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2   Oversatt av Silje Bjerke

DAVID KLASS STORMESTEREN
«Gratulerer til David Klass for å ha skrevet en glimrende sjakkthriller – og til 
Silje Bjerke for en fremragende norsk oversettelse! Herved sterkt anbefalt!» 

HANS OLAV LAHLUM

«Særs godt skildret er farens 
møte med sjakkfortidens  
demoner i form av søvnløs-
het, mangel på matlyst,  
raseriutbrudd og ikke minst 
geniale sjakktrekk. Det hele 
tar av mot slutten av turnerin-
gen. Vil du vite hvordan det 
går, les boka selv. David Klass 
har skrevet en fengende  
roman for ungdom.»

RINGSTABEKK SKOLEBIBLIOTEK

«Lar det seg gjøre å skrive en 
spennende ungdomsroman  
om noe så langsomt og tenk-
somt som sjakk? Å, ja da.  
David Klass har klart det.»

TOM EGELAND, VG

279,–
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Frode Urkedal vant først NM, så slo han 
Vasilij Ivantsjuk i OL. I dette nummeret 
kommenterer han både seieren mot Ivant-
sjuk og et avgjørende parti fra NM. (Foto: 
COT 2014 / Daniel Skog)

Magnus Carlsen er nå verdensmester i 
alle tre disipliner - mer om det på side 52. 
(Foto: COT 2014 / Daniel Skog)
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Da Norge 1 i åpen klasse 
ikke kom i nærheten av 
medaljen mange drømte 
om, var det i stedet kvin-
nelaget og Norge 2 som 
overbeviste.

Av Silje Bjerke

Det uttalte målet for Norge 1 i åpen 
klasse var topp 10, noe som ikke virket 
urealistisk for laget som var rangert 
som nummer 13. Til slutt ble det 29. 
plass, men fjerdebordspiller Leif Erlend 
Johannessen synes ikke resultatlista 
sier alt.

- Jeg føler vi ble uforholdsmessig 
hardt straffet for noen få individuelle 
feil, sier Johannessen. - Simen gjorde 
omtrent tre dårlige trekk i hele OL: 
g5 mot Finland, h4 mot Armenia og 
Df5 mot Tyrkia. De trekkene kostet til 
sammen tre lagpoeng. Det samme med 

Kjetil. Normalt tar han to poeng i de tre 
partiene han tapte. Og Magnus vinner 
stillingen mot Naiditsch ni av ti ganger. 
På dette nivået er det små marginer og 
dessverre bikket marginene mot oss 
denne gangen. Likevel synes jeg vi var 
“med” helt til nest siste runde. Hadde 
vi slått Kroatia – noe vi burde ha gjort ut 
fra stillingene – kunne vi kjempet om 
topp ti med seier i siste runde. Så jeg 
føler ikke at det var helt katastrofe, selv 
om sluttplasseringen selvfølgelig ikke er 
mye å skrive hjem om, sier Leif Erlend.

Upåklagelig moral
For det var særlig nest siste runde mot 
Kroatia som ble den store katastrofen for 
Norge. Kroatia vant knusende 3,5-0,5, 
og alt håp om en norsk topplassering 
var borte. Magnus Carlsen tapte over-
raskende mot Ivan Saric (2671) etter 
temmelig dristig åpningsspill.

Før denne matchen var det gått litt 

opp og ned for Norge, med blant annet 
sterke seire mot Polen og Italia, tap mot 
høyt rangerte Armenia og Tyskland, og 
skuffende 2-2 mot Finland og Tyrkia. 
Det norske laget ble fulgt svært tett av 
norsk media, men Johannessen tror 
ikke mediepresset var avgjørende for 
resultatet.

- Det var nok litt mer nerver i laget 
enn ellers, spesielt i starten. For alle 
andre enn Magnus var det en veldig 
uvant situasjon. Etter hvert synes jeg 
det gikk bedre og kollapsen i nest siste 
runde tror jeg ikke skyldtes at folk var 
nervøse, sier han.

Johannessen forteller at laget holdt 
humøret oppe, til tross for noen skuf-
felser underveis.

- Moralen i laget var upåklagelig. Ver-
densmesteren ofret seg og spilte ni 
partier på rad selv om han åpenbart 

Opp- og nedturer i OL

Store deler av den norske OL-troppen på vei til Tromsø. (Foto: Olga Dolzhykova)
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kunne trengt en hviledag. Samtidig 
var Magnus veldig flink til å bygge oss 
andre opp og han delte til og med sine 
åpningshemmeligheter hvis det treng-
tes. Sekundanten vår Evgenij Romanov 
var også et positivt bekjentskap for min 
del. En veldig sympatisk og positiv fyr. 
Åpningsfilene hans kan brukes i mange 
år fremover, forteller Johannessen.  

Høydepunkt mot Italia
Etter tapet mot Saric i runde 10 og mot 
tyske Arkadij Naiditsch i runde 7, ble 
det mye snakk om Magnus Carlsens 
skuffende prestasjoner under OL. Hva 
skyldtes tapene? 

- Det er andre spilleforhold enn hva 
jeg er vant med. Det er mer folk som 
bokstavelig talt kjemper om den samme 
luften, sa Carlsen til VG etter OL.

Men ratingprestasjon på 2799 er likevel 
ikke så verst, og med på veien fikk 
Magnus en meget oppløftende seier mot 
den nye “erkerivalen” Fabiano Caruana.

Kommentarer: Torstein Bae

Fabiano Caruana (2801) - 
Magnus Carlsen (2877)
Italia - Norge 1, runde 6

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd8 
4.d4 Sf6 5.Sf3 Lg4 6.h3 Lxf3 7.Dxf3 
c6 8.Se2 e6 9.g4 Dd5 10.Lg2 
Sbd7 11.Dg3 Dc4 12.Db3 Dxb3 
13.axb3 Ld6 14.c4 a6 15.Le3 0–0–0  
16.0–0–0 The8 17.Sg3 
XABCDEFGHY

8-+ktrr+-+(

7+p+n+pzpp'

6p+pvlpsn-+&

5+-+-+-+-%

4-+PzP-+P+$

3+P+-vL-sNP#

2-zP-+-zPL+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Etter en rolig åpning har hvit etter alle 
solemerker en liten fordel med løperpar 

og bonde i sentrum. Magnus viser at 
også svart har ting å spille på – og at 
han er uovertruffen i avklarte stillinger.  
 
17...Sf8! Tilsynelatende passivt, men 
sikter seg inn på det svake f4-feltet. 

18.Lf3 Sg6 19.h4 Lf4! 
XABCDEFGHY

8-+ktrr+-+(

7+p+-+pzpp'

6p+p+psnn+&

5+-+-+-+-%

4-+PzP-vlPzP$

3+P+-vLLsN-#

2-zP-+-zP-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Dermed er hvits løperpar en saga blott. 

20.h5 Lxe3+ 21.fxe3 Se7 Enn så 
lenge har ikke Caruana gjort noe galt, 
men nå bør han spille h5–h6. 

22.e4?! 

XABCDEFGHY

8-+ktrr+-+(

7+p+-snpzpp'

6p+p+psn-+&

5+-+-+-+P%

4-+PzPP+P+$

3+P+-+LsN-#

2-zP-+-+-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

22...h6! Fastlegger hvits bønder på g4 
og h5 – der de sperrer for den hvite 
løperen – og etablerer samtidig et sterkt 
springerfelt på g5. 23.e5 Sh7 24.Se4 
Tf8! 25.Sd6+ Kc7 
XABCDEFGHY

8-+-tr-tr-+(

7+pmk-snpzpn'

6p+psNp+-zp&

5+-+-zP-+P%

4-+PzP-+P+$

3+P+-+L+-#

2-zP-+-+-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

- Lagmoralen var upåklagelig, forteller Leif Erlend Johannessen (i 
midten) til Norsk Sjakkblad. Her sammen med Hammer og Agdestein 
før rundestart. (Foto: Olga Dolzhykova)
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Caruana vurderte nok denne stillingen 
som fordelaktig for hvit, og det er lett å 
forstå: En beskyttet springer på d6 er 
gjerne en kolossal maktfaktor. Det viser 
seg imidlertid at springeren akkurat i 
denne situasjonen utretter lite, og snart 
tar Magnus over initiativet. En mesterlig 
vurdering av verdensmesteren. 

26.Lg2 Sg5 27.Thf1 f6! Redder f7-
bonden og underminerer samtidig 
den hvite hesten. Det kan ikke sies for 
mange ganger: Et trekk som oppnår to 
ting, er alltid godt. (Nåja, nesten alltid.) 

28.Kc2 fxe5 29.dxe5 
XABCDEFGHY

8-+-tr-tr-+(

7+pmk-sn-zp-'

6p+psNp+-zp&

5+-+-zP-snP%

4-+P+-+P+$

3+P+-+-+-#

2-zPK+-+L+"

1+-+R+R+-!

xabcdefghy

29...Sc8! 30.c5 Se7! I Norsk Sjakkblad 
nr 2/2012 hadde Torbjørn R. Hansen 
en artikkel på temaet “frem og tilbake 
er ikke like langt”. Magnus gir her et 
glimrende eksempel. Gjennom å tilby 
springerbytte lokkes den hvite c-bonden 
fremover, deretter returnerer springe-
ren til e7 med klar sikt mot d5. 

31.b4 Sd5 32.Lxd5 cxd5 

XABCDEFGHY

8-+-tr-tr-+(

7+pmk-+-zp-'

6p+-sNp+-zp&

5+-zPpzP-snP%

4-zP-+-+P+$

3+-+-+-+-#

2-zPK+-+-+"

1+-+R+R+-!

xabcdefghy

 Svart har fått en fribonde på d5, og den 
svake e5-bonden er utsatt for angrep 
med Sg5-f3. Det er forbløffende hvor 
enkle – men i realiteten meget avan-
serte – midler Magnus har brukt for å 
få overtaket. 

33.b5 axb5 34.Sxb5+ Kc6 35.Sd6 
Sf3 36.b4 Ta8! Ikke 36...Sxe5? 37.Tfe1 
og hvit klarer seg. 

37.Ta1 Txa1 38.Txa1 Sxe5 
XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+p+-+-zp-'

6-+ksNp+-zp&

5+-zPpsn-+P%

4-zP-+-+P+$

3+-+-+-+-#

2-+K+-+-+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Magnus har vunnet en viktig bonde, og 
har ingen problemer med etappen fra 
vunnet stilling til seier. 

39.Ta7 Tb8 40.Ta3 b6! 41.Ta7 
bxc5 42.Ta6+ Kc7 43.bxc5 Sd7! 
44.Ta7+ Kc6 45.g5 Sxc5 46.Sf7 d4 
47.Se5+ Kd5 48.Sd7 d3+ 49.Kc1 
Sxd7 50.Txd7+ Ke4  Hvit ga opp. 
Etter 51.Txg7 Ke3 med trusselen d3-
d2 er løpet kjørt. 0–1

Lie slo tilbake
Matchen mot Caruanas Italia i sjette 
runde ble OLs høydepunkt for Norge, 
med 3-1-seier. Kjetil A. Lie hadde fått 
en tung start på OL med tap i første 

runde mot Qatar. Mot Italia slo han 
tilbake på mesterlig vis.

Kommentarer: Torstein Bae

Kjetil A. Lie (2528) - 
Sabino Brunello (2560)
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6 7.Df3 Sf6 
8.Sxc6 dxc6 9.Dg3 e5 10.Le2 Le6 
11.f4 Da5 12.0–0–0 exf4 13.Lxf4 Tc8 
14.The1 b5 15.e5 
XABCDEFGHY

8-+r+kvl-tr(

7+-+-+pzpp'

6p+p+lsn-+&

5wqp+-zP-+-%

4-+-+-vL-+$

3+-sN-+-wQ-#

2PzPP+L+PzP"

1+-mKRtR-+-!

xabcdefghy

Kjetil har dratt til fra start i kjent stil, 
og den sterke italienske stormesteren 
kollapser etter bare 15 trekk. 

15...b4? 16.exf6 bxc3 17.Lc4! 
Det var nok dette trekket Brunel-
lo gikk glipp av sine analyser. Den 
svarte kongen er fullstendig sjanse-
løs mot fem angripende offiserer.  
 
17...gxf6 
XABCDEFGHY

8-+r+kvl-tr(

7+-+-+p+p'

6p+p+lzp-+&

5wq-+-+-+-%

4-+L+-vL-+$

3+-zp-+-wQ-#

2PzPP+-+PzP"

1+-mKRtR-+-!

xabcdefghy

18.Dg4! Svart ga opp. En mulig avslut-
ning: 18...f5 19.Txe6+ fxe6 20.Dh5+ 
Ke7 21.Lg5#. 1–0

Solid av Hammer 
Mens Carlsen, Agdestein og Lie alle 

Norge 1 i  åpen klasse
1. Norge - Qatar   2,5-1,5
2. Norge - Finland   2-2
3. Norge - Montenegro 3-1
4. Norge - Polen  2,5-1,5
5. Norge - Armenia  1,5-2,5
6. Norge - Italia  3-1
7. Norge - Tyskland  1,5-2,5
8. Norge - Bosnia-Hercegovina 3-1
9. Norge - Tyrkia  2-2
10. Norge - Kroatia  0,5-3,5
11. Norge - Malaysia  4-0
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presterte et godt stykke under egen 
rating, gjorde Johannessen og Hammer 
prestasjoner på det jevne. Også Ham-
mer viste styrke i matchen mot Italia: 

Kommentarer: Torstein Bae

Jon Ludvig Hammer (2628) - 
Alberto David (2565)
XABCDEFGHY

8-+rvl-+k+(

7+-+-+p+-'

6-+ltR-zP-+&

5+-+-+-sNp%

4pzpP+p+-tR$

3+-+-zP-+-#

2P+-+-+-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Med sitt siste trekk a5-a4 ser det ut 
til at italieneren har skaffet seg farlig 
motspill, men Jon Ludvig holder hodet 
kaldt. 37.Txh5! b3 38.axb3 axb3 
XABCDEFGHY

8-+rvl-+k+(

7+-+-+p+-'

6-+ltR-zP-+&

5+-+-+-sNR%

4-+P+p+-+$

3+p+-zP-+-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

39.Th7! Med trusselen 40.Tg7+ Kf8 
41.Sh7+ Ke8 42.Tg8# eller 40...Kh8 
41.Sxf7#. Svart må derfor ofre løper. 

39...Lxf6 40.Txf6 b2 Bonden er nesten 
i mål, men hvit rekker tilbake i tide. 

41.Tf1 f6 42.Tb1 Svart ga opp. Etter 
42...fxg5 43.Ta7 Tb8 44.Ta2 vinner hvit 
enkelt. 1–0

Satser mot 2016
Til tross for 29. plassen, ga OL mersmak 
for det norske laget.

- Det hadde vært veldig gøy å stille med 
et toppet norsk lag også om to år, sier 
Leif Erlend Johannessen. - Jeg tror det 
norske landslaget har stort potensiale! 
Bare se på andrelaget. På den måten 
kan vi bruke Tromsø-OL som verdifull 
læring. Med en stamme bestående av 
Carlsen, Hammer, Urkedal og Tari har 
vi et slagkraftig lag i mange OL frem-
over. Jeg tror Magnus alt i alt hadde en 
positiv opplevelse i Tromsø og at det er 
gode muligheter for at han spiller også 
neste gang.

Tidenes beste resultat
Etter at ukrainske Olga Dolzhykova og 
finske Niina Koskela bosatte seg i Oslo 
og meldte overgang til Norge, kunne vi 
for første gang skilte med fem spillere 
med cirka 2200 i rating på det norske 

kvinnelaget. Det jevne førstelaget var 
rangert som nummer 38 av 136 lag, 
og gjorde det meget sterkt med en 25. 
plass – tidenes beste norske prestasjon 
i kvinneklassen.

- Vi stilte med Norges sterkeste lag no-
ensinne i dameklassen og da er det ikke 
så veldig overraskende at det også ble 
tidenes beste resultat, sier førstebords-
spiller Sheila Barth Sahl. 

- Samtidig er det ingen automatikk i 
en god prestasjon og alle fem på laget 
jobbet veldig hardt for å oppnå dette. 
Vi var et jevnt lag og i tillegg til litt flaks 
medvirket dette til at vi aldri tapte 0-4, 
og vi vant mot noen land i år som har 
vært for sterke tidligere.

- På laget snakket vi en del om hvordan 
vi ville ha det og vi passet på lagmoralen 
gjennom turneringen, fortsetter Sheila. 

- Sist men ikke minst var vår helt fer-
ske trener, den engelske stormesteren 
Stewart Haslinger, medvirkende til det 
gode resultatet både med sine mange 
timers forberedelser sammen med oss 
og med måten han taklet utfordringene 
på, sier Sahl.

- Hva var høydepunktet i OL?

- Høydepunktet for meg var da vi forstod

- Magnus var veldig flink til å bygge oss andre opp, forteller Leif Erlend Johannessen. Til høyre: 
Fotball var en viktig del av forberedelsene for de norske spillerne. (Foto: Olga Dolzhykova)
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7 av 9 på Koskela
Vi må helt tilbake til OL på Mallorca i 
2004 for å finne forrige gang Norges 
damelag havnet foran forhåndsran-
geringen (den gang en 38. plass etter 
å ha vært rangert 43). Ofte har dette 
skyldtes knappe tap i de på papiret jevne 
matchene. I år var det annerledes, med 
knusende 4-0 mot nokså jevngode 
Equador og Venezuela, seire 2,5-1,5 
mot sterke Tyrkia og Estland, og en 
avsluttende 3-1-seier mot Montenegro. 

Alle på kvinnelaget gjorde det godt, men 
på et jevnt lag er det naturlig at det særlig 
er de nederste bordene som tar mange 
poeng. Aller best gikk det for Niina Kos-
kela, som tok fenomenale 7 av 9 poeng. 
Niina er en erfaren OL-spiller, som vant 
individuell medalje på andrebord for 
Finland i 1998. Niina spilte mange svært 
lange partier, og imponerte spesielt i 
sluttspillene. Her kommenterer hun sitt 
avgjørende sisterundeparti.

NIINA KOSKELA 
KOMMENTERER

Marija Stojanovic, Montenegro -
Niina Koskela, Norge 1

I siste runde møtte damelaget Montene-
gro. Som motivasjon minte Silje oss på
at i forrige OL hadde damelaget tapt mot 
Montenegro i siste runde, og havnet på 
57. plass.

Montenegros lag var litt lavere ratet enn 
oss, men de hadde prestert godt. Min 
motstander (rating 2100) hadde tatt 9 
av 10 poeng med ratingprestasjon 2350. 
Jeg hadde heller ikke tapt et eneste parti 
i turneringen, og kampen var viktig for 
vår sluttplassering. 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 Dette var en 
liten overraskelse. Ifølge databasen 
hadde hun bare spilt skotsk én gang før. 

Vår kloke lagkaptein hadde imidlertid 
gjettet åpningen riktig og ordnet gode 
forberedelser til dette partiet. 

3...exd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6 bxc6 
6.e5 De7 7.De2 Sd5 8.c4 La6 9.Sd2 
g6 10.b3 Et annet vanlig trekk for hvit 
er 10.Sf3. 

10...Lg7 11.Lb2 O-O En annen variant 
er 11... Sb4 med ideen å få hesten til-
bake i spill via c6. Eller bli “tvunget” til å 
slå på a2, som skjedde etter lang rokade 
i partiet Carlsen - Aronjan i Tata Steel i 
2013. Partiet endte remis etter 28 trekk. 

12.O-O-O d6 13.De4 f5 14. exf6!? 
Det ser ut til at hvit er godt fornøyd med 
remis. 14.Df3 gir sjanser til begge. Da 
må svart fortsette med Sb6 og hvit kan 
velge mellom c5 og cxd6 med lik stilling.

14...Dxe4 15.Sxe4 Zhou - Collins i 
britisk lagserie 2013 fortsatte 15.fxg7

Tidenes beste prestasjon for Norge 1 i dameklassen. Fra venstre Niina Kos-
kela, Olga Dolzhykova, Sheila B. Sahl, trener Stewart Haslinger, Silje Bjerke 
og Ellen Hagesæther. (Foto: Olga Dolzhykova)

at vi hadde nådd målet vi satte oss i 
forkant  om å komme blant de 25 beste, 
sier Sheila. - Jeg har alltid likt å spille 
på lag, men dette var det mest velfunge-
rende laget jeg har spilt på, og slik sett 
blir hele dette OL et høydepunkt blant 
de turneringene jeg har spilt.

- Hvordan var det å spille OL på 
hjemmebane i forhold til de ni OL-
ene du har vært med på før?

- Når jeg spiller en turnering er det 
dessverre veldig som denne tekstlinjen 
i One Night in Bangkok: “One town's 
very like another; When your head's 
down over your pieces, Brother”. Jeg 
merket hjemmebanen mest i forhold til 
mediaoppmerksomheten. Det påvirket 
mitt første parti negativt, men etter det 
var det kun en positiv inspirasjon. Og 
så er det morsomt at i etterkant har 
plutselig mange av mine venner, naboer, 
kollegaer og totalt ukjente meninger om 
sjakk-OL og sjakk generelt som de vil 
dele med meg, sier Sheila.
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15...Dg4 16.gxf8=D+ Txf8 17.f3 og hvit 
vant etter 35 trekk.

15... Sxf6 16.Sxf6+ Lxf6 17.Lxf6 
Txf6 18.f3
XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zp-zp-+-+p'

6l+pzp-trp+&

5+-+-+-+-%

4-+P+-+-+$

3+P+-+P+-#

2P+-+-+PzP"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

Stillingen er jevn, men hvit har klart 
bedre løper. Her tenkte jeg lenge på for-
skjellige varianter: Begge tårn i e-linjen 
og så c5 eller d5 på riktig tidspunkt. Jeg 
vurderte også hvits plan: Det går raskt å 
åpne h-linjen. Til slutt bestemte jeg meg 
for å aktivisere løperen. 

18...Lc8 19.Ld3 Lf5 20.The1 Kf7 
21.Kd2 Lxd3 22.Kxd3 Te8 23.Txe8 
Kxe8 24.Te1+ Kd7 25.Kd4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-zpk+-+p'

6-+pzp-trp+&

5+-+-+-+-%

4-+PmK-+-+$

3+P+-+P+-#

2P+-+-+PzP"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

Hvit har kontroll over e-linjen. Svarts 
plan er å skape motspill i a- eller 
b- linjen.  

25...c5+ 26.Kd3 c6 Svart kan prøve 
å være mer aktiv med en gang med  
26...a5, men da kan hvit lett holde 
stillingen med for eksempel 27.Te4 Tf8 
28.Th4 h5 29.a4 Tb8 30.Kc3 Te8 31.Kd2. 

27.a3 a5 28.Tb1 Tf4 29.b4 axb4 
30.axb4 cxb4 Jeg tenkte at denne  
 

varianten kan åpne for to fribønder på 
dronningfløyen. 

Et eksempel på hvor vanskelig det er å 
finne vinsten er varianten 30...Td4+ 
31.Kc3 d5 32.cxd5 cxd5 33.bxc5 Tc4+ 
34.Kd3 med remis. 

31.Txb4 Kc7 32.Ta4!? Etter 32.Tb1 har 
ikke svart så mange gode planer igjen. 

32...Th4 33.h3 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-mk-+-+p'

6-+pzp-+p+&

5+-+-+-+-%

4R+P+-+-tr$

3+-+K+P+P#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

33...d5! Dette hadde jeg planlagt i trekk 
28. Selv om stillingen fortsatt er remis, 
må hvit finne den riktige planen. 

34.Ke3 g5 35.Ta7+ Kb6 36.Tg7 Txc4

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-tRp'

6-mkp+-+-+&

5+-+p+-zp-%

4-+r+-+-+$

3+-+-mKP+P#

2-+-+-+P+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Nå har stillingen blitt dynamisk igjen. 
Jeg startet å tro på vinstmulighetene, 
selv om det alltid er vanskelig å vurdere 
et kappløp på ulike fløyer. 

37.Txg5 d4+ 38.Ke4 38.Kd3 burde 
bli remis.

38...c5 39.f4 Dette er hvits beste mulig-
het til motspill. Det er altfor langsomt å 
hente den siste bonden på kongefløyen. 
39.Th5 Tc1 40.Txh7 Te1+ 41.Kd3 Te3+ 
42.Kd2 c4 og svart sine bønder er kom-
met for langt. 

39...Tc1 40.Tg3 Kc6 Siste minutt og 
siste trekk. Her trodde jeg ikke at hvit 
hadde noen gode muligheter til å spille 
videre, men stillingen er faktisk jevn.  
 
41.f5 Te1+
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+p'

6-+k+-+-+&

5+-zp-+P+-%

4-+-zpK+-+$

3+-+-+-tRP#

2-+-+-+P+"

1+-+-tr-+-!

xabcdefghy

42.Kf4?? Som ofte før gjøres det feil 
rett etter tidskontrollen. Etter 42.Kd3 
får hvit nok motspill med sin f-bonde. 
Mulige varianter er 42...Kd5 (Eller  
42...Tf1 43.Tg5 Tf2 44.Kc4 Kd6 45.f6 
Tc2+ 46.Kd3 Tc3+ 47.Ke2 Ke6 48.Tf5 
med remis) 43.Tf3 c4+ 44.Kd2 Tg1 
45.f6 Txg2+ 46.Kd1 med remis. 

Niina Koskela tok fantastiske 
7 av 9 poeng i sitt første OL for 
Norge. (Foto: Olga Dolzhykova)
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42...Kd5 43.Tg8 Tf1+ 44.Kg5 c4 
45.Td8+ Ke4 46.Te8+ Kd3 og nå 
ga motstanderen min opp. Det var en 
deilig følelse å avslutte OL med vinst og 
dermed 7 av 9 poeng totalt. Men det  
beste var at laget vant og endte på en  
sterk 25. plass.

Pent av Ellen
Ellen Hagesæther har vært en svært 
viktig brikke på Norges OL-lag siden 
1996. Også hun scoret godt denne 
gangen med 5,5 av 9 poeng. I den vik-
tige kampen mot Estland i runde 9 tok 
hun en rask og pen seier, som hun her 
kommenterer selv.

ELLEN 
HAGESÆTHER 

KOMMENTERER
Ellen Hagesæther, Norge 1 - 
Tatjana Fomina, Estland (2216)

1.c4 Sc6 2.g3 e5 3.Sc3 Sf6 Etter dette 
trekket var jeg egentlig ute av forbere-
delsen min, da jeg trodde hun kom til å 
spille med tidlig ...f5, noe som kan føre 
til en del skarpe varianter. 

4.Lg2 Le7 5.a3 Dette er ofte et nyttig 
trekk, både for å hindre svart i å utnytte 
hullet på d3 (etter e3) med Sb4, eventu-
elt i kombinasjon med d5, men også for 
å kunne ta terreng på dronningfløyen 
etter hvert, hvis anledningen byr seg. 

5...0–0 6.e3 d6 7.Sge2 Le6 8.Sd5 Hvit 
ønsker ikke å tillate svart å spille d5. 

8...Dd7 9.0–0 Lh3 Svart håper kanskje 
at hvit skal slå løperen på h3, hvorpå Sg4 
blir en sterk trussel. 

10.b4 Lxg2 11.Kxg2 Sd8 12.Sec3 c6 
13.Sxf6+ Her er det selvfølgelig mulig 
å slå løperen istedenfor. Jeg bestemte 
meg for å la svart beholde løperen, 
som tross alt er på samme farge som 
sentrumsbøndene. 13...Lxf6 
XABCDEFGHY

8r+-sn-trk+(

7zpp+q+pzpp'

6-+pzp-vl-+&

5+-+-zp-+-%

4-zPP+-+-+$

3zP-sN-zP-zP-#

2-+-zP-zPKzP"

1tR-vLQ+R+-!

xabcdefghy

14.e4 Et forsøk på å låse svarts sen-
trumsbønder. Samtidig blir det et hull 
på d4 for svarts springer. Den springe-
ren kan i så fall byttes av etter hvert, 
både mot hvits løper eller springer. 
Poenget er at svart risikerer å bli sittende 
igjen med en dårlig løper. 

14...Se6 15.d3 Lg5 Svart vil tematisk 
nok bytte løpere. Ulempen er at hvit 
raskt får spill med bøndene mot svarts 
konge. 

16.Lxg5 Sxg5
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpp+q+pzpp'

6-+pzp-+-+&

5+-+-zp-sn-%

4-zPP+P+-+$

3zP-sNP+-zP-#

2-+-+-zPKzP"

1tR-+Q+R+-!

xabcdefghy

17.f4 Denne planen fører til at også 
hvits konge blir noe eksponert. Men 

med Ta2 får kongen raskt besøk av nok 
en tung brikke, noe som ga meg grunn 
til optimisme. 

17...Dh3+ 18.Kh1 exf4 19.gxf4 Se6 
20.f5 Sg5 Mulig svart fikk litt kalde 
føtter, og ønsket å blokkere g-linja. 
Uansett vil det bare være en midlertidig 
løsning, for hvit bør kunne tvinge frem 
h4 etter hvert. 20...Sd4 er et bedre 
trekk, med like sjanser. Hvit kan fortsatt 
forsøke å spille i g-linja, med eller uten  
springeravbytte. 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+pzp-+-+&

5+-+-+Psn-%

4-zPP+P+-+$

3zP-sNP+-+q#

2-+-+-+-zP"

1tR-+Q+R+K!

xabcdefghy

21.Ta2! f6 I denne fasen av partiet 
gjør svart flere trekk som egentlig bare 
svekker egen konge. Det er nødvendig å 
se etter motspill, for eksempel med a5. 

22.Tg2 g6 23.Se2! Springeren blir 
med i angrepet. 

23...gxf5 24.Txf5 Computeren angir 
her noen fancy varianter som begynner 
med 24.Sd4 og involverer en spinger 
på f5. Det er imidlertid ikke nødvendig 
å ofre bonde: Etter 24. Txf5 har hvit 
stor fordel. 

24...Kh8? Taper direkte.
XABCDEFGHY

8r+-+-tr-mk(

7zpp+-+-+p'

6-+pzp-zp-+&

5+-+-+Rsn-%

4-zPP+P+-+$

3zP-+P+-+q#

2-+-+N+RzP"

1+-+Q+-+K!

xabcdefghy

Norge 1 i dameklassen
1. Norge - Sør-Korea   3-1
2. Norge - Equador   4-0
3. Norge - Ungarn  1-3
4. Norge - Tsjekkia  1-3
5. Norge - Barbados  4-0
6. Norge - Venezuela  4-0
7. Norge - Vietnam  0,5-3,5
8. Norge - Tyrkia  2,5-1,5
9. Norge - Estland  2,5-1,5
10. Norge - Aserbajdsjan 1-3
11. Norge - Montenegro 3-1
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25.Da1! Truer Txf6, noe som er vanske-
lig å dekke, da både Kg7 og Dh6 møtes 
med Txg5! 

25...Sf3 26.Sg1! Et trekk jeg var godt 
fornøyd med. Ideen er å hindre hvit i å 
blokkere a1-h8-diagonalen med Se5. 
26...Sxg1 møtes med 27.Txf6 og sort 
sliter med å unngå matt. 

26...Dxg2+ Det var enten dette trekket 
eller å bare miste springeren. 

27.Kxg2 Sh4+ 28.Kf2 Sxf5 29.exf5 
Nå skal resten være teknikk. Hvits sprin-
ger har et lovende felt på e6. 

29...a5 30.Db2 b5 31.Sf3 axb4 
32.axb4 bxc4 33.dxc4 Kg8 34.Sd4 
Tfc8 35.Se6 Kf7 36.De2 Ta7 
37.Dh5+ Kg8 38.Dg4+ Kh8 39.Dd4 
Tca8 40.Dxf6+ Kg8 41.Sg5 Spilt med 
tanke på å kunne gjemme kongen på g3 
bak en springer på f3 hvis svart begyn-
ner å sjakke. 

41...Tf8 42.De6+ Kg7 43.Se4 Taf7 
44.Sxd6 Tf6 45.Se8+ 1–0 

Best i Norden
Norge 1 ble dermed også beste lag i 
Norden. På det svenske laget imponerte 
Pia Cramling og Ellinor Frisk med å ta 
hver sin individuelle bronsemedalje, 
men for laget holdt det likevel bare til 
en 28. plass.

Historisk prestasjon
Rangert som nummer 58 hadde Norge 
et solid andrelag i åpen klasse, men 
få hadde ventet at Norge 2 skulle på-
virke medaljekampen. I runde 2 fikk 
andrelaget prøve seg mot Ukraina, 
rangert som nr 2 i OL. Frode Elsness 
og Torbjørn Ringdal Hansen spilte 
remis mot henholdsvis Pavel Eljanov 
(2723) og Anton Korobov (2680), og 
når plutselig Frode Urkedal vant mot 
verdensstjernen Vasilij Ivantsjuk, var 
2-2 et faktum. Seieren mot Ivantsjuk ble 
av Torstein Bae på NRK omtalt som en av 
de største enkeltprestasjonene i norsk 

sjakkhistorie, når man ser bort fra det 
Carlsen har gjort. Her er partiet – med 
Urkedals egne kommentarer.

FRODE URKEDAL
KOMMENTERER

Frode Urkedal - Vasilij Ivantsjuk
Andre runde, andrerangerte Ukraina! 
Kan ikke si jeg gruet meg til denne 
kampen. Faktisk gledet jeg meg som en 
liten unge til å spille mot Ivantsjuk, en 
interessant person på flere plan. 

Allerede dagen før var vi nesten helt 
sikre på hvem hver av oss skulle møte. 
Etter at Elsness kom på den geniale ide-
en å sjekke rulleringssystemet Ukraina 
brukte under forrige OL, konkluderte vi 

med at de kom til å gjøre det samme i 
år også. Ivantsjuk sto over første runde 
i fjor, og spilte andre runde. Ivantsjuk 
elsker sjakk, så det var åpenbart at han 
ville spille denne runden. 

Ivantsjuk ankom i dress og caps, med 
treningsdrakt under, noe jeg oppdaget 
under partiet. Det mest dramatiske for 
Ivantsjuk i minuttene før partiet var at 
han ikke kom spesielt godt overens med 
spesialstolene som toppbordene hadde. 
Det store problemet med disse stolene 
var at man kunne lene seg bakover. Det 
tok sin tid før Ivantsjuk fikk sin mas-
seproduserte plaststol. Hele episoden 
gjorde meg bare enda bedre til sinns; 
ikke bare fikk jeg spille mot Ivantsjuk, 
men jeg fikk et lite innblikk i hans 
legendariske eksentrisitet. 

Kvinneklassen lå på forhånd an til å bli en duell mellom Russland og 
Kina. Da russerne vant det innbyrdes oppgjøret 3-1 i runde 7, anså de 
fleste OL som avgjort. Russland tapte så det noe betente oppgjøret mot 
Ukraina i nest siste runde, men da kineserne spilte uavgjort mot både 
Spania og Ukraina i de to siste rundene, ble det uansett gull for russerne, 
i år som i fjor og forfjor. At Russland tar damelaget seriøst er det liten tvil 
om, med ankomst i eget privatfly, og egen lege, massør og tre trenere i 
stallen. (Foto: COT 2014 / David Llada)
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1.Sf3 Vanligvis spiller jeg 1.d4, men idag 
hadde jeg en “special preparation” fra 
vår Captain Delchev. 

1...f5 Ja, der gikk alle forberedelsene i 
søpla. Ivantsjuk er uberegnelig! 

2.d3 Sc6 3.d4!? Springeren står litt feil 
på c6. Om dette er verdt et tempo kan 
diskuteres, men en spennende stilling 
blir det. 

3...e6 4.g3 Et litt slapt trekk. 4.c4 var 
hakket kvassere. Etter 4.c4 kan ikke 
svart spille på de samme planene som 
i partiet. Trolig står også løperen bedre 
i f1-a6-diagonalen. 

4...d5 Nå får vi en Stonewall med sprin-
geren på c6. 

5.Lg2 Tb8!? En veldig interessant idé. 
Svart ønsker å møte c4 med dxc4 fulgt 
av b5 uten at det skal bli trøbbel i h1-a8-
diagonalen. 

6.0–0 Sf6 7.Lf4
XABCDEFGHY

8-trlwqkvl-tr(

7zppzp-+-zpp'

6-+n+psn-+&

5+-+p+p+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-+-+NzP-#

2PzPP+PzPLzP"

1tRN+Q+RmK-!

xabcdefghy

7...b5!? Svart ønsker å forhindre c4 
for godt. 

8.b3?! La6 Jeg hadde aldri sett denne 
planen før, men Magnus fortalte etter 
partiet at Sc6, Tb8, b5 og La6 var en 
kjent idé og ikke noe Ivantsjuk hadde 
funnet på under partiet. 

9.Dc1 Jeg spiller litt passivt, men hvits 
stilling er solid. 

9...Ld6 10.Sbd2 0–0 11.e3 Se4 

12.Te1 Planlegger Lf1 og “sparer” et 
tempo når svart spiller b4. 12.c3 var 
kanskje et bedre profylaktisk trekk mot 
b4 som da kan besvares med c4 uten at 
svart har bxc3 en passant.

12...De7?! Et trekk med en skum-
mel trussel, men som lett pareres.  
12...b4! var bedre. Det kan ikke holde 
hvit nede, for hvit bryter raskt med a3, 
men svart får åpnet opp for sine mer 
aktive og bedre plasserte brikker. Stil-
lingen er nok objektivt sett litt bedre for 
svart etter 12...b4!, men det er vanskelig 
å vurdere dette for et menneske. 

13.a3 Svart truet dronningvinst med 
14.La3! Dd1/b1 15.Sc3! 

13...Sa5 14.Lf1 Tb6! Dekker løperen 
på a6 i tilfelle a4, som nå kan besvares 
med b4! Tårnet kan også komme til c6 
med binding. c4 er derfor kun en drøm. 

15.c3 g5 Svekker kongefløyen, men 
tvinger hvit til å slå på d6. Jeg tenkte 
at nå hadde jeg i hvert fall muligheter 
til motspill mot de nokså permanente 
svekkelsene på kongefløyen. Bønder 
kan ikke gå bakover! 

16.Lxd6 cxd6 17.b4 Sb7?
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zpn+-wq-+p'

6ltr-zpp+-+&

5+p+p+pzp-%

4-zP-zPn+-+$

3zP-zP-zPNzP-#

2-+-sN-zP-zP"

1tR-wQ-tRLmK-!

xabcdefghy

“Chucky” hadde muligens planer om 
å få bonden til g4 og springeren fra b7 
til d8-f7-g5, men dette er en altfor treg 
plan. Nå får hvit fint motspill på dron-
ningfløyen. 17...Sc4 med nokså likt spill 
ville vært bedre. 

18.a4! Tc8 19.Sxe4 fxe4 20.Sd2 Sd8 

21.axb5 Lxb5 22.Lxb5 Txb5 23.Ta3! 
XABCDEFGHY

8-+rsn-+k+(

7zp-+-wq-+p'

6-+-zpp+-+&

5+r+p+-zp-%

4-zP-zPp+-+$

3tR-zP-zP-zP-#

2-+-sN-zP-zP"

1+-wQ-tR-mK-!

xabcdefghy

Plutselig har hvit en behagelig stilling, 
med svekkelser på begge fløyer for svart. 
Hvit har planer om å doble, kanskje 
triple i a-linja, men også Dd1-h5 ligger 
i lufta. 

23...Txb4?? Førstevalget til compute-
ren, selv etter en lang tenkepause. Alli-
kevel er dette en utrolig bukk/avgjørelse.
Jeg vet ikke om trekket skyldes en enkel 
regnefeil eller en total feilvurdering 
av stillingen. Jeg hadde knapt vurdert 
muligheten Txb4 fordi det føltes som 
om den svarte kongen var altfor svak til 
å tåle at de hvite tårnene innvaderte 7. 
og 8. raden. 

24.cxb4 Txc1 25.Txc1 Db7
XABCDEFGHY

8-+-sn-+k+(

7zpq+-+-+p'

6-+-zpp+-+&

5+-+p+-zp-%

4-zP-zPp+-+$

3tR-+-zP-zP-#

2-+-sN-zP-zP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

26.Tac3! Et veldig sterkt trekk. Hvit 
truer å spille Tc8 og kneble springeren 
på d8. I tillegg kan hvit sende neste tårn 
til c7. Den svarte springeren og den 
svarte monark er virkelig i fare. 

26...Sf7 Eller 26...Dxb4 27.Sf1! med 
de samme problemene som i partiet. 

27.Tc8+ Kg7 28.T1c7 Dxb4 29.Sf1
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Her begynte Chucky å tenke. Uten trek-
ket Sf1 ville stillingen vært veldig god 
for svart, men etter Sf1 er stillingen 
fullstendig tapt. Det er ganske sann-
synlig at det var dette trekket Ivantsjuk 
hadde oversett. Men selv om hvit ikke 
hadde hatt Sf1 i denne varianten, ville  
23...Txb4 vært et tvilsomt trekk – hvit 
trenger jo ikke spille de samme trek-
kene som i partiet for å få fordel. 

Etter at jeg hadde forsikret meg om at 
29.Sf1 vant, tok jeg min første rundtur 
på veldig mange minutter. Jeg satte 
meg ned igjen og ikke lenge etter ga 
Chucky opp. Litt overraskende, men 
ikke ubegrunnet. Svart kommer ikke 
ut av bindingen på 7. raden. På 29...
Kf6 følger 30.Tf8! og hvis 29...Kg6 kom-
mer 30.Tf8+ Kf6 31.Tf8 med samme 
stilling. 

Om svart prøver å dytte a-bonden dobler 
hvit på 7. raden,  for eksempel 29...a5 
30.Te8 a4 31.Tee7 a3 32.Txf7+ Kg6 
33.Tg7+ og så videre. 

Dessverre tapte Aryan, men Torbjørn og 
Frode Elsness spilte remis i sine kamper 
og vi klarte dermed 2-2 mot Ukraina. En 
kjempeprestasjon mot et lag med 2700-
folk (en 2680) over hele linja.

Russland i runde 9
Det stoppet ikke der for Norge 2, som 
fulgte opp med blant annet seier mot 
sterke Slovenia og uavgjort mot Egypt og 
Bosnia-Hercegovina. Så godt gikk det at 
Norge 2 møtte førsterangerte Russland 
i runde 9! Og selv Russland måtte slite, 
selv om de til slutt vant 2,5-1,5 etter 
remiser for Frode Elsness, Torbjørn 
R. Hansen og Aryan Tari, mot de tre 
verdensstjernene Peter Svidler, Sergej 
Karjakin og Jan Nepomnjasjtsjij.

Andrelaget falt litt ned på slutten etter 
et avsluttende tap mot Finland, og endte 
på 63. plass. Men bak plasseringen 
skjuler det seg fantastiske match- og 
partiresultater.

Etter den strålende starten var Urkedal 
lenge i rute til sitt avgjørende GM-napp, 
men det holdt dessverre ikke helt inn. 
Den unge reserven Johan Salomon 
gjorde også et svært godt resultat med 
5,5 av 8 poeng, og hadde hatt meget 
gode nappsjanser hvis han hadde spilt et 
parti til (napp krever ni runder).

7 av 9 på Hansen
Den store spilleren på laget var likevel 
Torbjørn R. Hansen, som tok råsterke 
7 av 9 poeng. Hansen scorte mer enn 
2,5 poeng over forventet og gikk opp 
hele 26 ratingpoeng. Han tok dermed 
et stort jafs mot stormestertittelen som 
han vil oppnå når han når 2500 i rating.

- Jeg tror det er veldig viktig å få en god 
start, sier Hansen til Norsk Sjakkblad. - I 
forrige OL i 2012 fikk jeg walk over-seier 
i første runde og etter det vant jeg ikke 
et eneste parti, forteller han. - Det er 
fint å få inn en ordentlig seier i første 
runde slik at man får selvtillit med en 
gang. Så fikk jeg en god oppladning i 
Spania like før OL, der jeg spilte mot 
fem stormestere på rad uten tap.

Hansen har akkurat sluttet i jobben 
som sjakktrener, etter å ha jobbet med 
sjakkundervisning på heltid i 5,5 år.  
- Det hjelper nok på egne prestasjoner 
å ikke jobbe med sjakk. Nå kan jeg kun 
ha fokus på å prestere, ikke at jeg skal 
vise bort det jeg driver med. Jeg er mer 
spillesugen nå, forteller han.

Torbjørn var veldig nære bordpremie 
på tredjebord, og hadde sjanser til dette 
med seier i siste runde.

- Rett etter siste parti var jeg litt skuffa, 
men jeg er kjempefornøyd totalt sett. 
Jeg ga alt i siste runde for å kunne vinne 
individuell medalje, og ikke minst for 
å slå Andreas Moens rekord med den 
beste norske prosentscoren noensinne 
(Moen tok 6,5 av 8 i forrige OL, red.
anm.). Andreas gikk rundt og håpet at 
jeg ikke skulle vinne, sier Hansen med 
glimt i øyet om sin gode venn.

Et høydepunkt for Hansen var remisen 
mot russeren Sergej Karjakin.

- Vi hadde god stemning i laget og fikk selvtillit med gode resultater 
med en gang, forteller Torbjørn R. Hansen på Norge 2. - Vi spilte hel-
ler ikke med det samme presset som Norge 1, og hadde alt å vinne. 
Nærmest Frode Urkedal som blant annet slo Vasilij Ivantsjuk. (Foto: 
Olga Dolzhykova)
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- Det var utrolig kult og jeg er kjempe-
stolt over det. På forhånd var jeg ikke 
sikker på om jeg ville spille; det er som 
å møte et Ringenes Herre-monster eller 
noe sånt. Men etter hvert merker man 
at han bare gjør sjakktrekk han også. 
Jeg har undervist i den stillingen vi 
fikk, så jeg kjente den godt og etter tjue 
trekk hadde jeg ikke brukt mer enn ett 
minutt, forteller Hansen. 

En av Hansens styrker er gode åpnings-
kunnskaper, med mange hjemmesnek-
rede ideer. Det utnyttet han til fulle i 
partiet mot Jure Borisek fra Slovenia.

TORBJØRN R. 
HANSEN 

KOMMENTERER
Torbjørn Ringdal Hansen, Norge 2 - 
Jure Borisek, Slovenia (2569)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 Berliner-
forsvaret har skapt hodebry for mange 
hvitspillere de siste årene. Vår lagleder, 
Aleksander Delchev, sa under en av 
forberedelsene at vi alle ville nå 2600 i 
rating om vi bare lærte oss denne åp-
ningen. Alt som da måtte til var å samle 
ratingpoeng, ifølge han. 

4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 Normalt spiller 
hvit 6.Lxc6 i denne stillingen og etter 
6...dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8 er 
vi allerede inne i det berømte Berliner-
sluttspillet. 6.Lg5
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+nsn-+-+&

5+L+-zp-vL-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRN+Q+RmK-!

xabcdefghy

For å komme godt ut av åpningen 

kan det ofte være lurt å være den som 
bestemmer hva slags stillingstype vi 
skal spille. Jeg ville ikke ha noe kjedelig 
sluttspill, men heller spille et komplisert 
midtspill. De siste årene har jeg hatt stor 
suksess med denne varianten. 

6...Le7 

6...f6 er anbefalt flere steder, og faktisk 
vinner det en offiser. Det kritiske er 
7.dxe5 Sxb5 8.exf6. Jeg tror ikke dette 
taper for svart, men i praktisk spill tror 
jeg disse variantene er bortimot umu-
lig å håndtere mot en godt forberedt 
hvitspiller. 

7.Lxe7 Sxe7 Her mener jeg 7...Dxe7 er 
det beste og tryggeste trekket. Partitrek-
ket ble spilt av Ponomarjov mot meg 
under fjorårets World Cup i Tromsø. 
Siden Brede Kvisvik også har spilt 
dette mot meg for noen måneder siden, 
hadde jeg opparbeidet meg noen ideer 
om hva som foregår. 

8.dxe5 Et litt fikst skinnoffer som gir 
hvit en bedre stilling. 

8...Sxb5 9.a4 b6 10.axb5 Lb7 
XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zplzppsnpzpp'

6-zp-+-+-+&

5+P+-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+N+-#

2-zPP+-zPPzP"

1tRN+Q+RmK-!

xabcdefghy

Jeg hadde samme stilling mot Pono-
marjov, men nå hadde jeg forbedringen 
klar. Den gang valgte jeg 11.Sc3, men 
det var ikke spesielt effektivt mot svarts 
plan som er å presse mot e5-bonden 
med et tårn på e8 og en springer på 
g6. Hvits problem er at springeren på 
f3 når som helst kan slås av løperen på 
b7. Den beste oppstillingen er derfor å 
forsvare springeren på f3 med en annen 

springer, så derfor Sbd2. Men ikke slik 
at den sperrer for dronningen. 

11.Dd3! Svart må nå også ta stilling til 
11...0–0 12.Sg5 Sg6 13.f4, selv om dette 
bare er en bonusmulighet som følger av 
hvits dronningtrekk. 

11...Sg6 12.Sbd2 0–0 13.Ta4! 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zplzpp+pzpp'

6-zp-+-+n+&

5+P+-zP-+-%

4R+-+-+-+$

3+-+Q+N+-#

2-zPPsN-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Dette er hovedideen bak hvits oppstil-
ling. Jeg kan enten doble i a-linjen, 
presse mot d7-bonden med Ta4-d4, 
eller svinge tårnet over til kongefløyen. 

13...De7 Alternativet var 13...Te8, men 
jeg tror hvit har overtaket etter 14.Td4 
Sxe5 15.Sxe5 Txe5 16.Txd7. 

- Jeg tenker ikke på stormestertit-
telen i det hele tatt, sier Torbjørn 
R. Hansen, som tok store skritt mot 
2500 i rating under OL. (Foto: COT 
2014 / Georgios Souleidis)
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14.Te1 Tfd8 15.Dc3 Jeg var fornøyd 
med dette trekket under partiet, men 
i etterkant har jeg funnet ut at 15.h4 
hadde vært enda sterkere. Jeg ønsket 
å forhindre 15...d6, men etter 16.exd6 
Dxd6 17.Dxd6 Txd6 18.Tea1 vinner hvit 
a-bonden og trenger ikke bekymre seg 
for en svak sisterad. 

15...c6 Det fantes ingen andre naturlige 
måter å forsvare c-bonden på. 

16.bxc6 dxc6 Jeg anså 16...Lxc6 som 
bedre, men etter 17.Td4 har hvit fortsatt 
fordel takket være bedre bondestruktur.  
 
17.h4 
XABCDEFGHY

8r+-tr-+k+(

7zpl+-wqpzpp'

6-zpp+-+n+&

5+-+-zP-+-%

4R+-+-+-zP$

3+-wQ-+N+-#

2-zPPsN-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Dette er en vanskelig stilling for svart, 
for han må ta stilling til hva han skal 
gjøre med hvits h-bonde. Det beste trek-
ket er det stygge 17...h5, simpelthen for 
å forhindre videre avansement samtidig 
som g4-feltet ikke er tilgjengelig for hvits 
tårn. At h5-bonden blir en potensiell 
svakhet får så være. 

17...h6 Svart fryktet at hvits bonde 
skulle nå fram til h6. 

18.h5 Sf8 19.Tg4 Det var behagelig å 
gjøre dette trekket. Mens motstanderen 
min funderte på sitt 17. trekk, hadde 
jeg funnet ut at det var ganske enkelt å 
sende alle offiserene i retning av svarts 
konge. Jeg kunne derfor spille dette, og 
de følgende trekkene, ganske raskt. Slikt 
er ofte svært ubehagelig psykologisk for 
motstanderen, som må nøye seg med å 
parere trusler. 

19...Se6 20.De3 Kh8 21.Se4 
XABCDEFGHY

8r+-tr-+-mk(

7zpl+-wqpzp-'

6-zpp+n+-zp&

5+-+-zP-+P%

4-+-+N+R+$

3+-+-wQN+-#

2-zPP+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Jeg så litt humoristisk på denne stillin-
gen, siden jeg kun har to små bønder 
igjen til å ta seg av eventuelle problemer 
på dronningfløyen. Den virkelige styr-
ken nærmer seg svarts konge. 

21...Lc8 22.Sd6 Et herlig felt for 
springeren og svart må nå hele tiden 
være forsiktig med f7-bonden. 22...Sc7 
XABCDEFGHY

8r+ltr-+-mk(

7zp-sn-wqpzp-'

6-zppsN-+-zp&

5+-+-zP-+P%

4-+-+-+R+$

3+-+-wQN+-#

2-zPP+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Jeg skal innrømme at jeg i denne stil-
lingen så på ulike måter å gå berserk 
på, men jeg tror noe av suksessen i 
turneringen skyldes at jeg tok mer 
rasjonelle beslutninger. Tårnet er truet, 
og jeg kan simpelthen flytte det til et felt 
der det ikke kan slås. 

23.Tg3 Sb5 24.Sxb5 cxb5 Det var selv-
følgelig trist å ta farvel med springeren 
på d6, men etter byttet har jeg bedre 
bondestruktur. Svart står dessuten i fare 
for å miste en bonde. 

25.Sd4 Td5 26.De4 Svarts tårn står i 
samme diagonal. 26...Le6 27.Sf5 er en 
dobbelttrussel som vinner for hvit siden 
løperen på e6 er overbelastet. 

26...Dc5 
XABCDEFGHY

8r+l+-+-mk(

7zp-+-+pzp-'

6-zp-+-+-zp&

5+pwqrzP-+P%

4-+-sNQ+-+$

3+-+-+-tR-#

2-zPP+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

27.Sxb5! Le6 

27...Dxb5 28.c4 vinner en kvalitet for 
hvit. 

28.c4 Tdd8 29.Sd6 Endelig fant en 
ny springer veien til d6-feltet. Hans 
neste trekk er faktisk det beste ifølge 
computeren, men det går rett i en gaf-
fel. Det understreker at svarts stilling 
er et trist skue, og motstanderen min 
hadde mistet det siste som var igjen av 
kampvilje. 29...Tab8 30.Sb7 1–0

Ny tittelholder
På de tre andre norske lagene – Norge 
3 i åpen klasse og Norge 2 og 3 i dame-
klassen – ble det ingen sensasjonelle 
lagresultater, men flere fine individuelle 
prestasjoner. Den som særlig utmerket 
seg var 17-åringen Maud Rødsmoen på 
Norges tredjelag i dameklassen. Maud 
fra Oslo Schakselskap tok 6 av 9 poeng, 
tjente forbløffende 96 ratingpoeng, og 
kvalifiserte seg for tittelen WFM – kvin-
nelig FIDE-mester. Maud er med det 
den niende kvinnen i Norge som har en 
så høy tittel. Maud forteller at det var en 
stor opplevelse for de unge talentene å 
være med i OL.

- Det var veldig stort. Det var utrolig mye 
oppmerksomhet rundt arrangementet 
og vi ble tatt imot på flyplassen av en 
haug med journalister og kameraer! Det 
var egne busser med sjakk-OL-logoen 
og generelt veldig stor interesse for sjakk 
i hele Tromsø. Selve spillelokalet var 
utrolig fint, det var en dommer til hver
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Åpen klasse (177 lag)
1. Kina  19 poeng
(Wang Yue, Ding Liren, Yu Yangyi, Ni Hua, Wei Yi)
2. Ungarn  17 poeng
(Peter Leko, Csaba Balogh, Zoltan Almasi, Richard  
Rapport, Judit Polgar)
3. India  17 poeng
(Parimarjan Negi, S. P. Sethuraman, Krishnan Sasirikan, 
B. Adhiban, M. R. Lalith Babu)
29. Norge 1 14 poeng 
(Magnus Carlsen 6/9, Simen Agdestein 5/9, Jon Ludvig 
Hammer 6,5/10, Leif Erlend Johannessen 4,5/8, Kjetil 
A. Lie 3,5/8)
63. Norge 2 12 poeng 
(Frode Urkedal 5/10, Frode Elsness 2/8, Torbjørn R. Han-
sen 7/9, Aryan Tari 4,5/9, Johan Salomon 5,5/8)
101. Norge 3 10 poeng
(Espen Lie 4,5/9, Rune Djurhuus 3,5/6, Lars Oskar Hauge 
3,5/8, Kristian Stuvik Holm 6/10, Sebastian Mihajlov 4,5/9)

Kvinneklassen (136 lag)
1. Russland 20 poeng
(Kateryna Lagno, Valentina Gunina, Aleksandra Kostenjuk, 
Olga Girya, Natalija Pogonina)
2. Kina  18 poeng
(Hou Yifan, Ju Wenjun, Zhao Xue, Tan Zhongyi, Guo Qi)
3. Ukraina 18 poeng
(Anna Muzytsjuk, Mariya Muzytsjuk, Anna Usjenina, Natalia 
Zhukova, Inna Gaponenko)
25. Norge 1 14 poeng
(Sheila B. Sahl 4,5/9, Silje Bjerke 5/9, Olga Dolzhykova 
4,5/8, Niina Koskela 7/9, Ellen Hagesæther 5,5/9)
68. Norge 2 11 poeng
(Monika Machlik 2,5/9, Ellisiv Reppen 5/9, Anita Grøn-
nestad 3/8, Line Jin Jørgensen 5,5/9, Edit Machlik 5,5/9)
99. Norge 3 9 poeng
(Torill Skytte 4,5/9, Hanna B. Kyrkjebø 2/9, Marte B. Kyr-
kjebø 1/9, Maud Rødsmoen 6/9, Elise S. Jacobsen 2,5/8)

Kineserne gråt av glede da de vant den åpne klassen. Kina 
stilte med tre spillere født etter 1990, blant dem Wei Yi (15), 
tidenes yngste spiller som har klatret over 2600 i rating. New 
in Chess (6/2014) omtaler dette OL som et mulig vannskille: 
Ikke bare ble det gull til Kina, India tok tredjeplassen. Bare 
én gang tidligere har et asiatisk lag kommet på topp tre, med 
Kinas sølv i Torino i 2006. For India var bronsemedaljen 
særlig imponerende fordi de manglet både Vishy Anand 
og Pentala Harikrishna. Ungarn jublet også stort for sin 
sølvmedalje. Blant spillerne på laget var legenden Judit 
Polgar, som fortalte at hun legger opp etter mesterskapet. 
(Foto: COT 2014 / David Llada)

lagmatch, og igjen flere filmkamera. Selve spillingen 
gikk kjempebra, og jeg fikk til åpningene mine veldig fint 
hver gang. Det var dessuten utrolig kult å spille i samme 
turnering og samme rom som Magnus og alle andre ver-
densstjerner, sier Maud. 

Tredjelagene var oddetallsreserver, og hadde noen spen-
nende dager før de fikk vite om de skulle delta.

- Vi på tredjelaget visste ikke om vi skulle spille i turnerin-
gen før en time før partiet, og vi satt sammen i spenning 
utenfor kapteinsmøtet, forteller Maud. - En smilende 
Kasparov gikk forbi oss, og rett etter fikk vi beskjed om at 
vi skulle spille!
 
Nyttig erfaring
Om resultatene var noe varierende: Med til sammen 30 
spillere og 15 dommere i aksjon, ga Tromsø-OL svært nyttig 
erfaring for mange utøvere i norsk sjakk.

Unge talenter på Norge 3, sammen med ver-
densmester Hou Yifan. Maud Rødsmoen (ved 
siden av Yifan) ble kvinnelig FIDE-mester 
(WFM) i OL. (Foto: Hans-Henry Jacobsen)
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Tidenes største OL

Det norske førstelaget i åpen klasse skapte god stemning på åpningsseremonien, sammen med Tromsøs ordfører Jens 
Johan Hjort. Arrangøren fikk mye skryt for den flotte åpningen av mesterskapet. Til høyre: Fungerende statsminister 
Siv Jensen åpnet OL. Her hilser hun på FIDE-president Kirsan Iljumzjinov. (Foto: COT 2014 / Paul Truong)

Med 313 lag og et budsjett på nærmere 
120 millioner, ble OL i Tromsø tidenes 
største og dyreste sjakk-OL. Fantastisk 
gjestfrihet, men litt for dårlig spilleloka-
le, var tilbakemeldingene som gikk igjen. 

Av Silje Bjerke

- Entusiasmen og vennligheten til den store hæren med 
frivillige kan ikke roses nok, skriver redaktør Dirk Jan ten 
Geuzendam i verdens ledende sjakktidsskrift New in Chess 
nr 6/2014. Også Norges sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson 
trekker fram de frivilliges innsats som noe som gledet han spe-
sielt. - Det var over 500 frivillige, det er helt ufattelig, sier han.

Administrerende direktør for Tromsø 2014 Børge Robertsen 
sier seg stort sett fornøyd med gjennomføringen av tidenes 
største norske sjakkarrangement, og forteller også om positive 
tilbakemeldinger.

- Vi har ikke fått oppsummert skikkelig ennå, men på de 
tilbakemeldingene vi har fått er vi veldig fornøyde med ar-
rangementet, forteller han. - Vi jobbet mye og lenge med de 
kritiske punktene som å få på plass spillearena, hotell og mat, 
og alt det gikk veldig bra.

Robertsen forteller at det var få klager, og at det jevnt over 
har vært meget gode tilbakemeldinger. - Vi har mottatt klager 
på primært to punkter, og det er toalettene og ventilasjonen i 
spillesalen. Det blir også slik at når de største stjernene, som 
Magnus og Nakamura, nevner at lufta er dårlig, så blir det fort 
en stor sak. Folk legger merke til hva de store heltene sier, 
fortsetter Robertsen.

OL var opprinnelig planlagt å avholdes i den nye havneter-
minalen i Tromsø, men da denne ikke ble klar i tide, ble 
Mackhallen – Mack-bryggeriets lagerhall – løsningen. Hallen 
manglet air-condition, hvilket førte til at det noen steder ble 
for varmt, mens det ved utgangene ble for kaldt. Hallen hadde 
heller ikke de omfattende toalettfascilitetene som trengs 
til et slikt mesterskap, og “festivaldoene” som ble satt opp 
utenfor førte til en del kritikk underveis. For arrangøren var 
det imidlertid overnattingen som var den største utfordringen 
i forkant av mesterskapet. 

- Vi ble veldig overrasket over hvor mange som kom til byen,  
forteller Robertsen. - Ikke bare var det rekordpåmelding i 
antall lag, det var også svært mange som deltok på FIDE-
kongressen. Det gjorde overnattingskabalen ekstra vanskelig. 
Det løste seg i siste liten med privat innkvartering, men dette 
byr også på sine egne utfordringer. Til sammen ble det 60
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overnattingssteder, og med transport og 
mat ble det komplisert, sier han.

Også assisterende turneringsdirektør 
Morten Sand trekker fram overnattingen 
som en utfordring. 

- Etter forutsetningene synes jeg det ble 
et bra arrangement, sier Sand. - Det ble 
noen problemer fordi vi fikk langt flere 
tilreisende enn forutsett, og det førte blant 
annet til at de 160 dommerne måtte flyt-
tes til Malangen brygge, en times kjøretur 
unna Tromsø. Noen av dommerne syntes 
dette var uproblematisk; Malangen er et 
flott sted og det var gode overnattingsfor-
hold der, men det kom også noen klager. 
Men 90 prosent av de tilreisende har bodd 
i sentrum, spist på ett av de tre beste 
hotellene i Tromsø, og hatt gangavstand 
til spillelokalet og Tromsøs fantastiske 
natur. Det ble en veldig bra opplevelse for 
de fleste deltagerne, sier Sand.

- Valget av FIDE-president var litt forstyr-
rende for gjennomføringen, fortsetter 
Sand. - Det blir politiske fronter og en del 
spenning og stress som gjør at OL-ånden 
svekkes. Det blir en egen atmosfære på si-
den av sjakk-OL-atmosfæren, mener han.

Morten Sand har vært til stede på samtlige 
OL siden 1990, han har vært visepresident 
i FIDE, og er trolig den personen i Norge 
med mest kompetanse på sjakk-OL. Han 
har vært en sentral brikke i OL-organise-
ringen helt siden prosessen startet opp for 
cirka ti år siden.

- For oss som jobbet med OL var det en 
eneste stor problemsløsnings-happening. 
Det er små og store problemer som duk-
ker opp hele tiden. En av styrkene i Norge 
er at vi har en relativt flat struktur som 
gjør det lettere å ta tak i problemene som 
oppstår, forteller Sand. 

- Blant hendelsene som oppstod var at to 
trenere ble tatt for å røyke hasj på hotellet 
og ble kastet ut derfra, og det var også en 
del overdreven festing blant noen av del-
takerne. Så forsvant Burundis kvinnelag 
underveis i turneringen. Alle spillerne på 
laget var imidlertid over 21 år og hadde 
Schengen-visum, så dette er utenfor 
arrangørens ansvarsområde, sier Sand.

En lang reise
Morten Sand har hatt avtale med Tromsø-
OL i åtte år, og omtaler OL-arbeidet som 
en lang reise. - I 2004 fikk jeg en telefon 
fra Øystein Brekke, som foreslo å sette 
ned et jubileumsutvalg til NSFs 100-års-
jubileum. Er du ikke litt tidlig ute, spurte 
jeg da. Men det ble etter hvert klart at vi 
ikke hadde så god tid likevel, hvis vi skulle 
satse på et OL. Først måtte vi finne den 
riktige norske søkerbyen; Tromsø ble 
valgt på grunn av entusiasmen i byen. Det
virket som om byen kunne bidra, og 
det var helt nødvendig siden NSF ikke 
har noen særlige ressurser å snakke 
om, bortsett fra frivillige. Vi lanserte vårt 
kandidatur i Dresden-OL i 2008, hvor vi 
virkelig slo på stortromma med en stor 
delegasjon og en svær mottakelse. Etter 

at vi fikk tildelt mesterskapet i 2010 ble 
min jobb å legge fram strategier for hva 
vi burde sette inn ressursene på, og være 
rådgiver, forteller Sand. 

- Etter min mening er de viktigste suksess- 
kriteriene for et OL først og fremst ma-
ten, så spillelokalet, internett-tilkobling 
på overnattingsstedene og minst mulig 
transport mellom hotellene og spil-
lelokalet. Det var mye jobb rundt disse 
tingene i forkant.
 
Et løft for norsk sjakk
Norges Sjakkforbunds president Jøran 
Aulin-Jansson mener sjakken i Norge 
har fått et løft av OL i Tromsø, selv om 
effekten ikke ble så stor som han hadde 
håpet da Norge fikk tildelt mesterskapet 
for fire år siden.

- Jeg hadde håpet på enda flere sponsorer

Hva synes du om 
sjakk-OL i Tromsø?

- Det var meget bra at mange av 
hotellene var i gangavstand fra hver-
andre; det sosiale aspektet av OL er 
veldig viktig. Maten var glimrende, 
spillelokalet var tilstrekkelig bra 
– selv om toalettene var forferde-
lige. Tromsø er et vakkert sted når 
været er greit. Alt i alt vil jeg si at 
arrangøren gjorde en god jobb. Årets 
OL var definitivt bedre enn Istanbul 
(“Industrial Park”) i 2012.

Nigel Short, tidligere VM-utfor-
drer og engelsk landslagsspil-
ler. (Foto: COT 2014 / Georgios 
Souleidis) 

Hva synes du om 
sjakk-OL i Tromsø?

- Det var første gangen min i Tromsø, 
et veldig vakkert sted og jeg spiste 
ti forskjellige varianter av den beste 
laksen jeg har smakt i mitt liv!

OL var veldig godt organisert, bra 
spillelokale, ikke store folkemengder 
rundt brettene før partiet, og nok plass 
til alle. Det eneste lille minuset var 
hotellrommene, som var ganske små 
i europeisk målestokk.

Arkadij Naiditsch, førstebords-
spiller for Tyskland. (Foto: COT 
2014 / David Llada) 
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Hva synes du om 
sjakk-OL i Tromsø?

- Jeg gledet meg veldig til OL i Tromsø. 
For meg var Tromsø-OL veldig spesielt, 
fordi jeg allerede før start hadde bestemt 
meg for å legge opp etter turneringen. 
Det ungarske laget vant sølvmedalje. Det 
gikk ikke knirkefritt for laget til å begynne 
med, da vi tapte mot Kina. Men i andre 
halvdelen av turneringen gikk det vår vei, 
og vi klarte å ta sølvmedaljen slik vi sist 
gjorde i Bled i 2002!

Jeg hadde et flott hotellrom med vakker 
utsikt mot fjellene. Jeg ble imponert over 
markedsføringen som ble gjort i byen 
Tromsø og hvordan de lokale innbyggerne 
så vennlig tok imot deltagerne. Jeg hadde 
bare èn innvending og det var at toalettene 
var utenfor spillelokalet. Arrangørene 
gjorde en alvorlig feil med dette, men 
ellers var jeg fornøyd. Og maten var storar-
tet! Fantastisk laks, noe jeg er veldig glad i.

Jeg kommer alltid til å huske dette OL med 
stor glede, siden det var en stor suksess 
for Ungarn med sølvmedalje!

Judit Polgar, sølvmedaljevinner 
i åpen klasse for Ungarn. (Foto: 
Calle Erlandsson)

Administrerende direktør i Tromsø 2014 Børge Robertsen og FIDE-
president Kirsan Iljumzjinov blir intervjuet av NRK. Det var amper 
stemning mellom arrangøren og FIDE i forkant av OL, men forholdene 
har normalisert seg i etterkant. (Foto: COT 2014 / Paul Truong) 

til norsk sjakk, et enda bedre arrange-
ment og mindre bråk rundt arrange-
mentet; forholdet mellom oss og FIDE 
ble en smule kaldt på forhånd, sier 
Aulin-Jansson. Arrangøren og FIDE 
hadde blant annet en stor krangel i 
forkant om hvorvidt for sent påmeldte 
lag – inkludert Russlands kvinnelag 
– skulle få delta. - Men forholdet blir 
mer normalisert nå i etterkant, sier 
Aulin-Jansson. 

For til tross for de tildels store konflik-
tene i forkant, var også FIDE-ledelsen 
fornøyd med mesterskapet. 

- Kirsan ringte meg personlig og takket 
for et flott arrangement med godt vert-
skap, forteller Børge Robertsen. - Han 
kalte det også et av tidenes beste OL.
 
Økt medlemstall
Sjakkpresident Aulin-Jansson peker 
på flere positive effekter ved OL.  
- Det kommer til å bli bedre struktur 
på den sportslige satsningen framover, 
og vi regner med flere sponsorinn-
tekter. Dette må sees i sammenheng 
med VM-matchen Magnus spilte i 
november, men vi har i hvert fall fått 
en oppvåkning blant media og myn-

digheter når det gjelder sjakk, og det 
er vi veldig glade for. Statusen til sjakk 
har økt betraktelig, og OL skal ha litt 
av æren for det. Vi har også sett en 
økning på NSFs medlemsmasse på 20 
prosent i år, så jeg er veldig optimistisk 
på sjakkens vegne, sier presidenten.

Norsk media satset stort på OL. NRK 
sendte hele mesterskapet direkte, med 
sjakkspillerne Torstein Bae, Atle Grønn 
og Heidi Røneid i studio, sammen 
med programleder Ole Rolfsrud. 
NRKs OL-team bestod av til sammen 
35 personer.

Sjakkfeber i Tromsø
For sjakkmiljøet i Tromsø har OL vært 
et stort løft.

- For det mer etablerte sjakkmiljøet i 
Tromsø tror jeg OL har vært en fan-
tastisk opplevelse, forteller Thomas 
Robertsen. Robertsen er sentralstyre-
medlem i NSF, eliteutvalgsleder og en 
sentral del av sjakkmiljøet i Tromsø. 

- De aller fleste fra både barne- og 
voksenklubben deltok som frivillige 
eller gjorde andre praktiske og admi-
nistrative ting underveis, forteller han.

- Ut fra tilbakemeldingene har det vært 
mange artige og spennende opplevelser 
knyttet til det å få være med å arrangere 
noe så stort. Flere forteller at de har fått 
nye og gode venner fra mange land som 
alle deler lidenskapen for sjakk. 
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- Det har selvsagt også vært stas å ha et 
slikt positivt fokus på sjakk i sin egen 
by. Mange superstjerner man ellers bare  
leser om har satt sitt preg på OL, og det  
er en oppevelse å komme så nærme alle 
sjakkpersonlighetene, sier Robertsen.

Unik sjakkstemning
Under OL var det sjakk overalt i Tromsø. 
Byen var tapetsert med store plakater 
av sjakkspillere som Sigurd Rushfeldt 
og Elise Sjøttem Jacobsen, det var store  
sjakkbrikker på torget, og sjakk- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reklame fylte byens butikkvinduer. Flere 
utenlandske skribenter har trukket 
fram sjakkstemningen i byen, og også 
lokalbefolkningen bet seg merke i dette.

- Jeg tror bestemt at bevisstheten rundt 
sjakk er i rivende utvikling i Tromsø, 
sier Thomas Robertsen. - OL har gjort 
mye, men samtidig har det vært jobbet 
i over et år med konkrete tiltak for å 
få folk mer opptatt av OL og sjakk. En 
svært populær sjakk-kafé ble etablert for 
halvannet år siden, og der stikker stadig 
nye folk innom. Når lokalbefolkningen 
møter sjakkspillere på kafé er også 
tanken at veien inn i sjakklubben blir 
kortere, sier Robertsen. 

Må utnytte sjakkboomen
- Sjakken fikk selvfølgelig enorm opp-
merksomhet under OL, og vi vil nok se 
en umiddelbar boom i den generelle 
sjakkinteressen. Bokhandlerne selger 
både bøker og brett i stor skala, og 
kafeer har skaffet brett og brikker som 
de låner ut. Det er likevel viktig at vi 
jobber godt fremover og holder trykket 
oppe. Det gjelder å utnytte potensialet, 
kontaktene og interessen som de siste 
årene har gitt, sier Robertsen.

- Byens klubbmiljø sliter for eksempel 
veldig med å etablere et permanent 
tilholdssted, et “Sjakkens hus”, fortset-
ter han. 

- Jeg tror det er ønskedrømmen til 
de fleste. Gjennom de siste årene har 
klubben levd en slags nomadetilværelse 
og flyttet flere ganger. Trusselen om å 
måtte flytte på nytt skaper usikkerhet 
og er energitappende. Jeg mener også 
at klubben og miljøet må trykke på for 
å opprettholde sjakklinja ved NTG her i 
Tromsø. Sjakklinja har vist at den kan 
være et nyttig supplement til Simen 
Agdestein og NTG Bærum og at den ikke 
stjeler kandidater. Men etterveksten er 
usikker og jeg håper at man genererer 
nok talenter og oppmerksomhet til at 
den får fortsette. 

Viktig sjakklinje
Sjakklinja på NTG i Tromsø har eksistert 
i ett år, og er et treårig samarbeidspro-
sjekt mellom Troms Fylkeskommune, 
Sjakk-OL 2014, Sparebank1 Nord-Norge 
og sjakklubbene i byen. Den russiske 
stormesteren Maxim Turov underviser 
på sjakklinja, som har OL-spillerne Mo-
nika og Edit Machlik blant sine elever. 
Turovs kone og kvinnelig stormester 
Irina Turova har også vært sentral i 
miljøet det siste året.

- Familien Turov har vært viktig og jeg 
håper de blir boende i byen, sier Robert-
sen. - Det har vært viktig for interessen 
at man har hatt slike trenerkapasiteter, 
også for mange av klubbens voksne 
medlemmer.

NM og kvinneturnering
Det jobbes nå konkret med å utnytte 
sjakkinteressen i Tromsø, med flere 
store turneringer den neste tiden.

- Det er interesse for å arrangere 
Landsturneringen i 2016, forteller 
Robertsen. - Det tror jeg er lurt. En 
slik massemønstring genererer mye 
positivitet og inkluderer alle.

- For egen del ønsker jeg å bidra mer 
overfor kvinnemiljøet. Her har vi mye å 
gå på, sier Robertsen. - Jarle Heitmann 
og jeg har tatt initiativ til å skape en 
flott turnering for de beste kvinnene i 
verden i 2016. Det håper vi vil skape 
mer interesse og inspirasjon.

Deputy Chief fra Alta
Blant dem som skulle ta seg av selve 
turneringsavviklingen under OL, var 
en nordmann den nest øverste sjefen. 
Sjefsdommer Takis Nikolopoulos hadde 
en Deputy Chief Arbiter for hver klasse, 
og i åpen klasse var dette Karl Johan Rist 
fra Alta. Til sammen 160 matchdom-
mere – hvorav 14 norske – samt åtte 
sektordommere var på plass i OL.

- Turneringsteknisk gikk det veldig bra, 

Hva synes du om 
sjakk-OL i Tromsø?

- Alt i alt var det et av de bedre OL. 
Maten var god, og det er viktig når man 
skal bo et sted så lenge. Rundene star-
tet for tidlig og rundeoppsettet kom for 
seint. OL er et stort arrangement som 
krever mye logistikk og det meste av 
dette gikk veldig bra. Transporten til 
og fra åpnings- og avslutningsseremo-
nien var veldig underdimensjonert, og 
toalettforholdene ga ikke-hyggelige 
assosiasjoner til hytteturene i påsken. 
Mange av de frivillige og sikkerhets-
folkene hadde akkurat rett nivå av 
avslappethet. Det var synd at det ikke 
ble lagt mer til rette for at tilskuerne 
kunne gå og se på ulike matcher i 
hele lokalet.

Sheila B. Sahl, førstebordspiller 
på Norge 1 i kvinneklassen. 
(Foto: COT 2014 / Georgios 
Souleidis) 
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Hva synes du om 
sjakk-OL i Tromsø?

Leif Erlend Johannessen, fjer-
debordspiller på Norge 1 i åpen 
klasse. (Foto: Calle Erlandsson) 

- Jeg synes Tromsø løste oppgaven veldig 
bra ut fra forutsetningene. Selvfølgelig er 
det ting man kan peke på, som luften i 
spillelokalet og de sanitære forholdene, 
men alt i alt fortjener de ros for et vel 
gjennomført arrangement.

Hva synes du om 
sjakk-OL i Tromsø?

- Det var en fin by og også hotellet var 
perfekt, men spillelokalet var veldig 
utmattende uten ordentlig luft. Vi var 
også misfornøyde med toalettene. Men 
jeg likte naturen; vi tok taubanen til 
toppen av fjellet og var også på båttur. 
Jeg likte også åpnings- og avslutnings-
seremonien.

Valentina Gunina, olympisk mes-
ter for Russland. (Foto: COT 2014 
/ Georgios Souleidis)

sier Rist. - Da vi satte igang første 
runde fungerte samtlige 640 livebrett 
slik at alle partiene var tilgjengelig på 
internett uten problemer. Men det var 
egentlig som forventet; FIDEs dyktige 
teknikere fra Elista-kontoret pleier å ha 
god kontroll på dette. For oss i turne-
ringsledelsen var det veldig trygt å ha et 
så profesjonelt team sammen med oss.

Rist var matchdommer i OL i 2010 og 
sektordommer i 2012. - Det var selv-
følgelig litt ekstra stort å være dommer 
i Norge, forteller han. - Man føler jo 
litt mer eierforhold på hjemmebane. 
Jeg tror nok at jeg, som mange andre, 
var rimelig stolt over at vi arrangerte 
historiens største sjakk-OL i Norge.

Som asisterende sjefsdommer hadde 
Rist et overordnet ansvar for det som 
foregikk, og var den sektordommerne 
henvendte seg til hvis de trengte hjelp 
til å ta dommeravgjørelser.

- I grunn var det veldig lite som skjedde 
der vi måtte bistå, sier han. - Det var 
selvfølgelig dramatisk og veldig trist da 
en spiller døde av hjerteinfarkt i spille-

lokalet i siste runde. Det brøt ut panikk 
blant flere spillere som ikke forstod hva 
som skjedde og fryktet terrorangrep. 
Flere kom løpende til oss, noen gråt og 
mente det var en “gunman” i spillelo-
kalet. Vi skjønte imidlertid ganske fort 
at det var snakk om et illebefinnende, 
og jeg ble vitne til et førstehjelpsteam 
som var veldig raskt på stedet. Jeg er 
sikker på at alt som kunne gjøres for å 
hjelpe ham ble gjort av et profesjonelt 
helseteam, sier Rist.

For det ble en tragisk slutt på mester-
skapet da Kurt Meier (65) fra Seychel-
lene døde under siste runde, og Alisjer 
Anarkulov (45) fra Usbekistan og 
døvelaget ble funnet død på hotellrom-
met sitt senere på kvelden. Begge var 
naturlige dødsfall.

Mange sideturneringer
To uker med sjakkfest i Tromsø rommet 
enda mer enn det som er omtalt her, 
slik som barneolympiade, flere sidetur-
neringer og bermudafest. Flere bilder, 
partier og det meste annet finner du på  
www.tromso2014.no.

Statsminister Erna Solberg hilser på Jon Ludvig Hammer. - Det var litt styr 
med mye media de første ti minuttene av hver runde, forteller assisterende 
sjefsdommer Karl Johan Rist (til høyre). - Men jeg synes vi taklet det bra og 
det er jo veldig kult at sjakken får den oppmerksomheten, sier han. (Foto: 
COT 2014 / Paul Truong) 
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Glimt  fra OL
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Glimt  fra OL

(Foto: COT 2014 v/David Llada 
(1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
22, 29, 32, 38), Daniel Skog (3, 
7, 9, 17, 18, 24, 31), Paul Truong 
(4, 5, 8, 12, 23, 26, 27, 28, 33, 
34, 35, 40), Georgios Souleidis 
(10, 11, 21, 25, 30, 36, 37, 39).    
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Ustoppelige Urkedal
Frode Urkedal avsluttet 
med en knusende seier 
mot NM-kongen Berge 
Østenstad, og sikret seg 
dermed sin andre konge-
pokal.

Tekst og foto: Silje Bjerke

Det er en nøktern ung mann som 
snakker med Norsk Sjakkblad etter 
seieren. - Kongepokalen fra 2012 står 
fortsatt pakket inn i esken, forteller 
årets norgesmester. - Kanskje jeg får 
ta med den ene til Trondheim når 
jeg begynner å studere kjemi der til 
høsten. 

Urkedal har vært sjakkproff det 
siste året, og kommer stadig nærmere 
stormestertittelen. Under Landstur-
neringen gikk ratingen over 2500, 
og dermed mangler bare ett napp før 
tittelen er i boks. Men ifølge mesteren 
selv er det ikke målrettet trening som 
har gitt resultater. 

- Jeg er den minst strukturerte perso-
nen du kan finne. Jeg tar alt som det 
kommer. Men jeg har i hvert fall trent 
taktikk og variantregning på Chess 
Tactics Server på nettet, sammen med 
Erlend Mikalsen. Jeg merker at det går 
raskere å se små taktiske finesser. Så 
spilte jeg også Sveins minneturnering, 
det var en fin forberedelse til NM, sier 
Urkedal.

Han vet ikke hvilken NM-tittel han 
setter høyest. - NM er alltid viktig. Det 
var sterkere eliteklasse forrige gang 
jeg vant, men denne gangen var det 
ikke stikkamp. Det er positivt, sier 
21-åringen, som var den eneste som 
oppnådde 7 poeng på de 9 rundene. 

Krevende bondesluttspill
Urkedal virket som en klar vinner etter 
fire runder, da han med fire strake seire 
var hele 1,5 poeng foran nestemann. 
Men så begynte motgangen.

- Jeg var egentlig ganske fornøyd med 
partiet mot Einar Gausel i runde 5, 
helt til jeg ikke klarte å vinne et vunnet 
bondesluttspill, forteller Urkedal. Han 
sikter til følgende drama:

Frode O. Urkedal - Einar Gausel 
Runde 5

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+pzp-'

6-+-vL-+n+&

5+p+-+-+p%

4-zP-+P+-zP$

3zP-+-zP-+-#

2-+-+-mKP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

33.g4! Jeg var fornøyd med dette trek-
ket, forteller Urkedal. Den hvite kongen 
kommer med i spill, og legg merke til

Til tross for tap mot sølvvinner Aryan Tari, tok Frode Urkedal sin andre 
kongepokal i Landsturneringen 2014. Erik Fossan ble nummer tre.

Landsturneringen 2014
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hvor innestengt den svarte springeren 
står. 33...hxg4 

Eller 33...Sxh4 34.gxh5 og den svarte 
springeren går faktisk tapt: 34...g5 
35.Le7. 

34.Kg3 Sf8 35.Lxf8 Kxf8 36.Kxg4
XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7zp-+-+pzp-'

6-+-+-+-+&

5+p+-+-+-%

4-zP-+P+KzP$

3zP-+-zP-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Med en bonde mer er dette vunnet for 
hvit, men helt enkelt er det ikke. 

36...Ke7 37.Kf5 Kd6 38.e5+ Ke7 
Svart er nødt til å rygge: 38...Kd5 
39.e4+ Kd4 40.h5 a6 41.e6 fxe6+ 
42.Kg6 og hvit vinner.
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-mkpzp-'

6-+-+-+-+&

5+p+-zPK+-%

4-zP-+-+-zP$

3zP-+-zP-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

39.e6?? 

Urkedal forteller at han hadde oversett 
trekket 45.Kd5 i denne varianten: 39.h5! 
g6+ 40.hxg6 fxg6+ 41.Kxg6 Ke6 42.Kg7 
Kxe5 43.Kf7 (Urkedal så også på 43.Kf8, 
noe han riktig konkluderte med taper 
for hvit etter 43...Ke4) 43...Ke4 44.Ke6 
Kxe3 45.Kd5! og hvit vinner. 

39...g6+ 40.Ke5 fxe6 Nå er det plut-
selig klar remis. 41.e4 a6 42.Kf4 Kf6 
43.Kg4 Kg7 44.Kg5 Kf7 45.Kg4 Kg7 
46.Kf4 Kf6 47.Kf3 Kg7 48.Kg4 Kh6 

49.e5 ½–½

Tari tar innpå
- Jeg var faktisk mye mer misfornøyd 
med at jeg ikke slo Gausel i det sluttspil-
let enn at jeg tapte for Aryan i runden 
etter, forteller Urkedal. 

For 15-årige Aryan Tari jaktet sin første 
kongepokal i Trondheim, og skapte ny 
spenning i turneringen i runde 6:

Kommentarer: IM Torstein Bae

Aryan Tari - Frode Urkedal
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Poenget med 
denne moderne trekkrekkefølgen er å 
unngå dronningindisk (3.Sf3 b6). 

3...Lb4+ 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+psn-+&

5+-+-+-+-%

4-vlPzP-+-+$

3+-+-+-zP-#

2PzP-+PzP-zP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

4.Sd2 Gigantoppgjøret Kramnik-Carlsen 
i Stavanger tidligere i år slo inn på en 
annen sti med 4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 d5 
osv. Trekket til Tari er mer ambisiøst: 
Hvit får treg utvikling, men vinner snart 
løperparet. 

4...c5 5.a3 Lxd2+ 6.Dxd2 cxd4 7.Sf3 
0–0 8.Lg2 Dc7 9.Dxd4 Sc6 10.Dd3 
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zppwqp+pzpp'

6-+n+psn-+&

5+-+-+-+-%

4-+P+-+-+$

3zP-+Q+NzP-#

2-zP-+PzPLzP"

1tR-vL-mK-+R!

xabcdefghy

Tari har sikret seg løperparet, men det 
har kostet i utvikling. På sikt vil løper-
paret bli en viktig faktor, så Urkedal går 
til aksjon straks. 

10...e5! 11.Sg5 d5! Et energisk og 
helt korrekt bondeoffer. 12.Lxd5 h6 
13.Se4 Sxd5 14.cxd5 Sd4 15.0–0 
Lh3 16.Td1 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zppwq-+pzp-'

6-+-+-+-zp&

5+-+Pzp-+-%

4-+-snN+-+$

3zP-+Q+-zPl#

2-zP-+PzP-zP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

16...Tad8 Feil tårn? Svart kunne spilt 
16...Tfd8, for deretter å sette det andre 
tårnet på c8. Dersom utviklingen blir 
den samme som i partiet, klarer svart 
seg utmerket: 17.Sc3 Tac8 18.e4 Lg4 
19.Le3 Lxd1 20.Txd1 Db6 21.Lxd4 
exd4 22.Sa4 Da5 23.Dxd4 Db5 og med 
godt plasserte tårn har svart tilstrekke-
lig motspill. Urkedals trekk er likevel 
ingen tabbe. 

17.Sc3 Lf5 18.e4 Lg4 
XABCDEFGHY

8-+-tr-trk+(

7zppwq-+pzp-'

6-+-+-+-zp&

5+-+Pzp-+-%

4-+-snP+l+$

3zP-sNQ+-zP-#

2-zP-+-zP-zP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

Nå kan ikke Tari stikke av med tårnet, 
for etter 19.Tf1 f5! innleder svart et 
meget sterkt angrep. Urkedal har imid-
lertid undervurdert alternativet: Tårnet 
trenger ikke rikke på seg. 

19.Le3! Lxd1?! Hvem hadde vel ikke 

Landsturneringen 2014
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slått tårnet? Og likevel er det et dår-
lig trekk – det første i partiet. Etter  
19...Sf3+ 20.Kh1 f5 var alle resultater 
fortsatt mulige. 

20.Txd1 Hvit har foreløpig bare bonde 
og løper for tårnet, men hesten på 
b3 klarer ikke å stikke av (20...Sb3? 
21.Sb5). 

20...Db6 21.Lxd4 exd4 22.Sa4 Et 
viktig mellomtrekk, som redder b2-
bonden. 

22...Dg6 23.Dxd4 Tfe8 24.Sc3 a6 
25.e5 
XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+p+-+pzp-'

6p+-+-+qzp&

5+-+PzP-+-%

4-+-wQ-+-+$

3zP-sN-+-zP-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Nå er det ingen tvil om at springer og 
to sentrumsbønder er mer verdt enn et 
av de svarte tårnene. Urkedal spreller i 
nettet, men må snart gi tapt. 

25...Df5 26.f4 f6 Slike trekk kan ofte 
gjøre vondt verre. Hvit får nå to sam-
menhengende fribønder i sentrum. 

27.Te1 fxe5 28.fxe5 b5 29.Df4! 
Dersom svart bytter dronninger, er slutt-
spillet vunnet for hvit. 29...Dd3 30.e6 
XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7+-+-+-zp-'

6p+-+P+-zp&

5+p+P+-+-%

4-+-+-wQ-+$

3zP-sNq+-zP-#

2-zP-+-+-zP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

De hvite bøndene vandrer målbevisst 
mot forvandlingen. 

30...Tf8? En brøler i tapt stilling. 

31.e7!  Med poenget  31 . . .Tx f4 
32.exd8=D+ og hvit vinner enkelt. 
Svart ga opp. 1–0

IM-napp til unge Hauge
Dermed var Urkedal og Tari likt etter 
seks runder. Et halvpoeng bak fulgte 
flere overraskelsesmenn. De unge talen-
tene Anders Hobber (20) og Lars Oskar 
Hauge (16) spilte begge en meget sterk 
turnering og endte til slutt på 5. og 6. 
plass. Begge spilte om IM-napp i siste 
runde – mot hverandre! Med remis i 
partiet var det Hauge som tok sitt andre 
IM-napp denne gangen. 

Blant Hauges sterke partier i NM var 
denne taktiske bataljen i runde 3:

Kommentarer: IM Torstein Bae

Lars Oskar Hauge - Andreas Moen
1.d4 d5 2.Lf4 c5 3.e3 Sc6 4.c3 Db6 
5.Db3 c4 6.Dc2 Lf5 Et kjent triks. Den 
hvite dronningen må passe på b2, og 
kan derfor ikke slå løperen. Den vanlige 
reaksjon fra hvit er derfor Dc1 – men 
Hauge har andre planer!
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7.Dxf5! Antakelig det beste trekket i 
stillingen. Svart vinner tårnet på a1, men 
hvit får motspill med aktive offiserer. 

7...Dxb2 8.Dxd5 Dxa1 Moen burde 
nok først spilt 8...e6, slik at ikke hvit får 
dronningen til b5. 

9.Db5! 0–0–0 10.Lxc4 e5

Landsturneringen 2014

     IM-napp til 16-årige Lars Oskar Hauge i årets landsturrnering. 
     (Foto: Calle Erlandsson, OL 2014)
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11.Se2! Flott spill av Hauge. Svart vin-
ner løperen og leder dermed med et helt 
tårn, men dronningen på a1 er ille ute. 

11...exf4 12.0–0 a6 13.Df5+!  
Manøveren Df5-c2 er spikeren i kista for 
svarts dronning. 

13...Kb8 14.Dc2 fxe3 15.fxe3 f5 
16.Sd2 Dxf1+ 17.Sxf1 g6 18.Sf4 Sf6 
19.Le2 Ld6 20.Lf3 Tc8 21.Sd3 f4? 
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Svart håper på 22.e4? Sxd4, men Hauge 
finner et langt sterkere trekk. 

22.Db3! Truer De6 med gaffel. 

22...The8 23.e4! Bonden kan ikke 
slås: 23...Sxe4 24.Lxe4 Txe4 25.Dd5 
vinner en offiser. Dermed har hvit fått 
et kolossalt sentrum, og Hauge fører 
partiet sikkert til seier. 

23...Sa5 24.Df7 Tf8 25.De6 Lc7 
26.e5 Tce8 27.Dh3 Sh5 28.Dd7 Lb6 
29.Sd2 Tc8 30.Se4 Tfd8 31.Dxh7 
Txc3 32.Sxc3 Lxd4+ 33.Kf1 Lxc3 
34.Dxg6 Sc4 35.Lxh5 1–0

Bronse 17 år etter
Det var ikke bare de yngste som impo-
nerte. IM Erik Fossan gikk ubeseiret 
gjennom turneringen, og 17 år etter 
sin forrige pallplassering i eliteklassen 
sikret han seg en sterk bronse. 

Knusende avslutning
Det var duket for en spennende siste-
runde med Urkedal et halvpoeng foran 
Tari. Men spenningen forsvant raskt 
da Urkedal tok en knusende seier mot 
Berge Østenstad.

FRODE 
URKEDAL 

KOMMENTERER
Frode Urkedal - Berge Østenstad

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 Dronning-
indisk. 

4.g3 Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 c5 Dette 
kom som en overraskelse. Selv om jeg 
har sett trekket før og kjenner noen av 
planene bak c5, skal jeg innrømme at 
det aldri har vakt min interesse. Såvidt 

jeg kan huske har ikke Østenstad spilt 
dette trekket før. 

7.Lxb4 cxb4 8.0–0 En interessant 
mulighet er 8.a3. Poenget er å tvinge 
svart til å ta en avgjørelse med en gang. 

8...a5!? Nå kan svart spille springeren 
til a6 og samtidig få springeren bak 
bonden. Etter 8.a3 ville ikke dette vært 
mulig. Ulempen med 8...a5 er at det 
tar a5-feltet fra springeren på b8 og 
forhindrer manøveren Sc6-a5, som 
kan være nyttig i noen varianter, om 
hvit spiller a3. 

9.a3 Sa6 Ideen min var 9...bxa3 
10.bxa3! da bonden på b6 er etter-
hengende. 

10.Sbd2 En annen idé var 10.Dd3 fulgt 
av Sbd2. Min rekkefølge umuliggjør 
dette. I etterpåklokskapens tid var nok 
derfor 10.Dd3 det rette trekket. Dron-
ningen står midt i smørøyet og dekker 
mange viktige felter. Samtidig får hvit 
taktiske ideer mot h7, som Sg5 med 
avdekker mot løperen på b7. 

10...0–0 11.Te1 d6 12.e4

Urkedal kommenterer selv sin avgjørende seier mot Berge Østenstad 
i Norsk Sjakkblad. Legg særlig merke til 15.Sxf7!!
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12...e5? Dette er ideen til svart i disse 
stillingene. Svart ønsker å spille på de 
mørke feltene, og siden hvit ikke kan 
dekke d4-bonden med andre bønder, 
kan det oppstå nokså kronisk svake 
svarte felter på b4 og c5 hvis svart får 
slått på d4 eller hvit må spille d5. Legg 
merke til at hvis den svarte bonden som 
nå står på b4 hadde stått på c5, kunne 
hvit spilt d5, og både springeren og 
løperen til svart ville stått nokså ubru-
kelig på dronningfløyen. 12...Te8 eller  
12...Sd7, for deretter å spille e5, var 
bedre. 

13.dxe5!? Direkte på sak. Kanskje 
ikke det aller beste, men likevel et 
ganske godt trekk. Enda bedre var det 
tematiske 13.c5!, for eksempel 13...
bxc5 (Eller 13...exd4 14.cxd6) 14.dxe5 
dxe5 15.Sxe5 og hvit har c4-feltet for 
springerne sine, samtidig som det er 
store svekkelser i den svarte stillingen og 
de svarte offiserene står ikke optimalt. 

13...dxe5 14.Sxe5 Te8?! Det naturlige, 
men teksttrekket har en ubehagelig 
gjendrivelse. Uansett har svart ganske 
store problemer. 

En kritisk mulighet er 14...Dd4, noe 
jeg trodde var livsfarlig for svart under 
partiet... og det er det! En variant er  
14...Dd4 15.Sef3 Dxb2 16.Tb1 Da2 
17.e5 Sg4 18.Dc1 Dxa3 19.Dxa3 bxa3 
20.Txb6 Sc5 21.Ta1 med fordel til hvit. 
Nå så jeg ikke alle disse variantene, men 
følelsen sa at dette var veldig godt for 
hvit, så jeg så ikke helt poenget med å 
regne på det. 

Det beste er kanskje derfor å spille 
rolig videre med bonde mindre etter  
14...bxa3 15.Txa3 Sc5. 
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15.Sxf7! Jeg ble litt inspirert av min 
venn Erlend Mikalsens offer på f7 i en 
tidligere runde mot Atle Grønn. Her er 
f7-offeret nokså konkret og variantbe-
regningen ikke så altfor komplisert, så 
da jeg utførte trekket hadde jeg regnet 
det meste til bunns og forsikret meg om 
fordel i alle varianter. 

15...Kxf7 16.e5 Lxg2 17.Kxg2 Sd7 

17...Sg4 18.Dxg4 Dxd2 19.Tad1 Dh6 
20.Td6 g6 vinner for hvit. I verste fall 
kan hvit ta tilbake bonden på b6 og ha 
tre bønder for springeren pluss et vin-
nende initiativ. 

17...Sc5 18.exf6 Txe1 19.Dh5+ Kxf6 
20.Txe1 Dxd2 21.Df3+ Kg6 22.Te5 
vinner også.
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18.Se4! Nøkkeltrekket. Springeren står 
perfekt på e4, der den skuler nedover 
mot det svake d6-feltet. Det er mange 
taktiske motiver svart må passe seg for. 

18...Txe5? En feil i en vanskelig stilling, 
og med dette trekket var jeg sikker på at 
jeg var norgesmester. 

18...Sdc5! 19.Sd6+ Kg8 20.Sxe8 Dxe8 
ser veldig godt ut for hvit. Svart mangler 
koordinasjon, hvits brikker er aktive, og 
e-bonden kan bli et monster. Uansett var 
nok dette svarts beste mulighet. 

18...Sxe5 19.Sd6+ Kf8 20.Txe5 Txe5 
21.Df3+ Kg8 22.Sf7 Df6 23.Sxe5 vin-
ner for hvit. 

19.Sd6+ Kf8 Hvis 19...Ke7 kommer 
det sterke 20.Dd5! 

På 19...Kg8 hadde jeg tenkt til å slå på 
e5, for deretter å sjakke på d5 og raske 
med meg springeren på e5. Dette vin-
ner, men sterkere var 20.f4!, som Leif 
Erlend Johannessen fortalte meg om et-
ter partiet, rett før jubileumsmiddagen: 
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1. IM Frode Olav Olsen Urkedal, SK 1911   +13     +10   +7     +17    =4      –2      =3     +5      +8  7
2. IM Aryan Tari, Vålerenga    =6       =16   =10   +11    +17    +1    =5      =3      +9  6,5
3. IM Erik Fossan, Stavanger     =14     =5     =4     +12    +9      =6    =1      =2      =7 5,5
4. GM Einar J. Gausel, OSS     +12     =19   =3     =6      =1      =7    =8      =10    +11 5,5
5. FM Anders Hobber, Moss     =7       =3     =8     =19    +15    +13  =2      –1       =6 5
6. FM Lars Oskar Hauge, OSS     =2       =9    +12    =4      +8      =3    =7      –11     =5 5
7. IM Espen Lie, Asker     =5       +11   –1       =13    +16    =4    =6      =9     =3 5
8. GM Berge Østenstad, Asker    =11     =17   =5     +14     –6       =9    =4      +15    –1 4,5 
9. GM Rune Djurhuus, Nordstrand   =16     =6     =13   +10     –3       =8    +17    =7      –2  4,5
10. CM Sebastian Mihajlov, OSS    +18     –1       =2     –9       =12    +19   =11   =4      =15 4,5
11. FM Lasse Østebø Løvik, Stavanger   =8       –7      +WO   –2      +14     =17  =10   +6       –4 4,5
12. IM Andreas G. R. Moen, OSS   –4        +15    –6       –3       =10    +18  =16   +17    =14 4,5
13. Johan Salomon, Nordstrand   –1        +18    =9     =7      =19    –5      –15    +16    +17 4,5
14. Erlend Mikalsen, Alta     =3      =20    =16    –8       –11     =15   +WO  +18   =12  4.5
15. FM Petter Fossan, Stavanger    –19      –12     +18   +16     –5       =14   +13   –8       =10 4
16. FM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga   =9      =2      =14    –15     –7       +WO  =12   –13     =18 3,5
17. IM Øystein Hole, Akademisk   +20    =8      +19    –1       –2        =11   –9      –12      –13 3
18. IM Atle Grønn, OSS     –10      –13     –15    +WO   =20     –12    +19   –14     =16 3
19. IM Nicolai Getz, OSS     +15     =4     –17    =05     =13    –10    –18  2,5
20. IM Frode Elsness, Moss     –17      =14                          =18   1

NM 2014 Eliteklassen. Trondheim 12. - 19. juli.

20...Txe1 21.Dd5+ Kh8 22.Sf7+ Kg8 
23.Sxd8+ med snarlig matt. 

20.Df3+ Kg8 

Eller 20...Df6 21.Dxa8+. 

21.Sf7 
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En gaffel som koster svart et helt tårn. 
Østenstad ga opp, og jeg var norges-
mester. En fin måte å avslutte NM for 
min del. 1-0

Laidback type
Årets norgesmester er av-
slappet også med hensyn 
til fremtidige mål.

- Jeg tar det som det kom-
mer og har ikke noe spe-
sielt mål. Men det gjør 
meg ingenting om jeg 
blir topp 50 i verden. Det 
hadde vært gøy å ta det 
siste stormesternappet 
under OL, målet der er 
i hvert fall å ikke skuffe 
Norge! 

Og det må vi si han klarte 
– se blant annet Urkedal 
kommentere den knu-
sende seieren mot Vasilij 
Ivantsjuk på side 11.

Landsturneringen 2014

Landsturneringen i Trondheim fikk mye skryt, 
blant annet for et spillelokale som ble omtalt som 
et av de beste i NM-historien. Det var også mange 
sideaktiviteter og tilbud mellom rundene. Blant de 
populære tilbudene var Dagens eliteparti, der en 
elitespiller viste sitt parti. Her er det norgesmeste-
ren selv som forklarer seieren mot Berge Østenstad 
i siste runde. For flere bilder og annet snacks fra 
NM, se nm2014.sjakkweb.no.
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1. Jon Kr. Røyset, Tromsø    +29   +8     +5     =2   +14  =3   +7   +13 +4  8
2. Pål Røyset, Tromsø    +40   +19   +18   =1   =3    +13 +4   +6   +5  8
3. Lars Breivik, Drammens    =37   +26   +24   +30 =2    =1  =17  =10  =6  6
4. Fredrik A. Lindsøe, Elefantene 5,5 5. Odin Blikra Vea, Vålerenga 5,5 6. Jon Kristian Haarr, Stavanger 5,5 7. Bror Thanke, 
Nordstrand 5,5 8. FM Lars Even Andersen, Black Knights 5,5 9. Svetoslav Mihajlov, OSS 5,5 10. Øystein R. Andersen, Black 
Knights 5,5 11. FM Ole Christian Moen, OSS 5,5 12. Even Thingstad, Trondheim 5,5 13. Frode Lillevold, Strømmen 5 14. 
Kenneth Einarsen, Akademisk 5 15. Hans Olav Lahlum, Akademisk 5 16. Øystein B. Fossum, Vålerenga 5 17. Stig K. Martin-
sen, Bergens 4,5 18. Ole Johan Ski, Asker 4,5 19. Tore Kolås, Trondheim 4,5 20. Robin Olsen, Moss 4,5 21. Ivar Chavannes, 
Nordstrand 4,5 22. Christian Laverton, Trondheim 4,5 23. Ole Woldseth, Sotra 4,5 24. Johannes Haug, Nordstrand 4 25. Kjell 
Magne Johnsen, Vadsø 4 26. John A. Kvamme, SK 96 4 27. Sondre Merkesvik, Bergens 4 28. Kristoffer Madland, Trondheim 4 
29. Anita Grønnestad, Bergens 4 30. FM Jøran Aulin-Jansson, Asker 3,5 31. Johannes Kvisla, 1911 3,5 32. Odd Magnus Myr-
stad, Black Knights 3,5 33. Jørn Snellingen, Black Knights 3,5 34. Per Ofstad, OSS 3,5 35. Rafael T. Gonzalez, Aalesunds 3 36. 
Arne Danielsen, Vålerenga 3 37. Line Jin Jørgensen, Stavanger 2,5 38. Arnold Andreassen, Tromsø 2,5 39. Tor Gulbrandsen, 
Nordstrand 2,5 40. Karl Juriloo, Trondheim 2.

Klasse Mester: Brødre til topps
Brødrene Jon Kristian og Pål Røyset 
var uslåelige i årets mesterklasse. 
Tromsøgutta havnet to poeng foran 
konkurrentene, og blir begge å se i 
neste års eliteklasse. 

- Jeg var bare i tapsfare i ett parti i turneringen, og det var 
mot Pål! forteller Jon Kristian (38), som havnet øverst på 
seierspallen etter kvalitetsberegning. - Det var artig at vi 
begge var i så bra slag samtidig, det er gøy å gjøre det bra 
sammen, sier Pål (40). 

Brødrene jobber ikke bare med sjakk sammen, de har 
også i en lang periode delt arbeidsplass i taxinæringen i 
Tromsø. Sjakkinteressen fikk de på barneskolen. 

- Vi lærte sjakk på skolen, og begynte snart på barne-
sjakken i Tromsø, forteller Pål. Framgangen kom raskt, og 
Pål har blant annet vært kadett- og juniornorgesmester, og 
nordnorsk mester hele sju ganger. Også lillebror har vært 
nordnorsk mester, han har vunnet Det åpne junior-NM, 
og er til og med verdensmester i backgammon. 

Mens Jon Kristian nå får sin debut i eliten, har Pål spilt 
der to ganger tidligere. Brødrene har ingen spesielle 
ambisjoner for neste års NM, annet enn å gjøre det best 
mulig. - Vi ser også fram til eliteserien i år, hvor Tromsø 
har et godt lag, sier Jon Kristian.

Sjakkmiljøet i Tromsø er i sterk framgang, blant annet 
med ny sjakklinje på Norges Toppidrettsgymnas i byen. 
Sjakkfeberen har bidratt til Røyset-brødrenes suksess.

- Stormester Maxim Turov underviser mesterspillerne i byen 1,5 time 
hver uke, forteller Jon Kristian. - Det er et veldig bra opplegg. Røyse-
tene trener også den yngre garde selv, og spiller i klubbturneringen. 
- Men vi spiller ikke med hverandre på fritida, forteller brødrene, 
som sier at selv om de heier på hverandre, er de litt rivaler likevel!

Lillebror Jon Kristian (til venstre) snek seg foran 
storebror Pål på kvalitet. (Foto: Silje Bjerke)

Landsturneringen 2014
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Storebror Pål har flere kreative angreps-
partier å vise til fra årets NM. - Du virker 
som en aggressiv spiller? spør Norsk 
Sjakkblad.

- Pål er ikke aggressiv, han er dumdris-
tig! skyter lillebror Jon Kristian inn. 

Her er et av de aggressive – eller dum-
dristige? – partiene. Bedøm selv!

Ole Johan Ski - Pål Røyset
Mesterklassen NM, runde 3
Kommentarer: Silje Bjerke

1.Sf3 Sc6 2.d4 d6 3.Lg5 Hvit velger 
et uvanlig trekk mot svarts litt originale 
åpning. De vanligste trekkene er 3.e4, 
3.c4 eller 3.d5, men også Skis trekk har 
blitt prøvd på stormesternivå. 

3...h6 4.Lh4 g5 5.Lg3 Lg7 6.e3 Sf6 
7.Sfd2 e5 Hvits forrige trekk ga vekk 
kontrollen over e5-feltet, noe Røyset 
utnytter straks. Svart har fått en god 
stilling ut av åpningen. 

8.c3 0–0 9.Ld3 exd4 10.exd4 

10.cxd4 var å foretrekke, for å slippe 
å flytte kongen slik som skjer i partiet. 

10...Te8+ 11.Kf1 Lg4 12.Dc1 De7 
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Le2+ er allerede en ubehagelig trussel. 
13.f3 De3! 14.Dc2 Ld7 

Houdini angir den fantastiske varianten 
14...Lf5!! 15.Lxf5 Sxd4!! 16.cxd4 De2+ 
17.Kg1 Sg4!! med snarlig matt, for ek-
sempel 18.Dc4 Dd1+ 19.Sf1 Lxd4+. 
Men dette var ikke akkurat trivielt for 
et menneske å se. 

15.Lf2
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15...Sd5!? Starten på svært originalt 
spill fra Røyset – den svarte dronningen 
har ikke tenkt til å flytte seg! 

16.Le4 Sxd4! Åpner opp for løperen på 
d7 slik at denne kan komme til b5. Sam-
tidig blir Lxd4 aktuelt i en del varianter. 

17.Dd1 Det var nødvendig å spille 
17.cxd4. Etter 17...Lb5+ 18.Kg1 Lxd4! 
ser vi Røysets morsomme poeng, men 
ingenting er avgjort etter 19.Sf1. 

17...Sf5
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En original stilling! 18.Kg1 Sf4!?  
 
 

19.Lxe3 Sxe3 20.Db3
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Svart har gitt dronningen og foreløbig 
kun fått en offiser tilbake. Om dron-
ningofferet objektivt sett er korrekt er litt 
uklart, men det er i hvert fall ingen tvil 
om at det var en god praktisk avgjørelse. 
Stillingen er mye lettere å spille for svart 
enn for hvit, og Røyset avgjør raskt. 

20...d5 21.Lc2 Her måtte en ny offiser 
ut, for eksempel 21.Sa3 og kampen 
fortsetter. 

21...Sxc2 22.Sa3 Problemet er 22.Dxc2 
Te1+ 23.Sf1 Tae8 og svarts angrep er 
uimotståelig. 

22...Sxa1 23.Dd1 Te2 24.h4 Tae8 
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Svart truer blant annet Te1+ og Txg2+, 
og det finnes ingen redning. Hvit ga 
opp. Kreativt spill fra neste års elitespil-
ler! 0-1

Kreativt dronningoffer

Landsturneringen 2014
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Landsturneringen 2014

Kamp om presidentvervet
Medlemskap i idrettsforbundet, ny logo 
og kamp om presidentvervet var noen av 
stridighetene på årets kongress.

Det var svært god deltakelse på Norges Sjakkforbunds kon-
gress i Trondheim søndag 13. juli. Til tross for kollisjon med 
VM-finalen i fotball var det mer enn 90 frammøtte, hvorav 78 
stemmeberettigede. Kongressen varte fra kl 19 til 23.05.Her 
er de viktigste sakene:

Regnskap 
NSFs regnskap for 2013 viste et underskudd på 358 939 
kroner. Dette skyldes at inntektene ble cirka 500 000 kroner 
lavere enn i det reviderte budsjettet for 2013 fordi COT (Sjakk-
OL i Tromsø) ikke betalte tilskudd som planlagt. Det er uklart 
om disse midlene i det hele tatt vil bli utbetalt.

Logo
Følgende vedtak ble gjort om den mye omtalte nye logoen 
til Norges Sjakkforbund: “Den nye vedtatte logoen for NSF i 
2014 gjelder som jubileumslogo for 100-årsjubileet. Tidligere 
logo gjelder fortsatt inntil videre som NSFs ordinære logo.”

Hardersen-saken
Saken mellom Steinar Hardersen/Kjell Johannessen og Norges 
Sjakkforbund anses nå som ferdig diskutert og partene som 
forsonte.

Medlemskap i idrettsforbundet
Sentralstyrets forslag om å søke medlemskap i Norges 
Idrettsforbund ble diskutert både på Kongressen og på flere 
åpne møter under Landsturneringen. Kongressen vedtok: 
“Sentralstyret gis fullmakt til å utarbeide forslag til søknad om 
medlemskap i Norges Idrettsforbund. Før en søknad kan sen-
des må vedtak om dette fattes av ordinær eller ekstraordinær 
kongress i NSF.” En ekstraordinær kongress må avholdes før 
30.11.2014, som er siste frist for å søke medlemskap i NIF i 
fireårsperioden 2015-2019.

Utvidet eliteserie
Etter at SOSS rykket ned fra eliteserien 2013/2014 på grunn 
av regelbrudd og poengtrekk hos Vålerenga SK, vedtok 
Kongressen å utvide eliteserien fra 10 til 11 lag slik at SOSS 
skulle beholde plassen. Vedtaket lyder: “SOSS beholder eli-
teserieplassen, og eliteserien 2014/2015 spilles med 11 lag. 
Tre lag rykker ned. Det nye sentralstyret får ansvar for gjen-
nomføringen.” Akkurat hvordan dette skal foregå, med tanke 
på antall spillehelger, walk over og så videre, vil Sentralstyret 
komme tilbake til.

Økt kontingent
Forbundskontingenten ble satt opp fra 440 kroner til 480 
kroner (for ordinære medlemmer). Kontingenten til klubb 
og krets kommer i tillegg for det enkelte medlem.

Landsturneringen 2018
Moss SK fikk opsjon på Landsturneringen 2018 i forbindelse 
med sitt 100-årsjubileum. Det er foreløpig ingen arrangør til 
NM 2016. Neste år er det NM på Oppsal i Oslo.

Kamp om presidentvervet
Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Jøran Aulin-Jansson som 
president i NSF. I tillegg kom det forslag på Thomas Robertsen 
fra SK 96 som president. Etter skriftlig valg ble Aulin-Jansson 
valgt med 48 mot 27 stemmer (to blanke).

Etter flere benkeforslag og skriftlig valg ble følgende styre valgt:

President: Jøran Aulin-Jansson, Asker (gjenvalg)
Visepresident: Morten L. Madsen, Sotra (ny)
Kasserer: Oddvar Aasen, Moss (tidl. styremedlem)
Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk (gjenvalg)
Styremedlem: Thomas Robertsen, SK 96 (gjenvalg)
Styremedlem: Ellisiv Reppen, OSS (gjenvalg)
Styremedlem: Marianne Langvik, Trondheim (ny)
Styremedlem: Ingrid Dahl, Asker (ny)

Gledelig deltakertall
 
Med 504 deltagere (samt 8 i nybegynnerklassen), var det en gledelig oppgang i deltakertallet i 
årets landsturnering. I fjor deltok 488 spillere i hovedturneringen, 2012 hadde 437 deltagere, 
og Oslo-NM i 2011 ble også slått med sine 497 deltagere. Forrige gang Landsturneringen samlet 
flere deltagere var Bergen 2009, med 513 startende. I år var det særlig klasse 2 som markerte 
seg med hele 81 deltagere – vi må helt tilbake til Sandnes 2005 for å finne en større NM-klasse, 
da klasse 2 kunne skilte med 83 deltagere. (Takk til Per F. Olsen for statistikk.)
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50 år med NM-sjakk
Av Widar Fossum

Femti år har gått siden Widar Fossum del-
tok på sin første kongress. Her deler han 
sine mest minneverdige NM-historier.

Ved Landsturneringen i 1964 var det første gang i Norge at 
rundeoppsettet ble kjørt på en datamaskin. Den første data-
maskinen i Norge var på Kjeller, mens den andre ble anskaffet 
til Universitetet på Blindern. Da Landsturneringen i 1964 ble 
spilt på Blindern, sørget Per Ofstad og Hans Chr. Fotland for at 
rundeoppsettet ble kjørt der. Datamaskinen dekket to rom på 
til sammen nærmere 100 kvadratmeter. Kapasiteten på den 
maskinen er vel en brøkdel av kapasiteten på en vanlig laptop 
i dag. Det er derfor ikke tvil om at det ved 50-årsjubileet er 
skjedd en enorm utvikling både når det gjelder datautviklingen 
og utviklingen når det gjelder sjakk og data.

Da jeg møtte på min første kongress på Blindern i 1964, var det 
en sak jeg husker spesielt. Ralph Helmer Harris hadde vun-
net Buskerudmesterskapet og foreslo at Landsturneringens 
eliteklasse skulle bestå av kretsmesterne. Elitespilleren Daan 
de Lange var en hyggelig og vennlig mann, men nå ble han 
en ilter debattant mot forslaget. Det ble da heller ikke vedtatt. 

På kongressen i 1969 på Hamar foreslo Sigurd Heiestad at det 

skulle sendes et hilsningstelegram til kongen. Det ble vedtatt, 
og Heiestad fikk i oppdrag å gjøre dette. Litt senere på dagen 
kom Knut Bøckman ned i resepsjonen på hotellet, og traff der 
Sigurd, som ville vise ham telegrammet han hadde gjort klart 
til å sende. Det var et telegram stilet til Hans Majestet Kong 
Haakon VII – altså 12 år etter at han døde og Olav V hadde 
overtatt. Dette ble rettet opp og telegrammet sendt. Det andre 
jeg husker, var at jeg ble valgt til sekretær i forbundet, og jeg 
ble også med i redaksjonen for Norsk Sjakkblad.

Bråk på Sjefens hotell
En annen ting som skjedde under Landsturneringen i 1969, 
var at Jørgen Sauren – kjent som “Sjefen” – ble plaget av at 
det fra naborommet på hotellet ble spilt musikk konstant 
døgnet rundt. Sjefen klaget, men hotellet fant ikke ut av dette. 
En kveld ringe Sjefen til resepsjonen og fortalte at nå var det 
ekstra ille. Resepsjonen lovte å undersøke forholdet. En stund 
etter banket det på døren til Sjefens rom. Det var en mann 
fra resepsjonen, som fortalte at han hadde gått rundt i kor-
ridoren uten å høre noe støy. “Men det hjelper kanskje nå”, 
sa han og gikk bort til et apparat på veggen, som han skrudde 
på. Det var radioen på Sjefens eget rom som sto på, og etter 
at den ble slått av, ble Sjefen svært fornøyd med freden som 
hersket på hotellet.

Landsturneringen 2014
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- Datamaskinen dekket to rom på til 
sammen nærmere 100 kvadratmeter.
 
Teknologi under Landsturneringen 1964

Sjefens kanskje mest kjente replikkveksling skjedde en del 
år tidligere. Oslo Damesjakklubb leide spillelokale av OSS på 
1950-tallet, og deres sterkeste spiller var Catharina Skjøns-
berg. En dag var Sjefen inne og så på partiene som ble spilt, 
og registrerte at fru Skjønsberg sto forholdsvis dårlig. Da han 
gikk ut av lokalet, traff han på fru Skjønsberg, og sa til henne: 
“Nå er jeg glad jeg ikke er i Deres bukser, fru Skjønsberg.” 
Og han fikk umiddelbart svaret: “Der har De da heller ikke 
noe å gjøre, herr Sauren!”

Til kongressen i Kristiansund i 1970 hadde Trygve Waage 
varslet at han ikke ville ta gjenvalg som president. Da vi kom 
til punktet valg, opplyste valgkomiteens formann  
(K. O. Johansen fra Nordstrand) at valg-
komiteen ikke hadde klart å finne noen 
aktuell presidentkandidat. Trygve 
Waage foreslo da, støttet av Knut 
Bøckman, at kongressen skulle 
henvende seg til Arnold J. 
Eikrem, og spørre om han 
var villig til å stille som 
kandidat. Det var han, og 
han ble valgt.

Regnskapskrøll
Noen har ment at kongres-
sen på Røros i 1972 var en 
parodi. Jeg vil heller si at den 
var uvanlig. Birger Mathisen fra 
Trondheim ble valgt til kasserer i 
1970. Både i 1971 og i 1972 ble det 
lagt frem regnskaper av kasserer Birger 
Mathisen. Han var til stede i Skien i 1971, og var 
svært sint fordi han ikke hadde fått se verken regnskap el-
ler bilag. Arnold ba meg snakke med ham, slik at han roet 
seg og ville ta gjenvalg som kasserer. Jeg fortalte ham da at 
Arnold lovet bot og bedring, slik at han skulle få full tilgang 
til alle bilag og opplysninger han trengte for å kunne sette 
opp et skikkelig regnskap. Selv om han var i Skien, så møtte 
han ikke på kongressen, for som han sa: “Dette er ikke mitt 
regnskap!” Revisorene hadde noen mindre bemerkninger til 
regnskapet som ble godkjent.

Imidlertid viste det seg at Arnold ikke holdt det han lovet 
Birger Mathisen. Antakelig var det Arnolds kone Esther som 
førte regnskapene, og det var sikkert ingen enkel oppgave, da 
Arnold ikke var noe ordensmenneske. Imidlertid var det klart 
for alle at Arnold i løpet av disse to årene hadde subsidiert 
norsk sjakk. Da det i 1972 ble lagt frem et regnskap som 
revisorene ikke ville anbefale godkjent, var det klart det ville 
bli støy. Kongressens dirigent (Gunnar Jonsrud fra OSS) styrte 
forhandlingene med streng hånd. Noen få fikk ordet med 

beskjed om at de hadde ett minutts taletid. Andre som forsøkte 
å tegne seg, fikk beskjeder som “Du har hatt ordet før!” eller 

“Vi vet hva du mener!”, slik at det gikk raskt unna. 
Da man visste at regnskapet bidro til å styrke 

norsk sjakks økonomi, det var økt 
sjakklig aktivitet, og dette skyldtes 

at presidenten hadde subsidiert 
sjakken, så ble regnskapet 

godkjent.

Under valget ble det valgt 
ny kasserer, slik at en vis-
ste at Esther ville fortsette 
å føre regnskapet, og for 
øvrig kom jeg inn igjen i 

forbundsstyret etter to år 
som formann i Oslo og Om-

egn Sjakkrets. Og kongressen 
var den korteste jeg har vært 

på, i og med at den kun varte i 
halvannen time.

Under Landsturneringen i Sandefjord i 1974 
var jeg turneringsleder. En dag oppdaget jeg at en seksåring 
i Lilleputtklassen ikke noterte trekkene. Jeg sa fra til ham at 
det var noteringsplikt. Da så guttevalpen på meg med store 
øyne og sa: “Men jeg kan ikke skrive jo!” Jeg forklarte da at 
han måtte sette en strek for å markere hvert trekk. Det var 
Simen Agdesteins første landsturnering.

Ungdomsforbund og røykeforbud
Den viktigste saken på kongressen i Bergen i 1977 regner 
jeg med at alle er enig i, var mitt forslag om opprettelsen av 
Norges Sjakkforbunds Ungdom (NSFU). Det ble vedtatt og 
Trygve Waage ble valgt til formann og jeg nestformann. Arnold 
J. Eikrem var noe betenkt til forslaget, fordi han fryktet NSFU 
ville utvikle seg til å bli “en stat i staten”. Jeg klarte å overtale 
ham, men har i ettertid måttet innrømme at han fikk rett.

To andre forslag bør nevnes. Det var forslaget om igjen å 
opprette en kvinneklasse under landsturneringen. Gjennom 
1950-tallet og begynnelsen av 60-tallet var Tora Møllmann fra
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Trondheim Norges klart beste kvinnelige sjakkspiller. Etter at 
hun ga seg, var det Mary Klingen som var best. I 1977 var det 
mulig den mye yngre Anniken Omholt-Jensen kunne konkur-
rere med henne. Begge var til stede på kongressen, og begge 
uttalte seg negativt til forslaget, som dermed ble forkastet.

Den andre kuriositeten var forslaget fra storrøykeren Tom 
J. Johanssen (i dag Tom Ivar Jenkins) om røykeforbud i 
forbundets turneringer. Ragnar Hoen var innom kongressen 
og sa klart ifra at hvis forslaget ble vedtatt, ville 1977 bli hans 
siste landsturnering. Som vi alle vet ble forslaget vedtatt, og 
vi har hatt gleden av å se Ragnar i de fleste landsturneringer 
etterpå. På kongressen i Risør i 1978 ble det opplyst at Tom 
J. Johanssen (Jenkins) og jeg av FIDE var utnevnt til IA (in-
ternasjonale dommere). På samme kongress ble det vedtatt 
å opprette Reglementsutvalget (RU) med oss samt Arnold 
som medlemmer.

12,5 timers kongress
Jeg hørte etter årets kongress i Trondheim at noen klaget fordi 
den varte i omtrent fire timer. Kongressen i Molde i 1979 varte 
i vel 12½ timer. Det var da klart at Arnold J. Eikrem ville gå 
av som president. Tom Jenkins hadde det siste året arbeidet 
for å få full oversikt over forbundets økonomiske situasjon. 
Det viste seg at han måtte gå flere år tilbake for å få klarhet i 
situasjonen overfor forbundets debitorer og kreditorer. Det var 
en flott innsats Tom gjorde, som han fortjener full honnør for. 

Selv om den økonomiske situasjonen på forhånd var kaotisk, 
var den status som ble presentert i Molde i samsvar med 
de faktiske forhold. Jeg hadde derfor den glede å foreslå at 
Arnold ble takket av for ni år som president med å bli nytt 
æresmedlem. Og jeg er fremdeles overbevist om at dette var 
et riktig forslag i den situasjonen forbundet var i, noe også 
kongressen sa seg enig i med å stemme for forslaget.

På kongressen i Oslo i 1980 gikk jeg ut av sentralstyret etter 
åtte år sammenhengende. Med det året jeg var sekretær under 
Trygve Waage og året som visepresident under Tom Jenkins 
1986-87 har jeg sittet i sentralstyret/forbundsstyret i ti år. 
En annen ting som skjedde var at den gjennom store deler 
av 1970-årene lovede Års- og håndboka i årsberetningen ble 

lovet ferdig, og dermed skulle bli “noe mer enn et tragiko-
misk avsnitt i årsberetningen”. Og i løpet av det året klarte 
daværende visepresident Johs. R. Kjeken å realisere denne.

Også i årene etter har jeg vært på de fleste kongressene, noen 
ganger med større engasjement enn andre. På kongressen i 
Asker i 1988 foreslo Bjørn Tiller og jeg at innføringen av et 
landsdekkende NM i seriesjakk skulle utredes. Forslaget ble 
vedtatt, men det tok mange år før et sentralstyre tok fatt i opp-
gaven, slik at Eliteserien først ble innført i sesongen 2006/07. 

Markedsføring av sjakkens egenart
Fra rundt 1980 har jeg vært spesielt opptatt av at norsk sjakk 
må satse mer på å markedsføre sin egenart, for som en 
konsekvens av dette, å stå sterkere i forhold til sponsorer. Da 
Sentralstyret i vinter opplyste at det ville ta tak i markedsfø-
ringen av norsk sjakk, gledet det et gammelt hjerte. På årets 
kongress ble det gitt en kort orientering om resultatet av 
Magnus Carlsen-effekten (“når det regner på presten, drypper 
det på klokkeren”-effekten), men ikke informert om hvordan 
Sentralstyret vil ta tak i problemstillingen. Det er imidlertid gått 
så kort tid siden markedsføring ble prioritert, at vi får håpe 
Sentralstyret kommer sterkere tilbake til dette!

Under sjakkturneringen i Tromsø var Torstein Bae og Atle 
Grønn engasjert av NRK som ekspertkommentatorer, og gjorde 
en god jobb som dette. I tillegg gjorde de en glimrende jobb 
med å markedsføre norsk sjakk generelt. Hurra!

Den viktigste saken på kongressen i Trondheim i 2014 var 
forslaget om å søke medlemskap i Norges Idrettsforbund. Men 
forslaget ble utsatt til en ekstraordinær kongress til høsten, 
slik at dette ble raskt unnagjort. Den andre store saken ble at 
det stilte en motkandidat til Jøran som president. Etter min 
mening var det hyggelig at sjakkentusiasten Jøran ble gjenvalgt.

En hyllest til Magnus
Til slutt vil jeg hylle Magnus Carlsen ved å sitere en notis i 
Aftenposten (den viser at en ikke trenger å være intellek-
tuell for å være lege, mens det på den annen side er klart 
at dersom Magnus Carlsen tilfredsstilte denne legens krav, 
ville han hatt minimum to Nobel-priser og fått diverse an-
dre priser, men han ville ikke vært verdensmester i sjakk):  
 
“I Vårt Land skriver lege Morten Horn om Magnus Carlsens 
fabelaktige hjerne, som han mener må være skapt for å vinne 
i sjakk: ‘Men hvor fantastisk er nå egentlig det? Jeg hadde 
blitt adskillig mer imponert dersom vår nye helt hadde brukt 
hjernen sin til å løse kreftgåten, skape forsoning i Midt-Østen, 
eller gi trøst og lindring til et døende barn.’ Stilt overfor slike 
krevende utfordringer ville nok selv Carlsen ha blitt matt.”

Landsturneringen 2014

- Andre som forsøkte å tegne seg, fikk 
beskjeder som "vi vet hva du mener!"
 
God stemning på Kongressen i 1972
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1. Christian Harstad, OSS     +19   +23  +7     –3     +4    –2    +8   +16  =10  6,5
2. Ole Smeby, Kongsvinger     =17   =21  +26  +11   +3  +1    =4    +9     –6  6,5
3. Per O. Andersen, SOSS     +20   =4    +12  +1      –2   =8   =16  +5    =9  6
4. Tore Langmyhr, Trondheim 5,5 5. Terje Lund, Levanger 5,5 6. Per Kr. Vigdal, Nordstrand 5,5 7. Aleksander Omtvedt, 1911 
5,5 8. David Lilleøren, OSS 5 9. Tore Tjensvoll, Bergens 5 10. Brede Hagen, Elefantene 5 11. Håkon Haugsrud, Lillehammer 
5 12. Per Gisle Svendsen, 1911 5 13. Carsten Aubert, Nordstrand 5 14. Øyvind Ukkelberg, Stjørdal 5 15. Leif Bjornes, Kristian-
sand 5 16. Raymond Boger, 1911 4,5 17. Henrik Sjøl, Akademisk 4 18. Asbjørn O. Steinskog, Sandnes 4 19. Arild E. Monsøy, 
Trondheim 4 20. Roger Sætre, Bergens 4 21. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 3,5 22. Leif Trygve Hegvik, Sandnes 3,5 23. WFM 
Sylvia Johnsen, OSS 3,5 24. Hans Arild Runde, Akademisk 3,5 25. Lasse T. Solbu, Trondheim 3 26. David Lange, Follo 3 27. 
Lars Johansen, Nordstrand 3 28. Bjørn Haveland, Bærum 1,5.

Klasse 1: Nervepirrende finish
Christian Harstad tok ledelsen i klasse 1 fra start, men ble 
forbigått midtveis av en storspillende Ole Smeby. Etter en ner-
vepirrende sisterunde snek Harstad seg forbi på målstreken.

Vi hopper inn i den avgjørende sisterunden, der et meget velspilt parti 
sikret Harstad klasseseieren. Vinneren kommenterer selv.

Christian Harstad - Brede Hagen, runde 9
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Ld3 Lg7 
8.h3 0–0 9.Sf3 b5 10.Sxb5 Te8 11.0–0 Sxe4 12.Te1 a6 13.Sa3 Sf6 
14.Txe8+ Sxe8 15.Lg5 Sf6 Alt er fortsatt teori og Dreev angir i boka 
Dreev vs the Benoni 15...Dc7! og 15...Lf6 som bedre alternativer. Han 
gir etter 15...Sf6 som spilt i partiet følgende: 16.Sc4  Lb7 17.Sfd2  Dc7 
18.Se4  Sxe4 19. Lxe4 Sd7  20.Lf4.

16.Sc4 Lb7 17.Le4 Dc7 18.Lxf6 Lxf6 19.Dd2 Sd7 20.Df4 Le7 
21.Te1 Sf6 22.Se3 Sh5 23.Dh2 Te8 24.g4 Sf6 25.Df4 Dd8 26.Sd2  
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Jeg hadde nå fått vite at Smeby hadde tapt sitt parti og jeg dristet meg 
til et remistilbud. AVSLAG! 26...Da5 27.Sec4 Dxa2 28.Lb1 28.Lc2 er 
mye farligere for svart, da dronningen nesten er fanget. 

28...Da4 29.Txe7 Txe7 30.Dxf6 Te1+ 31.Kh2 Lxd5 32.Sxd6 Dd1 
33.Dd8+ 33.Le4 først er farligere. 33...Kg7 34.S2e4 Lxe4 35.Lxe4 
Dd4 36.Se8+ Kf8 37.Sd6+ Kg7 38.Se8+ Kf8 39.Sd6+ Kg7 
40.Se8+ Kf8 1/2-1/2 

Harstad begynte med sjakk i Trondheim sjakklubb 
da han var 11-12 år gammel. Den 47-årige legen 
forteller at han har brukt mye tid på sjakk de 
siste tre årene. 

- Jeg leser teori, spiller gjennom stillinger fra bøker 
på pcen, og trener litt sluttspill, forteller han. - Jeg 
har en sluttspillsbok som jeg snart har brukt to 
år på – og nå er jeg kommet omtrent halvveis!

Men noen spesielle forberedelser før NM-
suksessen var det ikke. - Jeg gikk lange turer i 
marka og plukket multer, forteller Harstad. Neste 
år blir det mesterklassen. - Der kan alt skje! sier 
OSS-spilleren.

Landsturneringen 2014
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1. Ola Liabøtrø, Akademisk     +38   +5   +10   +33   +16   =8   +7    +4    =2  8
2. Gisle Bjugn, Sotra     =35   +67  –23   +45   +9    +18   +22  +16  =1 7
3. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand   –32    +68  =24  +46   =35  +33   +39  +10  +8 7
4. Torstein Furnes, Follo 6,5 5. Yonne Tangelder, OSS 6,5 6. Bjørn Emil Jørgensen, Trondheim 6,5 7. Vegard Øverås, Sandnes 6 
8. Per Blikra, Stavanger 6 9. Fredrik Johnsen, Trondheim 6 10. Eirik V. Kallset, Kristiansund 6 11. Jon A. Stokhaug, Stjørdal 6 12. 
Vegard Simensen, Kristiansund 6 13. Jussi Dyrnes, Nordstrand 6 14. Dag Andersen, Sarpsborg 6 15. Tom R. Wister, Kirkegata 6 
16. Karim Ali, Fribonden 5,5 17. Edvin Dybvik, SMPOAÅ 5,5 18. Ole Martin Wiig, Molde 5,5 19. Andreas Strand, Modum 5,5 20. 
Alena Ayzenberg, Elefantene 5,5 21. S. Kristian Røilid, Mosjøen 5,5 22. Knut Valle, Otta 5 23. Trond Ferkingstad, Trondheim 5 
24. Sigurd Kittilsen, Akademisk 5 25. Arild Tørum, SMPOAÅ 5 26. Jonny Schmidt, direkte 5 27. Ole Jakob Hegelund, Tromsø 5 
28. Eirik Søreng, Akademisk 5 29. Jan M. Øverås, Sandnes 5 30. Yngve Rasdal, Masfjorden 5 31. Thoralf N. Barstad, Nordstrand 
5 32. Jørgen Dyrstad, Akademisk 4,5 33. Nils J. Schjelderup, Harstad 4,5 34. Trond Harald Saltnes, Kristiansund 4,5 35. Jon 
Kielland-Lund, Follo 4,5 36. Thomas Stene, Groruddalen 4,5 37. Sigmund Lunde, Sarpsborg 4,5 38. August Berntsen-Øybø, 
1911 4,5 39. Martin Saltvedt, Stavanger 4,5 40. Cornelius Kvendseth, Nordstrand 4,5 41. Hans Hovden, Kirkegata 4,5 42. Svein 
Folkvord, Stavanger 4,5 43. Odd Christoffersen, Bergens 4,5 44. Trond Jacobsen, 1911 4,5 45. Geir O. Aagedal, Bergens 4,5 46. 
Gunnar Lie, Porsgrunn 4,5 47. Bagher Portazadi, Bergens 4,5 48. Magnus Aartun, Stavanger 4,5 49. Anders Sørjordet, 1911 
4 50. Øyvind Mørkedal, Bergens 4 51. Per Inge Dalheim, Mosjøen 4 52. Finn Henrik Aas, Nittedal 4 53. Per Chr. Ødegaard, 
Trondheim 4 54. Jarle Ness, Nordstrand 4 55. Øyvind Fossheim, Fribonden 4 56. Carl Christian Aarnes, Nordstrand 4 57. 
Torben Winther Jensen, OSS 4 58. Sherington Amarapala, Lørenskog 4 59. Oddbjørn Ørsnes, Stjernen 4 60. Bjarte Engeset, 
Larvik 4 61. Edvard Våge, Sotra 3,5 62. Linda Marie Hansen, Trondheim 3,5 63. Svein Johansen, Stjørdal 3,5 64. Aina Marie 
Svendsen, Stavanger 3,5 65. Audun Hoem, Kristiansund 3,5 66. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 3,5 67. Ketil Drevvatn, Mosjøen 
3,5 68. Lars Martin Krogseth, Lillehammer 3,5 69. Rune Taranger, direkte 3,5 70. Magnus Jakobsson, Trondheim 3,5 71. Pål 
Moe, OSS 3,5 72. Thomas G. Larsen, Larvik 3,5 73. Rolf Haug, OSS 3,5 74. Holger Lange, Follo 3,5 75. Daniel Barker, 1911 3 
76. Paul Emil Hjelm-Hansen, Trondheim 3 77. Truls Skauge Klausen, Drammens 3 78. Odd H. Birkestrand, Masfjorden 2,5 
79. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 2,5 80. Ketil Moen, Steinkjer 2 81. Øyvind Hoem Vaseng, Kristiansund 1.

Klasse 2: Rekordstor klasse

Landsturneringen 2014

Med 81 deltagere var klasse 2 en av tidenes største NM-klasser. God 
lagfølelse med klubbkameratene ga en overlegen seier til Ola Liabøtrø.

- Vi var noen fra klubben som fikk bo gratis i et studentkollektiv.  Vi analyserte 
partier og forberedte åpninger hver dag i tillegg til å finne på mye moro. Vi fikk 
en slags lagfølelse og det bidro til at NM ble en veldig fin opplevelse, forteller 
Liabøtrø (25), som er doktorgradsstipendiat i fysikk og spiller for Akademisk 
sjakklubb i Oslo. - Ut fra resultatene kunne det kanskje se ut som at jeg hadde 
god kontroll, men det var endel partier jeg nok burde tapt, så jeg var litt heldig 
også. Jeg spilte nokså fort og det kan kanskje ha bidratt til at det ofte var mot-
standeren som gjorde den siste feilen, sier han.

Liabøtrø lærte sjakk av sin far Pål-Ole Liabøtrø, som er FIDE-mester. - Jeg lærte 
reglene veldig tidlig, men spilte ikke aktivt i klubb før sent på barneskolen.  Jeg 
rakk å få med meg et par BGP-seire og en seier i klubbmesterskapet i Stjernen 
SKU før sjakken måtte vike for ishockey. Jeg spilte ikke noe mer organisert sjakk 
før jeg begynte på universitetet og har siden 2008 raska med meg seire i høst-
turneringen 2012 og klubbmesterskapene i 2012 og 2014, selv om disse ikke 
ga like fine pokaler  – egentlig ingen faktisk, forteller han.

Etter en sterk spurt tok Gisle Bjugn andreplassen i NMs suverent største klasse 
– og fikk vist at de ansatte på Sjakkontoret også kan flytte brikkene.
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1. Henrik Karlstrøm, Svartlamon   +7    +11    +37    +19    =16    =2    –4    +25    +5 7
2. Torge Ugland, Nordstrand     +33  =5      +49    +26   +12     =1   =7    +17   =4 7
3. Alexander Berezkin, Trondheim     =14  =36    +11    +17   =35    +25 +34   =4    +15 7
4. Frank Eggerud, Tinn 6,5 5. Mathias Nesheim, OSS 6,5 6. Andreas Skotheim, Tønsberg 6,5 7. Olav K. Hageberg, Vålerenga 6 8. 
Martin Bråten, Kristiansand 6 9. Aleksander Jacobsen, Trondheim 6 10. Bengt-Arne Jørgensen, Komsa 6 11. Tore M. M. Hauan, 
Trondheim 5,5 12. Lars Lium, Orkdal 5,5 13. Safeer Uddin Mansoor, Søråshøgda 5,5 14. Frode Fredriksen, Stavanger 5,5 15. 
Erik Søiland, Stavanger 5,5 16. Birger Kvam, Svartlamon 5 17. Tomm Gulliksen, Stjernen 5 18. Kazim Yilmaz, Drammens 5 
19. Egil Fagerbekk, Trondheim 5 20. Tommy Kokkvoll, Trondheim 5 21. Johnny Lund, Nordstrand 5 22. Edvin Jarve, Stavanger 
5 23. Harald Mottang, Stjernen 5 24. Yngve G. Fossheim, Fribonden 5 25. Sverre S. Dyrhaug, Stavanger 4,5 26. Karl-Johan 
Rist, Alta 4,5 27. Jostein Sørhus, Bergens 4,5 28. Åsmund Forfang, Orkdal 4,5 29. Otto Brokke, Drammens 4,5 30. Trond 
Kristensen, Mosjøen 4,5 31. Ola Torstein Endresen, Moss 4,5 32. Leif E. Wærstad, Lillestrøm 4,5 33. Tormod Prytz, NSSF 4,5 
34. Kjetil Ruud, Follo 4 35. Jan Petter Opedal, Trondheim 4 36. Tor Skaslien, Vålerenga 4 37. Øyvind Carstensen, Nordstrand 
4 38. Hans B. Andreasen, Orkdal 4 39. Gitle Kirkesola, OSS 4 40. Steinar Lode, Kongsvinger 4 41. Lars A. Stensen, Vestvågøy 4 
42. Johnny Karl Pedersen, Tromsø 4 43. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 3,5 44. Kasher Shehzad, Smeaheia Sandved 3,5 45. 
Ingrid Strand, Modum 3,5 46. John Ivar Brekke, Trondheim 3,5 47. Bjørn Noralf Dybvik, Aalesunds 3,5 48. Rune Bergquist, 
Tønsberg 3,5 49. Jan Ove Lorentzen, Porsgrunn  40 3 50. Rolf A. Olsen, Samisk 3 51. Yngve Lindsjørn, Stjernen 3 52. Lars Erik 
Brobakken, Lillehammer 3 53. Ole Petter Pedersen, Kampen 3 54. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 3 55. Christer Vinje Gimse, 
Stjernen 2,5 56. Eirik Moltu, Sarpsborg 2 57. Anders Stanghelle, Nord-Odal 1,5.

Klasse 3: Sterkt NM-comeback
Henrik Karlstøm deltok i sin første 
landsturnering på 13 år, og vant 
like greit klasse 3 i både langsjakk 
og lynsjakk-NM.

31-åringen jobber som forsker ved 
NTNU, og spiller ukentlig i Svartlamon 
sjakklag i Trondheim. 

- Vi er glade amatører og hovedsakelig 
en sosial klubb, men med litt fokusert 
innsats og hjelp fra vår lokale FM Tor-
ben Myrvold har vi alle blitt bedre de 
siste årene – nok til å rykke opp til 1. 
divisjon i Midtnorgeserien i år, forteller 
Karlstrøm.

Han spurtet ut fra startblokkene med 
fire strake seire, før kampen tetnet seg 
til midtveis. - Jeg fikk en god start, og 
ble kanskje litt vel avslappet halvveis 
uti, men et sviende tap mot Frank Eg-
gerud var en vekker for å skjerpe meg 
i innspurten. Jeg hadde også litt flaks i 
den forstand at jeg var avhengig av remis 
på førstebordet i siste runde i tillegg til 
at jeg vant mitt parti, så jeg hadde et 
lettelsens øyeblikk da jeg så at de avtalte 
remis på nabobordet omtrent akkurat 

idet jeg fikk inn en snikete kombinasjon 
i mitt parti, sier han.

- Jeg har spilt sjakk “hele livet”, fra jeg 
var fem år og stilte opp i Oslo Schak-
selskaps lokaler hver uke, men noe 
stortalent kan jeg vel ikke sies å ha vært. 
Jeg spilte en del turneringer i tenårene, 
og gjorde det bra i GP et år, og var med 
og vant NM for ungdomsskolelag med 
Marienlyst, anført av Martin Østtveit. De 
siste tolv-tretten årene har det blitt lite 
turneringsspill og mer sosialt spill. In-
ternett er også fint for spilling som ikke 
bryter så mye inn i en travel kalender. 

- Hva betyr sjakk for deg? 

- Litt filosofisk kan man si at sjakk er 
både tvekamp og selvprøve. Du skal 
beseire en motstander, men samtidig 
er det dine evner og fantasi det står på 
– det finnes ikke flaks i sjakk. Et annet 
attraktivt aspekt ved spillet er det ana-
lytiske og artistiske, som gjør det mulig 
å se dype strukturer og fantastiske 
variasjoner i noen abstrakte symboler 
på et rutenett.

- Når det er sagt er det først og fremst en 
utrolig hyggelig ting å holde på med i godt 
selskap! Jeg kommer til å spille sjakk så lenge 
det er gøy og jeg føler jeg har noe å lære – og 
fra der jeg står er det en uendelighet igjen å 
lære! Men å prøve seg i klasse 2 er jo et kon-
kret mål for det kommende året. Og klasse- 
seier motiverer for å dra til Oslo neste år!

Landsturneringen 2014
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1. Arne Unneland, Aalesunds     +37    +35   +13   +11   +2    +5   =4    –3     =6  7
2. Vidar Gjære, direkte     +18    =7     +25   +6      –1     –9   +11  +12  +10  6,5
3. Benjamin Fjellheim, Groruddalen   +41   +39    =6     =10   =18  +7  =13  +1    =4  6,5
4. Kjetil Holm, Trondheim 6,5 5. Tormund Blikra Vea, Stavanger 6 6. Michael W. Fuglesang, OSS 6 7. Stig Gyland, Sandnes 6 8. 
Morten Rolstad, OSS 6 9. Idar Sørensen, Kirkenes 6 10. Petter Andreas Wadstensvik, Kristiansund 5,5 11. Joakim Bystadhagen, 
direkte 5,5 12. Per Nicolai Robertsen, Caissa 5,5 13. Iver Halse, Kristiansund 5 14. Ove Johansen, Stovner 5 15. Bård Inge 
Singstad, Svartlamon 5 16. Tarjei Benjaminsen, Trondheim 5 17. Jens Petter Olsen, OSS 5 18. Leo Andreas G. Vatnestrøm, 
Stavanger 4,5 19. Helmer Nilsen, Konnerud 4,5 20. Torkel Hansen, Trondheim 4,5 21. Reidar Angell Hansen, SMPOAÅ 4,5 22. 
Odd G. Ridal, direkte 4 23. Raymond Arntsen, Mosjøen 4 24. Jørgen Brobakken, Hamar 4 25. Eirik Hauge, Fana 4 26. Hans-
Kristian Arntzen, Trondheim 4 27. Øyvind B. Fløtten, Modum 4 28. Claes Høglund, Svartlamon 4 29. Håvard Bruun-Olsen, 
Svartlamon 4 30. Aud Norunn Strand, Modum 4 31. Andreas G. Fossheim, Fribonden 4 32. Morten A. Svendsen, OSS 4 33. 
Torstein M. Johansen, Kristiansand 4 34. Rudi Kilen, Orkdal 3,5 35. Odd-Einar Ingebretsen, Holmestrand 3,5 36. Tormod 
Thingstad, Hønefoss 3,5 37. Håvard Skotheim, Tønsberg 3 38. Joachim Kjelstrup, Follo 3 39. Anton Amarapala, Strømmen 2,5
40. Idar Evenstad, Harstad 2,5 41. Magnus Dahl Jenssen, Kristiansund 1,5 42. Kari Kristine Engan, NSSF 1.

Klasse 4: Seier til pappa
Som så ofte før markerte sjakkforeldrene seg sterkt 
i klassene 4 og 5. Arne Unneland driver barnesjakk 
med sønnene i Ålesund, og viste at også pappa kan 
flytte brikkene.

Med seks seire på de seks første rundene ledet Unneland 
klasse 4 fra start til mål. - Det gikk veldig bra til å begynne 
med. Så ble jeg litt defensiv mot slutten og det ble litt tøffere. 
Men det holdt inn såvidt! sier Unneland, som til daglig jobber 
med webløsninger i Posten.

Unneland er leder for Aalesund barnesjakklubb, og tok opp 
sjakken igjen da barna begynte å spille. - Jeg spilte en del mot 
slutten av barneskolen og på ungdomsskolen. Vi var en gjeng 
på Lærdal som deltok i kretsmesterskap og annen lagsjakk. 
Men så spilte jeg ikke så mye i en periode, bare på nettet. Etter 
at særlig den eldste sønnen min viste interesse for sjakk, har 
det blitt mer spilling, forteller han.

- Nå spiller jeg i klubben i Ålesund, og litt på nettet. Så orga-
niserer jeg trening og turneringer for barna i klubben. Det er 
artig å se at barna har det gøy med sjakk!

Landsturneringen ga definitivt mersmak. - Dette var min 
første landsturnering, og jeg likte veldig godt måten den var 
organisert på. Ofte kan det bli litt stress på turneringer med 
mange partier etter hverandre, men her var det perfekt med 
rolige morgener og mye av dagen fri til å være sammen med 
familien. Jeg skal prøve meg i klasse 3 neste år. Det blir spen-
nende å se hvordan det går!

- Hva betyr sjakk for deg?

- Det er gøy å få bryne seg og få brukt hodet. Og så er det 
moro å kunne konkurrere selv om man er litt opp i årene. 
Det er ikke alle aktiviteter hvor man kan det når man er 
blitt voksen!

Landsturneringen 2014
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1. Martin Raknes Holth, Trondheim   +34   =6   +21   +3   =26   +25   +4   +2   +7  8
2. Egil Horstad, Søråshøgda     +40   +7   +18  =26  +10   +11   +5    –1    –4  6,5
3. Morten Frost, Kristiansund     +14   +44  =5    –1    =8     +22   +25  =9  +11  6,5
4. Peter Scott Munk, Stavanger 6,5 5. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 6,5 6. Christoffer Møllenhoff, Stjernen 6 7. Truls Helge Øi, 
Trondheim 6 8. Idun Thorvaldsen, Follo 6 9. Daniel Mollan, direkte 6 10. Øivind Flæsen, Stavanger 5,5 11. Asle Tandberg, 
Modum 5,5 12. Knut Henrik Tallaksen, Stavanger 5,5 13. Kjetil Iversen, Søråshøgda 5,5 14. Karl Vallevik, Stjernen 5 15. Sverre 
Hoem, Kristiansund 5 16. Katja Hanebuth, Fredriksstad 5 17. Scott Macody Lund, Trondheim 5 18. Odd Morten Øvereng, 
Stjørdal 5 19. Helge F. Pedersen, Moss 5 20. Markus Knutsen, Moss 5 21. Gjermund Tandberg, Modum 4,5 22. Elias Kjerpeseth, 
Trondheim 4,5 23. Thorleif Øien, direkte 4,5 23. Christian Sandberg, Kongsvinger 4,5 25. Johan Lien, Hønefoss 4 26. Espen 
Haltvik Bakke, Kristiansund 4 27. Erik Kristiansen, Moss 4 28. Ole Birkeland, Kristiansand 4 29. Torgeir W. Lindland, Svartlamon 
4 30. Trond Ove Svendsen, Tromsø 4 31. Sigurd Lauvås Gaure, OSS 4 32. Lars Paul Huse, Nordstrand 4 33. Dawan Wilairam, 
Gjøvik 4 34. Paul Ivar Johansen, Trondheim 3,5 35. Anniken Vestby, Tromsø 3,5 36. Nora Trasti, Tromsø 3,5 37. Martin Lyngås, 
Drammens 3,5 38. Magne O. Bolme, Tønsberg 3,5 39. Edvard Lewis Gjetrang, Groruddalen 3 40. Jardar Iversen, Kongsberg 3 
41. Kristian Hjelm-Hansen, Trondheim 3 42. Karl P. Jernberg, Tromsø 3 43. Ann-Elin Arnesen, direkte 3 44. Amund Stenseth, 
Trondheim 2 45. Kim Gisle Tronsmo, Trondheim 2 46. Erik Opseth, Elverum 1,5.

Klasse 5: Lynrask framgang
Bare ni måneder etter at han begynte med sjakk, gikk Martin 
Raknes Holth overlegent til topps i klasse 5.

- Jeg beygnte med sjakk i september 2013, rett før Carlsen-bølgen slo 
til, forteller 21-åringen, som opprinnelig er fra Nord-Odal. - På det 
tidspunktet var jeg helt elendig, jeg kunne bare reglene. Jeg begynte å 
spille på chess.com og ratingen der gikk under 500. Men så begynte 
jeg å spille veldig mye, og da steg nivået litt etter litt.

- Hvordan har du klart å bli så god så raskt?

- Jeg har mange venner som spiller, blant annet Andreas Strand som 
spilte i klasse 2. Han har lært meg en del. Så er det stor sjakkinteresse 
på fysikk og matte på NTNU der jeg studerer, og vi har startet en 
liten sjakklubb. Vi møtes hver lørdag og spiller lynsjakk. Jeg hadde 
en jevngod kamerat jeg gjerne ville slå, så da begynte jeg også å se 
teorivideoer på YouTube og jeg kjøpte noen sjakkbøker. 

- Landsturneringen var min andre turnering, forteller Holth. - Jeg 
hadde spilte tre langsjakkpartier tidligere, i Rosenborg GP.

- Hva var forventningene dine før NM?

- Jeg hadde ambisjoner om å vinne; jeg tenkte at skal jeg være med, 
må jeg gå inn for å vinne eller i hvert fall topp 3. 

At en uratet spiller vinner klasse 5 er intet nytt. I fjor var det Bjørn 
Emil Jørgensen – også han fra Trondheim sjakklubb – som vant sin 
første turnering etter å ha spilt svært mye på internett. Jørgensen 
klarte en sterk 6. plass i klasse 2(!) i år.

Til tross for suksessen har ikke Holth de store ambisjo-
nene framover. - Jeg spiller for å ha det gøy og bli jevnt 
bedre, men også skolen tar mye tid og jeg starter opp en 
bedrift nå som vil kreve mye arbeid. Landsturneringen 
var veldig gøy, men det var lettvint denne gangen siden 
det var i Trondheim der jeg bor, så jeg er ikke sikker på 
om jeg blir med neste år, forteller han.

Landsturneringen 2014
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1. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand   +3    –18    +13   =17   =6   +19   +2   +5   =7  6,5
2. Sigve Hølleland, Masfjorden    +16  +10  +18   +6       –5   +15    –1    +7   –4  6
3. Ole Emil Frisvold, Bergens    –1     +WO  –17    –13    +14  +9   +16   +8  +5  6
4. Lasse E. Bjørn, Tromsø 6 5. Martin Nilsen, OSS 5,5 6. Kjell Håkon Lien, Hønefoss 5,5 7. Jens Hjorth Kjølberg, 1911 5,5 8. 
Torgeir J. Kjøita, 1911 5 9. Henning J. Kjøita, 1911 5 10. Benjamin Haldorsen, Bergens 4,5 11. Jon Machlik, Tromsø 4,5 12. 
Håvard M. Skagseth, Tromsø 4,5 13. Maud Rødsmoen, OSS 4 14. Håkon N. Nordstrøm, Fana 4 15. Eivind Aartun, Stavanger 
3,5 16. Jonas H. Rasmussen, Bergens 3 17. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 3 18. Kjetil Andås, Masfjorden 3 19. CM Odd 
Martin Guttulsrud, 1911 3.

Junior: I pappas fotspor
Eivind X. Djurhuus slo pappa Rune med ett år da han ble 
juniornorgesmester bare 14 år gammel.

Stormester Rune Djurhuus ble juniormester 15 år gammel i 1985. I 
år var det juniorklassens yngste deltager og Runes sønn Eivind (14) 
som ble mester og kvalifiserte seg til neste års eliteklasse.

Fjorårets kadettmester Eivind har hatt god framgang den siste tiden, 
og gjorde også et sterkt resultat i Sveins minneturnering rett før NM. 
Her er en av hans vakre avslutninger fra Landsturneringen: 

Odd Martin Guttulsrud - Eivind X. Djurhuus, runde 6
XABCDEFGHY

8-+-tr-tr-mk(

7zpp+-+-zpp'

6-wq-+-+-+&

5+l+nzP-sN-%

4-+-+-zPLzP$

3+Q+-+-zP-#

2PzP-+p+K+"

1tR-+-+-+R!

xabcdefghy

Svart kan vinne på flere måter. Djurhuus velger en svært vakker 
avslutning. 27...Txf4! 28.gxf4 Sxf4+ 29.Kg3 Hvit har ikke noe 
valg: 29.Kh2 Df2# 

29...Td3+ 30.Kxf4 Eller 30.Dxd3 Sxd3 som vinner enkelt for svart, 
så Guttulsrud prøver å raske med seg svarts springer. 

30...De3+! Mye sterkere enn 30...Txb3. 
31.Kf5 g6+! 32.Kf6 Df4+! 33.Ke7 Det blir også matt etter 
33.Ke6 Dxg4+.

33...Dxe5+ 34.Le6 Eller 34.De6 Td7+ 35.Kf8 Dc5+ med matt. 
34...Td7+ 35.Ke8 Db8#

XABCDEFGHY

8-wq-+K+-mk(

7zpp+r+-+p'

6-+-+L+p+&

5+l+-+-sN-%

4-+-+-+-zP$

3+Q+-+-+-#

2PzP-+p+-+"

1tR-+-+-+R!

xabcdefghy

Sjakk matt! 0-1

Masfjordens Sigve Hølleland går på Simen Ag-
desteins sjakklinje på NTG, og fortsatte den fine 
framgangen med en sterk andreplass i junior. 
Bronsen gikk til Ole Emil Frisvold fra Bergens.
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1. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim   +29   +2    –3    +15   +4   =5    +7   =9   +6   7
2. Gunnar Stake-Larsen, OSS     +18    –1   +16  +6      –7   +25  +10  +5   +4  7
3. Ole Morten Skogheim, Lillehammer   +12  +30  +1   +11     –5  +7     =6    –4    +9  6,5
4. Kjetil Strand, Asker 6 5. Per Omtvedt, Stjernen 5,5 6. Jan Synnestvedt, Nordstrand 5,5 7. Øyvin Strand, Bergens 5,5 8. 
Arnold Mundal, Vålerenga 5,5 9. Jan Arne Bjørgvik, direkte 5 10. Finn Øverlie, direkte 5 11. Gudmund Farstad, Molde 5 12. 
Jan Ludvigsen, Fredriksstad 5 13. Svein Arne Thrana, Nittedal 5 14. Tom Ivar Jenkins, OSS 5 15. Hans Chr. Fotland, OSS 4,5 
16. Per Tore Aanonsen, Nordstrand 4,5 17. Terje Lie, Bergens 4,5 18. Hugo Parr, Nittedal 4 19. Gunnar Bue, Tønsberg 4 20. 
Odd Gunnar Heitun, direkte 4 21. Tore-Inge Bratteteig, Bergens 4 22. Jan Svenske, Strømmen 4 23. Per Lea, Follo 3,5 24. 
Svein E. Ruud, Stjernen 3,5 25. Åge Olsen, Kristiansund 3 26. Odd Habberstad, OSS 3 27. Per Tveten, Bærum 3 28. Richard 
Wicklund-Hansen, OSS 2,5 29. Viggo Andersen, Kristiansand 2,5 30. Harald Thorstensen, Tønsberg 2.

Senior: Favoritten innfridde
De siste årene har seniorklassen vært en duell mellom Lars 
Kjølberg og Jarl Ulrichsen. Uten Kjølberg på startstreken 
tok Ulrichsen sin andre seniortittel i årets landsturnering.

- Jeg er fornøyd med resultatet, men ikke med spillet, forteller 
Ulrichsen. - I noen partier sto jeg dårlig. I andre partier sto jeg 
overlegent, men klarte ikke å utnytte fordelen. Jeg ble seniormester 
fordi jeg vant to avgjørende partier, mot Gunnar Stake-Larsen i 
andre runde og mot Jan Synnestvedt i siste runde. De gjorde begge 
feil i en kritisk stilling. Akkurat de feilene klarte jeg å utnytte, og 
det ble utslagsgivende, sier han.

Selv om han var ganske klar ratingfavoritt med sine 2185 i FIDE-
rating, tok ikke Ulrichsen lett på oppgaven.

- Jeg tenker ikke på rating når jeg spiller. Rating er i stor grad avhen-
gig av hvilke motstandere du får sjansen til å møte. I seniorklassen 
møter man motstandere som har 50-60 års erfaring og som ofte 
spiller langt bedre enn et raskt blikk på ratingen kan antyde. Jeg 
føler meg aldri trygg når jeg møter seniorer. 

- Jeg vil ellers gjerne understreke at jeg ikke er særlig begeistret 
for at titler deles ut på bakgrunn av monradkvalitet. Stikkamp er 
et naturlig alternativ ettersom monradkvalitet er lotteri. En noe 
heldig seier mot Gunnar i andre runde gjorde at han noen runder 
ble sittende på lavere bord enn meg. Det påvirket monraden. Det 
er naturligvis ikke mulig å si noe om hva som ville ha skjedd med 
et annet resultat og følgelig også andre motstandere, men jeg ville 
mye heller ha vunnet en stikkamp, sier norgesmesteren.

Sølvvinner Gunnar Stake Larsen har ofte vært å se i teten i klasse 
1 i NM, de gangene han ikke har spilt i mesterklassen. Dette var 
61-åringens debut i seniorklassen, og han var nær ved å ta tittelen 
på første forsøk.

Norgesmester Ulrichsen er også kjent som en ekspert på 
problemsjakk. Men professoren i religionsvitenskap ved 
NTNU synes ikke sjakk er alt i livet. 

- Jeg oppfatter ikke sjakk som særlig viktig. Det er en 
fin hobby, og jeg tror det er viktig for alle å ha en eller 
annen hobby. Men sjakk er tross alt bare et brettspill, og 
jeg ønsker ikke å bruke livet på et brettspill. Det finnes 
mange andre ting i livet som er viktigere og mer interes-
sante enn å spille sjakk. Derimot setter jeg pris på å møte 
gamle venner og å få nye venner gjennom sjakken. På det 
området har sjakk en verdi som jeg ikke undervurderer.
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1. Per M. Ferkingstad, Sevland    +19   +28   +20   –11   +5   =3   =4    +12   +2  7
2. Trond Solstad, Namsos     =31   +23   +15  =5    =4   +6   +11   +3     –1  6,5
3. Pål Inge Østgaard, Trondheim   +24   +16   +6   +14   –11  =1   +12     –2    +7  6,5
4. Steinar Simonsen, Follo 6,5 5. Tore Teigen, Porsgrunn 6 6. Øyvind Gabrielsen, Trondheim 5,5 7. Øistein Yggeseth, Asker 
5,5 8. Tor Petterson, Porsgrunn 5,5 9. Jarle M. Urdal, Tromsø 5,5 10. Tore Thonstad, Moss 5,5 11. Berge Frimanslund, Sotra 
5 12. Lars Sæther, Fredriksstad 5 13. Kjell Iversen, Stjernen 5 14. Pål Egil Knutsen, Samisk 5 15. Erik Lind Pedersen, Moss 
4,5 16. Leif Gulliksen, Stjernen 4,5 17. Leiv Røsok, direkte 4,5 18. Nils R. Utsi, Samisk 4,5 19. Odd Frydendal, Hamar 4,5 
20. Svein-Erik Bakken, Follo 4 21. Oddvar Nordmark, Sandnes 4 22. John Røset, Namsos 4 23. Finn Arild Wister, Kirkegata 4 
24. Lars Hope, Trondheim 4 25. Finn Syvertsen, Asker 4 26. Oddvar Aasen, Moss 4 27. Kjell Ringstad, Caissa 3,5 28. Gunnar 
Lilleng, Strømmen 3,5 29. Olav Skjæveland, Strand 3,5 30. Tom Steinskog, Sandnes 3 31. Svein Erik Kringstad, Sotra 3 32. 
Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 3 33. Kåre R. Hugås, Trondheim 3.

Senior B: Seier hvert 10. år

Per Ferkingstad (til venstre) vinner det avgjørende partiet mot 
Trond Solstad i siste runde.

I 1994 vant Per Ferkingstad klasse 4. I 
2004 vant han klasse 3. I 2014 kunne 
ingen stoppe ham i Senior B.

Men starten ble ikke helt som planlagt for 
Ferkingstad. - Jeg ønsket å spille i klasse 2 
eller 3, og hadde meldt meg på i klasse 3, 
ettersom jeg vant klasse 3 forrige gang jeg 
spilte Landsturneringen. Men fordi jeg har 
hatt sjakkpause i ti år har jeg mistet min 
gamle rating på omtrent 1490. Isteden fikk 
jeg ny rating på 1182 etter at mye rust førte 
til en del stygge bukker. Men egentlig føler 
jeg at den gamle spillestyrken er der og at 
den nye ratingen er altfor lav. 

- Det ble i hvert fall slik at arrangøren nektet 
meg å spille i noe annet enn klasse 4. Det 
er et ganske firkanta system og dette er en 
beskjed jeg synes jeg burde fått da jeg meldte 
meg på – hadde jeg visst det hadde jeg ikke 
kommet. Heldigvis hadde jeg muligheten til 
å spille i Senior B, og den klassen tilsvarer 
omtrent klasse 3 på nivået i toppen. Så da 
gjorde jeg heller det enn å reise hjem igjen, 
forteller Ferkingstad.

Ferkingstad viste at han holder nivået fra ti 
år tilbake, med hele sju av ni poeng i klassen 
for seniorer under 1500 i rating. - Jeg er godt 
fornøyd med antall poeng, men jeg er ikke 
fornøyd med spillet, forteller han. - Jeg spilte 
forsåvidt godt, men i nesten alle partiene 
gjorde jeg noen skikkelig dårlige trekk. Men 
heldigvis holdt det likevel!

Sisterunde ble en ren finale mot 
Trond Solstad fra Namsos, der 
Ferkingstad vant etter å ha presset 
hele partiet.

Den 64 år gamle læreren begynte 
med sjakk på klubbnivå i voksen 
alder, da barna Gro, Sjur og Trond 
ble interesserte i sjakk. Nå spiller Per 
en gang i uka i Sevland sjakklubb, 
i tillegg til det han omtaler som  
“tullesjakk” på internett. 

- Sjakk er en kjekk hobby i tillegg till 
hagestell. Jeg kommer kanskje til å 
spille litt flere turneringer nå som 
det gikk så bra. Jeg blir i hvert fall 
med i Landstuneringen i Oslo neste 
år, sier han. 

- Det hadde vært gøy å prøve seg i 
Senior A eller i klasse 2. Men det 
avhenger av hvor aktiv jeg blir fram-
over. Årets Landsturnering hadde 
enormt fine spilleforhold, og det var 
mange kjekke folk å spille mot! sier 
seniorvinneren.

Landsturneringen 2014
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1. Eskil Ekeland Grønn, OSS     +19   +2   +3   +4  =5  +11  +7  +10  +9 8,5
2. Trygve Dahl, Hell      +14    –1   =10  +3  –4   +6    +9  +5    +12 6,5
3. Eivind Olav Risting, 1911     +20  +7    –1    –2   +8   +9    +5  +4    –6  6
4. Lucas Ranaldi, 1911 5,5 5. Ingrid Andrea Greibrokk, Alta 5,5 6. Andreas Fossan, Stavanger 5,5 7. Mathias Sætre, Bergens 
5 8. Daniel Nordquelle, Nordstrand 5 9. Endre Machlik, Tromsø 4,5 10. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 4,5 11. Ulrik Olsen, 
OSS 4,5 12. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4,5 13. Sigve Sundsbø, Elefantene 4,5 14. Erling Dyrhaug Skjølås, Stavanger 4 15. 
Henrik G. Tallaksen, Stavanger 4 16. Benjamin Fossan, Stavanger 3,5 17. Oskar Vikhamar-Sandberg, Vålerenga 3,5 18. Sara 
Næss, Vålerenga 2,5 19. Aschmirthan Sivaranjan, Nordstrand 2 20. Dag E. B. Nord, Nittedal 0,5.

Kadett: I en klasse for seg
Med 8,5 av 9 poeng scoret Eskil Ekeland 
Grønn best av alle i årets landsturnering.

I fjor ble det sølv på Eskil i kadettklassen, bak årets juniormester 
Eivind X. Djurhuus. Med Eivind i klassen over var det ingen som var i 
nærheten av å true Eskil denne gangen, og han havnet hele to poeng 
foran nærmeste konkurrent.

- Jeg tenkte ikke så mye på norgesmestertittelen i starten, men tok hvert 
parti for seg. Men etter hvert skjønte jeg at jeg hadde gode muligheter 
til å vinne, og jeg følte at jeg hadde god kontroll etter det, forteller Eskil, 
som både startet og avsluttet med fire strake seire.

Det har ikke vært noen hardtrening for Eskil før NM, men han tror 
spillestyrken har bedret seg med alderen. - Jeg har egentlig ikke trent 
noe spesielt det siste året, det er igrunn lenge siden jeg har trent. Men 
jeg har blitt mer moden, sier han. - Jeg tenker å trene litt mer nå. Neste 
år skal jeg spille i junior, og det hadde vært skikkelig kult å vinne der. 

Eskil startet sin sjakkarriere som femåring, og til tross for mange 
suksesser ved brettet regner Eskil årets seier som sin største meritt. 
- Jeg har vunnet mange NM for lag, og det har vært ekstra morsomt å 
vinne med skolelaget mitt. Jeg ble også nummer to i kadett i fjor. Men 
dette er det største, sier han.

Eskil E. Grønn - Lucas Ranaldi, runde 4
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+-zpp+-'

6nzp-+-+pzp&

5+-zpP+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-wq-+N+-#

2P+P+-+PzP"

1+R+Q+R+K!

xabcdefghy

Svart har tatt en bonde – men til en høy pris. 
Den viktige svartfeltsløperen er borte og de svarte 
offiserene bidrar lite i forsvaret. Eskil starter en 
rask og sterk offensiv mot den svarte kongen. 

18.Tb3 Dg7 19.Sh4! Eskil sikter inn offiserene 
mot det svake g6-feltet. 

19...Kh7 20.Tg3 De5 21.Dg4 Både Txf7 og Sxg6 
dukker nå opp som ubehagelige trusler. Ranaldi 
finner det beste forsvaret, men Eskil fortsetter sitt 
sterke angrepsspill. 

21...Dg5 22.Dh3 Dh5 23.Tgf3 f6 24.d6! exd6 
25.Dd7+ Kg8 26.Sxg6 Dxg6 27.Tg3 Dxg3 
28.hxg3 Hvit har et klart overtak og vant greit. 
1-0, 60 trekk.

Landsturneringen 2014
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Landsturneringen 2014NM I LYNSJAKK 2014

Klasse mester/elite (2000+) 
1. Jon Kristian Røyset, Tromsø
2. GM Leif Erlend Johannessen, OSS
3. Stig K. Martinsen, Bergens

Klasse junior (U20)  
1. Ole Emil Frisvold, Bergens
2. Benjamin Haldorsen, Bergens
3. Monika Machlik, Tromsø

Klasse kadett (U16)  
1. Trygve Dahl, Hell
2. Sondre Merkesvik, Bergens
3. Endre Machlik, Tromsø

Klasse lilleputt (U13)
1. Abyl Kizatbay, Stavanger
2. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø
3. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand

Klasse miniputt (U11) 
1. Tobias L. Nilsen, Moss
2. Afras Mansoor, Søråshøgda
3. Ingrid Skaslien, Vålerenga

Klasse senior (over 60)
1. FM Ole Christian Moen, OSS
2. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
3. Karl W. Strand, Kristiansund

Klasse 1 (1750-1999)
1. Mirnes Alic, Trondheim
2. Eilif Odde, Kristiansund
3. Håkon Haugsrud, Lillehammer

Klasse 2 (1500-1749) 
1. Cornelius Kvendseth, Nordstrand
2. Jørgen Dyrstad, Akademisk
3. Ole Jakob Hegelund, Tromsø

Klasse 3 (1250-1499) 
1. Henrik Karlstrøm, Svartlamon
2. Odd Ristesund, Kampen
3. Mathias Nesheim, OSS

Klasse 4 (1000-1249) 
1. Rune Nordstokke, Sevland
2. Bjørn Benjaminsen, Masfjorden
3. Petter A. Wadstensvik, Kristiansund 

Klasse 5 (under 1000) 
1. Sven Olav Wold, direktemedlem
2. Daniel Mollan, direktemedlem
3. Einar Solstad, Trondheim

Røyset lynmester

Jon Kristian Røyset er kjent som en svært god lynsjakkspiller. I NM tok han 
5 av 5 poeng i finalen. Fra venstre Lars Breivik (delt 4. plass), Pål Røyset 
(delt 4. plass), Leif E. Johannessen, Jon Kr. Røyset og Stig K. Martinsen.      
Siste finalist Sjur Ferkingstad (også delt 4. plass) var ikke tilstede da 
bildet ble tatt. (Begge foto: Bjørn Berg Johansen)

De beste i Senior: Gunnar Stake Larsen (nr 4), Jarl Ulrichsen, Ole Chris-
tian Moen, Karl W. Strand, Kjetil Strand (nr 5) og Arvid Fikseaunet (nr 6).
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Stort...

Magnus på frimerke
I anledning 100-årsjubileet til Norges Sjakkforbund 
ble det laget et et frimerke med sjakkmotiv. Magnus 
Carlsen pryder frimerket, som ble lansert i Tromsø 
på åpningsdagen av sjakk-OL. - Magnus er i dag en av 
de mest berømte nordmenn verden over og en flott 
representant for en spennende idrett, sier frimerke-
direktør Halvor Fasting i Posten Norge. Merket er gravert 
av frimerkekunstneren Arild Yttri og har verdien 15 
kroner. Opplaget er 500 000. Det er første gang sjakk 
er motiv på et norsk frimerke.

Gjenvalg for Iljumzjinov
Garry Kasparov satset hardt som motkan-
didat mot sittende FIDE-president Kirsan 
Iljumzjinov ved årets FIDE-kongress i Tromsø 
11. august. Kasparov hadde støtte fra blant an-
net Norge og flere vest-europeiske land, men 
var likevel sjanseløs. Kirsan endte med 110 
stemmer mot Kasparovs 61. Iljumzjinov har 
vært president i verdenssjakkforbundet i 19 
år og er nå gjenvalgt for ytterligere fire år. - Jeg 
synes Kasparov var en mye bedre kandidat, 
men jeg må bare leve med det, og prøve å 
samarbeide med den ledelsen som ble sit-
tende, sa Magnus Carlsen til VG etter valget. 
Også sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson var 
svært skuffet, noe han har skrevet mer om 
på http://bit.ly/fidejoran.

Ung bragdpremievinner
Prisen for Årets sjakkbragd 2013 gikk 
ikke helt uventet til Magnus Carlsen, 
for å ha blitt verdensmester. Magnus 
vant bragdpremien for 11. året på rad. 
På bildet tar pappa Henrik imot prisen 
på vegne av Magnus. I prisen for Årets 
kvinnelige sjakkbragd fikk vi antagelig 
tidenes yngste bragdpremievinner. Ni 
år gamle Linnea Garberg Tryggestad fra 
Nordstrand vant premien for å ha vunnet 
norgesmesterskapet for både gutter og 
jenter født 2004 eller senere i november 
i fjor. Dette var spesielt imponerende med 
tanke på at Linnea selv er født i 2005! 
Tross sin unge alder har Linnea allerede 
en FIDE-rating på 1422.

Dansk seier i Sveins minneturnering
Den sjuende utgaven av Svein Johannessens minnetur-
nering ble avholdt i Oslo Schakselskaps lokaler 20.-24. 
juni. Turneringen er svært populær, og med sine 66 
deltagere var den fulltegnet. Helt til topps gikk danske 
Jakob Vang Glud, som samtidig tok sitt siste GM-napp. 
Glud blir dermed Danmarks 11. nålevende stormester. 
Svenske GM Tiger Hillarp Persson tok andreplassen, mens 
årets norgesmester Frode Urkedal ble nummer tre. Med 
ratingprestasjon på 2576 var dette nok et sterkt resultat 
av Urkedal fra SK 1911. 

Som vanlig var det også flere unge spillere som utmerket 
seg, blant andre 9. Johan Salomon, 13. Eivind X. Djur-
huus, 15. Sondre Merkesvik, 20. Endre Machlik og 23. 
Daniel Nordquelle.

 Ny dansk stormester Jakob Vang Glud 
(Foto: Calle Erlandsson OL 2014)

(Foto: D
aniel Skog / CO

T 2014)

Ildsjel hedret
Harald Isachsen i Molde 
sjakklubb ble i mai kåret 
til “månedens ildsjel” i lo-
kalavisa Romsdal. Isachsen 
har stått på for klubben i 
42 år, blant annet som for-
mann i flere epoker. Harald 
vant dermed 10 000 kroner 
til klubben, og er med i 
kåringen Årets idsjel.
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...og smått

Nye sponsoravtaler
Norges Sjakkforbund har inngått flere 
nye sponsoravtaler den siste tiden: Co-
dan forsikring blir hovedsponsor for 
eliteserien 2014/15, og serien får derfor 
navnet Codanserien. NSF har også inngått 
en ett års samarbeidsavtale med Isbre 
Water AS. Avtalen innebærer blant annet 
at Norges Grand Prix får navnet “ISBRE 
Norges Grand Prix” i neste sesong. Under 
NGP-turneringene vil ISBRE vann være 
tilgjengelig for alle spillere og publikum. 
ISBREs vann vil også være tilgjengelig for 
NSFs representasjonsspillere under tur-
neringer i Norge og i utlandet. En vinner 
er ellers trukket ut i Codans konkurranse 
om 30 000 eurobonuspoeng, og dette ble 
Erling Iversland fra Oslo. 

Sjakk og kunst i Tromsø
Den kjente kunstneren Ida Lorentzen er også sjakkentusiast, og 
tidligere leder i Asker sjakklubbs ungdom. Under OL i Tromsø 
kunne man oppleve Lorentzens Sjakk performance, der hun 
spilte seks sjakkpartier mot publikummere. De som slo henne 
vant et av hennes kunstverk! På bildet ser du venstrepolitiker Abid 
Raja prøve seg. Idas datter Sandra Lorentzen, som har pallplasser 
fra jente-NM på 90-tallet, er kurator ved Nordnorsk kunstmu-
seum. Hun har satt opp den sjakkinspirerte utstillingen Queen's 
Gambit, som man kan se helt fram til jul. (Foto: COT 2014)

Fin jubileumsfest for NSF
I anledning 100-årsjubileet til Norges Sjakkforbund, 
arrangerte NSF stor jubileumsmiddag den 19. juli etter 
premieutdelingen i Landsturneringen i Trondheim. 
Blant de cirka 180 gjestene var presidentene i de tyske, 
islandske og færøyske sjakkforbundene, i tillegg til 
både nåværende og tidligere presidenter i NSF. Det ble 
en kveld med taler, musikkinnslag, treretters middag 
og skuespill.

På bildet ser vi representanter for syv av stiftelses-
klubbene til NSF i forbindelse med et skuespill under 
middagen, der sjakkgudinnen Caissa snakket til for-
samlingen. Fra venstre Øyvin Strand fra Bergens,  Johs. 
R. Kjeken fra SK 1911, Tore Sandmark fra Trondheim 
(dengang Studenternes SK), Bjørn Berg Johansen fra 
Fredriksstad, Ole Christian Moen fra Oslo Schakselskap 
(dengang Christiania), Bjørn N. Dybvik fra Aalesunds 
og Ole Birkeland fra Kristiansand. Skien var også med 
på stiftelsen, men eksisterer dessverre ikke lenger.

Møter om idrettsforbundet
Norges Sjakkforbund er nå i en prosess 
hvor det vurderes å søke medlemskap 
i Norges Idrettsforbund (se også side 
32 og 60). I den forbindelse arrange-
rer NSF åpne møter hvor fordeler og 
ulemper ved et eventuelt medlemskap 
skal diskuteres. Datoene for møtene 
er slik: 30.9. Hamar, 1.10. Bergen, 
7.10. Oslo, 8.10. Fredrikstad, 9.10. 
Tromsø, 14.10. Trondheim, 15.10. 
Stavanger, 16.10. Tønsberg. Nærmere 
angivelse av tid og sted vil annonseres på  
www.sjakk.no. Der vil du også fin-
ne omfattende saksmateriale hvor 
blant annet økonomi og barneidretts- 
bestemmelsene drøftes.

(Foto: Torstein Bae)
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Jubileum i Våler
Våler sjakklubb fyller 60 år i år. Klubbmes-
teren fra 1954, Olaf Gjerdrum, er blitt 93 år 
– men det stopper ham ikke fra å være en 
aktiv del av sjakkmiljøet på Våler fremdeles.

Norges eldste sjakkspiller har spilt en sentral rolle i jubileumsklub-
ben hele livet. “På hjemmebane kunne de færreste hamle opp med 
Olaf Gjerdrum, som i perioden 1954-2011 sikret seg fenomenale 20 
klubbmesterskap i konkurranse med flere generasjoner sjakkspil-
lere – fra Arne Smedstuen (1897-1984) til mesterspilleren Anders 
Gjerdrum Hagen (1990-)!” kan man lese i det fine jubileumsheftet 
som Nikolas Axel Mellem har laget. Mellem har selv vært klubb-
mester i Våler og er en av mesterspillerne som klubben har fostret. 
93-åringen Gjerdrum står i dag med imponerende 1476 i rating, 
og ble klubbmester så sent som i 2012.

Dansefester ga inntekt
Våler sjakklubb ble stiftet 7. desember 1954, med 16 medlemmer 
og Otto Hagen som leder. Det første klubbmesterskapet hadde hele 
30 runder, og ble overlegent vunnet av nettopp Olaf Gjerdrum med 
29,5 poeng.

“Klubbens gullalder kom på 1960-tallet,” kan man lese videre i 
Mellems jubileumshefte. Den lille kommunen i Hedmark hadde 
da 35 medlemmer i sjakklubben. Medlemmene samlet seg på 
Hagens kafé. “For å samle inn penger arrangerte klubben hyppig 
dansefester som tiltrakk seg mange personer og gode band som 
for eksempel Pussycats,” fortsetter Mellem.

Godt barne- og ungdomsmiljø
I tillegg til Gjerdrum og Mellem har Våler sjakklubb hatt mange 
sterke spillere, som Kjell M. Haug, Roy Fengsrud, Svein Åge Jo-
hansen, Steinar Posaasen, Jon Haug, Geir Glorviksmoen, Sven F. 
Sawa og Anders G. Hagen, for å nevne noen. Det gode barne- og 
ungdomsmiljøet som fikk fram mange talenter på 90- og 2000-tal-
let følges opp i dag også: “En gang i uken underviser Ragnar 
Wester på SFO. Til høsten blir dette et tilbud i kulturskolen også, 
med Anders Stanghelle fra Nord-Odal som lærer,” kan man lese i 
lokalavisa Glåmdalen, som har intervjuet klubbens driftige leder 
Hans Johan Finne.

Jubileum med sjakkstafett
Våler feiret jubileet med jubileumsdag 28. juni. Klubben deltok da 
i Norges Sjakkforbunds sjakkstafett, ordfører Kjell Konterud over-
rakte blomster og det var simultan med stormester Rune Djurhuus. 
I tillegg overleverte Vålers høyest ratede spiller gjennom tidene, 
Anders Hagen, et sjakkbrett signert av Magnus Carlsen til klubben.

Det ble god lokal mediedekning da Våler fei-
ret 60 år i juni. Stormester Rune Djurhuus, 
opprinnelig fra Elverum, spilte simultan. 
Bare én av de tjue deltagerne vant mot 
Rune, og det var mesterspiller Nikolas 
Axel Mellem. “Ellers var leder Hans Johan 
Finne en stor vinner etter å ha regissert et 
kjempearrangement,” melder Østlendingen. 
(Faksimile fra Østlendingen 30. juni)

Norges eldste sjakkspiller Olaf Gjerdrum 
(til venstre) sammen med Birger Berg, fra 
KM for lag på Hamar i 1975. (Foto: Øystein 
Brekke)
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Åpent NM i lynsjakk og hurtigsjakk 
2. - 4. januar 2015

Spilles på First Hotel Ambassadeur i Drammen

Åpent NM i lynsjakk
 
Fredag 2. januar klokken 19.00 
Siste oppmøte for registrering 18.00
9 runder FIDE Sveitser (Dutch) i tre grupper
3 min + 2 sek pr trekk
Startavgift: GM/IM o/2300 gratis, voksne 300 - junior 200
Premier: Gruppe A: 3000 - 1500 - 750
Gruppe B og C - 1000 til vinnerne
1/3 premiering i NGP-klassene
Forbehold om minst 100 deltagere

Åpent NM i hurtigsjakk  
 
Lørdag 3. januar - Søndag 4. januar
Siste oppmøte for registrering klokken 10.00
1. runde lørdag klokken 11.00 
10 runder FIDE Sveitser (Dutch) i tre grupper
20 min + 10 sek pr trekk
Startavgift: GM/IM o/2300 gratis, 
voksne 600 - junior 400
Premier: Gruppe A: 5000 - 2500 - 1000
Gruppe B og C: 2500 - 1000
1/3 premiering i NGP-klassene 
Forbehold om minst 200 deltagere

Overnatting på spillestedet: Enkeltrom 700, dobbeltrom 900. Oppgi referanse: Norges Sjakkforbund

Turneringsleder: IA Henrik Sjøl. 
Kontaktperson: Roger Løvaas, 911 68 943 / roloevaa@online.no

Flotte spilleforhold på First Hotel Ambassadeur

Mer informasjon finnes på vår NM-side: 

www.konnerudsjakk.no/NM2015.html
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KJØPES!
 
Sjakktidsskrifter før 1960 og el-
dre sjakk-litteratur på alle språk.

Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4/1959, 
#1/1960, #1/1961, #2-5/1968 
og #5/1969. 

Tidsskrift for Schack 
#9/1902, #3/1926 og #5/1928.

Schackspelaren
årgang 1, 1932 (#1–12) samt #1 
och #5, 1933.

Tidskrift för Schack (Finland) 
#3 og 6–10/1890 og 
ekstra-nr 1891.

Arbejderskak  
#1-2 og #4/1931 samt #2 1932.

Talvblađiđ (Færøyene) 
alle utgivne nummer.

Deutsche Schachzeitung 
1846, 1856, 1858, 1859 og 1876.

Fernschach
#12/1932

Sjekk mine ønsker på 
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund

tel +46 733 264 033
callerland@gmail.com

ANNONSE

Av Victor Hansen

Fotball på løkka er et begrep fra svunnen tid – nå er det sjakk på løkka 
som gjelder. På en solrik sensommerdag på grensen til høst arrangerte 
NTG sjakklubb med Simen Agdestein i spissen Løkkeparken Grand 
Prix som en del av det rikholdige og varierte programmet til Sandvika 
byfest. I dagene før sto blant annet oppvisningsmatch, kafésjakk og 
barneturnering på programmet.

Utesjakk er alltid spesielt og ble denne gangen krydret med gule bla-
der som fant veien fra trærne og ned på ulike felter på sjakkbrettet. 
Turneringsleder Simen instruerte kyndig og titt humoristisk fra sin 
mikrofon: Det er bare å sette i gang! Og pass dere for vepsene som flyr 
rundt her! Der dukka sola fram óg, gitt! (Før 3. runde – det var bare 
dét som mangla.)

Og alle skal med. Både oddetallsreserver og oddetallsreservereserver ble 
mobilisert slik at alle fikk spille sju partier. Og hyggelig var det å spille 
der ute mellom Sandvikas gamle trehus, Løkkeparkens trær og vepser, 
noen slitne sjakk-rim (La hesten bli med på festen; Vær frekk, gjør et 
taktisk trekk o.l.) og salgsboder for kortreiste klær.

Også sjakken gikk som den skulle. Noen fikk flere poeng enn andre – 
Simen Agdestein, Trond M. Thorgersen og Axel Harstad vant for eksempel 
hver sin gruppe, andre kom midt på treet og kunne være middels 
fornøyde, mens atter andre dessverre havna i uløkka.

Sjakkløkka

Trivelig sjakk på løkka i Løkkeparken GP 31. august. 
(Foto: Olga Dolzhikova / www.stormester.no)
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Norges Grand Prix
Sluttstillingen 
sesongen 
2013-2014 
 

Klasse Mester (2000+)
1. Aryan Tari, Asker            1509
2. Anders Hobber, Moss           1500
3. Jon Ludvig Hammer, OSS          1471
4. Maxim Turov, Tromsø          1427
5. Frode Urkedal, SK 1911          1328

Klasse 1 (1750-1999)
1. Francisco Gonzàlez, Strømmen    1508
2. Sondre Merkesvik, Bergens        1383,5
3. Henrik Storesund, OSS          1371
4. Martin Nilsen, Stavanger          1353
5. Trygve Dahl, Hell           1351

Klasse 2 (1500-1749)
1. Eivind O. Risting, SK 1911          1512
2. Andreas Tryggestad, Nordstrand    1486
3. Trygve Dahl, Hell           1369
4. Eskil E. Grønn, OSS          1313
5. Endre Machlik, Tromsø          1295

Klasse 3 (1250-1499)
1. Odd Ristesund, Kampen          1441
2. Lucas Ranaldi, SK 1911          1372
3. Kazim Yilmaz, Drammens           1331
4. Andreas Fossan, Stavanger          1298
5. Anders N. Aure, Konnerud          1247

Klasse 4 (1000-1249)
1. Tobias L. Nilsen, Moss        1447
2. Abyl Kizatbay, Stavanger          1367
3. Isak Sjøberg, Nordstrand          1307
4. Ola Torstein Endresen, Moss        1193
5. Benjamin Fossan, Stavanger      1186

Klasse 5 (u. 1000)
1. Tobias L. Nilsen, Moss          1388
2. Abyl Kizatbay, Stavanger          1354
3. Isak Sjøberg, Nordstrand          1295
4. Torgeir H. Bø, Vålerenga          1235
5. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø          1220

Øverst fra venstre: Vinner klasse mester Aryan Tari, og pallen klasse 4. 
Nederst fra venstre: Pallen klasse 3 og nr 1 og 3 klasse 2.
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Trippel triumf

- Magnus ønsket å vise at han er best, og det klarte han, sa Espen Agdestein 
til Dagbladet etter VM-triumfene. (Alle foto: Calle Erlandsson, OL 2014) 

Magnus Carlsen - Anton Korobov
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+p+-+-zpk'

6p+-+-+-+&

5+-+-+-+Q%

4-+-+-wq-zP$

3+P+-+N+r#

2P+-+-mK-+"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Slik avsluttet Magnus trippeleventyret. 
Korobov ga opp etter 33.Dh5+. Han er 
faktisk matt i seks trekk. 

Å skrive om Magnus' prestasjoner er 
alltid hyggelig, men utfordringen er å 
skrive noe nytt om en som så mange 
har skrevet om. Da er det et godt ut-
gangspunkt at Magnus nok en gang har 
oppnådd noe som ingen mann har gjort 
før, nemlig å inneha verdensmestertit-
telen i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk 
samtidig. Noe klarere bevis på at Magnus 
er verdens sterkeste sjakkspiller kan 
man ikke få. 

Men det er faktisk noen som har opp-
nådd nesten det samme før ham, og 
det er ikke overraskende at en av dem 
er Garry Kasparov, selv om han ikke 
kunne smykke med seg tre offisielle 

titler på én gang. Det første offisielle 
VM i hurtigsjakk ble nemlig arrangert i 
2001, altså etter at Kramnik hadde vun-
net verdensmestertittelen i langsjakk fra 
Kasparov. Det var ikke Kasparovs skyld 
at hurtigsjakkturneringen Mainz Classic 
ikke var et offisielt VM i hurtigsjakk, selv 
om han altså vant den i 1999, foran 
Anand og Kramnik.

Det ble aldri avholdt noe VM i lynsjakk 
på 90-tallet. En av grunnene var nok 
at de på den tida ikke tok lynsjakk så 
seriøst. Det ble allikevel avholdt et VM i 
St. John, Canada, i 1988, og den seriøse 
førstepremien på 50 000 dollar ble 
vunnet av trollmannen Mikhail Tal. Alle

Tekst: Sheila Barth Sahl

Magnus Carlsen viste sin dominans da han i juni ble verdensmester i hurtigsjakk 
og lynsjakk. Han er dermed den første i historien som har alle tre VM-titler i åpen 
klasse samtidig.
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som var noe på verdensscenen var med. 
Kasparov forsvant ut i kvartfinalen etter 
at han ble satt matt av Kiril Georgiev i 
et veldig spennende lynparti.

Kiril Georgiev - Garry Kasparov
XABCDEFGHY

8-+-+-+L+(

7+R+-+-+-'

6-+-+-+pmk&

5+-vl-+-+p%

4-+-+-zP-zP$

3+-+P+-+-#

2-zp-+-tr-+"

1+-+-mK-+-!

xabcdefghy

51...g5?? Med ett trekk kaster Kasparov 
bort et parti der han har presset store 
deler av veien og der han nok aldri 
trodde han skulle tape. 51...b1D+ 
52.Txb1 Txf4 hadde beholdt en fordel til 
svart i en stilling som er veldig vanskelig 
å forsvare i lynsjakk.

52.hxg5+ Kg6 53.Lh7# Dette er et 
av svært få partier som ender med at 
Kasparov er matt. 1–0

På tross av at han snublet litt før mål-
streken i St. John, tviler jeg ikke på at 
Kasparov ville innehatt alle tre titlene 
samtidig hvis muligheten hadde bydd 
seg i det tiåret han dominerte sjakken.

Udiskutabel verdensener
Det har heller ikke vært flust med 
hurtigsjakk-VM. Mainz Classic hadde 
offisiell status kun i 2009 og 2010. 
I 2009 var bare fire spillere invitert. 
Verdensmester Anand og verdens sjet-
terangerte Aronjan kan ingen si noe på, 
men de to andre spillerne var Naiditsch 
rangert som nr 26 og Nepomnjasjtsjij 
som da var nr. 112 i verden. 

Men siden Anand vant et offisielt 
hurtigsjakk-VM i 2003 og imponerende 
nok vant alle Mainz Classic fra 2000 til 
2008 ved i kronologisk rekkefølge å slå 
Kramnik, Ponomarjov, Polgar, Sjirov, 

Grisjtsjuk, Radjabov, Aronjan og Carlsen, 
kan man ikke argumentere for at noen 
andre enn Anand var verdensmester i 
hurtigsjakk i perioden 2003-2009.
 
Anand var FIDE-verdensmester 2000-
2002 og man kan kanskje si han var 
verdensmester i lynsjakk 2000-2006.  
Anand vant tittelen i langsjakk tilbake i 
2007, så selv om han har innehatt alle 
tre titlene over tid, så har han verken of-
fisielt eller uoffisielt hatt dem samtidig. 

Spiller det noen rolle? Jeg vil si det. Etter 
hvert som flere setter sin ære i å mestre 
lynsjakk og hurtigsjakk, vil en som gjør 
det godt i alle tre disipliner med større 
styrke kunne hevde å være verdensene-
ren. Og at det også betyr noe for Magnus 
er tydelig etter følgende twittermelding 
da han vant hurtigsjakk-VM:

“Bringing home the Rapid World 
Championship title. One more to 
go.”

Topper ratinglista
I år arrangerte FIDE VM i hurtigsjakk 
og lynsjakk i Dubai en uke i juni. 
Hurtigsjakken ble spilt over tre dager 
med 15 minutter og 10 sekunders til-
legg per trekk. Lynsjakk-VM ble avgjort 
over to dager med 3 minutters tenketid 
og 2 sekunders tillegg per trekk. Tur-
neringene mønstret 122 deltagere fra 
verdenstoppen.

I lynsjakk og hurtigsjakk er elementet 
flaks (motstanderne dine gjør flere feil 
som du kan utnytte) eller tilfeldighet 
(du finner riktig plan eller ser de viktige 
taktiske poengene i tide) selvfølgelig 
mer til stede enn i langsjakk. Slik er det 
for oss dødelige, og slik er det også for 
verdens beste sjakkspillere. Men man 
kan ikke ha flaks i så mange partier 
på rad, og når disse to turneringene 
ble avholdt i et så begrenset tidsrom, 
kunne man tenke seg at de som var 
i form ville komme i toppen av begge 
mesterskapene. 

Men bortsett fra at Magnus vant begge, 
spredde medaljene og plasseringene 
seg godt. Caruana og Anand kom på 
henholdsvis andre- og tredjeplass 
i hurtigsjakken. Nepomnjasjtsjij og 
Nakamura plasserte seg bak Magnus 
i lynsjakken. Jeg tenker det da viser at 
de ulike disiplinene krever litt ulik form 
for egenskaper, og at det er svært impo-
nerende at Magnus klarte å komme på 
toppen i begge VM-ene.

Nakamura var høyest ratet både i hur-
tigsjakk og lynsjakk før turneringene. 
Etter disse to turneringene har Magnus 
inntatt førsterangeringen i lynsjakk. I 
hurtigsjakk ligger han nå et par rating-
poeng bak Caruana.

Sterk seier mot Caruana
Vi skal først se hvordan Magnus slo 
Caruana, som nok blir en av hans 
sterkeste motstandere de neste årene, 
akkurat som han var i hurtigsjakken:

Magnus Carlsen - Fabiano Caruana 
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+p+Q+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+N+-vl-+-%

4P+-+-+-+$

3+P+-+-+-#

2-zP-wq-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

25...Dxb2? De fleste ville vært fristet til 
å slå på b2. Hvits bondemassiv på dron-
ningfløyen kan avgjøre i et sluttspill. 
Problemet med Dxb2 er at dronningen 
deplasseres og hvits a-bonde får dermed 
nok momentum til å bli farlig.

Bedre er 25...Dd5 26.b4 Dc4 (Beskyt-
ter b7 indirekte siden 27.Dxb7 Lxh2+ 
28.Kxh2 Dxf1 29.Df3 d5 ikke er så 
behagelig for hvit. De tre bøndene på 
dronningfløyen er ikke veldig mobile. 
Svart har også en fribonde og kan fort 
angripe den hvite kongen fra førsteraden 
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og h-linja. Hadde hvit fortsatt hatt h-
bonden i behold så hadde det vært noe 
ganske annet.) 27.g3 Dxb4 28.Dxb7 
Dxa4 med lik stilling.

26.Dxb7 Dxb3 27.a5 d5 28.Dc6 Tb8 
29.Tc1 g6 30.a6 a-bonden går mye 
raskere enn d-bonden. 30...Da2 31.a7 
Tf8 32.g3 d4 33.Db7 Kg7 34.Tc8 
Txc8 35.Dxc8 Db1+ 36.Kg2 De4+ 
37.Kh3 Dd3 38.a8D 1–0

Unøyaktig av Aronjan
På tredje dag fikk Aronjan gode stillinger 
mot både Magnus og Anand, men i 
begge partiene fikk han et halvpoeng 
mindre enn stillingene tilsa. Magnus 
sa selv at han syntes Aronjan spilte godt 
mot ham og at han måtte kjempe med 
nebb og klør for å holde seg i live. Her 
forsvinner det ene halvpoenget:

Levon Aronjan - Magnus Carlsen
XABCDEFGHY

8-vl-tr-+-+(

7zpR+-+-+-'

6-+QwqLmk-zp&

5+-+-sN-zp-%

4-+-tr-+-+$

3zP-+-+-+-#

2-+-+-sN-zP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Begge kongene står litt utsatt, men 
siden svart har vært under angrep i det 
siste, har han hatt mer enn nok med å 
forsvare seg. 35.Df3+?? Aronjan velger 
en plan som gir Magnus to lette offiserer 
og et tårn for dronningen. Det er rent 
strategisk oftest dårlig, så jeg tror han 
må ha oversett noe taktisk.

Min computer finner følgende vinstvari-
ant: 35.Lb3 Logisk når man får det fore-
slått. Løperen som står i slag flyttes til et 
felt hvor den dekker motsjakker på d1.  
35...Kxe5 36.Dc3! Igjen et vanskelig 
trekk å finne, men lett å argumentere 
for. Dronningen sto i slag og skulle flyt-
tes. På c3 binder den Td4 og den kan 

lett sjakke på e3 eller g3. Partiet kan for 
eksempel fortsette 36...Tf8 37.Tb5+ 
Kf6 38.Txb8! (38.Se4+ er ikke så klart 
på grunn av 38...Kg6 39.Sxd6 Tg4+) 
38...Kg7 (Nå vinner 38...Txb8 39.Se4+ 
dronningen) 39.Tb7+ Aronjan har to 
offiserer for tårnet og et fortsatt angrep 
og en ganske lett seier.

35...Kxe6 36.Df7+ Kxe5 37.Te7+ 
Dxe7 38.Dxe7+ Svarts tårn er godt 
koordinerte, løperen er ikke ute på vift 
og svart har en bonde mer. Hvit kan ikke 
lenger vinne dette partiet uten hjelp av 
svart, og etter ytterligere 18 trekk ble 
de to gigantene enige om remis. ½–½

Viktig vinst mot Grisjtsjuk
Magnus tok en viktig seier i nest siste 
runde:

Magnus Carlsen - Aleksander  Grisjtsjuk
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+Q+-+-+&

5zP-+-wq-zpp%

4-+-vlN+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

52...h4?! 53.g4! Svart kan dermed ikke 
ofre løperen på a-bonden og bytte av 

den siste hvite bonden. Hvis  Grisjtsjuk 
hadde spilt 52...g4, ville han beholdt 
muligheten for å spille h5-h4 på et 
passende tidspunkt. 

53...Le3 54.Dd7+ Kg6 55.Dd6+ 
Dxd6 56.Sxd6 Kf6 57.a6 Ke6 58.Sb5 
Ke5 59.Kf3 Lb6 60.a7 Lxa7 61.Sxa7 
1–0

Med en avsluttende remis havnet 
Magnus et halvt poeng foran kvartetten 
Caruana, Anand, Aronjan og Moros-
evitsj.

Ukjent kineser overrasket
VM i lynsjakk utfordret fysikken med 11 
runder første dag og 10 runder andre 
dag. Kineseren Shanleyu Lu var den 
store sensasjonen første dag og ledet 
turneringen etter åtte runder. Han gikk 
på en skikkelig smell i andre halvdel 
med et halvt poeng på seks runder, men 
han rakk å slå Magnus før det. Det gjøres 
selvsagt flere feil i disse partiene, men 
det gjør ikke stillingene som oppstår 
mindre interessante.

Shanglei Lu - Magnus Carlsen
XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(
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Magnus har tatt to bønder og har en 
klar fordel. Det eneste som taler til hvits 
fordel er en løper som kan angripe de 
svake hvite feltene i svarts kongestilling. 
Hvits kongestilling, derimot, har ingen 
svakheter i øyeblikket. 22...Se5? 

22...Sa5 hadde vært bedre, siden det 
blokkerer a-linja. Hvis hvit forsøker å 
jage springeren vekk med det aggres-
sive 23.b4:
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Analysediagram 
XABCDEFGHY

8-+ktr-+-tr(

7zp-zp-+-zpp'

6-zp-+-+-+&

5sn-+-+-+-%

4-zP-zp-wq-+$

3wQ-+-+L+P#

2P+P+-+-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

...har svart et brilliant multifunksjons-
trekk: 23...d3! Tredjeraden er blokkert 
slik at Lf3 ikke lenger er dekket, fjer-
deraden er åpnet slik at dronningen 
kan true b4, og, ikke minst er dette et 
utmerket angrepstrekk. Hvit kan for 
eksempel forsøke å ta bonden med  
24.Txd3 Txd3 25.Dxd3 Dxb4+ og svart 
vinner. Men dette kan man tilgi seg selv 
for at man ikke ser i lynsjakk.

23.Da6+ Kd7 Det ser veldig skummelt 
ut å ha kongen utendørs i denne stil-
lingen. Det er for mange åpne linjer og  
 

 
svake felter i den svarte stillingen. Hvit 
har kompensasjon for de to bøndene 
han ligger under. 

24.Lg2 The8 25.The1 Ke6 26.Dxa7 
Te7 

27.Te4? Dette gir faktisk svart et ekstra 
tempo til å gjemme kongen.

Bedre var 27.Da3 Td6 28.Db3+ Kd7 
Svart kan aldri gå i f-linja når han kun 
får ett tårn for dronningen. 29.Da4+ 
Ke6 30.Te2 Hvit beskytter Lg2, og hvit 
kan raskt doble i e-linja. Svart har ikke 
mye motspill å tenke på når kongen 
står så utsatt.

27...Df2? Det er to fordeler med ...Dg3 
fremfor ...Df2: På f2 blir den i mange 
varianter bundet av et tårn på f1 og fra 
g3 beskytter den Se5.

28.Tde1 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7wQ-zp-tr-zpp'

6-zp-+k+-+&

5+-+-sn-+-%
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28...Kf7?? Riktig var 28...Kf5. Det er 
selvsagt kun taktiske grunner til at det 
er bedre å ha kongen midt på brettet i 
stedet for på vei til sikkerhet bak egne 
bønder. For eksempel 29.Tf1 – nå 
får svart to tårn for dronningen og de 
gjenværende brikkene er godt koordi-
nerte. 29...Dxf1+ 30.Lxf1 Kxe4 med 
fordel til svart.

29.Tf1 Df6 30.Txf6+ gxf6 Kineseren 
vant etter 23 flere trekk. 1–0

Dette ble Magnus' eneste tap i turne-
ringen, og med 17 poeng endte han 
ett poeng foran nærmeste konkurrent.

FIDE har innført nye regler gjeldende fra 1. juli 2014. Mens 
det tidligere var nødvendig med ni spilte partier mot FIDE-
ratede spillere og en score på minst ett poeng for å få offisiell 
rating, er kravet nå senket til minst fem partier og minst et 
halvt poeng. Disse fem partiene trenger ikke være fra samme 
turnering, men må gjennomføres i løpet av 26 måneder.

Dessuten er terskelen for å komme med i ratingsystemet nå 
så lav at man kommer inn med kun ett parti i første turnering 
med score et halvt poeng. Dette har hatt som konsekvens 
at NSF har fått inn hele 53 nye FIDE-ratede spillere per 1. 

august 2014, totalt 1121 mot 1068 den 1. juli 2014. I tillegg 
er det et par hundre som mangler ett eller flere partier for å 
komme på listen.

FIDE har også gjort endringer i koeffisientene. Tidligere var 
disse 10-15-30. Nå er de 10-20-40. Koeffisient på 40 gjelder 
frem til man har spilt minst 30 partier, 20 så lenge man har 
under 2400 i rating. Nytt er også at spillere har K=40 frem 
til 18-årsdagen så lenge de er under 2300 i rating.

Hele reglementet kan leses på http://bit.ly/fiderating.

Informasjon om FIDE-rating - oppfølging fra NSb 2/2014

✮ Nytt fra NSF

Av ratingsjef Øistein Yggeseth
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Brekkes mesterverk

Jeg pleier å si at jeg ikke leser bøker – bare sjakkbøker. 
Skulle DN mot formodning spørre om hva som ligger på natt-
bordet, måtte jeg svart blant annet Sjakkens Holmenkollen, 
Gausdalsjakk 1970-1996.

I det hele tatt har jeg lest det meste av Øystein Brekkes varierte 
og rikholdige forfatterskap, også fortellingene om 1911 og Svein 
Johannessen. Dessuten bruker jeg lærebøkene Sjakkskolen 1 til 
3 og 111 sjakk matt i ett trekk aktivt i undervisning.

Derimot hoppet jeg over Norges Sjakkforbund 75 år og Nordisk 
Sjakkforbund 100 år. Jubileumsbøker er jo kjedelige. Eller? 
Denne boken er en overflod av informasjon, fortellerlyst, bilder 
og partier som ingen andre kunne laget. Det er et historisk 
dokument som har en verdi langt utover det kommersielle, 
akkurat som oppdragsgiveren må ha håpet på.

Norske sjakktrekk 
Norges Sjakkforbund 100 år  
Av Øystein Brekke 2014

Bokomtale av Ole Valaker

Et livsverk
I en e-postsamtale beskriver Brekke Norske Sjakktrekk, 
Norges Sjakkforbund 100 år som et livsverk.

Akkurat dét slo meg allerede før lanseringen under Lands-
turneringen i Trondheim. Ikke bare fordi Brekke beklaget 
seg over alt arbeidet hver gang jeg ringte Sjakkbutikken. 
Til slutt fikk jeg dårlig samvittighet når jeg skulle kjøpe 
bøker og utstyr. Det dukket også opp et foruroligende 
bilde på Facebook. Det var Øystein Brekke midt i en haug 
av avisutklipp og gamle bilder – “slik har det sett ut på 
spisestua vår 15 timer i døgnet de to siste månedene”, 
skrev kona Solveig.  

Det fikk meg til å tenke på den halvbiografiske filmen 
Amadeus fra 1984, der Mozart blir syk og gal og dør i en 
alder av 35 år etter å ha fått bestilling på en dødsmesse 
av en ukjent person.

Brekke derimot ser ut til å ha overlevd sin store test, 328 
sider i A4, pluss et omslag av grafiker Tommy Modøl. Ja, 
det burde ikke forundre noen om han kommer til å lage 
125-årsboken også.

Omtrent feilfritt
Selvsikkert nok ber forfatteren om rettelser på e-post i tak-
ketalen på side 8. Han skal ha fått én. Ironisk nok har han 
skrevet feil årstall på en av sine egne bøker (76 istedenfor 
96 i Gausdal-boken). Jeg har ikke klart å finne feil, unntatt 
noen få pussige språklige formuleringer. Djevelen ligger 
som kjent i detaljene, og det er forbløffende at det ikke er 
mer rusk i en bok der Brekke har vært altmuligmann. Han 
gjør rett og slett en hel bransje av kvalitetskontrollører i 
forlagene overflødig.

“Korrekturjobben har nok i noen grad sviktet på detaljnivå, 
så det er endel smårusk med ekstra småord og slikt som 
hører tekstbehandlingens epoke til, men ingen har sagt noe 
om det”, skriver Brekke. Det forteller noe om standarden 
han setter for seg selv. Det er som når Magnus Carlsen sier 
at han spilte elendig.

La oss sette det i et annet perspektiv: Dette kunne fort gått 
galt. Det må ha vært en kolossal innsamlingsaksjon. Jeg var
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selv blant intervjuobjektene. Når jeg tenker på hvor mye som 
ikke er med fra den samtalen, så aner jeg at overskuddslageret 
er stort. Det gjør arbeidet enda mer imponerende.

Fint med navn og resultater
Her er alt fra opptakten til et organisert sjakkliv, med sjakk-
selskapet i Trondhjem i 1850, og helt til sjakk-OL i 2014. 
Fortjenestefullt nok har Brekke også brukt god plass på å 
liste opp æresmedlemmer, hederstegn, resultater fra Lands-
turneringen og ungdomsmesterskapene. Som i lokalaviser 
elsker folk å se sitt eget navn, og dette er muligens bokens 
mest salgbare del.

Hvordan skal man så presentere en slik overveldende mengde 
informasjon? Ren kronologi blir fort tamt og statisk. Brekke 
har i stedet valgt en kombinasjon av kronologi og tema som 
fungerer greit, men som lett kunne sklidd ut i det uoversikt-
lige.

Dessuten er det et dilemma han må ha tenkt mye på: Han er 

selv en vesentlig del av historien. Han kan ikke dy seg når han 
skriver om den oppsiktsvekkende eksklusjonen av sin venn 
Arnold Eikrem på kongressen i 1960, og på slutten ender han 
opp i jeg-form. Her balanserer han på stram line. Samtidig 
ville det vært en unnlatelsessynd å skrive seg selv ut av his-
torien når du har vært en så sentral del av den i over 30 år.

Gode partieksempler
En sjakkbok uten trekk og partier er ikke en ekte sjakkbok. 
Brekke har funnet en smart løsning ved å legge utvalgte 
partier i margen, som gir en annen og bedre flyt enn i hans 
tidligere bøker.

Han har funnet frem noen riktige perler, som oftest er de 
korte og brutale, og en noenlunde habil spiller kan lese dem 
uten brett.

Mye tekst og små bilder
Men “til lags åt alle kan ingen gjera”, som Ivar Aasen sa.  
Så her kommer et par innvendinger:

Det blir mye tekst og små bilder. Jubileumsbøker pleier å 
være mer prangende. Svart-hvitt forsterker følelsen. Det 
aner meg at forfatteren har hatt for mye på hjertet, men det 
er også mulig at bildetilfanget rett og slett ikke er bedre. Det 
er ikke lett å ta gode sjakkbilder, og det er ikke mange som 
har giddet å prøve heller.

Det er også et spørsmål om ikke bokens styrke også er dens 
svakhet. “Jeg elsker å komme med stoff som i vår tid tidligere 
har vært ukjent for folk på steder jeg omtaler,” skriver Brekke. 
Som bergenser må jeg innrømme at jeg aldri har hørt om 
byens sjakkgullalder i mellomkrigsårene, eller den store 
aktiviteten på Vestlandet i perioder også utenfor byene, som 
når Florø var i flere NM-finaler på 70-tallet. Men på veien 
har noe gått tapt.

For hvor er Oslo Schakselskap blitt av? Det er påfallende lite 
stoff om lokomotivet i norsk sjakk, i hvert fall i delen som 
omhandler nyere tid. Da jeg spurte Brekke om dette, fikk jeg 
en lang forklaring, så jeg aner at det er et ømt punkt. Han 
sier han vil få frem hele Norge i stort og smått, og berøre 
mange klubber og miljøer som ikke har vært med i tidligere 
jubileumsbøker. Det ser ut til å ha gått på bekostning av noe, 
slik prioriteringer alltid gjør.

Opp på peishyllene!
Det virkelige problemet med boken ligger likevel utenfor 
Brekkes kontroll. Så langt har oppdragsgiveren gjort lite for å 
markedsføre og spre den. Det er forbløffende. Dette er en bok 
som må ut og opp på peishyllene over det ganske sjakkland.

“Det dukket også opp et foruroligende bilde 
på Facebook,” skriver Ole Valaker. “Det fikk 
meg til å tenke på den halvbiografiske fil-
men Amadeus fra 1984, der Mozart blir syk 
og gal og dør i en alder av 35 år etter å ha 
fått bestilling på en dødsmesse av en ukjent 
person.” (Foto: Solveig Fløtten)
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Leserbrev
Passive tilskuere til korrupsjon?

En farse av et valg i FIDE er forbi, og for oss som har fulgt 
dette via mediene var det fylt av stor underholdningsverdi 
– og samtidig var det hele en pine for sjakken. Vi kan gjøre 
narr av folk som tror på liv på fremmede planeter, men å 
velge dem nok en gang til å lede verdens sjakkorganisa-
sjon, det sikrer sjakken plass i humorspaltene i fire nye år.

Kasparov fikk en drøy tredel av stemmene, antakelig kunne 
han nådd litt høyere om det ikke var for det som så ut som 
en meget suspekt måte å sanke stemmer på mot slutten 
av kampanjen.

Det jeg savnet i ukene før presidentvalget, var en klar anti-
korrupsjonsstemme fra NSF. Ikke nødvendigvis for å støtte 
Kasparov, men for å bidra til å få slutt på vanstyret sjakken 
lider under på verdensbasis.

En av anklagene mot FIDE-presidenten er at han i praksis 
har gitt et firma han selv kontrollerer (AGON, red. anm.), 
medierettighetene til FIDE. Dette er en avtale som – selv 
med FIDEs svake innsats for å selge sjakk kommersielt – 
åpenbart har en vesentlig økonomisk verdi. 

Jeg er ikke jurist, men det er liten tvil om at en slik handling 
kan være i strid med internasjonal korrupsjonslovgiv-
ning. Vi har dessverre ingen undersøkende journalister 
som jobber med å avsløre korrupsjonen i FIDE, så da må 
medlemmene selv ta tak. Det er nettopp her det ser ut til 
å være manglende vilje eller kapasitet i NSF til å ta opp 
hansken. Sett utenfra kunne det i det minste vært mulig at 
sjakkforbundene som ønsker åpenhet, gikk sammen om 
et krav om uavhengig å granske denne avtalen. 

Vi vil jo stort sett spille sjakk, og ikke bry oss om sjakkpoli-
tikk. Men dessverre skusler FIDE år for år bort mulighetene 
til å gjøre sjakk til en langt mer populær sport i mediene, 
med de inntektene som da kunne følge med. Også derfor 
er det alvorlig at det som utenfra ser ut som et korrupt 
regime får styre videre i verdens sjakkorganisasjon. Det 
bør vi ikke sitte stille og se på.

Ole Petter Pedersen, 
helt ordinær klubbspiller og NSF-medlem

 

Svar fra Norges Sjakkforbund

Jeg vil først berømme ditt innlegg. Det viser engasjement, 
og et ønske om redelighet. Du har nok mange medlemmer 
bak deg i disse tankene, men dessverre altfor få som gir 
utrykk for dem. Og det gjelder ikke bare i Norge, stort sett 
er verdens sjakkspillere fornøyde med å få dyrke sin hobby 
og lar det være med det. Det virker ikke som de helt forstår 
at FIDE faktisk kan gjøre en forskjell for sjakken. De kunne 
ha medvirket til en bedre status for sjakken, og utviklet 
den i stadig bedre retning. Ikke minst sjakk i skolen ville 
kunnet bety store forskjeller for mange millioner med barn.

Atter et FIDE-valg er over, og med et svært dårlig resultat. 
For meg også veldig overraskende. Av 172 stemmer fikk 
Kirsan Iljumzjinov 110 og Garry Kasparov 61, seks flere 
enn hva Karpov fikk i 2010. Hvis alle forbunds medlemmer 
kunne stemt, ville resultatet hvert noe helt annet.

Du savnet en klar anti-korrupsjonstemme fra NSF i ukene 
før valget. Det er mulig vi/jeg kunne vært enda tydeligere, 
men det å være mot korrupsjon skaper ikke de store 
overskriftene i Norge. Og, korrupsjon er sammen med 
nepotisme ofte vanskelig å bevise. I tillegg kommer det 
kulturforskjeller og gråsoner. Begge sider tilbød forskjel-
lige sjakkforbund svært gunstige samarbeidsavtaler 
under forutsetning av deres stemme. Men, er nå det så 
annerledes enn hvis en kandidat til stortingsvalg lover sin 
hjemkommune/fylke en bro, eller ny vei, hvis vedkom-
mende blir valgt?

Men for all del, personlig er jeg ikke i tvil om at enkelte 
delegater foretrakk å ikke blande inn sitt forbund i dette… 
Når det gjelder AGON-avtalen er også jeg overrasket over at 
den ikke fikk større oppmerksomhet. Den gir ett glimt av 
hvordan det kan være på kammerset hos FIDE. Eller mer 
korrekt, hos folkene som styrer FIDE. Mange forsøk er blitt 
gjort på å sette den på dagsorden, men vi har ikke lyktes. Vi 
kan på eget initiativ sette ned en granskningskommisjon, 
men dette koster mange penger, samt at det nok vil ende 
opp i atter en dyr og ressurskrevende rettssak i CAS (Court 
of Arbitration for Sport). 

Mitt største ønske er at det blir åpne valg i FIDE, og at dele-
gatene sånn sett må stå til rette for forbund og medlemmer. 

Jøran Aulin-Jansson, helt ordinær klubbspiller 
og for tiden president i NSF
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Vil NSF ha kvinnelandslag?

Satsingen på kvinnelandslaget fram mot OL var sikkert godt 
ment, men fremstår for meg som pinlig på grunn av uhøflig 
behandling av spillerne, dårlig planlegging og mangel på 
prioriteringer. For meg så det i praksis ut som om NSF og 
landslagsledelsen helst ikke ville hatt noe kvinnelandslag. 
Hvis man vil ha det, så får man behandle kvinnene ordent-
lig. Her er noen billige og enkle forslag til forbedringer:

1: Vise kvinnene respekt. Så lenge alle untatt Magnus 
Carlsen er langt unna verdenstoppen og er hobbyspillere, 
bør den økonomiske OL-kompensasjonen være ganske lik. 
Frode Elsness og Kjetil Lie er bra menn, men er etter min 
mening såpass langt fra verdenstoppen at de ikke fortjener 
mer i diettpenger enn spillerne på førstelaget for kvinner. 
Aksepterer man et kvinnelag aksepterer man lavere rating. 
Det er derfor håpløst å gi dem mindre kompensasjon for 
samme tid borte fra jobb og familie. I første runde foreslo 
NSF null til kvinner, så økte man det til en pinlig sum 
sammenlignet med herrelagene. NSF burde si unnskyld!

2: Et minimum av personalbehandling må til. Om man 
skal legge ned landslaget for kvinner som man gjorde for 
en periode våren 2014, skal man gi beskjed om dette langt 
tidligere enn tre dager før avtalt landsslagssamling. Hva 
skjer med motivasjon når man skal til landslagssamling 
og finner ut at man er så lite verdt at landslagsledelsen 
ikke en gang gidder å gi beskjed om at satsingen er fjernet? 
Videre må man si fra til spillerne når bordplassering til 
OL blir bestemt ti dager etter at sjakk.no fortalte at uttaket 
skulle skje.

3: Ta utgangspunkt i våre beste kvinners forutsetninger. Det 
finnes seks kvinner med rating rundt 2200, samt en liten 
håndfull juniorer som fortsatt har langt igjen til å bli mer 
enn lovende. Bak disse er det få. Man må derfor tilpasse 
kart og terreng og satse på voksne kvinner. Samtidig er 
disse etablert, noen med barn, og ganske ferdig utviklet 
som sjakkspillere. Da er kanskje ikke lange helgesamlinger 
og timesvis med nye varianter i katalansk det beste. Kan-
skje kan et onsdagstreff en til to ganger per måned med 
innledninger av GM Tisdall, GM Johannessen eller vinnere 
som Solveig Gulbrandsen og Hege Riise gi et mer tilpasset 
tilbud? Samt at trening bør tilpasses spillernes behov for 
å arbeide selvstendig med åpninger, oppgaver eller annet.

4: Kvinnelandslaget ble løst sammensatt av landslagsledel-
sen. Spillere ble tatt ut etter tilfeldige vilkår og tidvis helt ad 
hoc. Det er bedre å stille noen minstekrav. Jeg synes man 
bør kreve minst 2100 for å komme inn i landslagsgruppen, 
samt åpne for 1-2 juniorer. Da har man en tett gruppe på 

6-8 og gir signal til unge kvinner om at 1950 ikke er nok 
for å være god nok for landslag og internasjonale oppgaver. 
I tillegg bør man kun sende landslag til OL, VM og EM når 
minst tre av spillerne med minst 2150 kan delta. I hvert 
fall så lenge de økonomiske rammer er sterkt begrenset. 
Man må prioritere. Eliteutvalget valgte å sende et B-lag med 
Tiger Hillarp til EM i fjor, mens man før OL hadde mindre 
penger igjen til kvinnesatsingen samlet, enn herrelaget 
hadde til den dyktige Ole Chr Moen. Mitt poeng er bare at 
det er pinlig at NSF valgte å bruke omtrent det samme på 
Moen som Ellen, Niina, Olga, Sheila og Silje samlet i OL. 
Det er dårlig planlegging og en håpløs beskjed å gi vårt 
førstelag i kvinneklassen, et lag som til sist endte høyere 
enn herrene. 

5: Både internett og innvandring er kommet for å bli. Har 
noen arbeidet aktivt for å få Jovanka Houska til å spille for 
Norge? Med henne, noe utvikling blant de etablerte og et 
par unge kvinner som ikke gir seg i slutten av tenårene, 
kan Norge kjempe høyt oppe i neste EM for kvinnelag. Jeg 
tror det vil være stor stas for det norske sjakkpublikum.

Disse tiltak gir ikke større utgifter enn dagens. Det handler 
om å bestemme seg for om man vil ha et kvinnelag, be-
handle dem skikkelig og gi et tilbud tilpasset spillerne selv. 
Vi må huske at det samlet ble brukt hundretusener på den 
sportslige satsingen på herrene mot OL, en satsing som 
dessverre ikke ga noen effekt. Det bør åpne for diskusjon.

Bjarne Zachariassen, formann i SOSS 
og samboer med Niina Koskela

Svar fra Norges Sjakkforbund

Norges Sjakkforbund hadde med hele tre kvinnelag under 
Tromsø-OL. Førstelaget var det sterkeste norske OL-laget 
for kvinner noensinne, og innfridde med en flott presta-
sjon langt over forhåndsrangeringen. Også de andre lagene 
leverte sterk innsats. En stor gratulasjon til spillerne, som 
presterte når det gjaldt.

NSF har blitt kritisert for manglende sportslig satsing frem 
mot OL, både for åpen klasse og for kvinnene. Eliteutvalgets 
arbeid ble vanskeliggjort av uklare og etter hvert manglende 
økonomiske rammer. Mye av NSFs fokus gikk til å sikre 
selve OL-arrangementets økonomi, som svært lenge var 
utsatt. Dette beklager vi.

NSF har tatt initiativet til en erfaringskonferanse etter 
OL, der norske spillere, dommere, Eliteutvalget (EU), 
Sentralstyret og mange andre med direkte erfaring fra OL 
skal diskutere og sikre læring videre fremover. 
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Elitesjakksatsingen i Norge, inklusive kvinnesjakken, er nå 
i støpeskjeen. NSF-kongressen i sommer overlot til Sentral-
styret å utpeke EU. Styret har allerede mandat til å fastlegge 
EUs retningslinjer. Et arbeid pågår nå med å fastlegge 
hvordan NSF skal organisere økt satsing på toppsjakken og 
rekrutteringsnivåene. Her vil elitelandslaget for kvinner og 
rekrutteringslagene for jenter innta sine naturlige plasser, 
på linje med de andre lagene. Økt satsing må finansieres, 
og arbeidet med dette pågår også med full styrke.

Bjarne Zachariassens innlegg inneholder mange kon-
struktive forslag når vi nå vil styrke satsingen også på 
kvinnelandslaget og jenterekruttene. Disse forslagene vil 
bli trukket inn i det pågående arbeidet som bare kan gi 
ett resultat: bedre rammebetingelser for kvinnesjakken i 
Norge, på like og rettferdige vilkår.

Jøran Aulin Jansson, president i Norges Sjakkforbund
Thomas Robertsen, leder i EU og styremedlem i Norges 
Sjakkforbund

Melde seg inn i NIF eller ikke?

Styret i NSF har lagt vekt på en adskillig bedret økonomi 
ved å gå inn i Norges Idrettsforbund (NIF). Jeg velger å ta 
opp andre sider som er påpekt å være av negativ karakter.
 
Det er blitt hevdet at barn ikke kan konkurrere innenfor 
NIF. Det medfører ikke riktighet. Det er ikke noe i veien 
for at barn under 11 år kan spille mot hverandre og mot 
både yngre og eldre motstandere. Også mot voksne. De kan 
ikke  føres opp på lister der det rangeres etter poengmessig 
resultat. Resultatlister der det oppføres alfabetisk etter navn 
eller startnummer er imidlertid fullt ut tillatt. På de listene 
kan både poeng og ratingmessig prestasjon føres opp, men 
den rangeringsmessige rekkefølge skal ikke benyttes. Heller 
ikke kan det da kåres vinner, andreplass, tredjeplass osv. 
Konkurranse for barn under 11 år kan derfor gjennomføres 
så lenge det ikke foreligger en prestasjonsmessig rekkefølge 
og forskjellsbehandling i premiering.
 
Så kan det innvendes at alle lett ut fra foreliggende lister 
kan beregne rekkefølgen. Dobbeltmoral? Ja vel, men i en 
verden som ikke er fullkommen så er dette tydeligvis noe 
man kan leve med.  
 
Fra det år spillere fyller 11 år til og med det året de fyller 
12 år kan de delta i konkurranse med resultatlister. De 
kan delta i åpne turneringer der det ikke er kvalifisering 
for deltakelse i hele Norden, Baltikum og på Nordkalotten 
iberegnet Murmansk-området. Det innebærer at populære 

turneringer som Politiken, Rilton, Reykjavik, Riga, Oslo 
Chess International samt en rekke andre turneringer i dette 
området er åpen for deltakelse for denne aldersgruppe.
 
Barnas Grand Prix (BGP) kan fortsette med visse mo-
difikasjoner for de under 11 år. Landsturneringen vil 
antageligvis kunne godtas som et årlig familiestevne og 
vil dermed ikke komme under bestemmelsen om at de 
yngste ikke kan delta på tvers av kretsgrenser, men vi må 
få nye klasseinndelinger. For eksempel egen klasse for de 
under 11 år uten rangeringsmessige resultatlister og med 
lik premiering for samtlige deltakere. Går vi inn på sidene 
til de idrettslag som arrangerer sommerlige cupstevner 
innenfor håndball og fotball, ser vi at de har deltagelse fra 
flere kretser i disse stevnene for både 9- og 10-årsklasser. 
Så en konsekvent avvisning av deltakelse på tvers av krets/
regioner eksisterer ikke.
 
Et dilemma er de nordiske mesterskap. Der har vi kvalifise-
rende turneringer for å få rett til å delta. Det gjelder nordisk 
mesterskap for barneskolelag og de nordiske individuelle 
mesterskap. De siste har også gått under betegnelse nordisk 
skolemesterskap. Om det kan medføre at kvalifisering kan 
godtas vites ikke på nåværende tidspunkt ettersom det er 
et kapasitetsspørsmål at kun et begrenset antall kan delta 
fra de seks nordiske forbund. (Danmark har for øvrig eget 
forbund for skoleskak uavhengig av Dansk Skak Union.)
 
Fra det året våre medlemmer fyller 13 år, har ikke bar-
neidretten de restriksjoner som her er beskrevet. Hvis 
vi legger til at det støtteapparat og den kompetanse som 
organisasjonen NIF har til rådighet så er det ingen tvil om 
at både breddesjakken og toppsjakken vil kunne få bedre 
vilkår enn den til nå har hatt. Dette gjelder blant annet 
organisering og finansiering av treningssamlinger og 
spillerutvikling, men også ernæringsmessig og medisinsk 
rådgiving vil kunne tilbys i langt sterkere grad enn i dag, 
der den egentlig har vært helt fraværende. De aller fleste 
av våre talenter vil antagelig få muligheter til utvikle seg i 
mye større grad enn i dag ved hjelp av de ressurser norsk 
idrett rår over.
 
Alt i alt tror undertegnede at vi vil komme bedre ut av det 
med en inntredelse i NIF enn ved å fortsatt være utenfor.
 
Per F. Olsen
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Til Norges Sjakkforbunds 100-årsjubileum 20. juli 
2014 utkom historien om sjakklivet i Norge fra 
middelalderen til i dag. 
Boka forteller historien gjennom en blanding av 
tekst, bilder og enkelte utvalgte partier, samt endel 
konkrete fakta og lister bak i boka.  
Boken er skrevet av Øystein Brekke og er en inn-
holdsrik innbundet bok i A4 format på 328 sider.  

 
Pris: 349,- pluss porto. 

Norske Sjakktrekk 

Norges Sjakkforbund 100 år 1914-2014 

Boken kan bestilles fra Norges Sjakkforbund 
ved å sende e-post til nsf@sjakk.no, eller ringe 22 15 12 41. 

Konnerud NGP 29. - 30. november 2014

Spillested: Konnerud kino bydelshus
Turneringsform: 5 runder Monrad
 
Betenkningstid: 1. runde 20 min + 10 sek pr trekk
           2. – 5. runde 90 min + 30 sek pr trekk

Startavgift: voksne 400 – andre 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 :  1200 –  600
 500 kroner til vinner av klasse 1, 3 og 5 (ingen dobbelpremiering). Bokpremier til beste 1/3 i NGP-klasser.
 
Spilleplan: - Siste oppmøte 10.00
1. Runde Lørdag 10.30
2. Runde Lørdag 14.00
3. Runde Lørdag 16.30
4. Runde Søndag 10.00
5. Runde Søndag 14.30

Kafeteria på stedet.
Dersom du kommer med tog/buss kan vi ordne transport til spillelokalet.
Kontaktperson: Roger Løvaas – 911 68 943 / roloevaa@online.no
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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 mester-
spiller Terje Karlsen fra Nordnes sjakklubb i Bergen.

Studieartet spill

Terje er opprinnelig fra Sandefjord, og fikk videresendt utfor-
dringen fra Stig K. Martinsen, som også er mesterspiller fra 
Sandefjord bosatt i Bergen. Terjes største meritt er tredjeplas-
sen i mesterklassen i Landsturneringen i Molde 2004. Han 
ble også klubbmester i Caissa i Sandefjord allerede i 1985, 
bare 17 år gammel.

- Jeg har trappet kraftig ned på spillingen de siste årene, fortel-
ler Karlsen. - Men jeg spiller en del på nett og litt fjernsjakk. 
Fortsatt er jeg så “avstandsforelska” at alt ennå kan skje, 
smiler han. - Når man først har fått sjakken “i kroppen”, 
blir man vel aldri helt kvitt den!
 
Terje har valgt en fascinerende oppgave, inspirert av selveste 
Bent Larsen. Hvit trekker. Karlsen kommenterer selv:
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Unnskyld til alle som har sett denne før. Men denne stillingen 
kom jeg over i boka Praktiske Sluttspill av guru Bent Larsen.  
Jeg husker jeg satt på gutterommet i mitt barndomshjem, 
sånn cirka way back when... All informasjon som blei gitt var 
at hvit skulle trekke...

Den gang satte man opp sånne oppgaver med brett og brik-
ker. Jeg kan ikke erindre hvor lang tid det tok før en ung meg  
fikk en følelse av å ha løst denne, selv om veldig lang tid tok 
det vel ikke. Men jeg husker “klikket”, sitringa, og den gode 

opplevelsen av å ha oppdaga noe vakkert. Da jeg følte meg 
temmelig sikker, var det lov å flytte på brikkene. Og de gikk:     

1.d6! exd6
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2.Kd3!! Dette blokadetrekket er hovedpoenget. 
2...Lxg3 Eller 2...d5 3.a5 Lxg3 som transponerer. 
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3.a5 d5 Svart rekker jo aldri 3...h4. 
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4.a6 Lb8 
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5.a7 Lxa7 
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Patt! La7 dekker d4 og det blir patt i sentrum uten tunge of-
fiserer. Jeg tror det var i dette øyeblikk det for alvor gikk opp 
for meg hvor estetisk og komplisert sjakk kan være... 

For noen år tilbake skulle jeg vikariere et par kvelder i Bergens 
schakklub som instruktør for de lovende ungdommer. Det 
første jeg gjorde var å sette opp denne stillinga på demo-
brettet. “Hvit i trekket!” 

På bakerste rad satt en ung Katrine Tjølsen. Jeg kan ikke 
erindre hvor lang tid det tok før en ung Katrine fikk en følelse 
av å ha løst denne, selv om veldig lang tid tok det vel ikke. Men 
jeg husker sukket, smilet og den gode opplevelsen av å ha 
oppdaga noe. “Ååh, så vakkerrt” (bergensk), utbrøt hun.  Ikke 
en brikke var flytta på demobrettet, hun så varianten i hodet. 
Og gleden ved å ha oppdaga det!  Jeg tror hun hadde cirka 
den samme opplevelsen som meg sånn cirka back when.... 

Bent Larsen var pedagog! Slår vi opp løsningen til denne 
oppgave 31 i Praktiske Sluttspill står det: “En perle. Man 
skulle tro det dreide seg om en komponert studie, men stil-
lingen oppstod altså i praktisk spill.” (Papa-Roth, Tyskland 
1924.) Jeg har gjort et spedt forsøk på å finne dette partiet, 
uten å lykkes. For man lurer jo på hva som var svarts siste 
trekk i utgangsstillingen. For svarts del får man håpe det ikke 
var 1...Lg1xh2(??).

Terje sender utfordringen 
videre til nettopp kvinne-
lig internasjonal mester 
Katrine Tjølsen. Hva som 
er Katrines favoritt, får 
du se i Norsk Sjakkblad 
nr 4/2014.
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Lær sjakk med Torbjørn

Et lærerikt parti

Av og til oppdager jeg et parti som jeg 
synes er spesielt lærerikt. Når man ser 
på partier med datamaskinen er det fort 
gjort at man klikker gjennom partiene 
altfor fort, men når jeg underviser, 
viser jeg ofte partiene på demonstra-
sjonsbrett. Bare det at jeg fysisk flytter 
brikkene gjør at jeg lever meg litt mer 
inn i partiet, og når jeg i tillegg forklarer 
det helt grunnleggende forstår jeg mer 
og mer.

Et slikt parti er oppgjøret mellom David 
Bronstein og Miguel Najdorf for 64 år 
siden. Begge disse er giganter med en 
viktig plass i sjakkhistorien. I en av mine 
første turneringer på Gausdal var jeg 
så heldig å få spille mot Bronstein. Jeg 
tapte selvfølgelig, og jeg tror det først er 
i ettertid det har gått opp for meg hvor 
sterk spiller jeg faktisk satt overfor.

I partiet jeg nå skal vise er det flere 
interessante temaer. Jeg anbefaler deg 
å legge merke til åpningstrekkene og 
hvor nøyaktig hvit spiller. Videre i partiet 
blir vi vitne til et perfekt gjennomført 
angrep, og det er overraskende hvor 
raskt Najdorf går ned, for feilene han 
gjør virker ikke så store. 

David Bronstein – Miguel Najdorf
Budapest 1950 

1. d4 Sf6 Jeg har alltid vært litt fascinert 
av hvor logiske åpningstrekkene i Nim-
zo-indisk er. Hvit prøver å få gjennom-
ført e2-e4, og som regel er det kampen 
om e4-feltet som er det sentrale. Om 
hvit nå spiller 2.Sc3 er 2…d5 et godt 
trekk, siden svart får god kontroll over  
 

e4-feltet og hvit lider av at c-bonden ikke 
er med i kampen om sentrum. 

2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 
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Dette er altså utgangsstillingen for Nim-
zo-indisk. Opp gjennom årene har flere 
ulike trekk vært populære. I dag er 4.f3 
for å gjennomføre e2-e4 svært populært, 
men de senere årene har 4.Dc2 og 4.e3 
vært hovedtrekkene. En viktig problem-
stilling i denne åpningen er hvor svak 
en eventuell dobbeltbonde i c-linja vil 
bli. 4.Dc2 hindrer doblingen av disse 
bøndene, men da dette partiet ble spilt 
var 4.a3 populært. Hvit tvinger fram 
byttet og påstår med det at løperparet, 
en ekstra åpen linje og økt innflytelse i 
sentrum veier opp for dobbeltbonden. 

4…Lxc3+ Andre trekk gir ingen me-
ning, for da vil hvit ha fått spilt a2-a3 
gratis. 

5. bxc3 c5 Av de to hvite c-bøndene 
er c4-bonden enklest å angripe. Svart 
gjør derfor rett i å ikke bytte bort denne 
bonden. Med partitrekket er svarts 
plan simpelthen å blokkere c-bonden 
for deretter å angripe den. Svart vil 
derimot ikke slå på d4 uten at han får 

noe konkret igjen for det. Et alternativ 
til partitrekket er 5…Sc6 som tar sikte 
på å angripe c4-bonden enda hurtigere 
med Sc6-a5 fulgt av b7-b6 og Lc8-a6. 

6. e3 Det virker kanskje litt trist å flytte 
denne bonden bare ett skritt, men hvit 
har ikke gitt opp ambisjonene om å 
plassere den på e4-feltet senere. 

6…Sc6 7.Ld3 Dette trekket synes jeg 
er instruktivt. Istedenfor å spille det 
naturlige 7.Sf3 velger hvit en langt mer 
giftig oppstilling. 

7…O-O 8.Se2! Poenget med hvits 
spill. Det er flere fordeler med å ha 
springeren på dette feltet. Her dekker 
den c3-bonden og kan dessuten hoppe 
videre til g3 eller f4. Men den viktigste 
grunnen til å sette springeren her er at 
den ikke sperrer for f-bonden. 8..d6 
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9.e4! Dette er et svært viktig trekk. Hvit 
truer Lc1-g5 som vil sette svart i en 
meget ubehagelig binding. Grunnen til 
at denne bindingen vil være så sterk er at 
svart ikke kan komme ut av den uten å 
svekke kongestillingen. Når hvit i tillegg 
enkelt har muligheten til å øke presset 
mot springeren med f2-f4 og e4-e5 eller
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Se2-g3-h5 er denne bindingen noe som 
simpelthen må forhindres. 

9…Se8 10.O-O Endelig kom dette 
naturlige trekket.  

10…b6 Svarts plan er Lc8-a6 og Sc6-a5 
med sterkt press på c4-bonden. 

11.f4 Legg merke til denne bonden! 
Planen til hvit er simpelthen å avansere 
bonden så langt som mulig. 
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11…La6 Antagelig er dette svarts store 
feil i partiet. Najdorf var nødt til å blok-
kere hvits f-bonde med f7-f5. Om svart 
hadde gjort dette hadde partiet vært 
svært uklart, siden den låste bondestil-
lingen gjør at hvit har problemer med å 
dra nytte av løperparet, mens c4-bonden 
fortsatt er svak. 

12.f5 Nå er hvit definitivt i førersetet. 
Om svart nå skulle prøve 12…exf5 
spiller hvit 13.exf5 med den sterke trus-
selen f5-f6. Om svart forsøker å blokkere 
bonden med 13…f6 får hvits springer 
en glimrende post på e6 som kan nås 
via f4-feltet. 12…e5
XABCDEFGHY

8r+-wqntrk+(

7zp-+-+pzpp'

6lzpnzp-+-+&

5+-zp-zpP+-%

4-+PzPP+-+$

3zP-zPL+-+-#

2-+-+N+PzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

13.f6! Dette er hvits store poeng. Hvis 
svart slår med springeren vil hvit få den 
sterke bindingen etter 14.Lg5 og fortsatt 
er det enkelt for hvit å øke presset mot 
springeren. Om svart isteden slår med 
g-bonden blir kongestillingen håpløst 
svak og trekk som Lc1-h6 ligger i luften. 

13…Kh8 Svart gjør seg klar til å spille 
14…gxf6 siden 15.Lh6 da ville kunne 
besvares med 15…Tg8. 
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14.d5! Dette trekket lærte jeg noe av. 
Hvit finner det perfekte øyeblikket til 
å jage bort svarts springer. Nå som hvit 
har fått bonden helt fram til f6, der den 
dekker e7-feltet, er svarts springer nødt 
til å gjemme seg på dronningfløyen. 

14…Sa5 15.Sg3 Herfra kan springe-
ren nå både f5 og h5. I Bent Larsens 
kommentarer til partiet kommer han 
med en svært instruktiv kommentar. 
Om svart nå hadde spilt 15…g6 for å 
nøytralisere springeren, ville hvit fortsatt 
med 16.Lh6 Tg8 17.De2 fulgt av 18.Sh1 
(!) med poenget å manøvrere springe-
ren til g5-feltet via f2 og h3. Det er slike 
kommentarer som får meg til å innse at 
jeg har mye å lære. Omsider bestemte 
svart seg for å bite i gresset: 

15…gxf6 Nå er hvits plan ganske enkel. 
H-bonden mangler sin viktigste støt-
tespiller og er derfor utsatt for angrep. 
Med sitt neste trekk gjør hvit seg klar til 
å manøvrere både dronningen og tårnet 
til h-linjen. 

16.Sf5 Lc8 Svart ønsker naturlig nok å 

bytte bort hvits sterke springer. 

17.Dh5 Lxf5 
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Nå kommer et viktig øyeblikk. Hvordan 
skal hvit slå tilbake? 

18.exf5! Det går rimelig greit å se at 
18.Txf5 ikke er så lurt på grunn av 
18…Sg7 med gaffel. Verre var det å 
se at 18.Dxf5 gir svart muligheten til 
å forsvare seg med 18…Dc8. Om hvit 
da spiller 19.Dh5 vil svart kunne spille 
19…f5! 20.exf5 f6! og svart kan forsvare 
h7-bonden langs syvenderaden. Med 
18.exf5 blokkerer hvit svarts f-bønder 
og sperrer svarts forsvarsbrikker ute.  
 
18…Tg8 
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Nå er  det  forbausende enkel t . 
19.Tf3 Tg7 Hvis svart hadde spilt  
19…Sg7 kunne hvit satt matt med et 
dronningoffer: 20.Dxh7+! 

20. Lh6 Tg8 21.Th3 Svart har ikke noe 
godt forsvar mot trusselen Lh6-f8 som 
truer matt på h7. Er det rart jeg fikk lyst 
til å spille denne varianten? 1-0
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OKTOBER
10.-12. Hønefoss GP
Info: Roger Østebø, roger@leiv-vidar.no
10.-12. Advokatfirmaet Finn Chess International, Harstad 
Info: Stein Jensen, jestein@online.no
10.-12. Bergen GP
Info: Eirik T. Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no
17.-19. NM for klubblag, Oslo
Info: Johs. R. Kjeken, jrkjeken@online.no
24.-26. Sandefjord GP
Info: Pål Farmen, gp@gaissa.no
24.-26. Knut Brokstads minneturnering, Trondheim
Info: Tore Sandmark, leder@tsf.no
25. Sandnes hurtigsjakk GP
Info: Erlend Stangeland, erlendsta@hesbynett.no
25. Laffen Cup GP, Oslo
Info: Louis Sit, soss_turnering@getmail.no

NOVEMBER
31.10.-2.11. Codanserien (eliteserien), 1. helg 
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
1.-2. Seriesjakken, 1. helg 
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
3. Åpent Stavangermesterskap i lynsjakk GP
Info: Carsten Beer Jacobsen, cassabaa@yahoo.com
7.-9. Bodø GP
Info: Åsmund Andersen, asmund.andersen@googlemail.com
8. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
8. Bronstein Cup GP, Straume (Hordaland)
Info: Tom Eriksen, tom.georg.eriksen@gmail.com
15.-16. NM i hurtigsjakk for seniorer, Oslo
Info: Ole Chr. Moen, ocmoen@hotmail.com
21.-23. Kristiansand Open GP
Info: Kai Ørtoft, kai2654@yahoo.no
21.-23. Hell GP, Stjørdal
Info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com
28.-30. Haugalandet GP, Torvastad (Karmøy)
Info: Sigvat Stensholt, sigvat.stensholt@polytec.no
28.-30. Konnerud GP, Drammen - se annonse side 61 
Info: Roger Løvaas, roloevaa@online.no

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen
85 år
27.10. Kjell H. Johansen, Tønsberg
27.10. Roar Thorstensen, Stjernen

80 år
8.10. Tormod Prytz, NSSF
27.10. Sverre Haug, Gjøvik
15.11. Oddvar Kristiansen, Stjernen
28.11. Per Ofstad, OSS

75 år
21.10. Helge A. Rangøy, Halden
23.11. Kjell Hoff, Fredriksstad
8.12. Kjell Johannessen, direktemedlem
8.12. Jan Berg, Tønsberg

70 år
9.10. Arvid Gundersen, Hønefoss
10.10. Per R. Kristiansen, Sortland
28.10. Jørgen Vik, Kristiansand
5.11. Erling Bjørtomt, Hamar
5.12. Jan Hansson, Fredriksstad
12.12. Trond Tostrup, OSS
15.12. Odd Steinar Ormåsen, Hamar

60 år
13.10. Svein Hansen, Larvik
19.10. Stig Børje Larsen, Bergens
26.10. Johnny Karlsen, Eidsvoll
12.11. Svein-Harald Johansen, Sortland
19.11. Berge Frimanslund, Sotra
20.11. Harald Peter Stette, Fredriksstad
23.11. Geir Solstad, Kampen
14.12. Otto Milvang, Nordstrand

50 år
18.10.  Jan Olav Næss, Svartlamon
21.10.  Bjørn Inge Roaldseth, SMPOAÅ
26.10.  Hans J. Johansen, Kragerø
3.11.    Knut J. Hjørnevik, Sandnes
7.11.    Rudolf Steinkellner, Kirkegata
13.11.  David Hilton, SK 96
16.11.  Edvin Dybvik, SMPOAÅ
17.11.  Tore Kristiansen, Kristiansund
23.11.  Bjørn Sparby, Nittedal
4.12.    Espen Løken, Nordstrand
7.12.    Per Magnus Larsen, Porsgrunn 
11.12.  Espen Idås, Horten
18.12.  Rune Arild Wågene, Kampen
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40 år
16.10.  Hans K. Harestad, SOSS
17.10.  Egil Semprini, Vestvågøy 
19.10.  Trond Gabrielsen, Bergens 
24.10.  Bård I. Singstad, Svartlamon
1.11.    Terje Rafelsen, Hell
11.11.  Arvid Vedøy, Sevland
13.11.  Ellen A. Eira, Guovdageainnu 

13.11.  Trond Laksaa, Narvik
20.11.  Henrik Gram, Lørenskog 
22.11.  Helge Fjellestad, SK 1911
28.11.  Magnus B. Løberg, Stjernen
12.12.  Aslak Haanshuus, Stjernen
18.12.  Arne Unneland, Aalesunds
28.12.  Joachim Solberg, Sarpsborg
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Sjakksjekk!

NAVN:   Jon Kristian Røyset

ALDER:  39 år

BOSTED: Tromsø 

AKTUELL: Norgesmester i lynsjakk og  
  vinner av mesterklassen i  
  Landsturneringen 2014

Din favorittsjakkspiller?
Aleksander Alekhin. 

Tidenes tre beste sjakkspillere?
Lasker, Botvinnik og Fischer.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Chess Strategy 1, 2 og 3 av Ludek Pachman.

Det beste sjakkpartiet du har sett?
Bogoljubow - Alekhin, Hastings 1922.

Og det beste du har spilt selv?
Kanskje det mot Nick de Firmian i en Najdorf-sicilianer i 
Arctic Chess Challenge 2007. de Firmian har skrevet et kapit-
tel i Batsford Chess Openings om akkurat Najdorf-varianten 
i siciliansk, uten at det hjalp ham særlig i dette partiet.

Ditt beste sjakkresultat?
Seier i Harstad Open/Hans Eriksens minneturnering i 2011, 
foran blant andre GM Heikki Westerinen og IM'ene Axel 
Smith, Bjarke Sahl og Emil Hermansson.

Beste filmen du har sett?
Gudfaren 1 og 2.

Den beste boka du har lest?
Vår mann i Havana av Graham Greene.

Favoritt TV-program / TV-serie?
Breaking Bad.

Favorittmat og drikke?
Biff, medium stekt. Helst med en roquefortsaus. Iskald cola.

Favorittmusikk?
Prøver generelt å ha et svært åpent sinn. Dette området er 
vel kanskje der jeg lykkes best med akkurat det.

Hvem vil du helst bli stående 
fast i heisen med?
En vakker kvinne med en flaske god rødvin.

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Sjakkspillere er vel som folk flest; vidt forskjellige.

Hva er den dummeste sjakkregelen?
At man blir dømt til tap dersom man ikke er ved brettet ved 
starttidspunktet. Heldigvis praktiseres ikke denne regelen i 
norske turneringer.



LÆR Å SPILLE SJAKK AV SIMEN

Vår kjente stormester Simen Agdestein gjennomgår i denne håndboken sjakkspillet – fra de 

mest elementære prinsippene for sunt åpningsspill, midtspill og sluttspill til mer raffinerte 

taktiske disposisjoner. 

 Nybegynneren vil her finne en inspirerende læremester og en klok kommentator. 

I tekst og illustrerende diagrammer leder Agdestein leseren gjennom alle spillets faser. 

Eksemplene er primært hentet fra partier med norske spillere. 

 I boken finner du også korte biografier over alle verdensmestrene i sjakk og noen av 

deres mest berømte matcher.

Veil. kr 198,-

SIM
ENS SJAKKBOK

SIMEN AGDESTEIN
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ISBN: 978-82-562-7347-8

Simen Agdestein (f. 1967) ble norgesmester i sjakk allerede som 15-åring 

og stormester som 18-åring. På sitt beste var han rangert som nummer 

16 i verden. I Norway Chess i Stavanger i 2014 gjorde han comeback på 

høyeste nivå og spilte der jevnt med verdens aller beste. Agdestein har 

siden 1998 jobbet som sjakktrener på Norges Toppidrettsgymnas med 

Magnus Carlsen som sin mest kjente elev.

 Agdestein har også markert seg som fotballspiller med blant annet 

åtte kamper på det norske A-landslaget før en kneskade gjorde at han 

måtte legge opp.

SIMENS SJAKKBOK foreligger  
nå i revidert og oppdatert utgave. 
Her gjennomgås spillet helt fra bunnen av, men hoved-
delen av boken tar for seg strategi og illustrerende 
eksempler for  åpningsspill, midtspill og sluttspill. 
 Boken avsluttes med en historisk presentasjon av alle 
verdensmestrene, og Agdestein forteller om sine egne 
møter med flere av de største navnene innen sjakk.

Veil. kr.
198,-

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

NORGE P. P.


