5+p+-+-+N%

4-zp-sN-+-+$

3+-snP+-+-#

2PvL-wQLzPPzP"

1+-tR-+K+R!

xabcdefghy

21.Sxb5! Le5 Ikke 21...Sxb5 22.Dh6 
og matt følger. 

22.d4 Se4 23.De3 Lh8 24.Tc7 Ld5 
25.f3 f5 Svart prøver å komplisere. 
Alternativene var heller ikke gode. For 
eksempel 25...Sec5 26.Df4 og svart 
sliter i g-linja. 

26.fxe4 fxe4+ 27.Ke1 Tf5 28.Dg3+ 
Tg5 
XABCDEFGHY

8r+-wq-+kvl(

7zp-tRn+-+p'

6-+-+p+-+&

5+N+l+-trN%

4-zp-zPp+-+$

3+-+-+-wQ-#

2PvL-+L+PzP"

1+-+-mK-+R!

xabcdefghy

29.Txd7! Txg3 30.Txd8+ Txd8 
31.Sxg3 Med to offiserer over går resten 
greit. 31...Td7 32.Kd2 a6 33.Tc1 axb5 
34.Tc8+ Kf7 35.Txh8 1–0
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1.e4 e5 2.Sc3
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

Med 2.Sc3 utvikler hvit en offiser og be-
holder samtidig muligheten f2-f4. Siden 
hvit ikke har noen direkte trussel (slik 
man har etter 2.Sf3) har svart nå flere 
aktuelle trekk. Teoriens hovedvariant 
er 2...Sf6. Den som spiller Wiener-
parti må også regne med å møte 2...Sc6,  
2...Lc5 og 2...d6.

A) 2...Sf6
B) 2...Sc6
C) 2...Lc5
D) 2...d6

A) 2...Sf6

1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.f4 En annen mu-
lighet er 3.Lc4 Sxe4! 4.Dh5, den såkalte 
Dracula-Frankenstein-varianten. Et flott 
navn, men den gir ikke hvit noen fordel. 
Vi satser derfor heller på et spilleopplegg 
med f2-f4. 

3...d5! Et svært viktig trekk. Allerede 
her kan (og har!) mange svartspillere 
tråkket i salaten. For eksempel 3...exf4? 
4.e5! eller 3...Sc6 4.fxe5 Sxe5 5.d4, i 
begge tilfelle med stor fordel til hvit. 
Mer fornuftig er 3...d6, men dette låser 

f8-løperen inne, og etter 4.Sf3 fulgt 
av Lc4, d3 og 0–0 har hvit en fin og 
lettspilt stilling. 

4.fxe5 Sxe4 Straks springeren på f6 
flytter, må du være obs på muligheten 
Dh4+. 

5.Sf3! Dekker h4-feltet og utvikler en 
ny offiser.
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+pzP-+-%

4-+-+n+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

En nøkkelstilling i Wienerparti. Hvit 
vil gjerne følge opp med d2-d3, som 
tvinger frem Sxc3. Etterpå spiller hvit 
d3-d4, Ld3 og kort rokade. Deretter 
er det klart for angrep mot den svarte 
kongefløyen, for eksempel med Sg5 eller 
De1-g3 – eller til og med det klassiske 
offeret Lxh7+. Hvit har med andre 
ord skumle planer, og svart er nødt 
til å spille nøyaktig for ikke å komme 
i trøbbel.

5...Le7 Det klart vanligste trekket, men 
det finnes saklige alternativer:

- Etter 5...Sc6 6.Lb5! har hvit god score 
i praksis. 6...Le7 7.De2! Sxc3 8.dxc3 
Hvit har friere stilling, og gode angreps-
sjanser. Partiet Pulik-Bukowska (Polen 
2007) var god reklame for Wienerparti: 
8...0–0 9.Ld2 a6 10.Ld3 Sa5 11.0–0–0 
c5 12.Df2 Le6 13.h4 Sc6 14.Dg3 Kh8

Åpning på 1-2-3

Wienerparti

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  
åpningsartikkel handler  
om Wienerparti, en  
aggressiv mulighet for  
hvit etter 1.e4 e5. 

Artikkelen er skrevet  
av IM Torstein Bae.

 
Det er mulig å spille Wie-
nerparti uten tidlig f2-f4, 
for eksempel med 3.Lc4 
eller 3.g3, men dette gir 
svart større spillerom. 
Pågangen med f4 er utvil-
somt mest energisk og 
aggressiv.

q

q

15.Sg5 Dd7 16.Sxh7 c4 17.Sxf8 Lxf8 
18.Le2 b5 19.h5 b4 20.cxb4 Sxb4 
21.Lxb4 Lxb4 22.Lxc4 Tc8 23.h6 g6 
24.Df3 Lf5 25.Lb3 Dc7 26.Txd5 Le7 
27.De2 1–0. Legg merke til at d2-d3 
ikke fungerer så godt etter Sc6: 6.d3 
Sxc3 7.bxc3 d4! og takket være sprin-
geren på c6, klarer svart å forhindre 
d3-d4.

- Etter 5...Lg4 er derimot 6.d3! et godt 
trekk, siden hvit etterpå kan spille 
d3-d4. En aktuell fortsettelse: 6...Sxc3 
7.bxc3 Sc6 8.d4 Le7 9.Ld3 0–0 10.0–0 
Dd7 11.h3 Le6 (11...Lh5? 12.Lxh7+!) 
12.Sg5 med fordel til hvit. 
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- Bent Larsen har anbefalt 5...Lc5 6.d4 
Lb4, hvilket selvfølgelig ikke er dumt, 
dansken var blant de beste i verden. Jeg 
foreslår at du tråkker til med en hittil 
uprøvd gambit: 7.a3!? Lxc3+ (7...Sxc3 
8.Dd3! med fint spill for hvit) 8.bxc3 
Sxc3 9.Dd3 Se4 10.Le2 0–0 11.0–0 med 
en spennende stilling. Hvit står klar til 
c3-c4 og/eller a3-a4 fulgt av La3. 

6.d3 Sxc3 7.bxc3 0–0 8.d4 
XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7zppzp-vlpzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+pzP-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-zP-+N+-#

2P+P+-+PzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

8...f6! Et viktig trekk, som tar brodden 
av hvits bondekjede. I praksis er jeg sik-
ker på at mange svartspillere vil finne på 
noe annet. Jonathan Penrose – ti ganger 
britisk mester! – valgte det naturlige 
8...Lf5 og gikk i bakken så det sang. 
Hvordan det skjedde, kan du se under 
“Partier til selvstudium”. 

9.exf6 Lxf6 10.Le2 Nødvendig for å 
stoppe sjakken med Te8. Hvit har en 
solid stilling i sentrum, og kan eventuelt 
flytte løperen videre til d3 på et senere 
tidspunkt. 

10...c5 11.0–0 Sc6 Antakelig bør 
svart forhindre hvits neste trekk med 
11...Da5.
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-+-zpp'

6-+n+-vl-+&

5+-zpp+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-zP-+N+-#

2P+P+L+PzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

12.La3! Hvit har en liten fordel, med 
press i diagonalen a3-f8. 

B) 2...Sc6

1.e4 e5 2.Sc3 Sc6 3.f4 exf4! Slik må 
svart spille, hvis det skal være noe poeng 
med 2...Sc6. Likevel er det mange som 
velger 3...d6, hvilket ikke er overras-
kende: de færreste kjenner Wienerparti 
godt. Etter 3...d6 4.Sf3 har hvit overtaket 
i sentrum, og hvitfeltsløperen har gode 
felter på c4 og b5. Et eksempel på 
spill med Lc4 finnes under “Partier til 
selvstudium”. 

4.Sf3 d6 Trekkrekkefølgen 4...g5 5.d4 
d6 er også mulig. 

5.d4 g5! Hvis svart gir opp å redde bon-
den på f4 (og det er mange som ikke vil 
vurdere et trekk som g5) får hvit en solid 
fordel. Etter  5...Sf6 6.Lxf4 Le7 7.Lc4 Lg4 
fortsatte partiet Sorcinelli-Matta (Italia 
2003) på typisk vis: 8.Dd2 0–0 9.0–0–0 
Lh5 10.The1 Te8 11.Df2 Sa5 12.Ld3 Dc8 
13.h3 Sd7 14.g4 Lg6 15.Sd5 Lf8 16.h4 
med stor fordel til hvit.

XABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzp-+p+p'

6-+nzp-+-+&

5+-+-+-zp-%

4-+-zPPzp-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

6.g3! Det er viktig at hvit straks setter 
i gang med å bryte opp svarts bønder. 
Bare slik kan hvit gå til angrep på den 
svarte kongen. 

6...g4 Benytter sjansen til å etablere en 
fribonde, men det skal vise seg at en 
enslig bonde ikke gjør noen sommer. 
Svart bør ikke innlate seg på 6...fxg3 
7.Sxg5, som er svært så trivelig for hvit. 
Kombinasjoner med Sxf7 fulgt av Lc4+ 
og 0-0 ligger i luften. 

7.Sh4 f3 8.Le3 Med planen Dd2 og 
lang rokade. 

8...Sge7 9.h3 Det er fordelaktig for hvit 
å legge inn trekkene h3 og h5. Hvis svart 
spiller h5, er det senere mindre aktuelt 
med f5 (g6-feltet er svakt). 

9...Lg7 10.Dd2 d5 11.0–0–0 dxe4 
12.d5 Se5 13.Sxe4 f5 14.Lb5+ Ld7 
15.Lxd7+ Sxd7 16.Sg5  

Med f2-f4 ønsker hvit 
å bytte f-bonden mot 
svarts e-bonde, og 
dermed skaffe seg 
en overvekt i sentrum 
(to sentrumsbønder 
mot svarts d-bonde). 
Samme motiv opptrer 
i Kongegambit, men 
siden hvit tar seg tid til 
2.Sc3, er Wienergam-
bit en tryggere utgave 
for hvit.

q

Husk muligheten Lc1-
a3. Dette kan være et 
sterkt trekk i mange 
stillinger etter b2xc3, 
og kan komme over-
raskende på svartspil-
lere som forventer at 
løperen utvikles til e3 
eller f4.

q
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XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zppzpnsn-vlp'

6-+-+-+-+&

5+-+P+psN-%

4-+-+-+psN$

3+-+-vLpzPP#

2PzPPwQ-+-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy 

Den svarte kongen har det ikke godt, 
mens alle hvite offiserer er aktivt plas-
sert. Hvit har allerede vinnende fordel. 
Legg merke til at den svarte fribonden 
på f3 betyr null og niks. 

16...Sf8 17.Lc5 Lf6 18.The1 f2 
19.Lxf2 Tg8 20.Se6 Sxe6 21.Txe6 
Kf7 22.Txf6+ Kxf6 23.Dh6+ Svart 
ga opp. Dette var partiet Zvjaginsev 
(2674) mot Tomasjevskij (2646) fra den 
russiske cupen i 2007. Sjekk ratingtal-
lene – det er ikke lett å være svart i 
Wienerparti!

C) 2...Lc5

1.e4 e5 2.Sc3 Lc5 Slik bør svart spille 
– hvis målet er en solid oppstilling med 
bonde på e5. Den store forskjellen 
sammenlignet med 2...d6 (eller 2...Sc6 
og 3...d6) er at løperen nå står greit på 
utsiden av bondekjeden. 

3.f4! 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+PzP-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPPzP-+PzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

Joda, der kommer f-bonden nok en 
gang. En friskus! Ikke la deg skremme 
av den svarte løperen. Selv om den peker 
mot f2 og g1, er det lite løperen kan 
utrette på egen hånd. 

3...d6 Svart kan vinne bonde med  
3...Lxg1 4.Txg1 Dh4+ 5.g3 Dxh2, men 
bonderovet er slett ikke lurt. Etter  6.Tg2 
Dh1 7.fxe5 har hvit stor fordel. 

4.Sf3 Sf6 Trekkrekkefølgen 4...Sc6 
5.Lc4 Sf6 er mindre nøyaktig – her kan 
hvit få god stilling med 5.Lb5. 

5.Lc4 Sc6 6.d3 Lg4 Et godt utvi-
klingstrekk, som binder hesten på f3. 
Ulempen er at hvit nå får tak i løperen 
på c5, men svart kan ikke få i både pose 
og sekk. Etter 6...a6 (redder c5-løperen) 
7.f5! er ikke lenger Lc8-g4 mulig.  
XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+nzp-sn-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+L+PzPl+$

3+-sNP+N+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

7.Sa4! Hvit bør benytte sjansen til å 
kvitte seg med løperen. Dels får hvit 
løperparet, og dels blir det mulig med 
kort rokade. 

7...Lb6 Stillingen som oppstår etter 
7...0–0 8.Sxc5 dxc5 9.0–0 Dd6 10.f5 
er antakelig lik, men jeg vil heller spille 
hvit. Den fremskutte bonden på f5 gir 
gode angrepsmuligheter, for eksempel 
De1–h4 eller bondestorm med h3 og g4.

8.Sxb6 axb6 9.0–0 Sd4 10.fxe5 
Lxf3 Ikke 10...dxe5?? 11.Lxf7+! Kxf7 
12.Sxe5+ med vunnet stilling for hvit. 
Slike triks på f7 er alltid aktuelle så lenge 
svart har kongen på e8. 

11.gxf3 dxe5 12.c3 Se6 13.De2 0–0 
14.f4 exf4 15.Lxf4 Sxf4 16.Txf4 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+pzp-+pzpp'

6-zp-+-sn-+&

5+-+-+-+-%

4-+L+PtR-+$

3+-zPP+-+-#

2PzP-+Q+-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Hvit har en liten fordel. Kongestillingen 
er riktignok åpen, men mye annet er i 
hvits favør: press i f-linjen og mot f7, 
overvekt i sentrum og mulighet for 
angrep i g-linjen.

D) 2...d6

1.e4 e5 2.Sc3 d6 Spilles jevnlig, men 
spesielt godt er det ikke. (Svart kan 
redde seg inn med 3...exf4, men det 
skjer nesten aldri.) 

3.f4! Nå er beste trekk 3...exf4 med 
samme type spill som i variant B. Svart 
forsvarer f4-bonden med g5; hvit bryter 
opp med g3. 

3...Sf6 4.Sf3 Sbd7 Etter 4...Sc6 er både 
Lc4 og Lb5 gode trekk. 

5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.d3 

q

Hvis svart setter løpe-
ren på c5, bør du holde 
utkikk etter muligheten 
Sc3-a4 og etterpå Sxc5. 
Det er ikke alltid dumt å 
sette hesten på kanten!
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XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zppzpnvlpzpp'

6-+-zp-sn-+&

5+-+-zp-+-%

4-+L+PzP-+$

3+-sNP+N+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Hvit scorer blytungt fra denne stillingen, 
og det er jammen ikke rart. Oppstillin-
gen til hvit er harmonisk og flott, mens 
svart er passiv så det holder. 

7...c6 8.Kh1 Også 8.a4 var et godt trekk. 

8...b5 9.Lb3 Dc7 Planlegger Sc5 og 
Sxb3. Hvit tar hensyn. 

10.a3! Sc5 11.La2 Le6 12.Lxe6 Sxe6 
13.f5! 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-wq-vlpzpp'

6-+pzpnsn-+&

5+p+-zpP+-%

4-+-+P+-+$

3zP-sNP+N+-#

2-zPP+-+PzP"

1tR-vLQ+R+K!

xabcdefghy

Hvit har en betydelig fordel. Takket 
være bonden på f5, har hvit gode 
angrepsmuligheter. Under “Partier til 
selvstudium” kan du se hvordan hvit 
fullførte i stor stil.

Partier til selvstudium

Raaphi Persitz – Jonathan Penrose
England 1954
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.f4 d5 4.fxe5 Sxe4 
5.Sf3 Le7 6.d3 Sxc3 7.bxc3 0–0 8.d4 
Lf5 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 c5 11.0–0 
Sc6 12.Tb1 b6 13.Le3 cxd4 14.cxd4 
Tc8 15.Df5 Kh8 16.Tbd1 Sb4 17.Sg5 
Lxg5 18.Lxg5 De8 19.Tf3 Tc6 20.c3 
Sa6 21.Tdf1 Sc7 22.Lf6 Dc8 23.Dh5 
gxf6 24.Th3 Dxh3 25.Dxh3 fxe5 
26.dxe5 Te6 27.Tf5 h6 28.Tf6 Txf6 
29.exf6 Kh7 30.Df5+ Kh8 31.Df4 
1–0

Vladimir A. Gusev (2405) – 
Aleksander Sobol (2162)
Russland 2008
1.e4 e5 2.Sc3 Sc6 3.f4 d6 4.Sf3 Ld7 
5.Lc4 h6 6.d3 Sf6 7.0–0 De7 8.Sd5 
Dd8 9.De1 Le7 10.Dc3 exf4 11.Sxf4 
Tf8 12.Ld2 Lg4 13.Lb5 Ld7 14.Tae1 
a6 15.Lc4 Lg4 16.e5 dxe5 17.Sxe5 
Sxe5 18.Txe5 Kd7 19.h3 Ld6 20.Tee1 
Lf5 21.Sd5 Le6 22.Sxf6+ gxf6 
23.Lxh6 Tg8 24.Lxe6+ fxe6 25.Dxf6 
Dxf6 26.Txf6 Tae8 27.g4 Le7 28.Tf3 
Lh4 29.Te4 Te7 30.Kg2 Tg6 31.Le3 
Th7 32.Lf2 1–0

Carl Friedrich von Jänisch – 
Howard Staunton
London 1851
 1.e4 e5 2.Sc3 Lc5 3.f4 Lxg1 4.Txg1 
d6 5.d4 Sc6 6.dxe5 dxe5 7.Dxd8+ 
Kxd8 8.fxe5 Sxe5 9.Lf4 Sg6 10.0–
0–0+ Ld7 11.Lg3 a6 12.Lc4 Sh6 
13.Sd5 Tc8 14.Tgf1 Te8 15.Td4 
Se5 16.Lh4+ f6 17.Txf6 gxf6 
18.Lxf6+ Te7 19.Sxe7 Shg4 20.Lh4 
c5 21.Sxc8+ Kxc8 22.Td5 Sxc4 
23.Txc5+ Lc6 24.Txc4 Se3 25.Td4 
Sxg2 26.Lg3 h5 27.h4 Se3 28.e5 Sf5 
29.Td3 Le4 30.Tc3+ Kd7 31.Kd2 
Ke6 32.Ke2 Sxg3+ 33.Txg3 Lxc2 
34.Tg5 Lf5 35.Kf3 Kxe5 36.Txh5 
Kf6 37.Kf4 Ld7 38.Tg5 Lb5 39.Txb5 
axb5 40.b4 Kg6 41.Kg4 b6 42.a3 1–0

Miklos Morvay (2195) – 
Janos Dosztan (2212)
Ungarn 2011
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Le7 4.d3 c6 
5.f4 d6 6.Sf3 Sbd7 7.0–0 0–0 8.Kh1 
b5 9.Lb3 Dc7 10.a3 Sc5 11.La2 Le6 
12.Lxe6 Sxe6 13.f5 Sc5 14.De2 Tfe8 
15.Tg1 d5 16.g4 dxe4 17.dxe4 a5 
18.Lg5 b4 19.Lxf6 Lxf6 20.Sd1 Le7 
21.Sf2 Lf8 22.g5 Kh8 23.Sg4 Sd7 
24.Tg3 g6 25.Sh4 Dd8 26.fxg6 hxg6 
27.Td1 De7 28.Sf5 gxf5 29.Txd7 
Dxg5 30.Sxe5 1–0

 

Paul Morphy, Vishy 
Anand og Judit Pol-
gar er blant mesterne 
som har brukt Wiener-
parti med suksess. Det 
spørs om ikke også 
Magnus Carlsen snart 
blir en av dem – slike 
litt uvanlige åpninger 
er blant lommedølens 
favoritter. 

q

- Wienerparti er vunnet 
for hvit, slo den ameri-
kanske mesteren Wea-
ver Adams fast. Dette 
må nok sies å være en 
liten overdrivelse.

q

Judit Polgar har brukt 
Wienerparti med suksess.
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Norges Grand Prix
Sluttstilling sesongen 2012-2013

Klasse Mester (o. 1999)
1. Jon Ludvig Hammer, OSS      180
2. Christian Grundekjøn, Tromsø   162
3. Benjamin Arvola, Tromsø 156
4. Johannes L. Kvisla, Stavanger 153
5. Aryan Tari, Kristiansund 147

Klasse 3 (1250-1499)
1. Andreas Tryggestad, Nordstrand 180
2. Lasse E. Bjørn, Tromsø 170
3. Odd Ristesund, Kampen 156
4. Cornelius Kvendseth, Nordstr.    156
5. Endre Machlik, Tromsø     148

Klasse 1 (1750-1999)
1. Francisco Gonzàlez, Strømmen   180
2. Christian Grundekjøn, Tromsø   180
3. Sondre Merkesvik, Bergens 175
4. Monika Machlik, Tromsø 149
5. Christian Harstad, OSS 144

Klasse 4 (1000-1249)
1. Kazim Yilmaz, Drammens       180
2. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 180
3. Aschmirthan Sivaranjan, Nords. 151
4. Ola Torstein Endresen, Follo 140,5
5. Aleksander Fossan, Stavanger 139

Klasse 2 (1500-1749)
1. Andreas Tryggestad, Nordstrand 180
2. Monika Machlik, Tromsø 175
3. Eirik Søreng, Akademisk 149
4. Cornelius Kvendseth, Nordstr.    141
5. Trygve Dahl, Elefantene     134

Klasse 5 (u. 1000)
1. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 180
2. Per Magnus Larsen, Porsgrunn  166
3. Øyvind B. Fløtten, Modum         156
4. Sigurd K. Huse, Nordstrand 143
5. Amalie I. Merkesvik, Bergens 140

Til venstre: Jon Ludvig Ham-
mer vant både NM og NGP 
i år.

Til høyre: Miniputtnorges-
mester Tor Fredrik Kaasen 
vant klasse 5 i NGP, foran Per 
Magnus Larsen og Øyvind 
Brekke Fløtten. 

(Alle foto: 
Bjørn Berg Johansen)

Andreas Tryggestad vant klasse 3, 
med fjorårets superbonusvinner 
Odd Risstesund på tredjeplass.

Best i klasse 4: Kazim Yilmaz, Tor Fredrik 
Kaasen og Aschmirthan Sivaranjan.

Andreas Tryggestad vant også klasse  
2. Eirik Søreng tok tredjeplassen.
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Bare 11 år gammel vant Andreas Gar-
berg Tryggestad fra Nordstrand årets 
superbonus.

Superbonusen går til den spilleren som har 
vunnet flest Grand Prix-turneringer i 
sesongen, uavhengig av klasse. Med 
12 seire på 25 forsøk i klasse 3 
var Tryggestad overlegen.

Oslogutten har gjort seg 
bemerket fra svært ung 
alder, og har vunnet både 
NM og nordisk mester-
skap for barn. Hans rating 
på 1758 er oppsiktsvek-
kende for en 11-åring.

Andreas lærte sjakk av 
pappa Tore Garberg da han 
var seks år, og ble en del av det 
sterke barnesjakkmiljøet i Nord-
strand sjakklubbs ungdom. I tillegg 
til turneringer omtrent hver helg, blir det 
mye sjakk på hverdagene også.

- Opp mot store turneringer trener jeg cirka 1,5 time hver 
dag, forteller Andreas. - Jeg spiller på Internet Chess Club, har 
undervisning med pappa, løser kombinasjoner på internett 
eller ser i bøker.

- Hva var den morsomste NGP-turneringen i sesongen?

- Turneringene i Sarpsborg var morsomme. Det er veldig gøy 
med hurtigsjakk, og så var det spennende turneringer.

- Hvordan er det å spille så mye mot 
voksne?

- Det er ok å spille mot voksne, 
voksne kan mer teori mens 

barn ser mer kombinasjoner. 
Men jeg liker nok best å spille 
mot barn.

- Hva er det du liker ved 
sjakk?

- Det er gøy å vinne, å treffe 
andre jeg kjenner og å ha 

det gøy!

- Har du noe mål?

- Målet mitt nå er å få over 2000 i rating.

- Med superbonusen følger 5000 kroner. Hva skal du 
bruke pengene til? 

- Jeg skal spare de, og kjøpe hus og bil når jeg blir stor! sier 
årets mestvinnende NGP-spiller.

Ung sammenlagtvinner

Kurs for voksne og barn – sjakktrening.no

Utover høsten holder Torbjørn Ringdal Hansen kurs for voksne og barn. 
Les mer om dette og en rekke andre tilbud på www.sjakktrening.no

Høstens kurs for voksne:
· Hvordan bli bedre i sjakk?
· Simultankveld med analyse av partiet
· Spansk åpning
· VM-spesial: Carlsen vs. Anand
· Angrep i sjakk

Påmelding og informasjon:
www.sjakktrening.no / 
post@sjakktrening.no
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Ung suksess i Sveins minneturnering

Våre unge talenter impo-
nerte i Sveins 6. minne-
turnering i juni.

Seieren i turneringen gikk til svenske 
GM Tiger Hillarp, foran engelske GM 
Mark Hebden. Beste norske ble IM Geir 
Sune Tallaksen Østmoe på tredjeplass i 
et sterkt og gledelig comeback.

Likevel var det våre yngre talenter som 
imponerte mest. Aryan Tari tok sin 
andre IM-norm, og var også nær et nytt 
stormesternapp. Mot IM Simon Bekker-
Jensen avsluttet Tari et pent angrepsparti 
med stil:

Aryan Tari - Simon Bekker-Jensen
XABCDEFGHY
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20.De4! Tvinger fram en svekkelse 
i den svarte kongestillingen. 20...g6 
21.h5 Hvits angrep spiller seg selv, og 

svart har ikke noe godt forsvar. 21...f5 
22.Dh4 Tg8 23.hxg6 Sf8 
XABCDEFGHY

8-+r+-snrmk(

7+-wq-vl-+p'

6p+-zp-+P+&

5+p+PzppzP-%

4-+-+-+-wQ$

3+N+LzP-+-#

2PzPP+-+-+"

1+K+-+R+R!

xabcdefghy

24.Dxh7+! En vakker avslutning. Det 
blir matt i neste trekk. 1–0

Ungdomsdominans
Andre unge spillere som leverte sterke 
resultater var 14-årige Lars Oskar Hauge 
fra OSS (10. plass og 2276-prestasjon), 
15-årige Monika Machlik fra Tromsø 
(2060-prestasjon), 13-årige Sebastian 
Mihajlov fra OSS (2252-prestasjon), 
13-årige Sondre Merkesvik fra Bergen 
(2150-prestasjon) og de 17-årige brø-
drene Henning og Torgeir Kjøita fra 1911 
(2131- og 2034-prestasjoner).

Og enda bedre gikk det for Johan-
Sebastian Christiansen (15) fra Moss, 
med 9. plass og 2348-prestasjon. 
Christiansen er en taktisk spiller som 

ikke lar en kombinasjonsmulighet gå 
fra seg. Her avslutter han kontant mot 
FM Brede Kvisvik:

Johan-Sebastian Christiansen - 
Brede A. Kvisvik
XABCDEFGHY
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Christiansen fant en sterk måte å av-
lede det svarte tårnet på: 37.Lxd4+! 
og Kvisvik ga opp. Det blir matt etter 
37...Txd4 38.De8+ Kh7 39.Tf7+ Kh6 
40.Dh8# 1–0

Det var sjette gang Bjarke Sahl arran-
gerte minneturnering for Svein Johan-
nessen i Oslo Schakselskaps lokaler. 
Turneringen er svært populær og var 
fulltegnet med 60 deltagere. Fullsten-
dige resultater og mange flere partier ser 
du på hjemmesiden s6mt.blogspot.no.
     
        (SB)

Monika Machlik, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen hadde stor ratingframgang under Sveins minneturnering. 
Tari tok sitt andre IM-napp, og han fullførte IM-tittelen under Landsturneringen noen uker senere. (Foto: red. / Tore Hansen)
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Oppgave 1
Bjørn Emil Jørgensen -  
Ole Birkeland
XABCDEFGHY
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Klasse 5-vinner Bjørn Emil Jørgensen 
har et godt taktisk blikk. Hvit har en 
overlegen stilling og kan rolig flytte 
løperen, men Jørgensen finner en langt 
vakrere avslutning: 20.Txc7! Tårnet 
kan ikke slås på grunn av Sf6+ med av-
dekker og dronningvinst. Samtidig truer 
hvit nå en gaffel med Sd6. Svart har 
intet godt forsvar. Partiet endte raskt: 
20...Sf5 21.Sd6+ Sxd6 22.exd6 1–0

Oppgave 4
Guttorm Andersen -
Egil Aarstad Fjeldheim
XABCDEFGHY
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Guttorm Andersen tok en sterk fjer-
deplass i klasse 2. Her vinner han 
på elegant vis: 27.Lxf5! Hvis  svart 
tar imot offeret vinner hvit enkelt et-
ter Dxh5 eller Dxf5. Partiet fortsatte  
27...Kg7 28.Lxg6! Kxg6 29.f5+ Kxg5 
30.De3+ 1–0

Oppgave 2 
Tormod Thingstad - 
Petter Thorvaldsen
XABCDEFGHY
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Sjakkpappa Tormod Thingstad tok 7. 
plassen i klasse 4. Her vinner han pent 
med 29.Sf6+! Txf6 30.Dxh7+ Kf8 
31.Dh8+ (31.Dg7# var også mulig.) 
31...Dg8 32.Dxf6+ Df7 33.Dxf7# 
1–0

Oppgave 5
Tore Garberg -
Håkon Haugsrud
XABCDEFGHY
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Tore Garberg har vist gode resultater 
i sommer, senest i Politiken Cup i 
Danmark. Her får han til den klassiske 
Bodens matt, eller saksematten som 
den også kalles: 24.Dxc6+!! bxc6 
25.La6# 1–0

Oppgave 3
S. Kristian Røilid - 
Ole Ivar Kjernlie
XABCDEFGHY
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S. Kristian Røilid kjempet helt i toppen 
og tok tredjeplassen i klasse 3. Her 
finner han en forsert vinst: 23.Sf6+! 
Svart har store problemer i h-linja, 
uansett om han slår springeren eller 
ikke. 23...gxf6 24.Dg3+ Kh7 25.Te4 
Det blir matt. 1–0

Oppgave 6
Tor Gulbrandsen -
Dag Ulvin
XABCDEFGHY
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Tor Gulbrandsen ankom først til runde 
tre, men klarte å sanke 4,5 poeng på 
de sju siste rundene. Det ga en kraftig 
ratingframgang. Her er han 250 rating-
poeng underlegen sin motstander, men 
slår til med et knusende offer: 20.Sxe6! 
fxe6 21.Lxc5 Kf7 Hvis 21...Dxc5 kom-
mer 22.Dxe6 og et av de svarte tårnene 
går tapt. Partiet endte 22.Ld4 Thf8 1–0

Oppgavene står på side 32.

Løsninger
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Lær sjakk med Torbjørn

Noe av det vanskeligste i sjakk er å 
vurdere om en stilling er god eller dår-
lig. Ikke bare er man nødt til å forholde 
seg til den stillingen man har på brettet, 
man må også vurdere utallige stillinger 
som muligens kan oppstå. 

Jeg går rett på sak og viser en stilling 
som fikk meg til å gruble. En av de al-
ler mest spennende matchene i World 
Cup i Tromsø var oppgjøret mellom 
publikumsyndlingene Aleksej Sjirov 
og Hou Yifan. Mens Sjirov har briljert 
i verdenstoppen i evigheter med sitt 
underholdende spill, er Hou Yifan i 
starten av sin karriere. Til tross for at 
hun bare er 19 år har hun allerede vært 
verdensmester for kvinner og oppnådd 
mer enn de fleste kan drømme om.

Ikke uventet ble det en lang og tøff 
match. I det andre hurtigsjakkpartiet 
oppstod følgende stilling. 

Aleksej Sjirov – Hou Yifan 
XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+pzpl+pzpp'

6p+nvl-+-+&

5+-+-+-+-%

4-zP-+-zP-+$

3zP-sN-zP-+-#

2-vLQ+L+PzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Vi har knapt kommet ut av åpningen 
og man skulle tro det ikke var så mye å 
snakke om. Faktisk kunne man tenke 
seg at svart hadde en god stilling siden 
tårnet på e8 presser mot en svak bonde 
på e3. Blir du overrasket når jeg skriver 
at computeren mener stillingen nesten 

er vunnet for hvit? Og da snakker jeg 
ikke om ett trekk som er godt. Nei, her 
er det snakk om flere trekk som gir hvit 
en soleklar fordel.  

Hvorfor er det slik? For å finne svaret 
må vi se på hver enkelt av de svarte 
offiserene. Vi har allerede konkludert 
med at tårnet på e8 står godt, men hva 
med resten? 

Springeren har ingen trygge felt 
fremover på brettet.

Løperen på d6  har ingen gode felt.

Løperen på d7 kan gå til e6, men hva 
gjør den der?

Dronningen sliter med å finne et godt 
felt. Og ja, den må komme seg ut, hvis 
ikke kommer ikke tårnet på a8 i spill. 

Tårnet på a8: Det burde stått i sentrum 
et sted, men hvordan skal man få til det?
 
Slik kan man tenke når man spiller 
sjakk. Har man én brikke som står 
dårlig bør man gjøre noe med denne. 
Står mange dårlig, slik som de gjør 
her, da har man en stor oppgave i å få 
orden på brikkene. En spiller av Sjirovs 
kaliber gir selvfølgelig ikke svart tid til 
en omstendelig ommøblering. 

Avslutningen på partiet er du nødt til å 
få med deg. 

18.Tf3 Te6 19.Ld3 Th6 20.Tg3 Lf8 
21.Sd5 Dh4 22.Dc3 Dxh2+ 23.Kf2 f6 

XABCDEFGHY
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Det er tid for en Sjirov-spesial. 
24.Sxf6+!! Txf6 
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25.Th1!! Et avledningsoffer, men for all 
del ikke 25.Dxf6?? siden svart kan spille 
25...Dxg3+! 26.Kxg3 gxf6 og svart har 
vunnet offiser. 

25...Dxg3+ En trist nødvendighet 
siden 25...Dxh1 26.Dxf6 blir matt i få 
trekk. 

26.Kxg3 Resten er ikke særlig spennen-
de. 26...h6 27.Dc4+ Le6 28.Dc2 1-0

Det finnes utallige eksempler på hvor-
dan én dårlig brikke kan ødelegge en hel 
stilling. En god idé når motstanderen 
har en dårlig brikke er å isolere denne 
og starte en offensiv på motsatt side av 
brettet. Den tredje verdensmesteren, 
José Raul Capablanca, forstod antagelig

Dårlige brikker
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slike ting før han begynte på barne-
skolen.  

William Winter - 
José Raul Capablanca 
Hastings 1919
XABCDEFGHY
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Se på løperen på g3! Hvordan i all 
verden skal hvit få liv i den? Bruddet 
f3-f4 er ikke mulig, og om hvit i stedet 
skulle forsøke seg med h3-h4 kan svart 
ignorere dette. 

Du tenker kanskje “Men hva med lø-
peren på d6? Den er ikke akkurat noen 
stjerne den heller.” Det er sant, men det 
som er viktig med løpere er at man må 

være optimistiske på deres vegne. En 
eller annen gang kommer stillingen til 
å åpne seg opp, og da våkner løperen på 
d6. Man kunne kanskje være tilsvarende 
optimistisk for løperen på g3, men da 
tror jeg ikke man har særlig kontakt 
med virkeligheten. 

I fortsettelsen vinner svart greit ved å 
åpne opp stillingen på den andre siden 
av brettet, og med det våkner løperen 
på d6 til liv. 

17.a4 Kf7 18.Th1 Ke6 19.h4 Tfb8 
20.hxg5 hxg5 21.b3 c6 22.Ta2 
XABCDEFGHY
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22…b5! Starten på en avgjørende 

åpning av dronningfløyen. 

23.Tha1 c4 Svart fortsetter i samme 
stil, og nå ser vi at svart spiller med en 
ekstra offiser på dronningfløyen. Det 
tok ikke lang tid før hvit måtte kaste 
inn håndkleet. 

24.axb5 cxb3 25.cxb3 Txb5 26.Ta4 
Txb3 27.d4 Tb5 28.Rc4 Tb4 29.Txc6 
Txd4 
XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+Rvlkzp-+&

5zp-+-zp-zp-%

4-+-trP+-+$

3+-+-+PvL-#

2-+-+-zPK+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Løperen på d6 har våknet og svart har 
en ekstra fribonde i a-linjen. Hvit ga opp 
den håpløse kampen, for det er bare å ta 
en titt på løperen på g3. Triste saker. 0–1

Nytt krav fra FIDE vedrørende deltagere i turneringer

Vi har mottatt følgende fra FIDE:

“FIDE mottar mange ratingrapporter der arrangøren har tillatt deltagere som aldri har spilt FIDE-ratet turnering tidligere; altså 
spillere uten FIDE ID-nummer. Dette gjelder både deltagere fra arrangørens eget land og utenlandske spillere. Nasjonale rating-
funksjonærer lager ID-nummer for spillere med deres egen nasjonalitet, men de utenlandske spillerne blir innsendt uten ID.

FIDEs "Qualification Commision" (QC) mener at FIDE ikke skal ta ansvar for å registrere nye spillere, da det ikke er mulig å 
få bekreftet de personlige opplysningene om spillerne som arrangøren oppgir. Det er heller ikke mulig for FIDE å kontakte 
alle forbund og be dem bekrefte opplysninger og lage ID-nummer. QC har instruert FIDEs kontorer i Elista om å avslå alle 
turneringer som blir innlevert uten ID-nummer.”

Dette betyr at i norske turneringer hvor det skal delta utenlandske spillere uten FIDE-ID må slik ID 
være på plass før påmeldingen aksepteres. Det kan bli problemer i etterkant. Det betyr også at norske spil-
lere som skal delta i utenlandske turneringer må ha en FIDE-ID før påmelding. Kontakt ratingsjefen på e-post  
oistein.yggeseth@online.no om du trenger mer informasjon.

✮ Nytt fra NSF av ratingsjef Øistein Yggeseth
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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 Ole Jonny 
Kloster, leder i Sevland sjakklubb.

Kampen om sentrum

Ole Jonny (30) har lenge vært en sentral person i sjakk-
miljøet i Hauge og Sevland, både som spiller, trener og 
tillitsvalgt. Selv sier han at han trappet ned sjakken for ti 
år siden.- Det er noen år siden jeg har spilt sjakk aktivt. 
Selv om jeg sitter som leder i Sevland blir det bare en eller 
to turneringer i året, forteller han.
 
I likhet med Torill Skytte i forrige nummer av Norsk 
Sjakblad, trekker Kloster frem sjakkmiljøet på Hauge når 
han skal velge sin favoritt. Partiet han har valgt, illustrerer 
viktig lærdom fra barndommen i Hauge sjakklubb. - Grun-
nen til at jeg valgte dette partiet er for å vise hvor viktig 
det er med kampen om et godt sentrum, og viktigheten 
av å få kontrollen over det. Jeg syntes dette til tider kunne 
være vanskelig, spesielt å gjøre de rette trekkene til rett 
tid. Kampen om sentrum husker jeg de lærte oss mye 
om i Hauge, forteller Ole Jonny. - Med et springeroffer får 
Kasparov et knusende sentrum i partiet.

Her er Kasparovs mesterverk.
Kommentarer: Silje Bjerke.

Garry Kasparov (2700) - Jan H. Timman (2640) 
Hilversum 1985
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 Dronning-indisk, en av de mest 
populære åpningene på toppnivå. 

4.Sc3 Lb4 5.Lg5 Lb7 6.e3 h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 Se4 9.Dc2 
Lxc3+ 10.bxc3 d6 11.Ld3 f5
XABCDEFGHY

8rsn-wqk+-tr(

7zplzp-+-+-'

6-zp-zpp+-zp&

5+-+-+pzp-%

4-+PzPn+-+$

3+-zPLzPNvL-#

2P+Q+-zPPzP"

1tR-+-mK-+R!

xabcdefghy

 

Alt dette er tjukk teori og spilt utallige ganger på høyt nivå. 
Kampen står om det viktige e4-feltet. 

12.d5 Dette bondeofferet er det kritiske trekket. Hvit sperrer 
for svarts løper og svarts bønder kan bli litt svake. 

12...Sc5 Å slå bonden med 12...exd5 er ganske risikabelt. 
13.cxd5 Lxd5 14.Sd4 og hvit har press mot f5-bonden:  
14...Df6 15.f3 og det blir vanskelig for svart å beholde bonden 
på f5. 

12...Sd7 er hovedvarianten i dag og scorer ganske godt for 
svart. 13.Lxe4 fxe4 14.Dxe4 Df6 med en jevn stilling.

13.h4 Kasparov setter fingeren på et svakt punkt hos svart: 
De framskutte bøndene på kongefløyen. 

13...g4 14.Sd4 Df6 15.0–0 Sxd3 16.Dxd3 e5

På ferie i Miami i sommer tok Ole Jonny en 
skikkelig sjakktatovering. - Jeg ville ha noe som 
betyr noe for meg, forteller han.
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XABCDEFGHY

8rsn-+k+-tr(

7zplzp-+-+-'

6-zp-zp-wq-zp&

5+-+Pzpp+-%

4-+PsN-+pzP$

3+-zPQzP-vL-#

2P+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Det ser ut til at svart har fått en fin stilling, med et sterkt 
sentrum. Bonden på f5 henger, men hvits springer blir inne-
stengt på f5. Likevel... 17.Sxf5! Lc8 18.Sd4! exd4 19.cxd4
XABCDEFGHY

8rsnl+k+-tr(

7zp-zp-+-+-'

6-zp-zp-wq-zp&

5+-+P+-+-%

4-+PzP-+pzP$

3+-+QzP-vL-#

2P+-+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

For offiseren har Kasparov fått to bønder – og viktigst –  
to sentrumsbønder! 

19...Df5 Det er mulig dette bare hjelper hvit å få dyttet sentru-
met framover. Antagelig var det bedre å utvikle en ny offiser. 
20.e4 Dg6 21.Dc3 0–0 Selvfølgelig ikke 21...Dxe4 22.Tfe1. 

22.Tfe1 Sd7
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zp-zpn+-+-'

6-zp-zp-+qzp&

5+-+P+-+-%

4-+PzPP+pzP$

3+-wQ-+-vL-#

2P+-+-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

23.e5 Hvits sentrum ruller videre. 23...Lb7 24.Te3 b5 Svart 
prøver å løse opp hvits sentrum, men Kasparov har et sterkt 
trekk på lager. 

25.Da5! Sb6 (25...bxc4 26.Dxc7 ser ikke bra ut for svart.) 

26.Dxb5 Dc2 Svart hadde en vanskelig stilling, men antagelig 

var 26...Tae8 nødvendig for å hindre tårninvasjon på sjuen-
deraden. 27.exd6 cxd6 28.Te7
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpl+-tR-+-'

6-sn-zp-+-zp&

5+Q+P+-+-%

4-+PzP-+pzP$

3+-+-+-vL-#

2P+q+-zPP+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

28...Tf7 29.Txf7 Kxf7 30.c5 De hvite bøndene er definitivt 
verdt en offiser og vel så det. 30...Dc4
XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7zpl+-+k+-'

6-sn-zp-+-zp&

5+QzPP+-+-%

4-+qzP-+pzP$

3+-+-+-vL-#

2P+-+-zPP+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

31.Db1! Svart sliter med både dronningfløyen og kongestil-
lingen. 31...Dxd5 32.Dh7+ Kf6 33.Dxh6+ Kf7 34.Df4+ 
Kg8 35.Dxg4+ Kh7 36.Lf4 Lc8 37.Dg3 dxc5 
XABCDEFGHY

8r+l+-+-+(

7zp-+-+-+k'

6-sn-+-+-+&

5+-zpq+-+-%

4-+-zP-vL-zP$

3+-+-+-wQ-#

2P+-+-zPP+"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

38.Te1! Alle offiserene i angrep, selvfølgelig! 38...Df7 39.Dg5 
Sd5 40.Dh6+ Kg8 41.Te5 1–0 Et taktisk mesterverk av 
Kasparov.

Ole Jonny sender utfordringen videre til en av norsk sjakks 
mest sentrale tillitsvalgte. - Jeg vil sende utfordringen videre 
til Sverre Johnsen. En mann som uten tvil er en viktig brikke 
for sjakkmiljøet i Oslo. Han har undervist mange opp gjen-
nom tiden, og til tross for avstand så har Sverre også lært 
meg mye innen sjakken da jeg var yngre, sier Ole Jonny. Hva 
som er Sverres favoritt, får du se i Norsk Sjakkblad nr 4/2013.
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SEPTEMBER
27.-29. NM for klubblag, Fagernes
Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no
29.9.-6.10. Oslo Chess International
Info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com

OKTOBER
9. SMPOAÅs åpne oktoberlyn GP, Trondheim
Info: Erling Skjelstad, erlingskjelstad@me.com 
11.-13. Finn Chess International, Harstad
Info: Stein Jensen, jestein@online.no
11.-13. Knut Brokstad minneturnering, Trondheim
Info: Tore Sandmark, leder@tsf.no
11.-13. Det åpne kretsmesterskap for Rogaland, Karmøy
Info: Ole Jonny Kloster, oj_klossmajor@hotmail.com
13. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
18.-20. Bergen GP
Info: Eirik T. Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no
25.-27. Sandefjord GP
Info: Pål Farmen, gp@caissa.no

NOVEMBER
1.-3. Eliteserien, 1. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
2.-3. Seriesjakken, 1. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
8.-10. Alta OL-sjakk GP
Info: Odd Erling Mikalsen, oddmikalsen@dcpost.no
9.-10. Konnerud GP - se annonse side 11
Info: Roger Løvaas, roloevaa@online.no
9. Bronstein Cup GP, Sotra
Info: Tom Eriksen, klubbpost@sotrasjakk.no
29.11-1.12. Kristiansand GP - se annonse side 21
Info: Frode Arntsen, frode.arntsen@powermail.no

40 år
8.10.   Raymond Arntsen, Mosjøen
14.10. Jøran Sten Pettersen, Porsgrunn
25.10. Egil Horstad, Bergens
10.11. Hugo Lande, Namsos
12.11. Espen Sollum, Stjernen
12.11. Frode Kvandahl, Sortland
12.11. John Ivar Brekke, Trondheim
15.11. Øyvind Salvesen, SMPOAÅ
20.11. Erik Feragen, Hamar

Stormester Einar Gausel fyller 
50 år i november. (Foto: Calle 
Erlandsson)

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen
90 år
18.10. Erling Myrvold, Indre Østfold

85 år
5.10. Valerio Tosi, Halden

80 år
20.10. Åge Nikolaisen,  Hønefoss
4.12. Arvid Sterud, Løten
6.12. Aage Mella, Strømmen
8.12. Erling Pettersen, Drammen

75 år
11.10. Arne Vik, Gjøvik
19.10. Kjell M. Haug, Stjernen
5.12. Steinar Olavesen, Fredrikstad
12.12. Jon Kristiansen, Tønsberg
22.12. Erik Skårås, Elverum
28.12. Jan Svindahl, Kristiansand

70 år
14.10. Miroslav Matko, Hønefoss
27.10. Torfinn Bjørklund, Konnerud
2.11. Bjørn Lerstad, Drammen
5.11. Tor Petterson, Porsgrunn
8.11. Ivar M. Dahl, Bærum
17.11. Øystein Johnsen, Tønsberg
23.12. Jan Henrik Dahl, Stjørdal

60 år
29.10. Idar Dyrdal, OSS
12.11. Zdenek Barton, Lillestrøm
18.11. Viggo Guddahl, OSS
13.12. Svein Arne Thrana, Nittedal
18.12. Olav Hermansen, Brønnøysund
28.12. Børge W. Svanholm, Stjernen
30.12. Kjell Egil Berg, Trondheim

50 år
5.10.    Jan Sørgjerd, Nordstrand
4.11.    Morten Sundby, Caissa
25.11.  Claude Tabone, Klyve
27.11.  Rune Borøy, Bodø
28.11.  Øyvind Asbjørnsen, SK 1911
28.11.  Lars Utstøl, Tromsø
30.11.  Einar J. Gausel, OSS
9.12.   Geir I. Henriksen, Drammen
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Sjakksjekk!
NAVN:   Niina Koskela

ALDER:  42 år

BOSTED: Oslo

YRKE:   Konsulent

AKTUELL:  Ble Norges andre kvinnelige   
             stormester da hun meldte 
  overgang fra Finland til Norge 
  i fjor.

Din favorittsjakkspiller?
Jeg er veldig glad i Boris Gelfand. Han viser at også 40+ har 
muligheter til fantastiske resultater og strålende partier. I 
tillegg er han kjempehyggelig.

Tidenes tre beste sjakkspillere?
Fischer, Kasparov og Capablanca.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Sjeresjevskijs Endgame Strategy er en imponerende bok 
om prinsipper i sluttspill.

Det beste sjakkpartiet du har sett?
Aronjan-Anand fra årets Tata Steel var fantastisk.

Og det beste du har spilt selv?
Koskela-Houska, Torino OL 2006.

Ditt beste sjakkresultat?
WGM-tittelen.

Hva er den beste boka du har lest?
Egypteren Sinuhe av Mika Waltari kan man lese om 
og om igjen.

Beste filmen du har sett?
The Usual Suspects (Kevin Spacey er så sjarmerende).

Favoritt TV-program / TV-serie?
Jeg ser ikke på TV.

Favorittmat og drikke?
Rødvin og lam.

Favorittmusikk?
Finsk poprock og noe britpop (Suede og Pulp).

Hvem vil du helst bli stående fast i 
heisen med?
Min samboer.

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Distré.

Hva er den dummeste sjakkregelen?
At man taper hvis man ikke er på plass når partiet begynner.



Is New In Chess really
as good as they say?

Find out why subscribers in 97 different countries think New In Chess is the best. Visit 
www.newinchess.com and take out a subscription. For € 76,50 you will receive 800 pages of chess 

delight: on-site tournament reports from all over the world, annotations by top grandmasters 
like Carlsen, Anand and Nakamura themselves, in-depth interviews, opening surprises, personal 
essays, honest book reviews, juicy gossip, endgame analysis and Nigel Short’s exclusive column.

New In Chess Publishers l nic@newinchess.com l www.newinchess.com
A

“Could a day end more beautifully? 
Coming home after work and finding the 
latest issue of New In Chess in the mail.”
Yves Surmont, Roeselaere, Belgium

“I look forward to receiving each  
new issue like a child waiting for  
his birthday to arrive.”
Michigan Life Master Bob Ciaffone 

“The best chess magazine of all time.”
IM Jeremy Silman, author of  
How To Reassess Your Chess

“Your magazine is the only one  
I actually read.’’
Mark Crowther,  
editor of The Week In Chess, UK 

“One of the big plusses of this magazine 
is that NIC is able to get big names to 
analyse many of their own games.”
New Zealand Chess Magazine

“Gone is the smaller format of yore;  
in is a new, larger, slicker style  
reminiscent of Rolling Stone.”
Ian Marks, Chess Scotland

“New In Chess is the world’s best chess 
publication.”
IM Mark Dvoretsky, speaking at  
the Miami International Chess Club

“Congratulations on  
a great chess magazine.”
John Paul Wallace, Narella, Australia

“A fantastic magazine (..) 
unparalleled and beyond comparison  
(..) not a better choice.”
Carsten Hansen, ChessCafé

“We would weep if you took away  
our subscription to New In Chess (..)  
Pure chess content cream.”
ChessBase News

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

NORGE P. P.


