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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-
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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. 
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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

9 788256 273478

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.

SELV OM DU IKKE BLIR VERDENSMESTER  
KAN DU SIKKERT LÆRE NOE AV MAGNUS

ANDRE SJAKKBØKER FRA NKI FORLAGET

For barn mellom 5 og 11 år For ungdom og voksne

Les historien om hvordan 
Magnus utviklet seg til å bli 
en sjakkspiller vi ikke har 
sett maken til. Med en rekke 
diagrammer og partier.

Rikt illustrert, 314 sider

Kun 198,-

Bestill bøkene på 
www.nkiforlaget.no 
eller i bokhandelen.
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Store muligheter
Med Magnus Carlsens verdensmestertittel 
i 2013, og forsvar av tittelen i år, har 
sjakkinteressen i Norge nådd utrolige høyder. 
Media ser sin besøkelsestid, med bred dekning 
av både sjakk-VM og andre turneringer på 
TV, helaftens sjakkprogram på NRK1 i beste 
sendetid, og andre sjakkinnslag. Og folket 
er interessert – 2,8 millioner nordmenn var 
innom NRKs VM sendinger i november 2014. 

Norsk sjakk har aldri hatt større muligheter for 
å få flere til å spille sjakk enn akkurat nå. Hva 
gjør vi så med denne muligheten? 2014 ble 
et krevende år, med både 100 års jubileum, 
sjakk-OL og Idrettsforbund-prosess. Men en 
medlemsvekst på 25% lar seg absolutt høre, 

og interessen ser bare ut til å 
fortsette å øke. 

Når vi ser videre fremover, 
i 2015 og lenger frem, må 
fokus ligge på å styrke Norsk 

Sjakks organisasjon, med sikte på å kunne gi 
de mange nye et så godt tilbud som mulig. 
Virkemidlene her er mange: kurs, tilgang til 
standardløsninger på sjakkens nettsider, deling 
av beste praksis og erfaring med nye ideer, 
samt god kommunikasjon og informasjon, 
for å nevne noen. Arbeidsdelingen mellom 
klubber, kretser, utvalg og Sjakkontoret er 
også en kritisk suksessfaktor. 

Styret i Norges Sjakkforbund har i 2014 vedtatt 
en plan for å stimulere til medlemsvekst. Men 
planen kan bare gjennomføres ute i Sjakk-
Norge. En av de viktigste oppgavene blir 
derfor å informere om og diskutere planen, 
og forene kreftene for å realisere de store 
mulighetene som norsk sjakk er blitt gitt. 

Med ønske om en fredelig jul og et 
flott sjakkår i 2015,

Geir Nesheim, 
generalsekretær NSF/USF.

Leder
Aller først vil vi benytte anledningen til å takke 
Silje Bjerke for lang og tro tjeneste. Hun har 
gjort en formidabel jobb med Sjakkbladet og 
vi håper å kunne bringe stafettpinnen videre 
på en god måte. Dernest vil vi takke Norges 
Sjakkforbund for at de valgte å engasjere oss 
som redaktører i to år. Vi håper å kunne vise 
oss tilliten verdig.

Det er spennende tider for norsk sjakk når 
man i morgenrushet på 31-bussen kan se 
passasjerer fordypet i sjakkbøker mens de 
klamrer seg fast i taket.  Tidligere eminent 
redaktør av Norsk Sjakkblad, Atle Grønn 
fortalte at han for mange år siden tilbrakte en 
tid hos en familie i Russland. På 
spørsmål om moren i huset spilte 
sjakk, ristet hun energisk på hodet. 
«Men vet du hva Kongegambit er 
da?». «Ja, selvsagt. Det vet vel 
alle.» Nordmenn begynner kanskje 
å få det på samme måten i forhold 
til Berlin-varianten i Spansk. 

Hovedsaken i dette nummeret er naturligvis 
Magnus Carlsens VM-tittel. Vi har vært så 
heldige og alliert oss med forfatterne Aage 
Sivertsen og Arne Danielsen som var i Sotsji. 
De holder begge på med bokprosjekter om 
Magnus og skriver levende om VM-fnalen. 
I tillegg har vi fått toppspillerne Simen 
Agdestein, Kjetil A. Lie og Torbjørn R. Hansen 
til å kommentere utvalgte partier fra matchen.

Vi mottar gjerne både ros og ris (men håper 
på litt slingringsmonn i dette vanskelige 
første nummeret!). Benytt e-postadressen 
norsksjakkblad@gmail.com flittig. Noen av 
de faste spaltene måtte utgå denne gangen 

for å få plass til VM i 
Sotsji, men både Katrine 
Tjølsens favoritt og Victor 
Hansens språkspalte 
vil dukke opp i neste 
nummer. Imens: God 
lesing!
Yonne & Leif Erlend
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Verdensmester, igjen!
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M
agnus Carlsen forsvarte 
tittelen sin i det vanskelige 
returoppgjøret og går inn 
i historien som én av bare 
ni verdensmestere som har 

klart det. Vishy Anand reiste seg fra 
ydmykelsen i Chennai og sammen bød 
de to duellantene på grenseløs spenning 
til siste trekk. I to kalde novemberuker 
sørget unggutten igjen for sjakkfeber 
i Norge. Takk for showet, Magnus!

Den nykronede verdensmesteren kan 
se fram til å beholde tittelen i to år. 
Neste VM-match går av stabelen først 
i 2016. I intervjuer etter matchen 
fortalte Magnus at det blir godt å få 
litt ro rundt sjakken fremover. To VM-
matcher på ett år har kostet. Han vil 
fnne tilbake til spillegleden og kanskje 

eksperimentere mer på sjakkbrettet. 
Det er godt nytt for norske sjakkfans!

Samtidig virker det ikke som Magnus 
Carlsen er mett på suksess riktig ennå. 
På Twitter rett etter at siste parti var 
spilt, skrev han «To unnagjort, fem 
igjen». Garry Kasparov har rekorden med 
seks seire i VM-matcher. Det kan se ut 
som nordmannen er på ny rekordjakt.

Den kontroversielle FIDE-presidenten 
Kirsan Ilyumzhinov offentliggjorde bare 
dager etter at Sotsji var over, at USA 
ville være vertskap for VM-matchen i 
2016. Magnus Carlsen har selv sagt 
at han ønsker å spille en VM-match i 
Norge før eller siden. Vi håper at det 
fortsatt er tid for gode krefter til å fnne 
sammen og få neste VM-match lagt hit.

Foto: Anastasia Karlovich | w
w

w
.sochi2014.f de.com

Verdensmester, igjen!
23. nov

Erna Solberg @erna_solberg

Congratulations @MagnusCarlsen - you 
defended the World Chess Championship 

title. Norway is proud of you!

23. nov

Magnus Carlsen @MagnusCarlsen

A big thanks to everyone who supported 
me on this interesting journey. Two 

down, fve to go.
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VM i Sotsji

Sotsji - en psykologisk thriller
Nerver i høyspenn, hårreisende bukker og sykdom. Årets VM-match hadde «alt». 

Her er en smakebit på hva som foregikk bak teppet i Sotsji.

Inngangen til årets match skilte seg en del 
fra i fjor og ga en viss grunn til uro i Team 
Carlsen. For det første hadde Anand mot alle 
odds hevet spillet sitt betraktelig etter tapet 
i Chennai. Seier både i kandidatturneringen 
og i Bilbao hadde gitt inderen sårt tiltrengt 
selvtillit. For det andre hadde Magnus ikke 
levert spill av vanlig høy klasse i de to siste 
turneringene før avreise. 

ENSOMME DUELLANTER
I motsetning til Chennai, hvor det florerte 
både med tilskuere og pressefolk, hadde man 
i Sotsji hotellet nærmest for seg selv. Det var 
om lag 30 pressefolk til stede hvorav den store 
majoriteten var norske. Av hotellets 530 rom 
var det neppe mer enn 50 som var opptatt.

Magnus var i løpet av matchen knapt å se 
utenfor sin egen komfortsone: Han var 
enten på rommet eller så trente han fotball, 
basketball og bordtennis. Anand, derimot, 
frekventerte relativt hyppig både frokostsalen 
og hotellets restauranter. Når han var der, 
var han også tilgjengelig for en ørliten prat. 
Ellers fortsatte trenden fra Chennai: For 

Magnus gikk kveldene med til kortspill eller 
annen lek, mens Anand analyserte sjakk.

På pressekonferansen dagen før første runde, 
virket både Vishy og Magnus å være i fn 
psykisk balanse. De smilte begge to og viste 
ingen tegn på nerver. 

Det skulle imidlertid snu seg raskt. Da Magnus 
vant det andre partiet, må Vishy ha følt seg 
temmelig utafor. Mens han i Chennai tapte 
sitt første parti i femte runde, fkk han seg 
denne gangen en kraftig høyre allerede på 
mesterskapets andre dag. Det lovet ikke bra 
for den sympatiske inderen. Negative tanker 
må ha kommet krypende: Skulle marerittet 
fra i fjor gjenta seg?

For Magnus fkk seieren stikk motsatt effekt. 
Han fkk for mye selvtillit, i en slik grad 
at det var vanskelig å motivere seg til de 
resterende partiene.

- Jeg mistet fokus og begynte å tenke at 
matchen ville bli kort.

Stemningen i den norske leiren var nesten 
euforisk på dette tidspunktet. Alle tenkte at 
Magnus nå ville gjøre som i Chennai - ikke 
levne Anand en sjanse. Det var få som trodde 
at inderen maktet å sette nordmannen på 
prøve overhodet.

ANAND SJOKKERTE
Sjefen for «Team Anand», tyskeren Hans 
Walter Schmitt, var pussig nok ikke spesielt 
nedtrykt. På frokosten dagen etter tapet, 
fortalte han med skinnende øyne:

- Når Vishy er aller lengst nede, hender det at 
han kan våkne til som et vilt dyr, som en skadet 
tiger. I Chennai ble det for mye for ham, men 
han er i et helt annet modus denne gangen.

Schmitt hadde vært med på Anands syv 
tidligere VM-matcher og burde vite hva han 
snakket om.

av Aage Georg Sivertsen
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Verdensmesteren med NRKs Mads Støstad og 
sekundant Peter Heine Nielsen.
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VM i Sotsji

Selv om så godt som ingen, bortsett fra 
Anand og teamet hans, trodde at inderen 
kunne slå tilbake, fkk han virkelig fart på 
serven i tredje runde. 

Anand brukte det fremste våpenet han 
hadde, nemlig en fantastisk godt forberedt 
åpningsanalyse. Når Magnus i tillegg 
ombestemte seg rett før partiet og kom inn 
i en variant han ikke kjente godt nok, fkk 
Vishy enkelt spill. I midtspillet kommenterte 
Atle Grønn, som var i Sotsji første halvdel av 
matchen, det slik:

- Det er nesten umulig for et menneske å 
holde denne stillingen. Magnus spiller nå mot 
en computer og fem sekundanter.

Etter Anands sjokkseier var man tilbake til 
start. Det stod 2-2. Også Magnus var rystet. 
Nordmannen beskrev det som at han ble 
sendt rett ned på jorda igjen, og også nervene 
begynte å melde seg.

- Det er viktig å ikke få negative tanker nå. 
Jeg er klar for å komme sterkere tilbake.

Anand må ha følt seieren som en kolossal 
opptur. Humørsprederen Hans Walter Schmitt 
smilte ekstra bredt. Etter fre år skulle det 
endelig lykkes for Anand å vinne et parti mot 
den sjakkspilleren han respekterer høyest. 
Dette partiet beviste ikke bare at han kunne 
vinne mot Magnus. Det ga Anand en følelse 
av at han kunne vinne tilbake tittelen. 

Etter to hvileskjær skulle dramatikken 
eskalere i det sjette partiet. Magnus fortalte 
at det var viktig for ham med to hvitpartier 
på rad i midten av matchen. Det ga ham den 
tryggheten og roen han trengte. 

TO GAVEPAKKER
Da Magnus spilte 26.Kd2?? og bukket to 
bønder i det sjette partiet, fkk Anand en 
gavepakke han sent vil glemme. Det brøt ut 
fullt kaos i Sotsji:

- Jeg stivnet da jeg så pila. Det var ikke så 
vanskelig å se tabben, men jeg rakk heldigvis 
ikke å være nervøs så veldig lenge, fortalte 
manager Espen Agdestein.

Anand registrerte ikke tabbetrekket og brukte 
64 sekunder på å spille 26…a4??. Magnus 
vant til slutt partiet.

Dagen etter satt Hans Walter Schmitt alene i 
frokostsalen. Han så ganske betuttet ut:

- Jeg satt i salen og så med en gang 
tabbetrekket. Jeg ventet bare på at Anand 
skulle straffe ham og fkk sjokk da han ikke så 
det. En ting er å gi bort en gave, noe annet er 
å ikke ta imot.

Både Schmitt og Team Anand var langt 
nede. Å komme seg etter en slik brøler var 
bortimot umulig.

Vladimir Kramnik, som også var innom 
spillelokalet et par dager, svarte slik da han 
fkk spørsmål om hvordan man kommer seg 
etter en slik fadese:

- Min erfaring er at man ikke kommer seg 
etter noe slikt.

På pressekonferansen fortalte Magnus at han 
fkk panikk idet han slapp kongen.

Dette kan neppe være hele historien. Magnus 
hadde pokerfjes og ga ikke et eneste tegn på 
at han hadde bukket. Anand har ofte for vane 
å stirre rett på Magnus, men i løpet av dette 
minuttet gjorde han ikke det. 

Foto: O
le Kristian Strøm

, VG
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VM i Sotsji

- Når du ikke forventer en gave, så leter 
du heller ikke etter en, var Anands korte 
kommentar på pressekonferansen.

Sjakkverdenen var i sjokk. Likevel var ikke Anand 
utslått. De fre neste partiene endte remis. Med 
to partier igjen hadde Anand fortsatt et håp om 
å ta matchen til et dramatisk omspill.

PREPPER MAGNUS?
Dagen før det ellevte og siste partiet skjedde 
det en endring i opplegget. Det begynte med at 
Team Carlsen droppet fellesmiddagen. Doktor 
Brede Kvisvik fkk beskjed om at det ikke ble 
noe kortspill denne kvelden og sekundant 
Peter Heine Nielsen var ikke å se verken på 
kveldstid eller til frokost dagen etter.

Vi som var ganske nær Team Carlsen forstod 
raskt at det var noe i gjære. Kokken Magnus 
Forssell hadde eget kjøkken med inngang fra 
suiten til Magnus Carlsen. Kokken laget mat 
bare for Magnus denne kvelden.  Det var en 
spesiell stemning kvelden før det 11. partiet. 

Journalistene ante fred og ingen fare. De 
holdt seg til baren denne lørdagskvelden. 
Men samtalen mellom doktor Kvisvik 
og manager Agdestein var avslørende. 
Agdestein kom innom lobbybaren hvor 
Kvisvik satt og spilte lynsjakk:

- Er ikke du oppe hos Magnus og spiller kort 
da? spør Espen.

- Nei, han sitter med Peter Heine og forbereder 
seg, svarer Brede.

Så ler Agdestein høyt:

- Oi, det høres ut som han prepper. Det lover 
godt!

- Ja, det var overraskende. Jeg tror noe er på 
gang, sier Kvisvik.

I det ellevte partiet skulle det vise seg at også 
Anand stilte forberedt til fngerspissene. Før 
inderen spilte det katastrofale 27…Tb4? så 
var stillingen ganske lik, kanskje med en liten 
fordel til inderen.

Magnus, som var forkjølet, var den som hadde 

best kontroll på nervene og førte partiet 
sikkert til seier etter Anands tabbe.

PSYKOLOGIENS MYSTERIER
Selvsagt var det den beste sjakkspilleren 
som vant VM. Det var imidlertid interessant å 
se hvor stor innvirkning psykologien har i et 
slikt mesterskap:

Etter at Magnus tok ledelsen i matchen, mistet 
nordmannen noe av «sulten». Denne bevisste 
eller ubevisste innstillingen førte til at Anand 
oppnådde noe han nesten ikke trodde på selv 
engang: en seier. 

Hadde Anand vært våken i timen da Magnus 
ga bort sin tidlige julegave i det sjette partiet, 
kunne matchen ha blitt en nervekrig uten like. 
Anand har som kjent gjort en karriere av å 
være nesten umulig å slå.

Samtidig ble Magnus forstyrret av Anands 
gode åpningsforberedelser. Det var nesten 
det eneste Magnus fryktet på forhånd og 
denne frykten kom klart til uttrykk i flere 
partier. Magnus sa etter matchen at han 
ikke fkk en eneste spillbar stilling med svart 
i hele matchen. I stedet ble han tvunget på 
defensiven nesten rett ut av startblokken i 
hvert eneste svartparti. Da sier det seg selv at 
det blir en tung match.

Foto: O
le Kristian Strøm

, VG
 

Ellen Carlsen, Henrik Carlsen og Espen 
Agdestein følger spent med.
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Parti for parti1 
1 Partikommentarene, inkludert de eksterne bidragene, er skrevet i «sanntid», dvs. uten å 
kjenne sluttresultatet i matchen.

PARTI 1: ET MINIATYRBILDE PÅ MATCHEN
Vishy Anand åpner med 1. d4! som mange 
kommentatorer hadde spådd på forhånd. 
I fjorårets match stanget inderen hodet 
mot Berlinmuren og han er tydeligvis ikke 
interessert i å fortsette noen debatt her. Magnus 
Carlsen forsvarer seg en smule overraskende 
med Grünfeld-indisk som nordmannen ikke 
har veldig mye erfaring med, men som han 
likevel analyserte mye med Kasparov den 
tiden de to jobbet sammen.

Utfordreren imponerer med dype 
åpningsforberedelser og Magnus blir presset 
bakover nærmest rett ut av startblokken. 
Anand spiller opp en tilsynelatende 
overveldende angrepsstilling:

XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-+0
9zpp+-zpnmkp0
9-+-wqLzpp+0
9+-+P+-+-0
9-+-wQ-zP-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zP-zP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Legg spesielt merke til løperen på e6 
som kontrollerer det viktige c8-feltet og 
forhindrer motspill i c-linja. Anand står klar 
til h4-h5 og mange var alvorlig bekymret for 
verdensmesterens ve og vel. De tre neste 
trekkene til Magnus viser klasse:

19...Db6! 20.Dd2 Td6! 21.The1 Sd8! 
Som ved et trylleslag har Magnus snudd opp-
ned på stillingsvurderingen. Om den hvite 
løperen gjør retrett, kommer e7-e6 med motspill 
i d-linja. Anand valgte å beholde løperen på e6, 
men etter å ha byttet springer mot løper var 
det Magnus som kunne kapitalisere på hvits 
svake bønder. I det 42. trekket overså Magnus 
noe som minnet om en gevinstfortsettelse. 
Partiet ebbet deretter ut i remis.

8. nov

Anish Giri @anishgiri

Classy regroupment.. Magnus is good. 
Probably Vishy overestimated his position, 
changing queens and activating the rooks 

would be equal.

Som Anish Giri er inne på, burde Vishy i stedet 
ha byttet dronninger på b6. Etter 19…Db6 
20.Dxb6! axb6 21.Kb1 Sd6 22.Tc1 f5 23.
Tc7 Kf6 og nå 24.Ld7! med ideen Te1-e6+ 
beholder hvit et markant overtak i sluttspillet. 
Men psykologisk var det ikke enkelt for Anand 
å omstille seg fra angrepsspill til posisjonelt 
press i sluttspillet.

8. nov

Natalia Pogonina @Pogonina

The first game was a fighting draw. 
For spectators it must be nice to 

see both players go for each other's 
throats right away #CarlsenAnand

Oppsummering: Anand best i åpningen, 
Magnus er den beste sjakkspilleren.

PARTI 2: MAGNUS TAR LEDELSEN 
Magnus tør å spille 1. e4! som han pleier å 
omtale som sitt førstevalg. Kanskje er det 
Peter Heine Nielsen som har gitt ham selvtillit 
nok til å gå for hovedvariantene. I fjor gikk 
Magnus til nesten ekstreme skritt for å unngå 
enhver teoriduell med inderen og ble straffet 
for det i begynnelsen av matchen.

Verdensmesteren får som ventet lite ut av 
åpningen, men utspiller Anand i midtspillet 
i en type stilling hvor Magnus egentlig ikke 
skulle ha sin største forse. Resultatet blir et 
lærebokeksempel i klassisk angrepssjakk. 
Inderens stilling kollapser som et korthus uten 
at han egentlig gjør noen store feil.

VM i Sotsji
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Carlsen - Anand, 2. matchparti

1.e4 Mens Anand spilte 1.d4 i 
førstetrekk, antagelig i frykt for å møte 

Berlin-varianten i Spansk, velger Magnus 
1.e4. De neste trekkene ble spilt fort. 

1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+n+-sn-+0
9+L+-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+N+-0
9PzPPzP-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

Så var vi her igjen. På dagen 25 år etter 
Berlinmurens fall, står åpningen fortsatt stødig 
i sjakkteorien. Jeg skal innrømme at jeg ble litt 
skuffet da jeg så denne stillingen, men fortsatt 
håpet jeg at den skulle få seg en liten knekk. 

4.d3 For 14 år siden brukte Kramnik 
trekkene 4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 
dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8 til å frata 

Kasparov VM-tittelen. I dag er dette soleklart 
det mest plagsomme forsvaret mot 1.e4. 
Magnus velger heldigvis å gå egne veier 
istedenfor å hoppe over hele midtspillet. 

4...Lc5 Ulempen med hvits forrige trekk er 
at svart får utviklet seg på denne måten, uten 
at hvit får gjennomført d2-d4 på ett trekk. 

5.0–0 d6 6.Te1 Dette er et uvanlig trekk, 
men det er uansett et trekk som normalt blir 
spilt noen få trekk senere. 

6...0–0 
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zppzp-+pzpp0
9-+nzp-sn-+0
9+Lvl-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+P+N+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

7.Lxc6 bxc6 Etter dette byttet har vi en veldig 
spennende strategisk stilling. Svart har fått en 
dobbeltbonde i c-linjen som kan bli en svakhet, 
men til gjengjeld har svart fått bonden nærmere 
sentrum og dessuten frarøvet hvit løperparet.

Kommentarer av Torbjørn R. Hansen

VM i Sotsji
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Viswanathan Anand og Magnus Carlsen med dommer Andrzej Filipowicz (76) i bakgrunnen.
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8.h3 Te8 9.Sbd2 Sd7 10.Sc4 Lb6 
11.a4 a5 

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9+-zpn+pzpp0
9-vlpzp-+-+0
9zp-+-zp-+-0
9P+N+P+-+0
9+-+P+N+P0
9-zPP+-zPP+0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

12.Sxb6 Jeg ble overrasket over dette 
trekket og tenkte at nå var vi på vei mot en 
ganske kjedelig remis. Poenget med trekket 
gikk først opp for meg et par trekk senere. 
12...cxb6 13.d4 Dc7 

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+-wqn+pzpp0
9-zppzp-+-+0
9zp-+-zp-+-0
9P+-zPP+-+0
9+-+-+N+P0
9-zPP+-zPP+0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

14.Ta3! Dette er hvits store poeng. I 
stillinger med ulikefargede løpere er det viktig 
å være den første som kommer i angrep. Fra 
a3 kan tårnet svinges over til kongefløyen. 

9. nov

Jonathan Tisdall @GMjtis

Very interesting. This kind of direct rook-
lifting and swinging stuff rarely works for 

mortals. #CarlsenAnand

14...Sf8 15.dxe5 Også dette trekket 
overrasket meg, men Magnus ønsker å ha et 
stabilt sentrum slik at han kan angripe i fred 
på kongefløyen. 

15...dxe5 

XIIIIIIIIY
9r+l+rsnk+0
9+-wq-+pzpp0
9-zpp+-+-+0
9zp-+-zp-+-0
9P+-+P+-+0
9tR-+-+N+P0
9-zPP+-zPP+0
9+-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

16.Sh4 Nå begynner det å bli tydelig hva 
Magnus har planlagt. Alle de hvite brikkene 
kan enkelt forflyttes over til kongefløyen. Det 
er likevel ikke opplagt at hvit står best, siden 
svart har mange brikker i forsvar. 

16...Td8 17.Dh5 Grunnen til at 
midtspillstillinger med ulikefargede løpere 
er så spennende er fordi den som angriper, 
fort kan få overtaket på en farge. I denne 
stillingen ønsker hvit å angripe på de svarte 
feltene, og da ser hvit at hvitfeltsløperen til 
svart bidrar lite i forsvar. 

17...f6 Med dette trekket tar de svarte 
bøndene kontrollen over de svarte feltene, 
mens løperen på c8 skal ta seg av de hvite. 

XIIIIIIIIY
9r+ltr-snk+0
9+-wq-+-zpp0
9-zpp+-zp-+0
9zp-+-zp-+Q0
9P+-+P+-sN0
9tR-+-+-+P0
9-zPP+-zPP+0
9+-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

18.Sf5 Svart har et vanskelig avgjørelse 
foran seg. Mens de hvite brikkene kaster 
seg med i angrepet, må svart bestemme 
seg for hva som er beste forsvarsoppstilling. 
Dette lykkes ikke Anand med, og 
antagelig var 18...Df7 nå en god start (på 
pressekonferansen nevnte Magnus 18...
Se6 19.Tg3 Kh8 som en solid fortsettelse 
for svart - red.anm.). 

VM i Sotsji
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18...Le6 19.Tg3 Sg6 Her var 20.Lh6 en 
spennende mulighet, men Magnus sitt trekk er 
også svært ubehagelig for svart. Anand må nå 
se opp for at den hvite dronningen skal flytte, 
og at hvit deretter vil følge opp med h4–h5–h6. 

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9+-wq-+-zpp0
9-zpp+lzpn+0
9zp-+-zpN+Q0
9P+-+P+-+0
9+-+-+-tRP0
9-zPP+-zPP+0
9+-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

20.h4 
9. nov

Nigel Short @nigelshortchess

Unbelievably nasty position to defend. And 
what has Anand done? Perhaps a couple of 
minor inaccuracies, that's all #CarlsenAnand

20...Lxf5 Dette er en innrømmelse og betyr 
at svarts strategi de siste trekkene ikke har 
vært vellykket. 

21.exf5 Sf4 22.Lxf4 exf4 
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9+-wq-+-zpp0
9-zpp+-zp-+0
9zp-+-+P+Q0
9P+-+-zp-zP0
9+-+-+-tR-0
9-zPP+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

23.Tc3! Nå har Magnus et stort overtak. 
Materielt sett er stillingen lik, men Anand 
har mange svake bønder. Med sitt siste trekk 
presser hvit på c6–bonden, men tårnet kan 
også svinges videre med Tc3–c4–e4. 

23...c5 24.Te6 I denne fasen spiller Magnus 
svært sterkt. Etter dette trekket er svart 
bundet opp til forsvaret av b6–bonden.

24...Tab8 25.Tc4 Dd7 
XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+k+0
9+-+q+-zpp0
9-zp-+Rzp-+0
9zp-zp-+P+Q0
9P+R+-zp-zP0
9+-+-+-+-0
9-zPP+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Svart planlegger å bytte dronning med 26...
Dd1+. Magnus klarer å forhindre dette med 
et typisk Magnus-trekk. 

26.Kh2 Tf8 Et litt trist forsvarstrekk, men 
svart måtte ta stilling til hvordan tårndobling 
og invasjon på syvenderaden skal pareres. Nå 
taper 26...Dd1 til 27.Te8+! Txe8 28.Dxd1.

27.Tce4 Tb7 28.De2 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+r+q+-zpp0
9-zp-+Rzp-+0
9zp-zp-+P+-0
9P+-+Rzp-zP0
9+-+-+-+-0
9-zPP+QzPPmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Dette er en marerittsituasjon for svart. Om man 
sammenligner de to spillernes offserer, ser vi 
at de tunge offserene i e-linjen dominerer 
fullstendig. Med sitt neste trekk forsøker svart 
å få motspill og blåse liv i sine offserer. 

28...b5! 29.b3 bxa4 30.bxa4 Tb4 Med 
svarts siste trekk har det svarte tårnet våknet 
til liv, men det er flere problemer som må 
løses før alt er i orden. 

9. nov

Jonathan Rowson @Jonathan_Rowson

Vishy has big problems to overcome. From 
the live feed he even looks a little sea 

sick. Good sea legs though & still paddling 
#CarlsenAnand

VM i Sotsji











Nsb #4/2014 15

31.Te7 Dd6 Svart truer f4–f3+ som vinner 
dronningen. 

32.Df3 Txe4 33.Dxe4 f3+ 34.g3 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-tR-zpp0
9-+-wq-zp-+0
9zp-zp-+P+-0
9P+-+Q+-zP0
9+-+-+pzP-0
9-+P+-zP-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

I vanskelige stillinger er det lett å gjøre feil, 
og partiet fkk her en brå slutt etter at Anand 
overså hvits trussel. 

34...h5? Svarts eneste sjanse var  34...Dd2 
35.Dxf3 Dxc2, men etter f.eks. 36.Kg2 er 
svarts stilling veldig vanskelig. 

35.Db7! Svart har ikke noe tilfredsstillende 
forsvar mot trusselen 36.Txg7 med påfølgende 
matt. 1–0

Oppsummering: Magnus Carlsen oser 
av selvtillit og viser sin universelle stil. 
Bookmakerne stopper spill på matchen. Kan vi 
få oppleve en enda kortere match enn i fjor?

PARTI 3: ANAND SLÅR TILBAKE
Vishy Anand viser enorm styrke ved å slå tilbake 
umiddelbart. Magnus bytter åpningsvariant 
fra Grünfeld-Indisk til avslått Dronninggambit, 
bare for å falle i et nytt indisk bakholdsangrep 
som Team Anand har analysert på forhånd.

På spørsmål om sekundantene har gjort en 
for dårlig jobb, tar Magnus det hele og fulle 
ansvaret. Anand røper samtidig at han hadde 
analysert partiet med computere frem til trekk 
24 (!). Det er inderens første seier mot Magnus 
på fre år og en psykologisk barriere er brutt.

Anand - Carlsen, 3. matchparti

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 
Le7 Det er aldri godt å gjette hva 
Magnus har tenkt å spille, men vi fkk under 
OL inntrykk av at han hadde noe på lur mot 
5.Lg5. 

5.Lf4 Anand valgte noe annet og det mest 
populære for tiden. 

5...0–0 6.e3 Sbd7 7.c5 c6 
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+nvlpzpp0
9-+p+psn-+0
9+-zPp+-+-0
9-+-zP-vL-+0
9+-sN-zPN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

8.Ld3 Det er ikke helt lett å forstå nyansene 
her. I partiet Tomashevsky-Riazantsev, 
Moskva 2008 oppstod etter hvert akkurat 
samme stilling som i partiet, bare med den 
hvite bonden på h3 i stedet for på h2, hvilket 
åpenbart må være en fordel for hvit. Så 
hvorfor ikke da 8.h3 i stedet? Jeg spekulerer 
og foreslår følgende: 8.h3 b6 9.b4 a5 10.a3 
og nå 10...Lb7 i stedet for 10…La6 direkte. 
Etter 11.Ld3 Dc8 12.0–0 La6 har svart 
tapt et tempo, men han unngår det fryktelig 
skumle som skjedde i partiet. 

8...b6 Tilleggsmuligheten som svart fkk med 
at hvit ikke brydde seg med å spille 8.h3, 
var 8...Sh5. Da er 9.0–0 Sxf4 10.exf4 b6 
11.b4 a5 12.a3 La6 en gørrkjedelig, men 
fullt holdbar stilling for svart. Men jeg lurer på 
om hvit (etter 8…Sh5) kan forsøke 9.Dc2 f5 
10.Le5 og stillingstypen blir en helt annen. 
Om dette stemmer er det i hvert fall en logikk 
bak trekkrekkefølgen til Anand. 

9.b4 a5 10.a3 La6 Om svart nå forsøker 
10...Lb7 11.0–0 Dc8, er 12.Sa4!? muligens 
et problem. 

9. nov

Jon Ludvig Hammer @gmjlh

The wall has fallen!

VM i Sotsji

Kommentarer av Simen Agdestein
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11.Lxa6 Txa6 12.b5 Et velkjent tema, 
men like kjent er det å bare holde strukturen. 
Svart vil da stå ørlite dårligere, men remisen 
burde være grei å holde. 

12…cxb5 13.c6 
XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9+-+nvlpzpp0
9rzpP+psn-+0
9zpp+p+-+-0
9-+-zP-vL-+0
9zP-sN-zPN+-0
9-+-+-zPPzP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

13...Dc8! Uten dette hadde svart kunnet 
gi opp. 

14.c7 b4 15.Sb5 a4 Det krever en del 
analyse for å forstå hva som foregår, men 
erfaring har vist at 15...bxa3 16.0–0 er 
livsfarlig for svart. Springeren på b5 må jages 
brennkvikt med ...Ta5. 

16.Tc1 

11. nov

Fabiano Caruana @FabianoCaruana

Everyone is saying this is a solid line for 
Black. But.... isn't that a white pawn on c7?

16...Se4 Både 16...Ta5 og 16...bxa3 ville 
blitt besvart med 17.Ld6!

XIIIIIIIIY
9-+q+-trk+0
9+-zPnvlpzpp0
9rzp-+p+-+0
9+N+p+-+-0
9pzp-zPnvL-+0
9zP-+-zPN+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-tRQmK-+R0
xiiiiiiiiy

17.Sg5! Som Anand påpekte etter partiet, 
fulgte han bare i fotsporene til Aronian - 
Adams, Bilbao 2013. 

17…Sdf6 Magnus begynte plutselig å 
tenke en stund, hvilket foruroliget oss en 
del. Dette burde ennå være godt innenfor 
åpningspreppen og antagelig var det 
det også. Men det er alltid greit å sjekke 
situasjonen på nytt når man sitter der og 
det er alvor. Det er i hvert fall klart at to slag 
på g5 ender med en springer inn på d6, så 
det går ikke. 

Men 17...Lxg5 18.Lxg5 Ta5 var aktuelt. 
Etter 19.De2 Txb5 20.Dxb5 Sxg5 21.axb4 
forblir imidlertid bonden på c7 en skikkelig 
plage for svart.  17...Sxg5 18.Lxg5 f6 
19.Lf4 Ta5 20.Ld6 Txb5 21.Lxe7 b3 var 
også en mulighet, men hvit står nok bedre 
her også. 

18.Sxe4 Sxe4 19.f3 Ta5 Magnus gjør 
som Adams.

XIIIIIIIIY
9-+q+-trk+0
9+-zP-vlpzpp0
9-zp-+p+-+0
9trN+p+-+-0
9pzp-zPnvL-+0
9zP-+-zPP+-0
9-+-+-+PzP0
9+-tRQmK-+R0
xiiiiiiiiy

20.fxe4! Her kommer Anands nyhet. 
Aronian spilte 20.De2, men etter 20…
Dd7! 21.fxe4 Tc8! 22.exd5 exd5 23.axb4 
Txb5 24.0–0 Txb4 sto i hvert fall ikke 
svart dårligere.

20...Txb5 21.Dxa4 Ta5 22.Dc6! 
Anand spilte a tempo, hvilket definitivt 
var urovekkende. 

22…bxa3 22...dxe4 23.a4! er direkte dårlig 
for svart. 

23.exd5 Txd5 23...exd5 så aktuelt ut, 
men computeren sier klar fordel til hvit 
etter 24.0–0. 

VM i Sotsji
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24.Dxb6 

XIIIIIIIIY
9-+q+-trk+0
9+-zP-vlpzpp0
9-wQ-+p+-+0
9+-+r+-+-0
9-+-zP-vL-+0
9zp-+-zP-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-tR-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Anand røpet på pressekonferansen at han 
var forberedt til hit, hvilket er enormt 
imponerende. For hvordan kunne han 
gjette at Magnus skulle spille akkurat 
dette? Vi fikk her en pekepinn om hvilket 
gigantisk forarbeid Anand må ha gjort til 
denne matchen. 

24...Dd7 En tilskuer på VGTV foreslo 24...
g5, hvilket ikke ser helt patent ut. Jeg satt 
i studio sammen med Hans Olav Lahlum 
og Jøran Aulin-Jansson og for å være litt 
positive forsøkte vi å forfølge varianten 
videre med 25.Lg3 h5 26.h3 h4 27.Lh2 
g4 28.hxg4 e5. Men dette er ikke morsomt 
annet enn i uforpliktende analyser. Det 
stemmer selvfølgelig at svart ikke er moden 
for en slik pågang. 

25.0–0 Tc8 26.Tc6 g5 Dette kom som 
en overraskelse. Vi ventet 26...h6 27.Tfc1 
og kanskje 27…Kh7 eller 27…Lg5, men hvit 
står klart bedre uansett. 

27.Lg3 Computeren sier at 27.Le5! er enda 
bedre, men det spiller ingen stor rolle. 

27...Lb4 Fikst, men det er ikke noen god 
måte å følge opp på. 

28.Ta1! Anand tenkte lenge og var 
veldig fornøyd med dette trekket, men 
det er ikke spesielt avansert. Løperen 
kunne selvfølgelig ikke slås da tårnet 
på c6 blir hengende og om tårnet på c6 
returnerer, kunne svart fulgt opp med 
...Tb5 og også hvits dronning må etter 
hvert rygge.
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XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-zPq+p+p0
9-wQR+p+-+0
9+-+r+-zp-0
9-vl-zP-+-+0
9zp-+-zP-vL-0
9-+-+-+PzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

28...La5 Dette fungerer i hvert fall ikke. 
Eneste sjanse var passivt forsvar, men 
resultatet ville nok blitt det samme. C7-
bonden lever i beste velgående, men det 
er faktisk ikke helt klart hvordan hvit skal 
komme videre.

29.Da6 Lxc7 «Point of no return» er 
passert.

30.Dc4! Svart sitter i klemma.

30…e5 Magnus kunne ha gitt opp allerede 
her. 

31.Lxe5 Txe5 32.dxe5 De7 33.e6 Kf8 
34.Tc1 1–0 I forrige parti var det Magnus 
som triplet de tunge offserene. Denne gangen 
får han smake sin egen medisin.
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11. nov

Hikaru Nakamura @GMHikaru

For the frst time in 15 games, it feels 
like a match!

Oppsummering: Matchen har åpnet seg. Det 
er som en boksekamp hvor begge spillerne 
har senket guarden og hvor verdensmesteren 
i øyeblikket er den som vakler.

PARTI 4: HVILESKJÆR
Magnus åpner igjen med 1.e4 og Anand er 
den som varierer ved å velge Siciliansk forsvar. 

12. nov

Fabiano Caruana @FabianoCaruana

In each game the players change opening, 
in stark contrast to WC matches of the 

past. #CarlsenAnand

Ikke overraskende unngår verdensmesteren en 
teoriduell i åpen Siciliansk. Nordmannen spiller i 
stedet den lukkede varianten, med det resultat 
at inderen nok en gang utligner bekvemt.

Ett trekk får likevel mye oppmerksomhet:
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zpp+q+pzp-0
9-+nvl-sn-zp0
9+-+p+-+-0
9-+-sN-+l+0
9+-zPQvLNzP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Den skotske stormesteren Jonathan Rowson 
har beskrevet Magnus Carlsens spillestil som 
«brennesleaktig». Med dette mener han 
at nordmannen alltid fnner måter å stikke 
eller irritere motstanderen på og dermed 
maksimalisere sjansene for feil. 

I diagramstillingen har Anand nettopp 
spilt h7-h6 og Magnus kvitterte raskt med 
den overraskende retretten 15.Df1! som 
planlegger en aksjon for å sette løperen på g4 

i forlegenhet. Hvit tar kontroll over h3-feltet 
og introduserer den posisjonelle trusselen 
Sh4 fulgt av h3 og g4 som tvinger svart til å 
gi fra seg hvitfeltsløperen. Dronningtrekket er 
computerens førstevalg og en beslutning en 
verdensmester verdig.

Objektivt sett har ikke hvit mye i 
diagramstillingen. Etter noen unøyaktige 
trekk fra inderen hvor han nærmest bevisst 
inntok rollen som den forsvarende part, 
oppnådde likevel Magnus en for ham nokså 
typisk press-stilling.

Med Chennai friskt i minne forventet alle en 
timelang forsvarskamp for Anand, men i stedet 
lyktes inderen å forsere begivenhetene og 
tvinge fram en remis like etter tidskontrollen. 
På pressekonferansen sa Anand at han aldri 
var spesielt bekymret.

Oppsummering: 2-2. Magnus lar Anand slippe 
av kroken litt for enkelt. Er verdensmesteren 
stadig rystet?

VM i Sotsji
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PARTI 5: MAGNUS PÅ GYNGENDE GRUNN
Ikke overraskende velger Anand å gjenta 
førstetrekket 1.d4 som har tjent ham godt så 
langt. Magnus bytter åpningsvariant for tredje 
gang i matchen og satser på Dronning-indisk 
forsvar, en åpning som Anand selv hadde som 
førstevalg med de svarte brikker i en årrekke. 

Anand er den første som går i tenkeboksen 
idet Magnus bevisst styrer unna de mest 
opptråkkede stiene som inderen formentlig 
har brukt mest tid på i sine forberedelser til 
matchen. Likevel reagerer Anand godt og får 
skryt av Magnus på pressekonferansen etterpå. 
Etter 22 trekk oppstår følgende stilling:

XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zp-+-+pzp-0
9-zp-+-wq-zp0
9sn-+L+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+QzP-0
9PzP-+-zP-zP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Hvit har en minimal fordel med løper mot 
springer, men ikke verre enn at Magnus 
skal forsvare sluttspillet greit til remis etter 
22…Dxf3 23.Lxf3 Sc4! I stedet velger 
nordmannen å leke med ilden: 

22...Dxb2? En hasardiøs beslutning. 
Magnus ønsket antakelig å puste litt liv i en 
kjedelig stilling, men han skal fort komme til 
å angre seg.

23.Tad1 Bare et overfladisk blikk på 
denne stillingen burde være tilstrekkelig til 
å avskrive hele varianten. Alle hvits offserer 
inntar aggressive posisjoner og løperen 
på d5 dominerer fullstendig. Magnus må 
«trekke i nødbremsen».

23…Df6 24.Dxf6 gxf6 25.Te7 
Sluttspillet er overlegent for hvit. 
Computerne viser en halv bonde fordel 
for Anand her og Magnus innrømmet etter 
partiet at han ikke følte seg spesielt høy i 
hatten på dette tidspunktet.

25…Kg7 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-+0
9zp-+-tRpmk-0
9-zp-+-zp-zp0
9sn-+L+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9P+-+-zP-zP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

26.Txa7? Men her blir Anand for ivrig etter 
å gjenopprette den materielle likevekten. 
Med 26.Kg2! kunne inderen virkelig ha 
festet grepet på partiet. Poenget er at 26…
a6? tillater kombinasjonen 27.Lxf7! Txd1 
(derfor var det viktig å evakuere kongen fra 
førsteraden) 28.Lh5+ Kg8 29.Lxd1 med 
klar hvit fordel. Heller ikke 26…Sc6 27.Tc7 
Se5 28.Txa7 er spesielt lystig for svart. I 
partiet klarer Magnus å bytte av alle bøndene 
på dronningfløyen. Da blir fronten for smal til 
at hvit får reelle gevinstsjanser:

26…Sc6 27.Tb7 (siste sjansen til å holde 
partiet gående var 27.Ta4!?, men hvit er 
ukoordinert her og har neppe noen seriøs 
fordel lenger) 27…Sb4 28.Lb3 Txd1+ 
29.Lxd1 Sxa2 30.Txb6 Sc3 31.Lf3 
f5 32.Kg2 Td8 33.Tc6 Se4 34.Lxe4 
fxe4 35.Tc4 f5 36.g4 Td2 37.gxf5 e3 
38.Te4 Txf2+ 39.Kg3 Txf5 ½–½

Oppsummering: Vi ser definitivt en «hvit-
match». Stillingen er 2,5 – 2,5 og Magnus har 
to hvite på rad. Det er nå verdensmesteren 
må sette skapet på plass.

PARTI 6: DRAMA!
Magnus overrasker ved å gå inn i en 
teoriduell i åpen Siciliansk. Det ser ut som 
Anand heller ikke forventet dette og inderen 
spiller svakt i åpningen. Verdensmesteren 
får et drømmesluttspill med løperparet og 
null risiko.

Lullet inn i denne tryggheten gjør Magnus 
plutselig en kjempebukk, men Anand ser 
det ikke!
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Carlsen - Anand, 6. matchparti

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 Spennende! 
Magnus velger en åpen sicilianer.

3...cxd4 4.Sxd4 a6 5.c4 Et typisk Magnus-
trekk. Hvit tar sikte på å vanskeliggjøre svarts 
standardbrudd i Siciliansk, ...b5 og/eller ... 
d5. Hvis svart ikke klarer å foreta seg noe 
aktivt, vil hvit ha god kontroll over sentrum og 
kan stille opp sine offserer i aktive posisjoner.

5...Sf6 6.Sc3 Lb4 Det mest testende trekket, 
da det umiddelbart utfordrer hvits noe trege 
oppstilling som ble innledet med trekket c4.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9+p+p+pzpp0
9p+-+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-vlPsNP+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQmKL+R0
xiiiiiiiiy

7.Dd3!? Dette trekket ser litt rart ut. Det 
virker langt mer naturlig å sette en løper 
her. Poenget er at hvit ofte vil ha løperen på 
e2 istedet, både fordi løperen er mer utsatt 
på d3 og fordi springeren på d4 kan bli 
hengende med løperen på d3. I tillegg kan 
hvit i visse varianter vurdere lang rokade. 
Dronningtrekket rommer også en annen 
skjult ressurs for hvit, som vi snart skal få se.

7...Sc6 8.Sxc6 dxc6 9.Dxd8+ Kxd8 
Dette var poenget. Magnus får byttet dronninger 
og alle vet at det er midt- og sluttspillet som 
er Magnus sin store styrke. Stillingen som har 
oppstått er som skapt for Magnus. En god 
romfordel med aktive muligheter.

10.e5 Sd7 10...Se4 var et viktig alternativ 
her. Trolig var Magnus sin plan å invitere til 
et bondeoffer som svart neppe kan akseptere 
etter 11.a3! Lxc3+ 12.bxc3 Sxc3 13.a4! og 
svarts springer har store problemer med å 
komme fri. Legg merke til hvits dominans på 

de mørke feltene. Jeg vil tro at begge spillerne 
vurderte denne stillingen som håpløs for svart.

11.Lf4 11.f4 husker jeg ble nevnt som en 
annen mulighet her. Det jeg liker best med 
Magnus sitt trekk er at det gir raskere utvikling.

11...Lxc3+ 12.bxc3 Kc7 Det er viktig å 
si litt om denne stillingen. Svarts fordel ligger 
i strukturen. Hvis Anand kan få byttet av et 
tårn eller to vil han ha klare svakheter å spille 
mot. Hvit på sin side vil beholde offserene 
på brettet og utnytte kontrollen over de 
svarte feltene samt løperparets styrke. Hvits 
utfordring består i å beholde brikker på brettet 
og skape angrepspunkter. Med hensyn til 
dette er Magnus sitt neste trekk meget viktig, 
og det er et typisk Magnus-trekk.

13.h4! 
XIIIIIIIIY
9r+l+-+-tr0
9+pmkn+pzpp0
9p+p+p+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+P+-vL-zP0
9+-zP-+-+-0
9P+-+-zPP+0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

15. nov
Fabiano Caruana @FabianoCaruana

Passive and unpleasant position for 
Anand - something went very wrong. 

Now we can settle down for a long grind. 
#CarlsenAnand

Trollmannen Magnus! Jeg husker jeg satt på 
tribunen i Khanty-Mansyisk i 2007 og fulgte 
hvert av Magnus sine World Cup-partier på 
nært hold. Stadig fant han dype trekk som 
jeg ikke var i nærheten av å tenke på eller 
forstå og som forklarer mye om hvor god han 
egentlig er. Partitrekket er et slikt trekk som 
tar sikte på å skape svekkelser i svarts stilling. 
I tillegg får Magnus mulighet til å svinge 
tårnet via h3 videre enten til g3 eller d3.

13...b6 14.h5 h6 Anand kan ikke tillate h5–h6 
med ytterligere svekkelse av de svarte feltene.

VM i Sotsji
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15.0-0-0 Lb7 
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+lmkn+pzp-0
9pzpp+p+-zp0
9+-+-zP-+P0
9-+P+-vL-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-+-zPP+0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy

16.Td3! Her ventet jeg egentlig på Th3, 
men Magnus tenker dypere. Han innser at 
svart før eller senere er nødt til å bryte seg fri 
med bruddet ...g6, og da vil tårnet på h1 ha 
en aktiv rolle i presset mot h6.

16...c5 Dette fratar Anand muligheten Sd7–
c5 og gjør springeren dårligere enn før, men 
det var nødvendig å aktivisere løperen som 
ellers ville ha blitt begravd på b7.]

17.Tg3 Nå ser vi tydelig hva som er svarts 
største svakhet i stillingen, nemlig g7.

17...Tag8 17...Thg8 virker mer naturlig helt 
til man ser 18.Ld3! med trusselen Lh7.

18.Ld3 Sf8!? Anand har store problemer 
med å fnne aktive planer. Passivt forsvar 
er heller ikke å foretrekke. Planen med 
partitrekket er bryte seg fri med bruddet ...g6. 
Dette vil skape en ny svakhet på h6, men 
samtidig skaper svart litt pusterom for seg 
selv, så det virker som et godt praktisk valg.

19.Le3! Et prakteksempel på profylaktisk 
spill. Magnus vet at Anand planlegger ...g6 og 
ønsker ikke at løperen på f4 skal stå utsatt til 
når Anands springer kommer til g6.

19...g6 20.hxg6 Sxg6 21.Th5! Enda 
et nydelig trekk. Magnus er i sitt ess i slike 
stillinger. Svekkelsen på h6 løper ikke av gårde 
med det første.

21...Lc6 22.Lc2 For sikkerhets skyld 
forhindrer Magnus muligheten ...La4 fulgt av 
...Td8 med motspill. I det hele tatt er det mye 
interessant profylaktisk sjakk å merke seg i 
denne fasen av partiet.

22...Kb7 Etter partiet kunne Magnus fortelle 
at han slet litt med å fnne en god plan her. 
Muligens skulle han allerede nå marsjert mot 
sentrum med kongen.

23.Tg4 a5!? Starten på en interessant plan. 
Anand vil skape motspill ved å fastlegge a2–
bonden som en fremtidig svekkelse.

24.Ld1 24.f3!? var også en interessant 
mulighet som ble nevnt her for å begrense 
rekkevidden til c6–løperen og møte 24...
Se7 med 25.Tf4.

24...Td8 25.Lc2 Tdg8 Partiet når sitt 
klimaks. Magnus ønsker å bringe kongen 
inn mot sentrum, normalt en god ide 
i sluttspill. Imidlertid glemmer han et 
øyeblikk å sjekke variantene, svært uvanlig 
til ham å være.

26.Kd2??
XIIIIIIIIY
9-+-+-+rtr0
9+k+-+p+-0
9-zpl+p+nzp0
9zp-zp-zP-+R0
9-+P+-+R+0
9+-zP-vL-+-0
9P+LmK-zPP+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
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En svært stygg blemme som etter min mening 
skyldes to ting: 1) Stillingen har lenge vært 
ufarlig for hvit som spiller risikofritt på gevinst, 
og 2) Magnus har en periode slitt med å fnne en 
god plan og i slike øyeblikk slurver man oftere.

Som Magnus påpekte på pressekonferansen, 
ville 26.Kd1! gitt samme stilling som i partiet 
uten å tillate svarts kombinasjon.

26...a4?? På en måte kan man si at dette 
nesten er enda mer utrolig: At begge spillerne 
misser den samme, nokså enkle detaljen. Men 
alt handler om innstilling. Begge spillerne har 
lenge vært programmert til at hvit er den som 
spiller på gevinst. I tillegg har Anand for første 
gang på lenge funnet en aktiv plan, nemlig 
å pushe bonden til a3. Han er så oppsatt på 
denne planen at han ikke oppdager sin unike 
mulighet før det er for sent. Akkurat dette 
øyeblikket kan fort vise seg å bli avgjørende 
for hele matchen. Så små marginer er det på 
dette nivået.

26...Sxe5! ligner på en vunnet stilling for 
svart etter 27.Txg8 Sxc4+ 28.Kd3 Sb2+ 
29.Ke2 Txg8.

15. nov

Garry Kasparov @Kasparov63

Amazing double blunder in 
#CarlsenAnand today. Blunders are not 

that unusual in world championship 
matches, but returning the favor is!

27.Ke2 Begge spillerne hadde nå oppdaget 
sine fadeser og resten av partiet bærer preg 
av dette. Magnus har igjen et klart overtak 
og psykologisk er det vanskelig for Anand å 
svelge en slik utvikling på partiet.

27...a3 Anand fkk iallfall gjennomført planen 
sin. Inderen håper at han en gang i fremtiden, 
når c2-løperen har slått springeren på g6, kan 
penetrere med ett av sine tårn til d1 og videre 
til a1 hvoretter a2–bonden vil falle. En dyp og 
interessant plan!

28.f3 Endelig spiller Magnus dette trekket 
som begrenser mulighetene til c6–løperen og 
gir hvit friere tøyler på kongefløyen.

28...Td8 Et aktivt trekk fra Anand som lokker 
hvit til å slå på g6.

29.Ke1?! Et slags avventende trekk for å se 
hva Anand foretar seg. Ofte gjør Magnus slike 
trekk, for å vente ut motstanderen. Akkurat 
her er jeg imidlertid litt usikker på hva kongen 
utretter på e1. Det føles egentlig som den 
stod bedre plassert på e2.

29.Lxg6?! var heller ikke godt da 29...
fxg6 30.Txg6 La4 gir svart det motspillet 
han ønsker. Det beste trekket var muligens 
29.Lc1.

29...Td7 30.Lc1 Ta8 Svart stiller seg 
opp med tanke på ...La4. Løperbytte er 
ugunstig for hvit, men alternativet er å 
slippe svart inn på førsteraden. Så her 
gjelder det å beregne iskaldt :-)

31.Ke2 Et viktig trekk for å unngå tårnsjakker 
på førsteraden.

31...La4! Den sterkeste og mest naturlige 
fortsettelsen, men Magnus har resepten klar!

32.Le4+ 
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+k+r+p+-0
9-zp-+p+nzp0
9+-zp-zP-+R0
9l+P+L+R+0
9zp-zP-+P+-0
9P+-+K+P+0
9+-vL-+-+-0
xiiiiiiiiy

32...Lc6? Dette naturlige trekket er faktisk 
den avgjørende feilen i partiet. Anand misser 
en overraskende mulighet til å kjempe videre 
ved å ofre kvalitet.

32...Ka7! 33.Lxa8 Kxa8 34.Txh6 Td1 
35.Lxa3 Ta1 er langtifra klart. Hvit sliter med 
strukturen og både a2- og e5-bonden står 
i fare for å falle. Men hvis man allerede har 
mentalt resignert, er det ikke lett å oppdage 
en slik ressurs.
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33.Lxg6! Magnus avgjør nå med en rekke 
presise trekk.

33...fxg6 34.Txg6 La4 Anand spiller 
på sin eneste offensive mulighet, nemlig å 
komme inn på førsteraden.

35.Txe6 Td1 36.Lxa3 Ta1 37.Ke3! 
Lc2 38.Te7+ og Anand kastet inn 
håndkledet. 1–0

Oppsummering: Shaky spill av begge, men 
det er alltid lettere å riste av seg bukker hvis 
man kommer helskinnet unna. Magnus har 
matchball i neste parti.

PARTI 7: MARATONPARTIET
Anand går bort fra Siciliansk etter missen i 
forrige parti og vender tilbake til Berlinforsvaret. 
For en gangs skyld er det Magnus Carlsen 
som virker best forberedt. Nordmannen ofrer 
en bonde for aktivt offsersspill.

I 25 trekk følger spillerne et ferskt parti mellom 
Anish Giri og Teymour Radjabov før Anand 
avviker. På Facebook antyder Jon Ludvig 
Hammer at det er han som har tipset Magnus 
om at dette sluttspillet er fordelaktig for hvit.

Magnus opparbeider seg et klart overtak på 
klokka og pilene beveger seg langt over til 
nordmannens side til tross for minusbonden. 
Mange lurer på om VM-fnalen er i ferd med å 
avgjøres her og nå.

Etter 31 trekk viser Anand seg sterkere enn 
computerne:

XIIIIIIIIY
9-+-mk-+r+0
9zppzp-+-+-0
9-+-+l+-+0
9+-zp-zp-+R0
9-+-+-+P+0
9+-+-+PsN-0
9-zPP+-mK-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Dersom hvit får forsynt seg med e5-bonden, vil de 
to sammenhengende fribøndene på kongefløyen 
være mer verdifulle enn svarts 4-2 majoritet på 

dronningfløyen. Det neste trekket kom som et 
sjokk på det norske TV-publikummet:

31...Lxg4!! Slike trekk er computerne ennå 
ikke gode nok til å forstå. For et menneske er 
det lett å se at det reduserte materiellet vil 
gjøre det svært vanskelig for Magnus å bryte 
ned den svarte festningen på dronningfløyen. 
Magnus sa også på pressekonferansen at dette 
utvilsomt var den beste praktiske avgjørelsen.

32.fxg4 Txg4 33.Txe5 b6 34.Se4 
Th4 35.Ke2 Th6 36.b3 Kd7 37.Kd2 
Kc6 38.Sc3 a6 39.Te4 Th2+ 40.Kc1 
Th1+ 41.Kb2 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9pzpk+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+R+-+0
9+PsN-+-+-0
9-mKP+-+-+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

17. nov

Jonathan Rowson @Jonathan_Rowson

The game is likely to last beyond 100 
moves, and there's an outside chance it 

might get to 200 moves.

Magnus presset i ytterligere 80 (!) trekk før 
han måtte innstille gevinstforsøkene. De 
indiske journalistene skrek opp og mente 
det var uhørt av Magnus Carlsen å spille 
videre på springer og tårn mot tårn. Selv 
nøyde Anand seg med å si at den siste 
timen muligens var noe overflødig. 

Med 122 trekk var partiet det nest lengste 
i VM-historien. Bare Kortschnoj-Karpov, 
5. matchparti 1978 varte lenger med sine 
124 trekk. Anand bestod testen og på 
pressekonferansen ser det ut som inderen har 
fått tilbake noe av gløden.

Oppsummering: 4-3 til Magnus med fem 
partier igjen å spille. Anand er hvit i tre av 
disse. Det er fortsatt liv i matchen.
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PARTI 8: EN BLODFATTIG REMIS
Anand forspiller sin første sjanse med 
hvit. Magnus vender tilbake til avslått 
Dronninggambit som han tapte med i det 
tredje partiet. Nordmannen velger imidlertid 
denne gangen den gamle hovedvarianten 
som har vært kjent siden kandidatturneringen 
i Zürich i 1953. I en teoretisk stilling som 
har vært spilt titusenvis av ganger, har Team 
Carlsen forberedt et «mystisk» nytt tårntrekk. 

18. nov
Nigel Short @nigelshortchess

9...Re8 is rather an unusual move. I don't 
know it, despite 30+ years experience in 

this variation #CarlsenAnand

På direkte fjernsyn sier Peter Heine Nielsen at 
tårntrekket bør komme som en overraskelse 
på Anand og de er spent på hvordan inderen 
vil reagere.

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zpp+-+pzpp0
9-+n+psn-+0
9+-vlp+-+-0
9-+P+-vL-+0
9zP-sN-zPN+-0
9-zPQ+-zPPzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

(stillingen etter det uvanlige trekket 9…Te8!?)

Tårntrekket introduserer muligheten e6-e5, 
men utover dette er det ikke lett å se hva 
svarts tårn utretter på e8. Partiet fortsatte:

10.Lg5 Le7 11.Td1 Da5 12.Ld3 h6 
13.Lh4 dxc4 14.Lxc4 a6 

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+p+-vlpzp-0
9p+n+psn-zp0
9wq-+-+-+-0
9-+L+-+-vL0
9zP-sN-zPN+-0
9-zPQ+-zPPzP0
9+-+RmK-+R0
xiiiiiiiiy

15.0–0?! b5 16.La2 Lb7 17.Lb1 
Tad8! 18.Lxf6 Lxf6 19.Se4 (19.Dh7+ 
Kf8 leder ingen steder.) 19…Le7 20.Sc5 
Lxc5 21.Dxc5 b4! 22.Tc1 bxa3 
23.bxa3 Dxc5 24.Txc5 Se7 25.Tfc1 
Tc8 og partiet ebbet raskt ut i remis.

Selv om kort rokade var svært nærliggende 
i den siste diagramstillingen, ville antakelig 
15.La2! ha vært den kritiske testen av svarts 
åpningskonsept. Hvis svart fortsetter som i 
partiet med 15…b5 16.Lb1 Lb7?? så vinner 
nemlig hvit på direkten etter 17.Lxf6 Lxf6 
18.Dh7+ Kf8 19.Td7! (forskjellen). Og uten 
…b5 og …Lb7 er det ikke enkelt å se hvordan 
svart skal fullføre utviklingen.

Oppsummering: Anand sløser vekk første 
sjansen. Magnus er nå på høyden åpningsmessig, 
noe som er dårlig nytt for inderen.

PARTI 9: MAGNUS MED HÅNDBREKKET PÅ
Magnus fører partiet nok en gang over i 
Berlin-sluttspillet. Et naturlig valg med hensyn 
til matchsituasjonen. Hvit tar minimal risiko 
i dette sluttspillet, noe som passer Magnus 
Carlsen ypperlig i en situasjon hvor et tap ville 
være katastrofalt. 

Denne gangen er imidlertid Anand bedre 
forberedt og allerede etter en knapp 
times spilletid må Magnus innstille 
gevinstforsøkene.

VM i Sotsji
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XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9zplzp-+kzp-0
9-zppvl-+-+0
9+-+-+n+p0
9-+-+-sN-+0
9+-+-+N+P0
9PzPP+-zPP+0
9tR-vLR+-mK-0
xiiiiiiiiy

Svart har en behagelig versjon av dette 
sluttspillet. Dersom Anand får tid til å spille 
c6-c5, vil svart stå best med løperparet 
sitt. Magnus er derfor praktisk talt nødt til 
å fremtvinge evig sjakk og remis mens han 
ennå kan: 

16.Sg5+ Kf6 17.Se4+ Kf7 18.Sg5+ 
Kf6 19.Se4+ Kf7 20.Sg5+ ½–½

Anand kunne etter partiet røpe at alt var 
analysert av teamet hans på forhånd.

20. nov

Magnus Carlsen @MagnusCarlsen

Well, that was fun, wasn't it

Oppsummering: 5-4. Magnus er fornøyd med 
status quo. Det er opp til Anand å vise at han 
kan sette verdensmesteren på prøve.

PARTI 10: MAGNUS SLAPP MED SKREKKEN
Anand går som ventet hardt ut. Magnus 
overrasker ved å vende tilbake til Grünfeld-
indisk som han benyttet i det første partiet, 
men Anand overrasker tilbake ved å være 
den som avviker først. Inderen spiller denne 
gangen det russiske angrepet med tidlig Db3. 

Nordmannen havner igjen raskt på defensiven 
og det er vel ingen overdrivelse å si at 
hovedvåpenet til Magnus med de svarte 
brikker ikke har vært noen ubetinget suksess i 
matchen. Magnus ser seg nødt til å klippe klør 
ved å fremtvinge dronningavbytte, men hvits 
fordel vedvarer inn i sluttspillet.

Som vi har sett flere eksempler på i matchen, 
misser Anand de mest prinsipielle fortsettelsene 
i de kritiske øyeblikkene. Da blir det vanskelig å 
få ballen i mål. Vi går inn i partiet etter 23 trekk:

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zpp+r+p+-0
9-+-zP-+p+0
9+-zp-+-+-0
9-sn-vl-vL-+0
9+-+-+L+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy
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Fribonden på d6 samt det perfekte løperparet 
sikrer hvit et markant overtak. I en «must-
win» situasjon er det oppsiktsvekkende at 
partiet ebber ut i remis bare åtte trekk senere.

En kan ikke hjelpe for å tenke at hadde rollene 
vært byttet om, så ville Magnus Carlsen ha 
presset atskillig hardere med hvit fra denne 
stillingen. Partiet endte altså med trekkene

24.Td2?! Te8 25.Tc1 Te6 26.h4 Le5 
27.Lxe5 Txe5 28.Lxb7 Txb7 29.d7 
Sc6 30.d8D+ Sxd8 31.Txd8+ Kg7 
32.Td2 ½–½

På pressekonferansen erkjente Anand at 
trekket Td1-d2 i diagramstillingen muligens 
var for slapt. Magnus sa at straks han fkk 
tårnet i e-linja, så følte han at stillingen burde 
la seg forsvare. 

I stedet for et forsvarstrekk som bare har til 
hensikt å dekke den irrelevante a2-bonden, 
burde inderen ha kastet hansken og fortsatt 
med angrepstrekket 24.Tfe1!. 

Man bør kunne forvente av en spiller av Anands 
kaliber at han oppfatter intuitivt at svart ikke 
kan ta seg tid til å slå a2-bonden med 24…
Sxa2?. Computerne bekrefter da også at 
hvit i så fall har stor fordel etter 25.Te7!. Og 
hvis svart ikke kan slå bonden på a2, har hvit 
tjent et tempo i forhold til partiet og sikret seg 
kontroll over den svært viktige e-linja. 

På denne måten kunne Magnus ha fått brynt 
seg skikkelig i dette kritiske partiet i matchen.

Det er nesten noe halvhjertet over forsøkene 
til Anand selv i situasjoner hvor han objektivt 
sett har en kjempesjanse til å score.

Oppsummering: Når Anand ikke tar bedre vare 
på sjansene sine enn i dag, blir det vanskelig. 
Inderen får neppe mange muligheter som 
denne i de gjenværende partiene.

PARTI 11: FINALEN

Carlsen - Anand, 11. matchparti

Å kommentere det avgjørende partiet 
i VM-matchen 2014 er et ærefullt oppdrag. 
Samtidig er det et utfordrende oppdrag fordi 
jeg har så godt som null erfaring i åpningen 
som ble spilt. Det bunnsolide Berlin-forsvaret 
i Spansk er velanalysert og vanskelig å forstå 
rent strategisk. Slike ting egner seg ikke for 
en angrepsspiller :-) MEN, jeg skal gjøre mitt 
beste for å forstå, og også få dere lesere til å 
forstå, både hva åpningen dreier seg om og 
ikke minst hvor mye tankekraft som ligger bak 
spillernes valg.

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0–0 
Sxe4 Igjen velger altså Anand å gå inn i 
det svært strategiske Berlin-forsvaret. En feig 
løsning i en vanskelig situasjon, vil mange 
kanskje tenke. MEN, en ting har jeg i alle fall 
lært av å se Magnus Carlsens håndtering av 
Berlin-varianten med de svarte brikkene og 
det er at svarts håp om seier lever i høyeste 
grad i denne varianten. Nøkkelen ligger i det 
kruttsterke løperparet som svart får!

5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 
8.Dxd8+ Kxd8

XIIIIIIIIY
9r+lmk-vl-tr0
9zppzp-+pzpp0
9-+p+-+-+0
9+-+-zPn+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRNvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Det er en rekke ubalanser i stillingen. Svart har 
en dobbeltbonde og hvit har følgelig den beste 
strukturen. I tillegg er hvits konge tryggere og 
svart bruker ofte en del trekk på å få kongen 
i sikkerhet. Svarts fordel ligger i løperparet 
som på sikt er en farlig trussel. Særlig svarts 
hvitfeltsløper vil kunne dominere da den 

Kommentarer av Kjetil A. Lie

21. nov

Ellen Carlsen @ellenoec

Can´t say I´m super-excited about Anand´s 
passed pawn #CarlsenAnand
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mangler motstander. Magnus sa etter partiet 
at åpningen burde passe ham godt med begge 
farger. Jeg vil tro det er på grunn av stillingens 
tekniske karakter hvor forståelse, manøvrering 
og tålmodighet er viktige egenskaper. 
Matchsituasjonen er også et viktig element 
her. Remis ville være helt greit for Magnus 
og det er sjelden vi ser ham feile i tekniske, 
tålmodighetskrevende stillinger.

9.h3 Ld7 I det sjuende og niende partiet 
valgte Anand istedet 9...Ke8. Det er dette som 
er så interessant med Berlin-varianten. Selv 
om den er overanalysert, fnnes det fortsatt 
små nyanser hvor man kan sette motstanderen 
på prøve. Forståelse er viktigere enn pugging 
av varianter. På treningssamlingen med Peter 
Leko før Tromsø-OL fortalte ungareren om sitt 
hatforhold til Berlin-varianten. I flere år hadde 
han forsøkt å forstå nyansene, uten hell. Leko 
er en stor strateg, men selv for ham er denne 
åpningen for krevende. Det sier en del :-)

10.Sc3 h6 11.b3 Kc8 Anand planlegger 
å spille ...b6 fulgt av ...Kb7 på et tidspunkt. 
En annen viktig svart plan er å spille med 
bøndene på dronningfløyen, for å skape 
svekkelser hos hvit. Hvis Magnus lykkes med 
å blokkere dronningfløyen og forhindre alt 
motspill der, vil han ha en ekstra bonde på 
kongefløyen som kan vise seg avgjørende.

12.Lb2 c5 Dette er også et typisk trekk 
for svart som åpner for en løperplassering 
på c6. Magnus har foreløpig spilt fornuftige 
utviklingstrekk. I fortsettelsen er det spill i 
sentrum som gjelder.

13.Tad1 b6 14.Tfe1 Le6 Anand velger e6 
som endestasjon for løperen. Trolig ville han 
ikke tillate ideer knyttet til bondefremstøtet 
e5–e6 som utløser energien hos en rekke av 
hvits offserer. 14...Lc6 15.Sd5 Kb7 16.c4 og 
svart må allerede vokte seg for trekket e5–e6.

23. nov

Rune Djurhuus @RuneDjurhuus

Anand må være fornøyd. Han har som 
svart fått en stilling med langsiktig 

potensiale (løperparet). Vil Magnus holde 
nervene i sjakk? #nrksjakk

15.Sd5
XIIIIIIIIY
9r+k+-vl-tr0
9zp-zp-+pzp-0
9-zp-+l+-zp0
9+-zpNzPn+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-+N+P0
9PvLP+-zPP+0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

15...g5!? I mine øyne et oppsiktsvekkende 
og interessant trekk som vitner om sterk 
stillingsforståelse av Anand. Hvem ønsker vel 
å gi bort et så åpenbart hull på f6? Vel, Anand 
tenker som så at hvits springer på f6 ikke 
utretter stort. Han tar istedet kontroll over f4–
feltet og vanskeliggjør en hvit bondestorm på 
kongefløyen.

16.c4 Hvits stilling ser pen ut, men 
utfordringen til Magnus er hvordan han skal 
komme videre herfra. Svart på sin side har en 
rekke nyttige trekk til disposisjon.

16...Kb7 17.Kh2!? Et dypt og interessant 
trekk, tror jeg :-) Underveis i partiet tenkte 
jeg at trekket planlegger g2–g4 fulgt av Kg3 
og til slutt h3–h4. På denne måten kan hvit få 
fart på bondemajoriteten på kongefløyen.

17...a5 Her kommer spillet på dronningfløyen. 
Hvit får et vanskelig valg: tillate a5–a4 eller 
spille a4 selv og skape en potensiell svekkelse 
på b3.

18.a4 (virker naturlig ikke å forære svart 
a-linja) 18...Se7 Profylakse! Anand ønsker 
ikke at Magnus skal få spille g2–g4 med 
tempo på springeren.

19.g4 Sg6 20.Kg3 Le7 Tilbyr løperparet 
mot gullhesten på d5. Magnus ønsker ikke å 
bytte på e7, da Anands gjenværende løper på 
e6 isåfall ville øke i styrke.

21.Sd2 Magnus ønsker å forbedre 
springerposisjonen samtidig som han åpner 
for f-bonden i visse varianter.
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21...Thd8 22.Se4 Lf8 Begge spillerne 
manøvrerer inne på egen banehalvdel. Den 
som skal spille en slik åpning, må være både 
tålmodig og ikke minst kjenne stillingstypen.

23.Sef6 Jeg synes det er vanskelig å kritisere 
dette trekket. Anands neste kom som lyn fra 
klar himmel. For meg føles det som partiet så 
langt er velspilt fra begge sider.

XIIIIIIIIY
9r+-tr-vl-+0
9+kzp-+p+-0
9-zp-+lsNnzp0
9zp-zpNzP-zp-0
9P+P+-+P+0
9+P+-+-mKP0
9-vL-+-zP-+0
9+-+RtR-+-0
xiiiiiiiiy

23...b5!! Et fantastisk trekk! Jeg må 
innrømme at jeg ble svært imponert over at 
Anand fant dette trekket som computerne 
skrek etter. Riktignok er det et tematisk 
brudd, men bare å komme på ideen i denne 
stillingen krever både fantasi og kreativitet i 
stort monn.

23. nov

Viswanathan Anand @vishy64theking

Was a match where I tried and lost. Today I 
could have played safe and gone for all in on 
game 12. I saw a chance and took a risk ..

24.Lc3! En god reaksjon av Magnus som 
ikke lar seg friste til bonderov. 24.axb5? 
a4 25.bxa4 Txa4 26.Tc1 Sf4! var Anands 
mesterlige poeng hvoretter hvit har store 
problemer med å holde stillingen sammen.  
Heller ikke 24.cxb5? c6 25.bxc6+ Kxc6 var 
aktuelt da b-bonden faller etter at springeren 
gjør retrett.

24...bxa4 25.bxa4 Kc6 Stillingen har 
skiftet karakter og umiddelbart er det neimen 
ikke lett å si til hvem sin fordel, men det føles 
som svart har tjent mest. Med løperparet 
ønsker man aktivt, åpent og ubalansert spill. 
Da er det klart at en åpen linje og svake 
bønder er gunstig.

26.Kf3!? Dette trekket likte jeg. Kongen 
viser seg å stå glitrende på e4.

26...Tdb8?! Starten på en dårlig plan. 26...
Le7! var trekket kommentatorene mente 
ville sette hvit på størst problemer. Poenget 
er å underminere den hvite springeren på d5. 
Anand sa etter partiet at han vurderte ...Le7 
som et trekk som ville føre til remis. Jeg synes 
trekket ser litt ubehagelig ut for hvit, uten at 
det betyr at Magnus ville fått store problemer. 
Etter 27.Se3! bør hvit holde det. Men ikke 
27.Sxe7+? Sxe7 da c4–bonden ryker.

27.Ke4
XIIIIIIIIY
9rtr-+-vl-+0
9+-zp-+p+-0
9-+k+lsNnzp0
9zp-zpNzP-zp-0
9P+P+K+P+0
9+-vL-+-+P0
9-+-+-zP-+0
9+-+RtR-+-0
xiiiiiiiiy

27...Tb4? Et trekk jeg i utgangspunktet 
har sansen for. Det eneste problemet er at 
jeg ikke forstår hvordan trekket skal kunne 
gi svart det minste håp om seier. Mange 
har sagt at det var et gevinstforsøk, men 
på hvilken måte trodde Anand at han kunne 
vinne? Etter partiet innrømmet Anand at han 
kjente på nervene og jeg vil tro at det var 
nettopp nerver som spilte ham et puss her (en 
pussig kuriositet er at Anands kvalitetsoffer 
har forbløffende likhetstrekk med 30...Tb4! i 
Aronian-Agdestein, Norway Chess 2014 - red.
anm.)

28.Lxb4 cxb4 29.Sh5! Nydelig og 
effektivt spilt av Magnus. Her skal det byttes!

29...Kb7 30.f4! gxf4 31.Shxf4 Sxf4 
32.Sxf4 Lxc4 Trolig hadde Anand satt sin 
lit til denne stillingen, men Magnus har full 
kontroll på nerver og varianter.

33.Td7! Da jeg så partiet live føltes dette 
som en slags spiker i kista. Magnus virket 
svært trygg her.

VM i Sotsji
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33...Ta6 Trekket jeg satt og ventet på var 
33...Tc8. Jeg kunne ikke helt se hvordan 
Magnus skulle avgjøre etter 34.Tc1 Le6 
35.Sxe6 fxe6, men så slo det meg at svarts 
løper på f8 er et stort problem etter f.eks. 
36.Th7 Kb8 37.Tf1 som bør vinne greit for 
hvit. Svart makter ikke å dekke opp både 
løper og bønder.

34.Sd5 Tc6 35.Txf7 Lc5
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+kzp-+R+-0
9-+r+-+-zp0
9zp-vlNzP-+-0
9Pzpl+K+P+0
9+-+-+-+P0
9-+-+-+-+0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

36.Txc7+! Dette kan vel defneres som det 
endelige nådestøtet, selv om Anand kjempet 
videre litt til.

36...Txc7 37.Sxc7 Kc6 38.Sb5! Lxb5 
39.axb5+ Kxb5 Det ser kanskje ikke 
klinkende klart ut, men på kroppsspråket til 
begge spillerne var det tydelig at dette var 
regnet til bunns.

40.e6 b3 41.Kd3 Le7 42.h4! a4 43.g5 
hxg5 44.hxg5 a3 45.Kc3 og her hadde 
Anand fått nok. I mine øyne satt dette siste 
partiet et verdig punktum for en spennende og 
interessant match, med mange overraskende 
vendinger. Anand startet ballet med sitt vakre 
...b5–trekk og fulgte deretter opp med det 
nesten desperate ...Tb4. Hva gjorde Magnus? 
Det Magnus gjør best! Solid, fornuftig, 
tålmodig og korrekt sjakk. De varmeste 
gratulasjoner herfra! 1–0

23. nov
Susan Polgar @SusanPolgar

Congratulations to Magnus for 
retaining the title. Kudos to Anand 

for putting up a brilliant fight. 
#CarlsenAnand
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Det 12. partiet
Magnus avgjorde VM-matchen på elleve partier. Men én runde gjensto: 
Møtet med president Vladimir Putin under premieseremonien. Det ble 
et spennende oppgjør, der begge spilte godt, men hvor den mektige 

russiske herskeren var på hjemmebane.

Etter planen skulle premieutdelingen fnne 
sted dagen etter at den avgjørende runden var 
spilt, men vi fkk beskjed om at seremonien 
var utsatt én dag, angivelig fordi selveste 
president Putin skulle være til stede. Den 
norske pressetroppen inntok en «vent-og-
se»-holdning. Russlands statsminister Dmitrij 
Medvedev hadde vært annonsert for å utføre 
Magnus’ første trekk i det ellevte partiet, men 
besøket ble kansellert i siste øyeblikk. 

PROMINENTE GJESTER
Andre ministere i verdens største rike hadde 
imidlertid allerede vært til stede. Presidentens 
rådgiver, tidligere samferdselsminister 
Igor Levitin, var blant gjestene under 
åpningsseremonien og utførte symbolsk 
Anands første trekk i matchen.

I femte runde var det visestatsminister Arkadij 
Dvorkovitsjs tur. Dvorkovitsj, som blant annet 
har økonomiutdannelse fra USA, er tidligere 
president i det russiske sjakkforbundet og nå 
ansvarlig for utviklingen av hele den veldige 
russiske økonomien. 

Dvorkovitsj var også gjest da Team Carlsen 
inviterte den norske kolonien til fest rett etter at 
VM-seieren var i havn. Ringside under det ellevte 
partiet var også kommunikasjonsminister Nikolai 
Nikiforov, det yngste regjeringsmedlemmet i 
Russlands historie.

LEGGER VEKT PÅ SJAKK
At VM ble lagt til den olympiske landsbyen 
i Sotsji er et eksempel på en tilsvarende 
prioritering. Mange har reagert på at 
turneringen dermed havnet på en rimelig 
folketom plass. Samtidig er det viktig å ha 
med seg at russerne investerte mer enn 300 
milliarder kroner (!) i disse lekene for å bygge 
seg et utstillingsvindu. Her fungerte alt som 
det skulle – og få hadde noe å klage på.

De fleste sjakkjournalister er enige om at 
etter gjenvalget av Kirsan Ilyumzhinov som 
FIDE-president i Tromsø i august, har Putin 
tatt et enda fastere grep enn tidligere om 
verdenssjakkforbundet. Å bruke sjakk som 
aktivt politisk instrument er noe russerne har 
tradisjoner for siden Sovjet-tida. 
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Bakgrunnen er ikke kun realpolitisk. Saken er 
at russerne elsker sjakk. Lenin var en proflert 
sjakkspiller, noe som førte til at også Stalin 
måtte flotte seg med «sine» kombinasjoner 
på brettet. Dagens ledere har like sterke bånd 
til «shakhmaty», faren til Arkadij Dvorkovitsj 
var for eksempel en anerkjent sjakkdommer.

PUTINS SJARMOFFENSIV
Derfor valgte også president Putin – som det 
første statsoverhodet i historien – å være 
til stede under en slik VM-avslutning. I sin 
tale – der han gratulerte Magnus Carlsen 
med sin utrolige seier og ønsket ham videre 
suksess – la Putin vekt på Russland som et 
land som hadde fostret ti verdensmestere 
og der millioner brukte fritiden til å dyrke 
sjakkspillet. «Sjakk er regnet som en viktig 
del av verdenskulturen, og i Russland nyter 
sjakk spesiell respekt», understreket Putin.

Dermed satte han Magnus under press, 
hvordan skulle verdensmesteren i sin 
tradisjonelle tale møte denne – med norske 
øyne noe klamme – sjarmoffensiven? Fra 
Norge kom de utroligste krav og ønsker, som 
at Magnus skulle konfrontere presidenten 
med alt fra ødeleggelsen av fuglelivet i 
våtmarksområdene i Sotsji til krigen i Ukraina. 

Men Magnus er ingen politiker. Dette kunne 
statsminister Erna Solberg ha tatt seg av om 
hun hadde valgt å takke ja til invitasjonen til 
sjakk-VM. Men Solberg besluttet å holde seg 
hjemme av politiske årsaker.

TREKK OG MOTTREKK
Magnus hadde imidlertid forberedt sin variant. 
Han takket alle som takkes burde: Sin verdige 
motstander, sine hjelpere og det russiske 
sjakkforbundet og frmaet Agon for det flotte 
arrangementet. Men han nevnte ikke FIDE 
og heller ikke den russiske presidenten ved 
siden av seg. Putin fortrakk ikke en mine, 
men Kirsan Ilyumzhinov skyndte seg å gripe 
mikrofonen og takke russiske myndigheter og 
president Putin for støtten til organiseringen 
av matchen.

Men presidenten hadde vært ute en vinternatt 
før: Han sendte Magnus og Vishy ut fra lokalet 

til en ventende teseremoni. Selv ble han igjen 
og blandet seg med en flokk sjakkspillende 
barn som ventet med autografblokkene 
sine. De fkk ikke møte verdensmesteren, 
men i stedet en av de mektigste spillerne 
på verdenspolitikkens sjakkbrett. Slik utførte 
russerne ikke bare det symbolske første 
trekket i VM-fnalen, men også det siste!

Foto: Arne D
anielsen

RUSSISK HENDRIX?
Ett av to kulturelle innslag på 
premieseremonien i Sotsji var en 
tretten år gammel gutt som framførte 
Beethovens «Ode an die Freude» på 
elektrisk gitar med full fuzz og heavy 
vreng. Hymnen er som kjent den 

offsielle nasjonalsangen til EU.

Framføringen var neppe tilfeldig, 
minutter før president Putin entret 
samme scene. Det kan selvfølgelig 
bare være en litt tung hyllest til 
gleden. At budskapet handlet om EUs 
rolle i Ukraina-konflikten er imidlertid 

vel så nærliggende.

Selv tenkte jeg at det kunne være en 
pendant til Jimi Hendrix’ framføring 
av «The Star Spangled Banner» på 
Woodstock-festivalen i 1969 som protest 

mot USAs krig i Vietnam.

Artikkelforfatteren i munter passiar med 
den 12. verdensmesteren i sjakk
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Fabelaktige Fabiano
I Sinquefield Cup parkerte han konkurrentene på en måte som forbløffet 
en hel sjakkverden. Nå lurer ekspertene på om Caruana kan vippe selveste 
Magnus Carlsen av tronen.

av Leif Erlend Johannessen

Milliardær Rex Sinquefeld har på kort tid 
klart å gjøre St. Louis, byen som avholdt 
den aller første VM-matchen mellom 
Steinitz og Zukertort i 1886, til et sjakkens 
mekka i USA. Mens den første utgaven av 
turneringen besto av Carlsen og Aronian som 
utfordret de amerikanske essene Nakamura 
og Kamsky, samlet årets utgave seks av 
spillerne på topp 10 i verden som møtte 
hverandre to ganger. Med et ratingsnitt på 
kolossale 2802 var turneringen på forhånd 
utropt til tidenes sterkeste.

Det forhindret ikke én mann fra å stikke av 
med alle overskriftene. Fabiano Luigi Caruana 
(22) hadde nemlig ingen planer om å gå stille 
i dørene da han etter 10 års fravær returnerte 
til fødelandet USA, landet hvor han lærte å 
spille sjakk i Bobby Fischers hjemtrakter i 
Brooklyn, for å teste sjakkformen. 

Caruana har dobbelt statsborgerskap og kan 
velge om han vil representere USA eller Italia. 
Dette ble så klart tema i St. Louis og italieneren 
parerte med at «det var et privat anliggende 
og at han derfor ikke ville si om det var noe 
på gang». Et slikt tvetydig svar ga grunn til 
spekulasjoner om Rex Sinquefeld nå prøver å 
overtale Caruana til å gå i Wesley Sos fotspor. 
Filippineren, som er rangert som nummer 12 
i verden, har nylig gjort amerikaner av seg og 
begynt å studere i St. Louis. Med Caruana, 
So og Nakamura i stallen så vil USA kunne 
mønstre et formidabelt lag i fremtidige OL.

Allerede halvveis i turneringen i St. Louis 
snakket man om et historisk resultat. Caruana 
hadde fosset ut av startblokken og vunnet 
sine fem første partier, inkludert en svartseier 
mot Carlsen. Riktignok startet Karpov med 
6/6 i Linares 1994, men de fleste var enige om 
at motstanden da hadde vært svakere. Også 
Topalovs 6,5/7 i VM-turneringen i San Luis 
i Argentina i 2005 ble trukket fram som en 
parallell, skjønt avslutningen med syv remiser 
var temmelig sedat.

Liksom for å fjerne all tvil vant Caruana også 
sine to neste partier i knusende stil. 7/7 føyer 
seg inn i historien som et makeløst resultat, 
attpåtil i tidenes sterkeste turnering! Dette 
var rammene da de to øverste spillerne på 
verdensrankingen skulle krysse klinger i 
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Caruana i klassisk tenkepositur under OL i Tromsø

Sinquefeld Cup
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åttende runde. Det var nesten så det var 
forutbestemt at en Magnus Carlsen måtte 
til for å stoppe italienerens seiersrekke, 
men måten det skjedde på var langt ifra 
betryggende fra et norsk perspektiv. Man 
hadde følelsen av at en hel sjakkverden 
holdt pusten denne kvelden og for en fght 
vi ble vitne til: 

Caruana-Carlsen
Sinquefeld Cup (8), 04.09.2014

1.e4 c5 Det er uhyre sjelden at Magnus velger 
Siciliansk forsvar. Dette var en indikasjon på 
at han ikke aktet å forsvare inn en remis mot 
Caruana.

2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 
Italieneren velger den såkalte Maroczy-
oppstillingen som er svært vanskelig å slå hull 
på. Det er interessant at Carlsens sekundant, 
Peter Heine Nielsen er ekspert på denne 
åpningen (som egentlig er en Bent Larsen-
patent) fra svarts side. En mer åpen kamp 
med sjanser for begge sider får man etter 
5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4.

5...Sf6 6.Sc3 d6 7.f3 Sxd4 8.Dxd4 
Lg7 9.Le3 0-0 10.Dd2 

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trkzz+0
9zpp+-zppvlp0
9-+-zp-snp+0
9+-+-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-sN-vLP+-0
9PzP-wQ-+PzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

10...a5?! Det er ikke ofte at Magnus gjør 
posisjonelle feilvurderinger, noe som kan tyde 
på at nordmannen ikke var helt i balanse 
denne dagen. 

For å utfordre hvits granitt av en bondekjede, 
velger svart normalt mellom to planer: å 
organisere bondegjennombruddet ...b5 (ved 
hjelp av a6) eller ...d5 (ved hjelp av e6). Uten 
minst ett av disse bruddene risikerer han å bli 
trykket helt flat. Problemet med teksttrekket 
er at det gjør det bortimot umulig for svart 
å spille på et ...b5 brudd. Sunnere var derfor 
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På TV2.no gikk debatten livlig for seg gjennom hele turneringen, og studiovertinne Erle Marki 
Hansen hadde sin fulle hyre med å svare på mer eller mindre sjakkrelaterte spørsmål.

Sinquefeld Cup
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10...Le6 11.Le2 Da5 12.Tc1 Tfc8 13.b3 
a6 som er spilt en rekke ganger tidligere, da 
svart allerede truer ...b5.

11.b3 a4!? Magnus innser alvoret og at et 
normalt partiforløp ikke vil gå i hans favør, 
men den svarte stillingen er allerede suspekt.

12.b4 Le6 13.Tc1 Sd7 14.Le2 Sb6 
15.Sb5! Etter partiet berømmet Magnus sin 
motstander for konsekvent å velge de kritiske 
og prinsipielle fortsettelsene. Her nekter 
italieneren å kompromisse ved å la svart bytte 
av sin stusslige springer på b6. Sjablontrekket 
15.Sd5 Sxd5 16.exd5 (16.cxd5 Ld7 17.a3 
b5 er ikke mye for hvit) 16...Lf5 17.c5 dxc5 
18.bxc5 Lg7 ville også ha sikret et stort 
overtak for hvit. At Caruana forkastet dette til 
fordel for teksttrekket, sier mye om selvtilliten 
hans på dette tidspunktet. 

15...a3! Ikke 15...Tc8 16.Sa3! da hvit 
stabiliserer dronningfløyen og svart er etterlatt 
med kroniske svekkelser der.

16.Sd4 Ld7 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+p+lzppvlp0
9-sn-zp-+p+0
9+-+-+-+-0
9-zPPsNP+-+0
9zp-+-vLP+-0
9P+-wQL+PzP0
9+-tR-mK-+R0
xiiiiiiiiy

17.h4! Partiets høydepunkt. Slik spiller en 
mann som har 7/7!

Mens alle ventet på kort rokade og et 
omstendelig manøvreringsparti, er Caruanas 
øyne rettet mot svarts kongestilling. Som 
italieneren uttrykte det etter partiet; svarts 
springer er strandet på b6 og det er få 
forsvarere rundt den svarte kongen, «så jeg 
bestemte meg for å ta sjansen».

17...h5 18.g4 Selvfølgelig. Dette er den  
eneste konsekvente oppfølgingen. Nå blir det 
hett rundt ørene på den svarte kongen.

18...hxg4 19.fxg4 e5 Svart er nødt til å 
distrahere hvit gjennom å starte motspill i 
sentrum ellers vil han simpelthen bli overkjørt 
på kongefløyen.

20.Sb3 
cuuuuuuuuC
{rDw1w4kD}
{DpDbDpgw}
{whw0wDpD}
{DwDw0wDw}
{w)PDPDP)}
{0NDwGwDw}
{PDw!BDwD}
{Dw$wIwDR}
vllllllllV

20...Lc6?! De fleste var enige om at dette 
naturlige trekket var en feil. Kanskje hadde 
Magnus undervurdert eller oversett hvits 23. 
trekk. Bedre var 20...Le6 21.h5 Sa4 (for å 
frigjøre svarts dronning) 22.Lh6 De7 som 
ser farlig ut for svart. Det viser seg imidlertid 
at det å sette matt slett ikke er noen enkel 
oppgave når det er computeren som forsvarer 
den svarte stillingen.

21.Lf3 f5 22.gxf5 gxf5 23.Sa5! f4 Et 
trist trekk å måtte gjøre, men alternativene 
var verre: 
A. 23...Lxe4 24.Lxe4 fxe4 25.Sxb7 Dc7 

26.Sxd6 og den svarte stillingen rakner. 
B. 23...fxe4 24.Sxc6 bxc6 25.Lxe4 med en 

fullstendig overlegen stilling for hvit.
C. Det norske TV-publikummet som fulgte 

partiet direkte, ble ivrige et øyeblikk 
da computeren ga 23...Txa5!? 24.bxa5 
Sa4 som en interessant mulighet for 

4. sep
Garry Kasparov @Kasparov63 

17.h4! from Caruana, I like it. Black’s pieces are 
distracted, time to go for the king. His instincts 

are in tune. If ..h5 g4! and a fght!

Sinquefeld Cup
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svart. Imidlertid slår det hvite angrepet 
gjennom også her etter 25.Lg5 Dd7 
26.Tg1 Kh7 og nå 27.Lh5! med den 
drepende trusselen Lh6!!.

24.Lf2 Svart har lykkes med å parere den 
første angrepsbølgen og klart å stabilisere 
stillingen sånn noenlunde, men nå er han 
istedet etterlatt med permanente problemer: 
Svak kongestilling, dårlig løper på g7, 
svakheter på d6 og a3 osv.

24...Sa4 25.Sxc6 bxc6 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+-+-+-vl-0
9-+pzp-+-+0
9+-+-zp-+-0
9nzPP+Pzp-zP0
9zp-+-+L+-0
9P+-wQ-vL-+0
9+-tR-mK-+R0
xiiiiiiiiy

26.0-0?! 

Hittil har Caruana spilt nok et fantastisk parti, 
men nå ser det ut til at nervene griper taket. 
I tillegg var begge spillerne i begynnende 
tidsnød her. 26.Tg1 Kh8 27.h5 Lf6 28.Ke2 
var langt mer naturlig, da hvit i ro og mak kan 
fortsette med angrepet sitt.

26...c5 Magnus spilte ekstremt hurtig på 
dette stadiet for å sette italieneren under 
maksimalt press. Teksttrekket har en sunn 
posisjonell basis: Det begrenser rekkevidden 
til f2–løperen og sikrer springeren et retrettfelt 
på b6, hvor den presser mot c4–bonden og 
holder d5 under oppsyn. På minussiden får 
hvit nå en gardert fribonde på b5 som kan 
vise seg viktig i et eventuelt sluttspill.

27.b5 Lf6 28.Kh1 Sb6?! 

4. sep
Garry Kasparov @Kasparov63 

Did Caruana really castle? Wow. King is great 
on e2, put rook on g-fle, nearly winning. White 

still better, but strange.

Sinquefeld Cup
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Sjakk er blitt hverdagskost på TV. Under turneringen i USA vartet TV2 opp med 
«Sjakknatt fra St. Louis» hver kveld. Jon Ludvig Hammer var en av ekspertene i studio.
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Heller ikke 28...Lxh4?? 29.Tg1+ Kh8 30.Tg2 
var noen god idé da hvit vinner. Bedre var 
imidlertid det profylaktiske 28...Kh8, se 
kommentar til hvits neste.

29.Tcd1? Igjen velger Caruana et kunstig 
trekk og med dette forsvinner de siste 
gevinstsjansene hans. Etter det nærliggende 
29.Tfd1! er gode råd dyre for svart, f.eks. 29...
Le7 (29...Lxh4? taper igjen pga. 30.Tg1+ 
Kh8 31.Tg4! Le7 32.Lxc5! Tf7 33.Lxb6 
Dxb6 34.Kg2 og hvit vinner gjennom et 
direkte kongeangrep) 30.Lxc5! Kh8 (30...
dxc5 31.Dg2+) 31.Lf2 og hvit har vunnet en 
viktig bonde samtidig som han har beholdt full 
kontroll over stillingen.

29...Kh8! Magnus utnytter at hvit valgte feil 
tårn i sitt forrige trekk og at c4-bonden nå 
henger. Nordmannen faller selvfølgelig ikke 
for trikset 29...Le7? 30.Lxc5!.

30.Dxd6 Dxd6 31.Txd6 Sxc4 At d6-
bonden er byttet mot den på c4 samt at 
dronningene er forsvunnet fra brettet, har 
lettet svarts forsvarsjobb betraktelig. Han 
behøver ikke lenger å bekymre seg for 
kongestillingen og den svarte springeren er 
plutselig svært delaktig i kampen. Med mer tid 
på klokka kunne Caruana muligens ha funnet 
en måte å opprettholde presset på, men man 
følte at trenden i partiet nå var i nordmannens 
favør. Partiet ebbet da også raskt ut i remis:

32.Td5 Se3 33.Lxe3 fxe3 34.Le2 
Lxh4 35.Tf5 Txf5 36.exf5 Td8 
37.Txd8+ Lxd8 38.Kg2 Kg7 39.Kf3 

Kf6 40.Ke4 c4 41.Lxc4 Lb6 42.Ld3 
½–½

En verdig forestilling. Hvis det er dette 
sjakkfans har i vente de neste årene, så er det 
bare å glede seg til fortsettelsen. I et intervju 
for ikke lenge siden sa Magnus spøkefullt at 
han i grunn ville foretrekke om han ikke fkk 
selskap på toppen. Nå taler imidlertid mye 
for at vi har en ekte duell på øverste hylle i 
sjakkhierarkiet, mellom to spillere som ikke er 
interessert i å vike en tomme.

I neste runde overså Caruana en enkel 
gevinstkombinasjon mot Nakamura og måtte 
ta til takke med remis. Med en solid remis 
også i siste runde mot Aronian, cruiset han i 
mål med 8,5 poeng av 10 og ratingprestasjon 
på astronomiske 3097.

På den avsluttende pressekonferansen ble de 
øvrige spillerne bedt om å beskrive Caruanas 
prestasjon med ett ord. Mens de andre brukte 
superlativer som «historisk» og «utrolig», 
skapte Magnus Carlsen stor munterhet da han 
omtalte prestasjonen som «deprimerende». 
Det skal bli spennende å se hvordan Magnus 
håndterer at en yngre, hardtarbeidende 
og sulten type nå banker på døren. Karpov 
uttalte en gang at han aldri nådde sitt fulle 
potensial som sjakkspiller fordi han ikke 
konkurrerte mot Fischer på 70-tallet. For 
Magnus kan Caruanas suksess være akkurat 
den vitamininnsprøytingen nordmannen 
trenger for å motiveres til å ta ut sitt ytterste.

Imens er det bare å si: Pass opp, Magnus!

Sinquefeld Cup 2014

1 2 3 4 5 6 tot. prest.

1  Fabiano Caruana 2801 * * 1 1/2 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 8,5 3097

2  Magnus Carlsen 2877 0 1/2 * * 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 5,5 2822

3  Veselin Topalov 2772 0 0 1/2 1/2 * * 1 1/2 0 1/2 1 1 5 2808

4  Maxime Vachier-Lagrave 2768 0 0 1/2 1/2 0 1/2 * * 1 1/2 1/2 1/2 4 2736

5  Levon Aronian 2804 0 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2 * * 1/2 1/2 4 2729

6  Hikaru Nakamura 2787 0 1/2 1/2 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 * * 3 2656

Sinquefeld Cup
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Kan du kombinere som OL-spillerne?

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tR-+-sNpzpk0
9-+-+-sn-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+l+QzPP0
9-+-+r+LmK0
9+-wq-+-+-0
xiiiiiiiiy

6. Svart har bonde i overvekt, 
men med begrenset materiell 

har hvit berettiget håp om 
å berge remisen. Med sitt 
neste trekk satte svart en 

resolutt stopper for alle slike 
drømmerier.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpl+-+pzpp0
9-zp-+-+-+0
9+-+qzp-+-0
9-wQ-+-+-+0
9+-+-zPN+-0
9PzP-+nzPPzP0
9tR-vL-+R+K0
xiiiiiiiiy

3. Kombinasjonen startet 
allerede noen trekk 

tidligere. Hvordan kroner 
svart verket?

XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-+0
9+pzp-+p+k0
9p+-+-+pzp0
9+-+-zP-+-0
9-+nzP-+-tR0
9+-zP-+-wQP0
9P+L+q+P+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

5. De hvite brikkene skuler 
faretruende mot svarts 
konge. Det er på tide å 

sette spikeren i kista. Hvor 
smeller det?

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+-zppvl-0
9-+nzp-+p+0
9+-+-+-+p0
9-+-zpP+-zP0
9zPL+P+-wQ-0
9-zPP+NzPP+0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

1. Svarts siste trekk var 
…h7-h5. Var det en hake 
ved denne pågangen?

XIIIIIIIIY
9-+l+r+-mk0
9+-+-+-zpp0
9p+p+p+-wq0
9+-+-tRr+N0
9-+-+-+Q+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

2. Her det gjensidige motiver 
med svak førsterad. Men hvit 

er i trekket. Hva gjør du?

XIIIIIIIIY
9-+-+r+-mk0
9zp-+-+-+p0
9-+QzP-snp+0
9+-zP-vlp+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zP-wqP0
9PzP-vLL+P+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

4. Hvit har overvekt av 
bønder, men det svarte 

angrepet ser ikke ueffent ut. 
Etter hvits neste trekk blir 
alt så meget klarere. Fikser 

du biffen?

Foto: Calle Erlandsso

n

Vi gir ikke 
slipp på Tromsø-OL riktig ennå. I 

diagramstillingene nedenfor sikret de norske 
landslagsspillerne viktige poeng for Norge ved hjelp av 

fffge kombinasjoner. Nå er det din tur til å vise at du kan 
kombinere som OL-spillerne våre.
Løsningene fnner du på side 50.
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Du trekker
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Stjernen
Hun er stjerne både privat og på skjermen, men Heidi Røneid (31) viser likevel 
ingen stjernenykker: «Mitt mål er at sjakk skal bli interessant for alle, også for de 

som ikke kan sjakk fra før.»

av Yonne Tangelder

Det er midt på dagen når jeg kommer på 
besøk til Heidi. Hun står på kjøkkenet idet 
jeg kommer inn og det lukter godt. Jeg 
hører boblelyder fra kjelene på komfyren 
der det kokes smakfulle grønnsaker. Heidi 
har hjemmekontor i dag og hun lager en 
afrikansk gryte til lunsj.

PANELDELTAGER I NRKS SJAKKSENDINGER
Heidi er utdannet møbeldesigner, men 
jobber som frilansjournalist. I tillegg 
jobber hun i debattredaksjonen i 
NRK. Hun har også vært med på NRKs 
sjakksendinger som paneldeltager under 

VM i Sotsji, sjakk-OL i Tromsø og VM i 
Chennai ifjor. 

Tilbudet om jobben i panelet kom litt 
overaskende ifjor. 

- Aldri i verden hadde jeg trodd at jeg skulle  
få være med på det. Men de ville gjerne ha 
meg. Jeg er der ikke som «sjakkekspert», 
men som journalist som kan sjakk, sier Heidi. 

Heidis rolle er å være med i samtalen 
rundt sjakkpartiet og spille inn spørsmål og 
trekkforslag som seerne sender inn via sosiale 
medier og epost. 

Proflen
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-  Jeg tror det er bra for sammensetningen av 
panelet at man har én som er skikkelig god 
i sjakk [Torstein Bae/Atle Grønn, red.anm.], 
én som elsker sjakk og som er på nivå med 
en vanlig klubbspiller [Heidi, red.anm], og 
én som aldri har spilt i klubb, men som er 
veldig god på formidling [Line Andersen/Ole 
Rolfsrud, red.anm], sånn at man dekker hele 
spekteret, forklarer Heidi.

Sendingene fra begge VM-kampene og sjakk-
OL har hatt høye seertall og er blitt fulgt av 
store deler av befolkningen i alle aldre. Heidi 
er svært populær blant seerne.

- Det er veldig morsomt at hele Norge nå 
kan oppleve hennes engasjement ved å følge 
med på NRK sine sendinger, sier IM Torbjørn 
R. Hansen, som ikke bare er hennes tidligere 
trener, men også en god venn av Heidi.

Hva er ditt personlige mål med sendingene?

- Mitt mål er at sjakk skal bli interessant for alle, 
også for de som ikke kan sjakk fra før. Så det 
handler om å få fram de tingene som jeg synes 
var og er kjempespennende når jeg selv kom inn 
i sjakkmiljøet og begynte å spille, både partiene 
og alt rundt som er interessant for folk, sier Heidi.

For Heidi begynte selv å spille sjakk som 
voksen for fem år siden.

SJAKKINTERESSEN
Hun har alltid likt spillet og spilte litt sjakk mot 
venner på folkehøyskolen og mot familie på 
hytta. Hun har vært innom noen sjakklubber 
og prøvde til og med å starte en egen sjakklubb 
på universitetet i England hvor hun studerte 
møbeldesign. Uten støtte til sjakkutstyr ble 
det vanskelig og det ble aldri noe mer, selv 
om sjakkinteressen alltid har ligget der.

Det var først i SK Stjernen at hun begynte å 
spille organisert og ble hekta på sjakk. 

- Jeg liker meg veldig godt i Stjernen. Folk er 
veldig hyggelig og du blir godt ivaretatt.  Det var 
kanskje nettopp det som manglet før, sier Heidi. 

Hun understreker at det er viktig at folk i 
sjakklubben inkluderer nye medlemmer:

- I Stjernen var det litt som: «Hei, så bra at 
du har kommet tilbake!» og «Kommer du 
tilbake neste gang?» At man føler man blir 
sett og at man er ønsket tilbake. Hvis noen i 
sjakklubben spør deg om du kommer tilbake, 
er sjansen mye større for at du faktisk gjør 
det. I hvert fall gjaldt det for meg.

Da er maten ferdig og Heidi løper til kjøkkenet. 
Mens hun serverer gryten unnskylder hun seg 
for at den mangler ingefær. Likevel smaker 
det nydelig.

SJAKKFREMGANG
Det er ikke så enkelt for en voksen nybegynner 
å bli god i sjakk, men Heidi har på relativ kort 
tid klart å oppnå et høyt klubbspillernivå. 
For å bli så god som hun er nå, gikk hun på 
sjakkurs, studerte åpninger og spilte mye. 

- Det var perioder hvor jeg spilte veldig mye. 
Kanskje litt for mye, ler Heidi.

I tillegg trente hun i 1,5 år med Torbjørn 
R. Hansen som blant annet hjalp til med å 
analysere partier.

- Det jeg synes er veldig bra med å ha en 
trener er at han eller hun ser hva slags feil 
man gjør igjen og igjen, sier Heidi.

Torbjørn så alltid frem til treningstimene med 
Heidi: 

- Hun har et konkurranseinstinkt som få kan 
matche. For en sjakklærer er hun en veldig 
god elev siden hun er så ivrig og alltid har 
mange ting hun lurer på. 

Hva liker du best med sjakk? 

- Jeg liker best den følelsen man får når man 
skjønner at man kommer til å vinne. Man blir 
varm inni hodet og inni kroppen. Eller hvis 
man tror man ser noe. «Er det noe her?» 
«Kan jeg vinne den offiseren?» Det er den 
følelsen jeg liker aller best, beskriver Heidi.

Proflen

«Hvis noen i sjakklubben spør deg om 
du kommer tilbake, er sjansen mye større 
for at du faktisk gjør det. I hvert fall gjaldt 

det for meg.»
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REKRUTTERING AV NYE SJAKKSPILLERE
De siste årene har Heidi selv engasjert seg 
i rekrutteringen av nye medlemmer hos SK 
Stjernen. Det er ikke ukjent at sjakkinteressen 
i Norge har blomstret opp etter Magnus 
Carlsens VM-tittel. NSFs medlemstall passerte 
3000 i oktober, noe som er en framgang på 
rundt 25 % siden i fjor. Likevel kan det være 
en utfordring å få interesserte til å melde seg  
inn i en sjakklubb, og ikke minst å beholde de 
nye medlemmene. 

- Jeg tror man må klare å fange dem, eller 
gjøre at de føler seg velkommen, og på den 
måten få dem inn i klubben, sier Heidi.

I samarbeid med Bendik Østbye Johannessen 
har hun blant annet organisert parksjakk 
og begynnerturneringer. Resultatet er en 
kjemperekruttering for SK Stjernen som 
har økt sitt medlemstall med ca. 60 % 
til 88 medlemmer per oktober 2014 (en 
fremgang på 32 i forhold til ifjor).

Stjernens begynnerturneringer er forbeholdt 
personer som ikke har spilt i klubb før. De 
fleste er på samme nivå, noe som gjør at man 
vinner noe og taper noe. 

- For å like sjakk tror jeg det er viktig at man 
vinner noe i begynnelsen, forklarer Heidi.  

Dette er lett å forstå. Dersom man kommer til 
en sjakklubb for første gang og kun har spilt 
på nettet tidligere, er det en fare for at man 
blir knust gang på gang. Da er det ikke lett å 
holde motivasjonen oppe. 

- Etter begynnerturneringen var det ganske 
mange som ble med videre i klubben. De 
hadde møtt hverandre før og det ble et miljø, 
beskriver Heidi.

For å motivere nye medlemmer er det viktig 
å invitere dem på kurs og turneringer som 
de kanskje ikke tør å melde seg på av eget 
initiativ. Heidi var for eksempel primus motor 
for Stjernens 32 (!) spillere (hvorav mange 
nye) under årets NM for klubblag.

Da er intervjuet ferdig og det er på tide at 
Heidis fre katter også får noe å spise. 

- Hvem vil ha Sheba? roper Heidi, mens hun 
setter en asjett med kattemat på gulvet. 

Én etter én kommer kattene inn for å forsyne 
seg av det samme matfatet. I mitt stille sinn 
tenker jeg at Heidi har en like stor påvirkningskraft 
på forbipasserende i parken når hun roper: 
«Hvem vil spille sjakk?»

Proflen
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 Heidi holder i trådene og sørger for at hundrevis av 
nysgjerrige får prøvd seg.

 ê 8 brett ute i 
parken. 

 ê Folk som kom forbi 
fkk mulighet til å spille 
mot en klubbspiller. 

 ê Hvis de tok poeng 
(remis eller seier) 
så fkk de rabatt på 
medlemskap ut året.

 ê Like etter ble det 
organisert en suksessfull 
nybegynnerturnering.

«For å like sjakk tror jeg det er 
viktig at man vinner noe i begynnelsen.»

Stjernens 
Parksjakk
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Kommentarer av Heidi Røneid

Tarjei J. Svensen (2107) - Heidi Røneid (1692)
NM for klubblag, Oslo 18.10.2014

Jeg hadde spilt mot Tarjei nøyaktig to uker 
før i Oslo Chess International, og han knuste 
meg. Så jeg hadde ikke store forhåpninger da 
jeg møtte ham igjen under NM for klubblag. 
Jeg spiller ofte mye bedre når jeg ikke har 
press på meg for å vinne, som i dette partiet. 
Jeg tror dette er ett av de partiene jeg er mest 
fornøyd med noensinne.

1. d4 Nf6 2. Bg5 
cuuuuuuuuC
{rhb1kgw4}
{0p0p0p0p}
{wDwDwhwD}
{DwDwDwGw}
{wDw)wDwD}
{DwDwDwDw}
{P)PDP)P)}
{$NDQIBHR}
vllllllllV

Allerede her kan jeg ikke mer teori. Det er 
ikke så bra for meg fordi jeg bruker mye tid 
i åpningen og kommer i tidsnød hvor jeg ofte 
spiller helt forferdelig. 

2...h6 Etter partiet sa Tarjei at det er 
bortkastet å spille ...h6 her fordi han uansett 
planlegger å slå på f6. 

3. Bxf6 exf6 Her slår jeg med e-bonden selv 
om man ofte vil slå inn mot sentrum. I denne 
stillingen ville jeg imidlertid fått en veldig dårlig 
bondestilling dersom jeg slo med g-bonden. 

4. e3 d5 5.Bd3 c5 Her ville jeg at han skulle 
slå på c5, så jeg kunne slå tilbake med løperen 
og få den ut i ett trekk. 

6. dxc5 Bxc5 7. c3 O-O Da jeg begynte å 
spille sjakk syntes jeg rokade var et forferdelig 
kjedelig trekk og ville helst unngå det, men 
etter veldig mange sure tap lærte jeg at det 
nok var litt lurt likevel.

8. Nf3 Nå fant jeg ut at det var på tide å 
utvikle brikkene på dronningfløyen. 

8...Nc6 9. Nbd2 Ne5 Her vil jeg aller helst 
at han skal slå (da får jeg to fne bønder i 
sentrum), eller bytte springer mot løper (da 
har jeg to løpere mot to springere). Siden 
ingen av disse alternativene er gunstige for 
ham, betyr det at springeren min får stå i ro 
på e5, et fnt felt i sentrum.

10. Be2 Bf5 Jeg prøver igjen bare å få 
brikkene ut.

11. Nb3 Bb6 12. Nbd4 Bh7 13. O-O 
cuuuuuuuuC
{rDw1w4kD}
{0pDwDp0b}
{wgwDw0w0}
{DwDphwDw}
{wDwHwDwD}
{Dw)w)NDw}
{P)wDB)P)}
{$wDQDRIw}
vllllllllV

13...Qd7 Her begynner jeg å tenke på en plan 
med å få løperen til e4, dronningen til g4 og se 
om jeg kan få til et kongeangrep (kanskje ved 
å bytte løperen på b6 mot springeren på d4). 
Foreløpig er det ikke noe, men dette blir jeg 
sittende og regne mye på de neste trekkene. 
Jeg gjør ofte det; ser en plan jeg liker og 
bruker alt for lang tid på å fnne måter det kan 
fungere på, men ofte går det ikke (som i dette 
partiet) og jeg får heller problemer med tiden. 

14. Qb3 Be4 15.Rfd1 Rad8 16. a4 Nc6 
17. Nd2 Her ser jeg at ingen passer på løperen 
på e2 hvis jeg slår springeren på d4. Samtidig 
er det et felt på c2 som jeg gjerne vil ha en av 
brikkene mine på. Jeg starter derfor en plan for å 
kunne utnytte dette og flytter dronningen til e7. 

17...Qe7 18. Nf1 Rc8 Jeg fortsetter med 
planen min. Hadde det vært min tur nå, kunne 
jeg spilt ...Sxd4. Da kan han ikke slå tilbake 
med bonden på e3 (fordi jeg spiller ...Lxg2 
og når han tar med kongen er det ingen som 
passer på løperen hans på e2).

19. Rac1 Bxd4 20. cxd4 Na5 Ifølge 
computeren ville 20... Nb4 ha vært et bedre 
trekk her, men jeg skjønner ikke hvorfor :-)

Proflen
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21.Qb5 b6 22. Nd2 Bc2 23. Re1 Qd6
cuuuuuuuuC
{wDrDw4kD}
{0wDwDp0w}
{w0w1w0w0}
{hQDpDwDw}
{PDw)wDwD}
{DwDw)wDw}
{w)bHB)P)}
{Dw$w$wIw}
vllllllllV

24. Qa6 Computeren sier at dette er en feil 
av ham som gir meg fordel på 1,56. 

24...Rc7 Her skulle jeg istedet ha spilt 24...
Qb4 som både truer springeren hans og 
bøndene på b2 og a4, men jeg har brukt alt 
for mye tid og har bare 19 minutter igjen til 
tidskontrollen. Dette gjør meg ganske stresset.

25. Nc4 (En liten kombinasjon av hvit. 
Springertrekket bryter kommunikasjonen 
mellom tårnet på c7 og løperen på c2. Hvis 
25...dxc4 så kommer 26.Txc2. Heidi reagerer 
bedre - red.anm.) 

25...Qb4 26.Nxa5 Her skulle jeg så klart 
slått tilbake med bonden. Da beholder jeg 
dronningen min i en fremskutt posisjon og 
truer å slå bonden hans på a4 etterpå. Men 
igjen; lite tid :-( 

26...Qxa5 27. Qxa5 bxa5 28.Bd3 Løperen 
min er bundet som er en litt ekkel situasjon.

Rfc8 29. Ba6 Rb8 30. Bb5 Rbc8 31. f3 
Bb3 32. Rxc7 Rxc7 33. Kf2 Rc2+ 34. 
Re2 Rc1 35. Rd2 Ra1 36.Bc6 Rc1 37. 
Bb5 Ra1 38. Bc6 Rc1 39. Bb5

cuuuuuuuuC
{wDwDwDkD}
{0wDwDp0w}
{wDwDw0w0}
{0BDpDwDw}
{PDw)wDwD}
{DbDw)PDw}
{w)w$wIP)}
{Dw4wDwDw}
vllllllllV

Her prøver jeg på trekkgjentakelse for å få 
remis, og det er faktisk samme stilling tre 
ganger. Men jeg har så liten tid igjen at jeg 
ikke får det med meg.

39...Ra1 40. e4 dxe4 En dårlig avgjørelse 
av meg i det 40. trekket. Hvis han nå hadde 
løpt med fribonden med 41.d5! ville han hatt 
fordel ifølge computeren. 

41. fxe4 Bxa4 42. Bxa4 Rxa4 43. Ke3 
Rc4 44. Kd3 Rc8 45.b3 Rb8 46. Kc4 
Kf8 47. Ra2 Rb4+ 48. Kc3 Rb5 49. Ra4 
Ke7 50. Kc4 a6 51. g4 g6 52. Ra2 f5 53. 
gxf5 gxf5 54. e5 Ke6 55.Kc3 f6 56. exf6 
Kxf6 57. Re2 f4 58. Rf2 Kf5 59. h3 h5 
60. Kc4 Rb4+ 61. Kc3 Rb6 62. Ra2 Rb5 
63. Rf2 Her har jeg en fordel på hele 2,96 
ifølge computeren. Jeg vurderte å spille 63...
Ke4, men fryktet at han da kom til å aktivisere 
sitt eget tårn med 64.Te2+.

63...Rb7 64. Ra2 Her tilbød Tarjei remis. 
Jeg syntes jeg stod bra, men klarte ikke å 
fnne en plan for å komme videre. Det burde 
ant meg at når Tarjei spør meg om remis så er 
det fordi jeg står veldig mye bedre, og at jeg 
burde ha spilt videre. Men siden jeg ikke fant 
en plan sa jeg ja. 1/2-1/2

Copenhagen Chess Challenge 2014 -
Heidi slår en 2040-spiller.
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Arendal Grand Prix 2015 
Arendal Sjakkselskab inviterer til 

Fra fredag 13. til søndag 15. februar.  
Alle runder spilles i byens beste lokaler med sjøutsikt på 

Clarion Hotel Tyholmen  

Turneringen spilles over 5 runder og inngår i Isbre NGP 2014-2015.  
Betenkningstid  
90 min + 30 sek tillegg pr trekk. 
Gruppeinndeling 
A= 1750 og over  
B= mellom 1250 og 1749  
C =1249 og lavere 
Startavgift 
300 kroner for junior og  
500 kroner for senior.  
Ved påmelding før 31. januar kun  
400 kroner(250 for junior)  
På spilledagen 600(350 for junior) Gratis for IM/GM/WIM/WGM og 
vinneren Kl A Arendal GP 2014 
 
God premiering og godt tilbud på mat midt i sentrum av Arendal.  
Sjakkbutikken kommer også! 

For mer informasjon: www.arendalsjakk.no 

Premier: 

Gruppe A:5000 - 2500 - 1500 

Gruppe B: 3000 - 1500 - 1000 

Gruppe C: 1500 - 750 - 500 

12 bøker deles ut til d
e med best re-

sultat som ikke får pengepremie 

Kontaktperson Tommy V Thoresen 
E-post vithores@online.no eller tlf. 92254771  
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Utenlandsk dominans i OCI
Torbjørn Ringdal Hansen var eneste nordmann på topp ti i den fjerde 

utgaven av Oslo Chess International.

For fjerde året på rad ble Oslo Chess 
International organisert under kyndig 
ledelse av Hans Olav Lahlum i flotte lokaler 
på Thon Hotel Ullevaal Stadion, vis-á-vis 
nasjonalarenaen for fotball. 

I motsetning til i fjor, da Simen Agdestein gikk 
seirende ut av turneringen, glimret Norges 
superstormestere denne gangen med sitt 
fravær. Annetlaget fra åpen klasse i Tromsø-
OL stilte imidlertid mannsterke opp. På forhånd 
var det knyttet særlige forhåpninger til Torbjørn 
Ringdal Hansen og Aryan Tari som begge har 
levert sterke prestasjoner i det siste.

Torbjørns ambisjoner fikk imidlertid et 
skudd for baugen allerede i første runde da 
han måtte ned mot overraskelsesmannen 
Frode Lillevold. Likevel hentet 
1911-spilleren seg mesterlig inn og 
avslutningen med 5 poeng av 7 (pluss 
et halvpoeng på WO) tilsvarte solid 
stormesterstyrke. Barnevernspedagogen 
fra Røyken ser ut til å ha fått overskudd av 
å trappe ned gjerningen som sjakktrener. 
Det skal bli spennende å følge ham 
fremover når han nå kan konsentrere seg 
kun om sitt eget spill. 

Vi skal se hvordan Torbjørn ekspederte 
italieneren Basso i fjerde runde:

Pier Luigi Basso – Torbjørn Ringdal Hansen
Oslo Chess International 2014
XIIIIIIIIY
9-tr-+q+k+0
9+p+ltrpvl-0
9-tR-zp-+pzp0
9+-zp-+-+n0
9P+P+-zP-+0
9+QsNPzP-+P0
9-+-+-+LmK0
9+-vL-+R+-0
xiiiiiiiiy

Hvits springer er på vei til kremfeltet d5, men 
først skal svart ha et ord med i laget: 

23...Txe3! Mot en beskjeden materiell 
investering påføres hvit et sykelig 
svartfeltkompleks. 

24.Lxe3 Dxe3 25.Tf3 De1 26.Sd5 
Te8 27.Db1 Dd2 Legg merke til hvordan 
løperen på g7 kontrollerer den lange 
diagonalen og spesielt b2-feltet, noe som 
gjør svart i stand til å sette opp et avgjørende 
batteri på andreraden. 

28.Df1 Te1 29.Df2 Te2 30.Df1 Te1 
(en repetisjon for å vise styrke) 31.Df2 Te2 
32.Df1 Ld4 33.Tb1 Lxa4 Løperen er på 
vei til c2 for å fortsette innhøstingen av de 
hvite bøndene. 0-1

En annen som aspirerer til stormestertittelen, 
er Aryan Tari. Ungguttens sjanser til en 
topplassering i Oslo forsvant da han måtte 
stå over siste runde for å rekke åpningen 
av Junior-VM i India, hvor han gjorde nok 

IM Torbjørn Ringdal Hansen ble 
beste nordmann i OCI.

Oslo Chess International
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en sterk prestasjon. Før det var Vålerenga-
spilleren den av nordmennene som hadde 
gjort det best. 

Aryan spiller det som fnnes av turneringer. 
Første runde av Oslo Chess International 
måtte han utsette fordi han kom rett 
fra Västerås Open, Sveriges største 
helgeturnering, hvor han tok en meget sterk 
andreplass. Søndag kveld bar det hjem 
igjen til Oslo i baksetet i Nsb-redaksjonens 
Prius. Først kl. 03:00 var han i seng i Lier, 
men det forhindret ham ikke fra å stille 
opp til det utsatte partiet mandag morgen 
kl. 10:00. Der imponerte han ved å presse 
forhåndsfavoritten GM Solodovnichenko i et 
langt parti, men til slutt valgte nordmannen 
å gå for remis.

I et intervju med Tarjei Joten Svensen under 
turneringen i Oslo kunne Aryan fortelle at han 
kjeder seg hvis ikke han spiller sjakk:

- Jeg synes det er morsomt å spille turneringer. 
Alternativet er å sitte hjemme hele helgen og 
ikke gjøre noe som helst. Da er det bedre å 
reise til turneringer hvor jeg kan spille sjakk 
og møte venner.

Han understreket samtidig at han ikke føler 
noe press på å prestere, antakelig en nøkkel 
om man skal nå langt. For oss som har vært 
med en stund, kommer vi på en annen 
unggutt som hadde det omtrent på samme 
måten. Han lekte seg hele veien til toppen og 
er i dag verdensmester i sjakk.

I Elo-gruppen ble det en ren duell mellom 
klubbkameratene fra OSS, Daniel Kovachev 
og Tarjei Joten Svensen. Det er ikke mange 
år siden førstnevnte deltok i eliteklassen i 
NM, men han valgte å spille i Elo-gruppen i 
sitt turneringscomeback etter to år. Begge 
krysset målstreken med sterke 7,5 av 9, men 
Kovachev knep førsteplassen på kvalitet.

Turneringen var lagt til høstferien for Oslo- og 
Akershus-skolene og deltakerantallet endte 
på 121, det samme som i fjor. Det er ennå 
uklart om det blir en tilsvarende turnering i 
2015. Turneringen står hvert år og faller på 
at Hans Olav Lahlum orker å nedlegge de 
arbeidstimene som kreves og ikke minst at 
han bidrar økonomisk av egen lomme. Det er 
dessverre ikke gitt at dette er en bærekraftig 
løsning på sikt.

Aryan Tari (15) og Lars Oskar Hauge (16) 
er blant de mest lovende i den neste gen-
erasjonen av norske toppspillere. I deres 

innbyrdes oppgjør i Oslo endte det med en 
overbevisende seier til førstnevnte.

Foto: H
åvard Aure

Oslo Chess International

Elo-gruppen (77 deltakere)
 1. FM Daniel Kovachev NOR 7.5/9 

 2. Tarjei Joten Svensen NOR 7.5

 3. Johannes Kvisla NOR 7.0

 4. Andreas Tryggestad NOR 7.0

 5. Sonia Sirletti ITA 6.5

 6. Pål Johansen NOR 6.5

 7. Eivind Olav Risting NOR 6.0

 8. Martin Bergsjø Østby NOR 6.0

 9. Mats Wahlsted SVE 6.0

10. Fredrik Beer Jakobsen NOR 6.0

GM-gruppen (44 deltakere)
 1. GM Jan Werle NED 6.5/9 

 2. GM Maxim Turov RUS 6.5

 3. GM Yuri Solodovnichenko UKR 6.5

 4. GM Gabor Papp UNG 6.0

 5. GM Peter Prohaszka UNG 6.0

 6. GM Eduardas Rozentalis LIT 6.0

 7. GM Evgeny Romanov RUS 6.0

 8. IM Rasmus Svane TYS 5.5

 9. IM Benjamin Gledura UNG 5.5

10. IM Torbjørn Ringdal Hansen NOR 5.5
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TWITTER
Operasjonssentralen @oslopolitiops 10. nov

Oslo, flere meldinger om skrik fra leilighet, 
vi er på stedet, kun en sjakkspiller som var 
frustrert over å til stadighet tape mot egen pc.
- Politiet etterlyser en gjerningsmann ved navn 
Fritz.

Fjas Olav Blahblalum @Blahblahlum  15. nov

Magnus på do igjen? Har han fått i seg noe 
proflakserende drikke?

“Intellectuals solve problems; geniuses 
prevent them.”
- Albert Einstein

” 
“I think the child can be introduced to the 
game as early as 3 or 4.”
- Vishy Anand med overraskende utspill i 
barneidrettssaken. 

«Kona til Kramnik har snakket med kona di. 

Før neste parti begraver dere stridsøksen 

med en high five.»

Hvilken rolle spilte egentllig Mille 
Marie Treschow i oppkjøringen til VM-matchen? Nsbs utsendte driver forvirret gravejournalistikk i det rurale Norge.

“Har du sagt H, må du si G.”
- Einar Gausel på TV2 om sjakkens ABC (i 
kommentarene til Caruana-Carlsen)

“Kvinner er jevnt over ikke så utpreget veldig 
smarte eller dumme.”
- TV2s Erle Marki Hansen med et innfløkt 
resonnement om mangelen på kvinner i 
toppsjakken.

J´adoube

“Sjå på pila!”
- Ole Rolfsrud, NRK - stormester i 
sjakkommentering.

«G-Star er overlegen Dolce & Gabbana. To ord: 

Space advantage.»

Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt
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NORGESTOPPEN
(norsk rating; endring siden september 2014; FIDE-rating)

1 GM Magnus Carlsen, Stavanger 2849 0 2862
2 GM Jon Ludvig Hammer, OSS 2620 5 2640
3 GM Simen Agdestein, OSS 2611 3 2626
4 IM Frode Olav Olsen Urkedal, 1911 2525 8 2517
5 GM Leif E. Johannessen, OSS 2507 -1 2524
6 GM Kjetil A. Lie, Asker 2487 0 2522
7 IM Aryan Tari, Vålerenga 2479 35 2485
8 GM Einar J Gausel, OSS 2476 0 2499
9 IM Torbjørn R. Hansen, 1911 2458 -21 2470
10 IM Geir S. Tallaksen Østmoe, SOSS 2438 0 2453
11 GM Berge Østenstad, Asker 2433 11 2464
12 IM Torstein Bae, 1911 2427 10 2439
13 GM Rune Djurhuus, Nordstrand 2406 3 2437
14 GM Jonathan Tisdall, Asker 2402 3 2415
15 IM Frode Elsness, 1911 2397 -33 2447
16 IM Espen Lie, Asker 2380 0 2429
17 FM Joachim B. Nilsen, Bergens 2366 5 2392
18 GM Leif Øgaard, OSS 2364 0 2402
19 FM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga 2360 67 2326
20 FM Stig Gabrielsen, Bergens 2359 0 2345
21 IM Magne Sagafos, Vålerenga 2354 1 2407
22 FM Johan Salomon, Nordstrand 2350 -14 2343
23 IM Nicolai Getz, OSS 2348 0 2366
24 FM Lars Oskar Hauge, OSS 2344 22 2356
25 FM Stig Tjomsland, Nordstrand 2341 -2 2360
26 IM Erik Fossan, Stavanger 2336 -15 2368
27 IM Bjarte Leer-Helgesen, SOSS 2331 0 2355
28 IM Andreas G.R. Moen, OSS 2331 3 2357
29 IM Atle Grønn, OSS 2330 0 2342
30 IM Joachim Thomassen, Stavanger 2329 0 2338
31 IM Helge Nordahl, Black Knights 2326 0 2340
32 IM Kjetil Stokke, Bergens 2326 2 2353
33 FM Hans K Harestad, SOSS 2324 7 2296
34 FM Anders Hobber, SOSS 2321 5 2336
35 IM Maxim L. Devereaux, Black Knights 2321 5 2341
36 FM Lasse Østebø Løvik, Stavanger 2319 -7 2322
37 IM Bjarke Sahl, Asker 2318 -10 2343
38 IM Øystein Hole, Akademisk 2317 -2 2353
39 FM Ørnulf Stubberud, OSS 2317 -18 2304
40 FM Petter Fossan, Stavanger 2315 4 2307
41 FM Bjørnar Byklum, SOSS 2311 -12 2286
42 IM Eirik Gullaksen, Bergens 2308 -3 2339
43 FM Sjur Ferkingstad, Sevland 2303 0 2294
44 FM Brede Alex. Kvisvik, Vålerenga 2296 -17 2275
45 FM Kjell Arne Mork, SK 96 2289 -8 2296
46 FM Benjamin Arvola, Tromsø 2289 6 2314
47 CM Halvard Hagesæther, Sevland 2278 33 2299
48 FM Daniel Jakobsen Kovachev, OSS 2270 -5 2287
49 IM Petter Haugli, Moss 2267 10 2283
50  Dag Orseth, Masfjorden 2259 0 2283
51 FM Roar Elseth, OSS 2254 -2 2321
52 FM Carl Fr. Ekeberg, Asker 2253 -7 2267
53 FM Sebastian Mihajlov, OSS 2248 15 2278
54 FM Johan S. Christiansen, Vålerenga 2248 12 2319
55 IM Ivar Bern, SK 96 2245 0 2306
56 FM Espen Forså, Tromsø 2241 5 2284
57 FM Trond Gabrielsen, Bergens 2240 -14 2261
58  Anders G Hagen, 1911 2239 -13 2243
59 FM Lars Hjelmås, Drammens 2238 -50 2260
60 CM Inge Sandstad Skrondal, Stavanger 2236 -8 2258
61 CM Peter Flermoen, Harstad 2235 31 2266
62  Mats Persson, OSS 2233 2 
63 CM Joachim Solberg, Sarpsborg 2230 -5 2272
64  Thomas Robertsen, SK 96 2227 0 2225
65 FM Harald B Borchgrevink, Bergens 2225 2 2272
66  Rune Myhrvold, Hønefoss 2224 -29 2220
67 FM Flemming Christenson, Nordstrand 2224 -3 2258
68  Even Thingstad, Trondheim 2220 -3 2243
69 FM Thor Geir Harestad, Randaberg 2219 0 2219
70 FM Ole Christian Moen, OSS 2217 11 2220
71  Jon Kr. Røyset, Tromsø 2217 -20 2255
72  Vegar Koi Gandrud, Stavanger 2214 1 2231
73  Gunnar B. Hanssen, Tromsø 2210 42 2242
74 FM Hallvard V Ådnøy, Black Knights 2209 -19 2232
75 CM Åsmund Hammerstad, Asker 2208 -57 2214
76  Odin Blikra Vea, Vålerenga 2206 3 2242
77 WGM Niina Koskela, SOSS 2205 -8 2219
78 FM Lars Even Andersen, Black Knights 2202 -10 2218
79 FM Dag Madsen, Bodø 2198 4 2265
80  Erlend Mikalsen, Alta 2197 -5 2164

KVINNETOPPEN
1 WGM Niina Koskela, SOSS 2205 -8
2 WGM Olga Dolzhikova, OSS 2184 29
3 WIM Katrine Tjølsen, Bergens 2180 0
4 WIM Silje Bjerke, 1911 2175 -12
5 WIM Sheila Barth Sahl, Black Knights 2174 0
6 WIM Ellen Hagesæther, Akademisk 2162 0
7  Ellisiv Reppen, OSS 2021 1
8  Torill Skytte, OSS 1977 -8
9  Yerazik Khachatourian, OSS 1951 0
10  Line Jin Jørgensen, Stavanger 1944 -18
11  Monika Machlik, Tromsø 1939 -99
12  Anita Grønnestad, Bergens 1927 6
13  Edit Machlik, Tromsø 1919 -51
14  Ellen Øen Carlsen, OSS 1909 0
15  Elise Forså, Tromsø 1868 -55
16 WFM Maud Rødsmoen, OSS 1857 -22
17  Kimia Moradi, Bærum 1843 0
18 WFM Sylvia Johnsen, OSS 1789 0
19  Erle Andrea Marki Hansen, OSS 1781 -10
20  Yonne Tangelder, OSS 1757 35

JUNIORTOPPEN (U20)
1 IM Aryan Tari, Vålerenga 2479 35
2 FM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga 2360 67
3 FM Johan Salomon, Nordstrand 2350 -14
4 FM Lars Oskar Hauge, OSS 2344 22
5 FM Anders Hobber, SOSS 2321 5
6 FM Sebastian Mihajlov, OSS 2248 15
7 FM Johan S. Christiansen, Vålerenga 2248 12
8 CM Peter Flermoen, Harstad 2235 31
9  Sondre Merkesvik, Bergens 2176 47
10 CM Odd Martin Guttulsrud, 1911 2163 8
11  Johannes Haug, Nordstrand 2156 5
12  Eivind X Djurhuus, Nordstrand 2153 50
13  Pål Andreas Hansen, Bergens 2115 0
14  Jens Hjorth Kjølberg, 1911 2096 73
15  Henning Jakhelln Kjøita, 1911 2052 24
16  Kjell Håkon Lien, Hønefoss 2052 67
17  Stian Leo Johansen, Fredriksstad 2051 0
18  Sigve Hølleland, Bergens 2036 57
19  Benjamin Haldorsen, Bergens 2029 9
20  Håvard M Skagseth, Tromsø 2026 13

JUNIORTOPPEN KVINNER
1  Monika Machlik, Tromsø 1939 -99
2  Edit Machlik, Tromsø 1919 -51
3  Elise Forså, Tromsø 1868 -55
4  Maud Rødsmoen, OSS 1857 -22
5  Kimia Moradi, Bærum 1843 0
6  Erle Andrea Marki Hansen, OSS 1781 -10
7  Hanna B Kyrkjebø, Stavanger 1735 -21
8  Ingrid Andrea Greibrokk, Alta 1721 -2
9  Elise Sjøttem Jacobsen, Tromsø 1626 -11
10  Ingrid Øen Carlsen, Bærum 1587 0

KADETTOPPEN (U16)
1 IM Aryan Tari, Vålerenga 2479 35
2 FM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga 2360 67
3 FM Lars Oskar Hauge, OSS 2344 22
4 FM Sebastian Mihajlov, OSS 2248 15
5 FM Johan S. Christiansen, Vålerenga 2248 12
6  Sondre Merkesvik, Bergens 2176 47
7  Johannes Haug, Nordstrand 2156 5
8  Eivind X Djurhuus, Nordstrand 2153 50
9  Kjell Håkon Lien, Hønefoss 2052 67
10  Benjamin Haldorsen, Bergens 2029 9
11  Endre Machlik, Tromsø 1978 54
12  Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 1978 -26
13  Eivind Olav Risting, 1911 1957 -39
14  Eskil Ekeland Grønn, OSS 1948 -4
15  Trygve Dahl, Hell 1920 -8

KADETT JENTER
1  Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 1735 -21
2  Ingrid Andrea Greibrokk, Alta 1721 -2
3  Elise Sjøttem Jacobsen, Tromsø 1626 -11
4  Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 1572 -115
5  Kimiya Sajjadi, OSS 1568 4
6  Sara Næss, Vålerenga 1533 59
7  Thyra Kvendseth, Nordstrand 1335 168
8  Regine Forså, Tromsø 1328 0
9  Megan Alyssa Garcia, Vålerenga 1285 2
10  Maria Næss, Vålerenga 1215 87

LILLEPUTT (U13)
1 Andreas G Tryggestad, Nordstrand 1978 -26
2 Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 1834 111
3 Daniel Nordquelle, Nordstrand 1816 7
4 Arman K Ghaderi, Elefantene 1791 0
5 Andre Nielsen, Alta 1742 27
6 Abyl Kizatbay, Stavanger 1661 177
7 Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand 1639 12
8 Odin Nikolai Heier, 1911 1623 42
9 Tobias Lang Nilsen, Moss 1570 202
10 Aleksander Fossan, Stavanger 1539 39

LILLEPUTT JENTER
1 Thyra Kvendseth, Nordstrand 1335 168
2 Megan Alyssa Garcia, Vålerenga 1285 2
3 Maria Næss, Vålerenga 1215 87
4 Amalie Isabel Merkesvik, Bergens 1183 51
5 Ulrikke Langvik, Trondheim 1174 40
6 Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 1095 139
7 Maria Skaslien, Vålerenga 1075 0
8 Maria Greibrokk, Alta 1032 26
9 Ingrid Skaslien, Vålerenga 1014 5
10  Ingrid Jørdre Kvamme, Bergens 1000 154

SENIORTOPPEN (OVER 60 ÅR)
1 Leif Øgaard, OSS 2364 0
2 Thor Geir Harestad, Randaberg 2219 0
3 Ole Christian Moen, OSS 2217 11
4 Helge Gundersen, Masfjorden 2178 0
5 Gunnar Johnsen, Tromsø 2156 6
6 Erling Kristiansen, OSS 2137 -20
7 James Steedman, Randaberg 2109 0
8 Lars Kjølberg, 1911 2080 0
9 Øystein Hjertenes, Florø 2078 0
10 Ivar M Dahl, Bærum 2072 0
11 Jarl H Ulrichsen, Trondheim 2064 0
12 Bernt Nordby, Fredriksstad 2059 0
13 Per Ofstad, OSS 2052 0
14 Øystein Johnsen, Tønsberg 2036 3
15 Stein Sollid, OSS 2007 0

ELDRE SENIOR (OVER 75 ÅR)
1 Erling Kristiansen, OSS 2137 -20
2 Per Ofstad, OSS 2052 0
3 Karl W. Strand, Kristiansund 1909 0
4 Tor Henriksen, Stjernen 1798 0
5 Thor Johansen, Asker 1793 0
6 Helge A. Rangøy, Halden 1747 -11
7 Hans Chr Fotland, OSS 1722 0
8 Aage Mella, Strømmen 1711 -14
9 Leif Kverndal, Stjernen 1663 -37
10 Kjell M Haug, Stjernen 1639 0

AKTIVITETSTOPPEN (FLEST SPILTE PARTIER)
1 Gunnar Bue, Tønsberg 2990
2 Einar J. Gausel, OSS 2333
3 Rune Djurhuus, Nordstrand 2267
4 Ragnar Edvardsen, Drammens 1938
5 Jøran Aulin-Jansson, Asker 1915
6 Harry Andersen, Fredriksstad 1852
7 Leif Kverndal, Stjernen 1838
8 Odd Ristesund, Kampen 1836
9 Arne-Roger Jensen, Sarpsborg 1729
10 Jan Arne Bjørgvik, Direkte 1709

FLEST SPILTE PARTIER SISTE TO ÅR
1 Monika Machlik, Tromsø 292
2 Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 285
3 Kazim Yilmaz, Drammens 279
4 Ingrid Andrea Greibrokk, Alta 273
5 Eivind Olav Risting, 1911 273
6 Aryan Tari, Vålerenga 272
7 William Sandberg Olsen, Moss 254
8 Johannes Haug, Nordstrand 250
9 Johan Salomon, Nordstrand 247
10 Edit Machlik, Tromsø 247

Ratingtall
per 1. desember
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Enkeltprestasjoner i europacupen
Igjen var det de faste traverne Asker og OSS som forsvarte de norske fargene i europacupen for 
klubblag som denne gang ble avholdt i Bilbao sammen med Grand Slam-turneringen. Resultatmessig 
ble det midt på treet for begge lag, men det store sportslige høydepunktet var Simen Agdesteins 
seier mot Veselin Topalov da OSS møtte vinnerlaget SOCAR Azerbaijan i tredje runde.

E
uropacupen er den eneste 
lagturneringen som kan måle seg med 
OL i prestisje - og ikke minst kvalitet. 
Turneringen samler hvert år så å si 
hele verdenseliten, og for klubbspiller 

Hvermansen utgjør det en unik mulighet til å 
menge seg med sjakkfffen. Fra Norge har det 
de siste årene nærmest vært tradisjon for at 
Asker og OSS reiser. Kostnadsmessig er det 
en relativt dyr affære, noe som kan forklare 
hvorfor andre norske klubblag har takket nei de 
gangene de har vært kvalifsert.

Bilbao er i ferd med å etablere seg som Vest-
Europas sjakkhovedsete, med den årlige 
Grand Slam-turneringen som rosinen i pølsa. 
Byen med 350.000 innbyggere er Spanias 
tiende største og hovedstaden i Baskerland, 
en av Spanias sytten autonome regioner. 
Baskerne utgjør også en egen nasjon og kan 
anses som Europas urbefolkning, med et 
språk som trolig ikke er beslektet med noe 
annet nålevende talemål. Mens Baskerland 
i resten av verden gjerne forbindes med 
okseløpet i Pamplona, Picassos Guernica og 
den nå sovende separatistorganisasjonen 
ETA, er baskerne selv mest opptatt av mat 
og fotball. Med unntak av Tokyo er det trolig 
få regioner i verden som kan hamle opp med 
Baskerland når det gjelder tetthet av Michelin-
restauranter. Baskerne har også en sterk 
identitetsfølelse, representert gjennom sitt 
«landslag» – Atletico Bilbao. Fotballklubben 
tillater nemlig kun spillere med baskiske aner 
på laget. 

En utenlandstur som dette handler ikke bare 
om det rent sportslige. Både for Asker og OSS 
representerer europacupen en anledning til å 
smøre klubbenes sosiale maskineri. Derunder 
hører sammenkomster, fellesmiddager og 
utflukter av ymse slag. Bilbao er forholdsvis 

liten og kompakt, med gåavstand til alt som 
er verdt å få med seg. I løpet av uken ble det 
blant annet besøk til Bilbaos verdenskjente 
landemerke Guggenheim-museet (en av 
verdens mest spektakulære, arkitektoniske 
strukturer), et gammelt kloster ytterst på en 
øde halvøy kalt San Juan de Gaztelugatxe, 
og for de interesserte fotballkampen mellom 
Atletico Bilbao og Barcelona (0-2 etter 
scoringer av Neymar).

Mens Asker fkk en lei start på turneringen 
med en såkalt lang rokade på de tre første 
rundene (tre nuller), startet OSS tilsvarende 
godt med to overbevisende lagseire – den 
siste mot det beste spanske laget som stilte 
med stormestere på alle bord. Dette førte 
laget høyt oppover resultatlistene, faktisk helt 
opp til førstebord hvor man fkk bryne seg 
mot topprangerte SOCAR Azerbaijan.

SOCAR stilte slagkraftig med Mamedyarov, 
Topalov, Giri og Wang Hao på de fre første 
bordene, men likevel var det på toppbordene 
at OSS klarte seg best. Jon Ludvig Hammer 
holdt Mamedyarov enkelt til remis på 
førstebord. Samtidig været man lenge en 
sensasjon på fjerdebord hvor Lars Oskar 
Hauge gikk respektløst til verks mot Kinas 
beste spiller de siste årene, Wang Hao. Den 
unge nordmannen presset kineseren både 
på tid og stilling, men fant dessverre ikke 
nøkkeltrekket som skulle krone angrepet og 
måtte til slutt bokføre et forsmedelig tap. 

Det store høydepunktet med norske 
øyne inntraff imidlertid på andrebord der 
Simen Agdestein viste at ryktene om hans 
pensjonering var betydelig overdrevet 
da han nedspilte Veselin Topalov med de 
hvite brikker. Topalov nådde 2800 under 
turneringen og med unntak av Magnus er 
vel dette det sterkeste enkeltresultatet gjort 

av Martin Østtveit
ECC Bilbao
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av en norsk spiller noensinne. Muligens med 
unntak av nettopp Simens seier mot Karpov 
på Gjøvik i 1991.

Kommentarer av Leif Erlend Johannessen

Simen Agdestein - Veselin Topalov
Bilbao, 16.09.2014

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Lb4 Det 
er dette trekket som karakteriserer Ragozin- 
eller Manhattan-varianten i Dronninggambit. 
En mer konservativ løperplassering er 4…Le7. 

5.cxd5 exd5 6.Lg5 h6 7.Lh4 Sbd7 
8.Da4!? Simens spesialvariant som han også 
brukte mot Giri i Norway Chess tidligere i år. 
Senere benyttet Magnus dronningtrekket til å 
slå Mamedyarov enkelt i lynsjakk-VM. Ideen 
stammer fra Evgeny Romanov. Dronningtrekket 
stiller umiddelbart et spørsmål til den freidige 
b4-løperen og setter svart på nye problemer i 
Ragozin-varianten som er ekstremt populær på 
toppnivå for tiden.

8…c5 9.dxc5 a5 10.a3 Lxc3+ 11.bxc3 
0–0 12.Dd4 Te8 13.Sd2 Dc7 14.e3 
Se4 15.Lb5 Te6 

XIIIIIIIIY
9r+l+-+k+0
9+pwqn+pzp-0
9-+-+r+-zp0
9zpLzPp+-+-0
9-+-wQn+-vL0
9zP-zP-zP-+-0
9-+-sN-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

16.c4! Etter dette trekket er det tydelig at 
hvit har vunnet åpningsduellen. Han kvitter 
seg med dobbeltbonden og stillingen åpnes 
opp for hvits løperpar. 

16…Dxc5 17.Sb3 Dxd4 18.Sxd4 Te5 
19.f3 Sec5 20.cxd5 Sb6 Verre var 20…Txe3+ 
21.Kf2 da hvit kommer fort med et tårn i e-linja.

21.0–0 Txd5 22.Tab1 Se6 23.Sxe6 
Lxe6 24.e4 Th5 25.Lf2 Sc4

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+p+-+pzp-0
9-+-+l+-zp0
9zpL+-+-+r0
9-+n+P+-+0
9zP-+-+P+-0
9-+-+-vLPzP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Med svarts tårn på et «normalt» sted – si c8 – 
ville ting ikke ha vært så ille for ham. Springeren 
på c4 har en fremskutt posisjon og kompenserer 
i stor grad for hvits løperpar. Med sitt neste 
trekk setter Simen fngeren på svarts uheldige 
tårnplassering på kanten av brettet. 

26.g4! Txb5? Tro mot sin spillestil velger 
Topalov å ta sjansen på å skape aktivt motspill. 
Bulgareren får imidlertid aldri tilstrekkelig 
kompensasjon for kvaliteten. Bedre var det å 
bite tennene sammen og gå for 26…Tg5 27.h4 
Tg6 da det ikke er så lett for hvit å få has på 
tårnet, f.eks. 28.h5 Tf6 29.Ld4? Sxa3! da 
svart kommer best ut av komplikasjonene.

27.Txb5 Sd2 28.Txb7 Sxf3+ Det er ikke 
i Topalovs ånd å forsvare sluttspillet etter 28…
Sxf1 29.Kxf1 selv om han ville hatt rimelig 
gode remissjanser her etter 29…Tc8!. 

29.Kg2 Sd2 30.Td1 Sc4 Like dårlig var 
30…Sxe4 31.Tdb1! da den svarte a-bonden 
er i trøbbel etter Tb8+. 

31.a4 Lxg4 32.Td4 Tc8 33.Lg3 Se3+ 
34.Kf2 Sd1+ 35.Ke1 Se3 36.Kf2 (en 
«taktisk» repetisjon for å komme nærmere 
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tidskontrollen) 36…Sd1+ 37.Ke1 Se3 38.Kd2 
Sf1+ 39.Kd3 Tc1 40.Td8+ Kh7 41.Ta8 
Tidsnøden er overstått og Simen har konsolidert sin 
materielle fordel. Nå faller svarts a-bonde og hvit kan 
avgjøre ved å rykke fram med sin egen fribonde. 
Simen ror seieren i land med stø hånd:

41…Sxg3 42.hxg3 Le6 43.Txa5 
Tg1 44.Te5 Txg3+ 45.Kd4 Ta3 
46.a5 Kg6 47.Tbb5 Ta4+ 48.Kc3 
Tc4+ 49.Kb2 Ta4 50.Tbc5 Ta2+ 
51.Kc3 Ta4 52.Th5 Txe4 53.a6 f5 
54.Th1 Ta4 55.Tc6 Kf7 56.Tb1 Ld5 
57.Tb7+ Kg8 58.Tg6 Tc4+ 59.Kd3 
Lxb7 60.Kxc4 Lf3 61.Kd4 1–0

En pen skalp av Norges «grand old man». OSS 
klarte ikke å følge opp den fne starten og tapte 
fre kamper på rad i rundene tre til seks. Med 
en avsluttende seier endte OSS på en nokså 

anonym 30. plass av 52 lag, med samme 
poengsum som Asker som endte på 37. plass.

Av individuelle prestasjoner gjorde nevnte 
Lars Oskar Hauge en sterk turnering og tok 
sitt tredje IM-napp (på grunn av for få partier 
trenger han imidlertid en fjerde inntegning). 
Også stormesterne Jon Ludvig Hammer 
og Simen Agdestein fra OSS samt Berge 
Østenstad fra Asker scoret over forventet.

Det er å håpe at andre norske klubblag 
får opp øynene for den begivenheten som 
europacupen er. For to år siden deltok SOSS 
i Eilat og fkk en opplevelse for livet da de 
ble satt opp mot Nakamura & co. Dette er 
sjakkens svar på Champions League. Både 
Asker og OSS belaster spillerne med relativt 
høye egenandeler slik at det ikke i for stor 
grad tærer på klubbkassa.

ECC Bilbao
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Trøndersk tradisjon
av Yonne Tangelder 

Terje Lund gikk til topps i A-gruppen, mens Afras Mansoor (10) 
knep seieren i B-gruppen i den trettende utgaven av Knut Brokstads 

minneturnering i Trondheim.

Knut Brokstads minneturnering er blitt et fast 
og populært innslag i turneringskalenderen i 
Midt-Norge. I år gikk turneringen av stabelen 
26. - 28. oktober, og den samlet 50 deltakere 
i alle aldre og fasonger.

Ikke alle av leserne vet kanskje hvem Knut 
Brokstad var. Han ble født på slutten av 
1920-tallet  og vokste opp i Steinkjer. Brokstad 
tilhørte det absolutte toppsjiktet i midtnorsk 
sjakk i over 30 år med en topprating på 
2190. På 50- og 60-tallet vant han nesten 
alle turneringer han deltok i både i brett- 
og postsjakk. Sitt beste turneringsresultat 
gjorde han i 1956 ved å vinne klasse 1 i 
Landsturneringen, attpåtil i barndomsbyen 
Steinkjer.

Knut Brokstad  overdro i to omganger 
midler til Trondheim Sjakkforenings fond. 
Minneturneringen etter ham er blitt organisert 
hvert år siden 2002, og på denne måten 
bidrar man til å holde i hevd navnet til en av 
sjakkens store støttespillere i Midt-Norge. 

Årets utgave av turneringen ble en særdeles 
jevn affære. Mens tre spillere til slutt delte 

førsteplassen i klasse A, var det fredelt i 
teten i klasse B. Etter kvalitetsberegning 
stjal Terje Lund førsteplassen i gruppe A 
foran forhåndsfavoritten Even Thingstad 
med Fredrik Lindsøe på bronseplass. I 
gruppe B gikk unge, lovende Afras Mansoor 
til topps foran Mads Wollan Myhre og Petter 
Wadstensvik.

Ekstra hyggelig denne gangen var det å se 
at noen hadde tatt turen helt fra Bergen for 
å delta. En av disse var nybakt norgesmester 
Afras Mansoor (10). Afras begynte på SFO-
sjakk på Søråshøgda skole i fjor vår under 
kyndig ledelse av Ole Valaker:

- Afras har et talent for å jobbe. Han kan 
gjennomføre økter på seks timer uten pause. 
Han løste 3000 kombinasjoner på nett i 
løpet av noen uker. I høst har han trent med 
Joachim B. Nilsen og meg - og nå har han 
endelig forstått at han må lese bøker og 
skolere seg i åpningsspillet.

Etter at disse ord falt, har Afras fortsatt 
fremgangen ved å vinne gruppe 10 år i 
NM for ungdom med 7/7, som den eneste i 
mesterskapet. Vi skal se ett av hans partier 
fra Trondheim.

KBM Trondheim
Fo

to
: 

U
kj

en
t

«Han ruver godt i den trønderske 
hovedstads sjakkliv, Knut Brokstad! Og 

etter Arnold J. Eikrems bortgang, er 
det få forunt å kunne påberope seg en 
slik glød og et slikt engasjement som 
Knut gjennom årtier har velsignet den 

trondheimske sjakkarena med.»1 

1 Fra Jens B. Eilertsens intervju med Knut 
Brokstad. Publisert i Skák nummer 2, februar 1999.

Fra venstre: NSFs æresmedlem Tore Løvaas, selveste 
David Bronstein, Knut Brokstad og Yngve Robertsen 

(mangeårig leder i Trondheim Sjakkforening).
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Afras Mansoor - Trond Sandmark
Knut Brokstads minneturnering 2014

1.d4! Før Trondheim hadde Afras bare 
spilt 1.e4. Han hadde gått på flere stygge 
tap og begynte å bli frustrert. Så kom ideen 
om d4. Alle var enige - unntatt Afras. Det 
kan bli mye tap, sa han. Han var redd siden 
han ikke kunne et eneste trekk teori. Det 
kan ikke bli så mye verre enn nå, sa jeg.  

1...d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 Lf5 5. 
Lf4 e6 6. Db3 Db6 7. e3

Her er 7. c5 det mest vanlige. Etter damebytte 
kan hvit få godt spill med det typiske 
fremstøtet b2-b4-b5. Kontrollen over e5-feltet 
gjør at svart sliter med å få motspill.

7...Sbd7 8. Le2 Le7 9. 0-0 0-0 10. h3

Dette er ikke et ventetrekk. Hvit gir plass til 
løperen på h2, slik at han sikrer kontrollen 
over e5 (ellers kan Sh5 være plagsomt). Men 
igjen var nok c5 et skarpere valg. Nå stopper 
svart denne muligheten for godt:

10...dxc4 11. Lxc4 Dxb3 12. Lxb3

På Søråshøgda ødelegger vi ikke 
bondestrukturen frivillig. Det viktigste 
nå er at Afras kommer helskinnet ut av 
en åpning han ikke hadde peiling på. I 

fortsettelsen bruker han alt han har lært 
om sluttspill og løperparet.

12...Sb6 13. Tfd1

Afras: Jeg var usikker på om tårnet skulle 
stå på d1 eller e1. Det hadde jeg ikke tenkt 
på da jeg så partiet. Det er ikke utenkelig at 
13. Tfe1 er et strå hvassere, hvit vil jo gjerne 
gjennomføre e4. Men kanskje er ingen av 
trekkene rett. 13. Se5 virker naturlig. Dette 
er en stilling der flere trekk og planer er mulig 
– bare det henger sammen. 

13...Sbd5 14. Lh2 Tac8 
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zpp+-vlpzpp0
9-+p+psn-+0
9+-+n+l+-0
9-+-zP-+-+0
9+LsN-zPN+P0
9PzP-+-zPPvL0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

15. Sh4!

Jeg tror det er dette trekket som til slutt 
vinner partiet. Afras fkk en kort elementær 
innføring i vanlige ideer i d4-åpninger midtveis 
i turneringen. En av dem var å ta ut løperen 
på denne måten.

Kommentarer av Ole Valaker

KBM Trondheim

Gruppe A (24 deltakere)
 1. Terje Lund Levanger 4.0/5 

 2. Even Thingstad Trondheim 4.0

 3. Fredrik A. Lindsøe Elefantene 4.0

 4. Ole Emil Frisvold Bergens 3.5

 5. Kjell A. Lilleløkken Levanger 3.5

 6. Alf W. Lundberg Elefantene 3.5

 7. Brede Hagen Elefantene 3.0

 8. Sigve Sundsbø Elefantene 3.0

 9. Christian Laverton Trondheim 3.0

10. Tore Langmyhr Trondheim 3.0

Gruppe B (26 deltakere)
 1. Afras Mansoor Søråshøgda 4.0/5 

 2. Mads Wollan Myhre Kristiansund 4.0

 3. Petter A. Wadstensvik Kristiansund 4.0

 4. Trond Sandmark Trondheim 4.0

 5. Tore M. M. Hauan Trondheim 3.5

 6. Håvar Dahl Hell 3.0

 7. Ulrikke Langvik Trondheim 3.0

 8. Dag Wessel-Berg Svartlamon 3.0

 9. Magne Sagfjæra Trondheim 3.0

10. Hans B. Andreasen Orkdal 3.0
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KBM Trondheim

15...Lg6 16. Sxg6 hxg6 17. Sxd5 cxd5

Afras: Jeg håpet på 17...Sxd5 18. e4.

18. Tac1 Se4

Nå begynner maskinen så smått å like hvits 
stilling. Løperparet, som Afras har studert 
med Joachim B. Nilsen, avgjør i sluttspillet.

19. f3 

Afras: Jeg var redd dette trekket var litt 
svekkende. Neida, vi har også lært om 
tårninvasjon på sjuenderaden, og når du vet 
om superkreftene tårn får i slike posisjoner, er 
det ikke så vanskelig å se 19...Txc1 20. Txc1 
Sd2 21. Tc7 og hvit står klart best.

19...Sd6 20. Kf2!

Kongen gjør seg klar til kamp. Dette viser dyp 
forståelse.

20...Sf5 21. Lc2

Afras: Jeg var sikker på at dette trekket var 
godt. Hvit kunne også ha spilt 21. Txc8 Txc8 
22. e4 og så kommer toget i midten.

21...Sd6 22. Ld3 a6 23. Txc8 
Txc8 24. Td2

Overflatisk sett virker det som hvit har rotet 
seg bort. Hvorfor han har gitt bort c-linjen? 
Afras har svaret: Jeg lurte på hva han skulle 
gjøre med den.

24...Sc4 25. Tc2 b5 26. b3 Sd6 27. 
Txc8+ Sxc8 28. e4!

Der kom den endelig. Svart bør objektivt sett 
klare å forsvare seg, men det er ekkelt å spille 
mot løperparet. 28...Ld6! nå hadde tatt bort 
noe av brodden i hvits spill.

28...Sb6 29. Lc7 Sd7 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-vLnvlpzp-0
9p+-+p+p+0
9+p+p+-+-0
9-+-zPP+-+0
9+P+L+P+P0
9P+-+-mKP+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

30. a4!

Nå hoper problemene seg opp for svart. 
Stillingen er på randen av sammenbrudd. Det 
kommer et desperat motstøt på motsatt side.

30...f5 31. e5

Afras: Det var for å ta felter. Nå 
står han så godt at han til og med 
kunne ha vurdert 31. Lxb5! axb5 
32. a5 som er pinlig for svart.

31...bxa4 32. bxa4 Kf7 33. 
Lxa6

Nå er det i realiteten over. Resten 
er krampetrekninger.

33...Ke8 34. Lb5 Ld8 35. 
Lxd8 Kd8 36. Kxg3 Sb6 
37. a5 Sc4 38. a6 Kc7 39. 
Kf4 Kb6 40. Ld7! Kxa6 
41. Kb5  42. Lxd5 og svart 
orket ikke mer.1-0
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Fra venstre Fredrik Aunan Lindsøe, Terje Lund og Even 
Thingstad. Foran Afras Mansoor, vinneren av gruppe B.
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ARYAN I JUNIOR-VM
IM Aryan Tari leverte en ny strålende prestasjon i U20-VM 
som gikk av stabelen 5. - 20. oktober 2014 i Pune i India.

Vålerenga-spilleren endte på 8 poeng av 13 og en 18. 
plass i det sterke feltet. Spesielt imponerende ettersom 
Aryan har fem (!) år igjen i klassen. Forsmedelig var det 
at det siste GM-nappet røk med minst mulig margin, men 

nye sjanser byr seg snart.

Høydepunktet var oppgjøret mot jevngamle GM Yi Wei 
(2668) i syvende runde. Kineseren er av mange utropt 
som Magnus Carlsens arvtager og Aryan måtte gi tapt 

etter et spennende parti. 

En passant

Foto: Lars AO
 H

edlund

Tegninger: Egmont Publishing

SJAKK I DONALD
I VM-nummeret av Donald Duck kunne vi lese om Andebys store sønn 

som utfordrer Maxpuls Klarsyn, en usedvanlig skarp hund, til VM-kamp. 

Reporter ringside er en 
viss Fjas Olav Blablahlum, 
mistenkelig lik vår egen 
Hans Olav Lahlum.

Kvakkamura dukker visst 
også opp, men Nsb spør: 
Hva med Visdomstann 
Andand?
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DELTAKERREKORD I VÄSTERÅS OPEN
Med hele 345 deltakere satte helgeturneringen Västerås Open (26. - 28. september 2014) 

nordisk rekord.

Nsb tok en prat med arrangørens André Nilsson  
for å fnne hemmeligheten bak den svenske 
suksessen. Hans svar er verdt å merke seg for 
norske arrangører: sentrale lokaler, rimelige 
hotell- og kioskpriser, boksalg, dialog med 
deltakerne  (evalueringsskjema i etterkant 
av turneringen mv.) og ikke minst rikelig med 
turneringsledere og funksjonærer som kan 
sørge for en smidig avvikling av 
turneringen.

Ifølge Nilsson har Västerås Open 
etter hvert fått et solid rykte som 
arrangør. De har opparbeidet seg 
et stort kontaktnett hvor de spiller 
på nøkkelpersoner for å nå nye 
spillergrupper. Markedsføringen 
gjennomføres «guerilla style» 
gjennom sosiale medier snarere 
enn via annonser, blant annet ved 
egen Facebook-gruppe med hyppige 
oppdateringer og påminnelser.

Hvert år er det mange nordmenn som tar 
turen over grensen. Denne gangen var intet 
unntak og vi kunne glede oss over at IM Aryan 
Tari tok en meget sterk andreplass bak den 
ukrainske stormesteren Yuri Solodovnichenko. 

André Nilsson røper at jentebrigaden står 
høyt på ønskelista neste år!

Foto: Stefan Alenius

 1. Vålerenga 3 3 0 0 15.0 6

 2. SK 1911 3 3 0 0 13.0 6

 3. OSS 3 3 0 0 12.5 6

 4. Tromsø 3 2 1 0 11.0 5

 5. Bergens 3 2 0 1 9.5 4

 6. Asker 3 1 1 1 8.5 3

 7. Stavanger 3 1 0 2 10.5 2

 8. SOSS 3 1 0 2 7.0 2

 9. Black Knights 3 0 1 2 5.5 1

10. SK 96 3 0 1 2 5.0 1

11. Akademisk 3 0 0 3 6.5 0

12. Nordstrand 3 0 0 3 4.0 0

CODANSERIEN 2014/15 
Codan Forsikring er ny sponsor av 
Eliteserien. Etter den første av i alt fre 

spillehelger, ser tabellen slik ut:

En passant

TROMSØ-OL I PENGEKNIPE
Til tross for 
betalingsvansker 
klarte Chess 
Olympiad 
Tromsø 2014 
AS, med Tromsø 
kommune og NSF som eiere, å unngå 
konkursen. Kreditorene ble tilbudt 
85 % dekning av alle krav med en 
gang og ytterligere 5 % dekning ved 
avvikling av selskapet, noe som ble 
akseptert.

Dermed forhindret man altså 
en pinlig konkurs som i ytterste 
konsekvens kunne ha stått i veien for 
en fremtidig VM-kamp i Norge.
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Atter OSS
Etter en nervepirrende avslutning var det på nytt Oslo Schakselskap som knep gullet i NM 
for klubblag. De kvalifiserte seg med det til neste års europacup i Skopje i Makedonia.

NM for klubblag har de siste årene blitt arrangert 
på Fagernes, men i år var turneringen lagt til 
Korsvoll skole i Oslo i regi av SK 1911. Kanskje 
var geografen medvirkende til at årets utgave 
satte en overbevisende deltakerrekord med 
hele 56 lag og 350 registrerte spillere. 

Med så mange deltakende lag kan det 
virke som om mesterskapet har vokst fra 
sitt eget spilleformat. Det viste seg nemlig 
fysisk umulig å starte på oppsatt tid med 
bare en halvtime mellom rundene. Samtidig 
er spilleprogrammet så tett, med den 
fryktede trippelrunden (!) på lørdagen, at 
det er vanskelig å sette av mer tid mellom 
rundene. Tidligere års debatter om NSF 
bør flytte mesterskapet til en langhelg, ble 
dermed for alvor aktualisert.

SK 1911 har nylig forsterket stallen sin med 
elitespillerne IM Frode Elsness og FM Kristian 
Trygstad. Arrangørklubben hadde derfor 
grunn til optimisme på hjemmebane. Vertene 
for årets turnering vant det aller første 
norgesmesterskapet i 1936, men pussig nok 
er dette stadig klubbens eneste NM-gull.

Årets utgave av turneringen ble nok en hektisk 
affære hvor alt ble avgjort helt på tampen. 
Før siste runde ledet Nordstrand I med 16½ 
individuelle poeng foran OSS I med 15½. 
Disse to skulle møtes i en avgjørende kamp i 
siste runde. Likevel var ikke norgesmesteren 
nødvendigvis ett av disse lagene, da SK 
1911 på tredjeplass med 15 poeng kunne 
passere både Nordstrand I og OSS I med en 
avsluttende storseier mot OSS II. 

Halvveis ut i siste 
runde var det 
mange som mente 
at SK 1911 var 
favoritter til gullet 
da kampen mellom 
Nordstrand og OSS 
stod og vippet. 
Som så mange 
ganger før bikket 
imidlertid marginene 
«Selskapets» vei i 
tidsnøden og til slutt 
vant OSS hele 4-0. 
Dermed tok klubben 
nok et NM-gull. 
Arrangørklubben SK 
1911 vant sin kamp 
mot OSS II med 3-1 
og tok sølvet, mens 
Vålerenga I knep 
tredjeplassen foran 
bergenske SK 96 på 
samme poengsum.

Oslo Schakselskap representert ved Simen Agdestein, Leif Erlend 
Johannessen og Ørnulf Stubberud (på vinnerlaget spilte for øvrig Lars 

Oskar Hauge, Roar Elseth, Sebastian Mihajlov og Mats Persson).

NM for klubblag
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Vi skal se hvordan vinnerlagets FM Lars Oskar 
Hauge vant overbevisende i første runde i 
kampen mellom OSS og Molde:

Lars Oskar Hauge - Ole Martin Wiig
NM for klubblag, Oslo 17.10.2014

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e6 Veldig forsiktig 
spilt. 3...e5 gir svart bedre fotfeste i sentrum.

4.f4 Le7 5.Sf3 0–0 6.Ld3 d5 I beste fall 
en dristig avgjørelse da det åpner en aveny 
inn til den svarte kongestillingen.

7.e5 Sfd7 8.h4!? Legger en sleip felle…

8...c5?? ...som svart plumper rett i! Nå fungerer 
det klassiske løperofferet på h7 perfekt:

XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zpp+nvlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+-zppzP-+-0
9-+-zP-zP-zP0
9+-sNL+N+-0
9PzPP+-+P+0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

9.Lxh7+! Kxh7 10.Sg5+! Lxg5 Etter 
10...Kg6 er 11.f5+! det mest estetiske da 
c1–løperen også melder seg på i angrepet. 
Svart blir matt eller må ofre omtrent alle 
brikkene sine.

11.hxg5+ 1–0 

Etter 11…Kg8 12.Dh5 f5 13.g6 blir svart 
ubønnhørlig matt.

1911 tok 

en populær 

sølvmedalje på 

hjemmebane. Fra 

venstre Odd Martin 

Guttulsrud, Kristian 

Trygstad, Silje 

Bjerke, Torstein 

Bae og Torbjørn 

R. Hansen (Frode 

Urkedal og Anders 

Hagen var ikke til 

stede da bildet ble 

tatt).

NM for klubblag

 1. OSS I 19.5

 2. SK 1911 I 18.0

 3. Vålerenga I 17.5

 4. SK 96 17.5

 5. Nordstrand I 16.5

 6. Moss I 15.5

 7. Stavanger I 15.5

 8. Black Knights 15.5

 9. Sevland I 15.0

10. OSS II 15.0

(56 lag)

NM for klubblag
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Caissas tungemål
Som et resultat av den økende sjakkinteressen i Norge og flere henvendelser, har Aschehoug 
forlag utgitt André Bjerkes sjakkbok «Spillet i mitt liv» fra 1968 på nytt. En klok beslutning!

André Bjerke
Spillet i mitt liv

Forlag: Aschehoug

André Bjerke (1918-
1985) er en av de mest 
allsidige språkkunstnere 
landet har fostret. 
Han har skrevet dikt, 
b a r n e f o r t e l l i n g e r, 
skuespill, noveller, 
kriminalromaner og 
polemiske essays, 
dessuten gjendiktet 
og oversatt klassikere 
fra verdenslitteraturen. 

Under psevdonymet Bernhard Borge skrev 
han psykologiske kriminalromaner som De 
dødes tjern eller Døde menn går i land - 
historier som også har gledet mange i flm- 
eller hørespillversjon og der han gir leseren 
valget mellom en overnaturlig eller rasjonell 
løsning.

Så var han også en lidenskaplig sjakkentusiast, 
og hadde sjakkprogrammer både i radio og 
TV. I Spillet i mitt liv forteller han om dette 
glødende engasjementet. Boka er en blanding 
av erindringer og betraktninger fra et liv 
ved brettet og kommenterte partier – ikke 
minst preget av hans uslokkelige tro på den 
romantiske Evans-gambiten. 

For Bjerke var sjakkspillet defnitivt et 
sinnbilde på livet, og som i kunsten består 
også sjakken av to rom: «Ett hvor alle kan 
gå inn og se seg om. Ett som ligger innenfor 
og er meget større; men det er ikke så lett å 
få øye på døren; noen må hjelpe en å fnne 
den. Det er dét som heter å innvies.» Spillet 
i mitt liv beskriver Bjerkes egen innvielse i 
Caissas rike. Alle må i så måte fnne sin egen 
dør, men denne boka må så absolutt sies å 
være en probat vegviser.

En fornøyelig historie er om Bjerkes 
foredragsturné gjennom Nord-Norge. I Alta ble 
han bedt hjem til en sjakkspillende prest. Han 
hadde tyske sjakkbøker i hyllene, på den tiden 
var de aller fleste sjakkbøker på tysk. Snart kom 
brettet frem, og trekkene ble ledsaget av tyske 
formuleringer fra sjakkbøkenes verden: «Eine 
neuerung?» «Ja. Dieser starke Zug rührt vom 
Verfasser her.» Osv. «Prestefruen var også i 
rommet. Hun hadde visst ikke sett – eller rettere 
sagt hørt – sin mann spille sjakk før. Hun virket 
litt forbauset over hans nye nasjonalitet.»

Noe som får meg til å erkjenne at sjakk – i 
tillegg til å være et sinnbilde på livet – også 
er et verdensspråk. Språkekvilibristen Bjerke 
demonstrerer i Spillet i mitt liv så mange av dette 
språkets framtredelsesformer. Her er sonetten 
han skrev, dels for å mildne sin sorg over en 
bukk mot sjakkproblemisten Roald Bukne og 
dels for å få betelt sin hotellregning: «Det var 
min plan å bli den løvesterke/ i sjakkens kunst 
– å bli sjakkens løve!/ Det panteon som teller 
navnet Euwe,/ det skulle også telle navnet 
Bjerke!» Fulgt av et diagram som viser hvordan 
den samme Bukne senere betaler sin «gjeld» til 
forfatteren ved å bukke dronningen.

Til slutt må nevnes at boka på ubetalelig 
vis beskriver et originalt sjakkmiljø fra 
etterkrigstiden. Som han selv skrev i forordet 
da Spillet i mitt liv første gang ble utgitt i 1968 
– for øvrig samme året som undertegnede 
meldte seg inn i en «voksen» sjakklubb: 
«Originalene blir færre, iallfall blant kunstnere 
er de i ferd med å dø ut. Jeg vet bare om 
én kunstart hvor man fortsatt fnner en god 
del vaskeekte raringer, bohemer og villsjeler 
blant utøverne. Jeg sikter til dem som dyrker 
sjakkspillet.» Å, ja da!

«Jeg vet bare om én kunstart 
hvor man fortsatt fnner en god del 

vaskeekte raringer, bohemer og 
villsjeler blant utøverne.»

av Arne Danielsen
Anmeldt
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Ujevn kjærlighetserklæring 
Bård Vegar Solhjells Sjakk – ei kjærleikshistorie er et sympatisk innblikk i 
politikerens lidenskap for sjakkspillet. Boka kan leses som en hybrid mellom 
lærebøker som Øystein Brekkes Sjakkskolen og André Bjerkes mesterverk 
Spillet i mitt liv. Tross åpenbare kvaliteter når han dessverre ikke helt opp i 
noen av sjangrene.

Bård Vegar Solhjell
Sjakk - ei kjærleikshistorie
Forlag: Samlaget
201 sider

KJÆRLIGHET UTEN HYSTERI
For å ta det sympatiske først: det er 
befriende å lese om sjakk på norsk – 
sågar på velskrevet nynorsk! – uten 
å fnne tabloide spekulasjoner og 
allerede oppbrukte anekdoter om 
Magnus Carlsen. Solhjells prosjekt 
er ikke å sko seg på hysteriet rundt 
verdensstjernen. Han dyrker ikke 
Magnusmania, men vil dypere inn. Til 
sjakkspillets sjel. Og han kommer et 
godt stykke på vei.

Særlig godt liker jeg delene om sjakk 
i flmindustrien og litteraturhistorien 
samt de mer historiske kapitlene 
med vekt på ulikheter mellom land 
som Sovjetunionen/Russland, Frankrike og 
USA. Her får Solhjell kombinert sin kunnskap 
og analytiske evner på en glimrende måte. 
For eksempel ser Solhjell regelendringen 
om utvidelsen av dronningens radius i lys 
av innflytelsesrike spanske dronninger på 
1400-1500-tallet. Sjakken benyttes som 
en inngangsport til å lære politisk og sosial 
historie – med klare likhetstrekk til hvordan 
Jostein Gaarder benytter jenta Sofe til å lære 
oss relativt avansert flosofhistorie i Sofes 
verden. Dette er verdt boka alene!

Jeg skulle gjerne sett at Solhjell rendyrket 
dette sporet. Da ville det eksempelvis vært 
plass til et kapittel om sjakk og kunst og 
langt mer om politikk og vitenskap. Da ville 
han også maktet å gjøre sine personlige og 
fornøyelige møter med Karpov og Kasparov 
mer spennende. 

UFULLSTENDIG OPPLÆRING
Istedenfor å rendyrke 
disse sporene, benytter 
Solhjell anledningen til 
å drive sjakkopplæring. 
Nivået legges forståelig nok 
lavt, men et vedlegg med 
sjakkreglene må da være 
unødig banalt. Hvis du ikke 
vet hvordan bøndene flytter, 
leser du neppe en bok med 
den sexy tittelen Sjakk – ein 
kjærleikshistorie.

Solhjell møter to problemer 
med sitt pedagogiske prosjekt. For det første 
er det mange, også i Norge, som har gjort det 
samme – bare mye bedre. I moderne tid har 
vi Øystein Brekke, Silje Bjerke, Ellisiv Reppen 
og mange flere. Jeg fnner ikke eksempler på 
at Solhjell tilfører noe nytt med sitt prosjekt. 

For det andre faller Solhjell igjennom 
rent sjakkfaglig. Beskrivelsen av temaer 
som åpningsspill, midtspill og posisjonell 
forståelse virker tilfeldig og mangelfull. 
Defnisjonen av sjakk matt er i beste fall 
ufullstendig (Solhjell glemmer at det ikke 
er matt om andre brikker kan slå ut brikken 
som sjakker), og beskrivelsen av lagsjakk 
er feilaktig (et lag kan bestå av mer enn fre 
spillere, eksempelvis norsk seriesjakk). Noe 
av dette er muligens småpirk påpekt av en 

Anmeldt
av Bjarte Leer-Helgesen

«For eksempel ser Solhjell 
regelendringen om utvidelsen 

av dronningens radius i lys 
av innflytelsesrike spanske 

dronninger på 1400-1500-tallet.»
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avdanket IM med fallende rating. Men det 
etterlatte inntrykk er uansett at Solhjell ikke 
har god nok oversikt over det landskapet 
han beskriver. Mest alvorlig er det når han 
bruker vesentlige deler av boka på avanserte 
temaer uten å gjøre annet enn å skrape på 
overflaten. Forsøket på å forklare sluttspillets 
mangfoldige univers ved hjelp av et tilfeldig 
eksempel på opposisjonen i bondesluttspill, er 
dessverre ganske hjelpeløst.

MEN HVA MED KJÆRLEIKEN? 
Men så var det denne kjærleiken, da. Lærer 
vi noe om den i boka? Inspirert av Hans Olav 
Lahlums forord vil jeg nå skrive et par avsnitt 
om meg selv:

På vei hjem fra en hektisk GP-turnering 
tidlig på 90-tallet havarerte fre nerdete 
sørlendinger langs E-18. Grunnen var at 
alle i bilen spilte blindesjakk mot de andre 
samtidig – slik at sjåføren i tillegg til kjøringa 
skulle holde styr på tre blindesjakkpartier. 
Det var selvsagt ren og skjær galskap, men 
heldigvis gikk vi «bare» tom for bensin. 
Sjåføren glemte bensinmåleren, men 
sjakkpartiene holdt han styr på!

Hva er dette for en lidenskap? Hvilken 
kjærlighet får sjakkspillere til å glemme tid og 
rom fordi de kryper inn i en magisk verden 
med 64 ruter og en konstruert hjernekrig? 20 
år etter blindsjakkhavariet lever jeg til daglig 
i tidsklemma og langdryge sjakkturneringer 
er en fjern luksus. Likevel kan jeg stivne 
ved skjermen på jobb hvis Magnus spiller 
en heseblesende tidsnød, eller jeg kan luske 
meg i seng midt på natta hvis han vinner ett 
av sine berømte sluttspill på andre siden av 
kloden. Hva er dette for en kjærlighet?

Vi kommer et stykke på vei med Solhjells 
kjærlighetserklæring. Vi leser om Fischers 
geniale galskap, Kasparov og Karpovs 
maratonmatch og forholdet mellom analyse 
og strategi. Beleste sjakkspillere vil gjenkjenne 
det aller meste av dette, fremstillingen av 
matchen på Reykjavik i 1972 er for eksempel 
old news. Men boka gir også et innblikk i 
sjakkgeniets balansekunst mellom lidenskap 
og galskap. Dette som bikket fullstendig over 

for Fischer, og som vi andre kan kjenne små 
glimt av midt i hverdagslivet. Normale folk 
går jo ikke tom for bensin fordi de spiller 
blindesjakk!

Men også her, ved bokas kjerne, kunne han 
gravd dypere. Istedenfor beveger forfatteren 
seg raskt videre til å fortelle om parenteser 
som sjokk og basketsjakk. Ærlig talt – det har 
da ingenting med lidenskapen og galskap å 
gjøre – det er da ingen som går tom for 
bensin midt i et sjokkparti! Den som har 
skrevet best om sjakklidenskap i Norge, er 
altså fremdeles André Bjerke i Spillet i mitt liv.

«Men også her, ved bokas 
kjerne, kunne han gravd 

dypere. Istedenfor beveger 
forfatteren seg raskt videre til 
å fortelle om parenteser som 

sjokk og basketsjakk.»

ET POLITISK UTBLIKK. 
Mot slutten av boka kommer et interessant 
forsvar for sjakk i skolen, et tema Solhjell 
også skriver om i en kronikk i VG denne 
høsten. Solhjell hevder at det er en nær 
sammenheng mellom sjakk og læring, 
der strategisk tenkning står sentralt. Igjen 
svinger boka – nå positivt fra det pedagogiske 
lavmålet til en interessant analyse som 
forhåpentligvis får skolepolitiske følger. Barn 
som spiller sjakk blir sannsynligvis bedre 
på skolen, og Solhjell har hatt god hjelp 
av sjakkferdighetene som politiker. Som en 
frustrert velger på venstresiden, vil jeg skyte 
inn at Solhjell godt kan undervise Audun 
Lysbakken litt i sjakk også.

Et aldri så lite hjertesukk til slutt: Solhjell 
er en dyktig og belest sjakkspiller, og han 
takker et stjernelag av støttespillere mot 
slutten av boka. Da holder det ikke å påstå 
at Magnus er den 17. verdensmesteren i 
sjakk, slik han gjør i fjerde setning i boka. 
Riktignok debatteres det om det fnnes 16 
eller 20 verdensmestere inkludert Magnus 
(alt ettersom en teller med Khalifman, 
Ponomariov, Kasimdzhanov og Topalov), 
men han er uansett ikke nr. 17.

Anmeldt
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Ikke helt i mål
David Klass
Stormesteren - En sjakkthriller
Originaltittel: Grandmaster – A novel (2014).
oversatt til norsk av Silje Bjerke

Det er ikke skrevet alt for 
mange romaner der sjakk 
spiller hovedrollen, og derfor 
så jeg frem til å lese denne 
boka. Jeg har ikke lest den 
engelske utgaven, men jeg 
følte at Siljes oversettelse 
fløt veldig godt. Når jeg har 
lest andre bøker med en 
litt dårlig oversettelse, så 
føler jeg at språket halter 

og at man kan forstå hvilket engelsk uttrykk 
oversetteren har snublet på. Slike opplevelser 
hadde jeg aldri med Stormesteren. 

At de mange sjakkutrykkene også var godt 
ivaretatt med en så sterk sjakkspiller som 
oversetter, var ingen overraskelse, men Silje 
har også klart å fnne noen gode, sigende 
norske personnavn. Jeg fkk nesten litt 
Harry Potter-følelse.

Det er åpenbart at David Klass selv har deltatt 
i sjakkturneringer. Ja, vi flokker oss rundt 
rundeoppsettet akkurat slik han beskriver 
det og ja, tittelspillerne blant oss får ofte 
den spesialbehandlingen og tilnærmede 
heltedyrkelsen som man kan lese om i denne 
boka. Og ja, det fnnes noen skikkelig rare og 
nerdete folk i miljøet akkurat som i boka, og 
noen vil gjøre nesten hva som helst for å vinne.

Når jeg leser med kritiske briller, er det 
egentlig skrevet nok bøker om nerdenes 
hevn, om at bøllene får sin straff til sist og 
om at tenåringsbarna endelig blir kjent med 
foreldrene sine som mennesker når de sammen 
skal bekjempe verden utenfor. Jeg vil ikke kalle 
boka en thriller. Med mindre beskrivelsene av 
hvordan vi opplever spenningene før og under 
et sjakkparti fortjener den betegnelsen.

Både med bøker og flm er det jo sånn at ens 
opplevelse av dem avhenger av hvor man er 

når man leser og ser dem. For eksempel må 
jeg på et tidspunkt se flmene Face/off og 
Lost in Translation på nytt. «Alle» sier at de 
er gode flmer, men jeg kjedet vettet av meg 
da jeg så dem.

Motsatt fkk jeg en veldig fn opplevelse av å 
lese Stormesteren, til tross for at jeg synes noe 
av dramatikken er en tanke banal. Hvis man 
leser med et ungt menneskes (leser)-erfaringer, 
er det kanskje ikke så trivielt, men min erfaring 
er at de riktig gode historiene kan nytes av alle 
aldersgrupper når vi er over pekebokalderen. 
Boka spiller på flere strenger, men siden jeg flere 
ganger føler at jeg har «hørt-den-før», kommer 
ikke Stormesteren storymessig helt i mål. Når 
det er sagt, er det faktisk flere situasjoner som 
tar overraskende vendinger.

Kanskje jeg akkurat nå trengte å lese om 
en tenåring som ser sin far i et nytt, positivt 
lys. I tillegg gjenkjente jeg beskrivelsen av 
hvordan lidenskapen for sjakk kan endre et 
menneske, og jeg vet utmerket godt at det 
kan forekomme at alle primærbehov settes til 
side for sjakken.

Men ingen turneringsspillere legger kongen 
ned for å vise at de gir opp. Og de færreste av 
mine motstandere småprater så mye før og 
under partiet som vår helt opplever i denne 
boka. Det irriterer litt å lese slike avsnitt flere 
ganger i løpet av historien.

Jeg anbefaler boka til Nsbs lesere. Det er 
forhåpentligvis ikke den største litterære 
opplevelsen du har i år. Likevel blir jeg overrasket 
om du har lest en historie med akkurat denne 
kombinasjonen tidligere. Og hvor ofte leser vi 
en roman som fra tittel til siste side så tydelig 
handler om kjærligheten til sjakk?

Jeg leser oftest engelske 
forfattere på originalspråket, 
for jeg mener at jeg mister noe i 
fortellingen når den oversettes, 
men jeg kan absolutt anbefale 
den norske utgaven med Siljes 
oversettelse.

«Hvor ofte leser 
vi en roman som 

fra tittel til siste 
side så tydelig 

handler om 
kjærligheten til 

sjakk?»

av Sheila Barth Sahl
Anmeldt
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Hardt og brutalt slår det til, noen 
minutter før partiet starter. Jeg 
knyter hendene og forsøker å puste 
dypt for at det skal gå sin vei, men 
det har alt rukket å spre seg og jeg 
kjenner beina gi etter. 

Jeg vil gi opp, kaste inn håndkledet og 
aldri røre et sjakkbrett igjen. Tenk så 
deilig det ville føles. Mange har valgt 
den veien og jeg kan forstå hvilken 
lettelse det må være å bare løpe 
vekk fra monsteret framfor å se det i 
øynene og slå tilbake. 

Men det var ikke kommet så langt 
ennå, det hadde ikke klart å ødelegge 
kjærligheten til spillet og jeg bestemte 
meg for å prøve å rette opp ryggen 
og stå imot. Jeg greide å vinne mot 
monsteret i Nordisk Mesterskap for 
jenter, selv om det ga meg et helvete 
hele helgen. Og nå er det på tide å 
blottlegge monstrene en gang for alle 
så de forsvinner for godt. 

Jeg prater så klart om prestasjonsangst. 
Prestasjonsangsten som har slukt 
så mange sjakkspillere på sin vei, og 
som jeg ser som årsak til at mange 
jenter slutter å spille når de kommer i 
tenårene. For har man allerede stiftet 
bekjentskap med flink pike-syndromet 
i skolen, så blir sjakken bare enda en 
arena hvor man skal prestere, være 
flink, være dyktig.

Som liten spilte venninnene mine og 
jeg veldig langsomt, redselen for å 
gjøre et dårlig trekk var for stor til 
å tørre å spille raskt og selvsikkert. 
Mye tid og krefter gikk med på å 
stilne monsteret og når det var 
under noenlunde kontroll så var det 
vanskelig å fnne balansen mellom å 
være en høyt presterende skoleelev og 
elitesatsende sjakkspiller. Monsteret 
fkk næring og ble raskt høylytt, og 
jeg trodde at jeg aldri skulle klare å 
spille en turnering igjen i mitt liv. Men 

det gikk, og jeg lyktes med å beseire 
det med full pott og gull i Nordisk. 

«Hver kveld når jeg har spilt sjakk så 
får jeg verdens verste mageknip så jeg 
ikke klarer å sitte oppreist.»

«Jeg sluttet fordi jeg kjente et press på 
at jeg var nødt til å prestere.»

Slik svarte noen av intervjuobjektene i 
mitt skolearbeid om hvorfor de hadde 
sluttet å spille sjakk. Monsteret ble for 
stort og kjærligheten til spillet for liten 
til at de orket å slå tilbake. 

Spørsmålet om hvorfor mange jenter 
slutter å spille i tenårene virker å 
være ett av sjakkverdenens store 
mysterier. Men om vi tenker på hvilket 
samfunnsklima disse jentene vokser 
opp i, hvor flink pike-syndromet i 
skolen dyrkes og utbrenthet rammer 
stadig yngre aldersgrupper, er det 
ikke så rart at mange gir opp en 
ganske krevende sport for enten å 
satse alt på skolen eller bare for å få 
et pusterom i hverdagen. 

Løsningen er å gjøre sjakk til en mindre 
prestasjonsladet plass hvor jenter kan 
utvikle sin sjakk, ha det moro og bli 
bedre sammen, uten press. For selv om 
dere, som mange i min omgangskrets, 
aldri har utsatt barnet/eleven for noe 
press, så kan monstrene dukke opp 
likevel. Så, foreldre og trenere; gå til 
første og beste bokhandel og les dere 
opp på idrettspsykologi og gi barna 
styrke til å gi monsteret en på tygga. 

Og kjære sjakkspillende jenter; 
spill sjakk så lenge dere synes at 
det er gøy. Hvis monsteret kommer 
og banker på, så er dere hjertelig 
velkommen til å kontakte meg så slåss 
vi mot det sammen. Å gjøre sjakk til en 
jentevennlig sport for «flinke piker» er 
vanskelig, men ikke umulig. Vi kan jo i 
det minste gjøre et forsøk. 

Om flinke piker og stygge monstre

Angelina 
Fransson (20) 

er Nordisk 
Mester for 

jenter 2014. 
Hun har også 
representert 

Sverige i sjakk-
OL. I skoleåret 

2011-2012 
gikk hun på 

NTG i Bærum. 
Hun har en 
fast spalte i 
Tidskrift för 
Schack hvor 

hun skriver om 
damesjakk. 
Artikkelen er 
oversatt av 

Nsb og trykkes 
med hennes 

tillatelse.

«For har man 
allerede stiftet 
bekjentskap 

med flink pike-
syndromet i 

skolen, så blir 
sjakken bare 

enda en arena 
hvor man skal 
prestere, være 

flink, være 
dyktig.»
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Norsk Sjakkblad 
gratulerer med dagen!

  85 ÅR
 26.1. Håkon Langseth, Løten SK
 20.2. Sverre Haugjord, Drammens SK
 14.3. Erling Ødegård, Lillehammer SS

  80 ÅR
 3.1. Søren Johansson, Tønsberg SK
 7.1. Olav Holt, Larvik SK
 4.3. Jon Friis, Hønefoss SK

  75 ÅR
 3.1. Rolf Rasmussen, Kongsberg SK
 28.1. Oddvar Nordmark, Sandnes SK
 22.2. Anker Aasum, Halden SK
 1.3. Sven Erik Rognes, SK 1911
 19.3. Stein Sjils Hansen, SK Kampen

  70 ÅR
 1.1. Amund Nergård, Samisk SF
 14.1. Aage Gjone, Larvik SK
 20.1. Øivind Ekeberg, Bærum SS
 24.1. Bernt Kirkebø, Strømmen SK
 5.2. Rolv Juliussen, Halden SK
 3.3. Harald Thorstensen, Tønsberg SK
 10.3. Einar Kjæmperud, Caissa SK
 13.3. Elling Lundesgaard, Nordstrand SK

  60 ÅR
 26.1. Endre Aadnøy, Stavanger SK
 1.2. Stein Sandlie, Ab
 3.2. Arne Svendsen, Fredriksstad SS
 6.2. Sverre Bakke, Hamar SS
 6.2. Tore Langmyhr, Trondheim SF
 17.2. Arnold Andreassen, Tromsø SK
 24.2. Morten Lilleøren, Lørenskog SK
 6.3. Vegard Martinsen, Nordstrand SK
 10.3. Roaul Abrahamsson, SK 1911
 14.3. Jan Helge Halleraker, Bergens SK

  50 ÅR
 7.1. Andre Midtgård, Fredriksstad SS
 10.1. Frode Berntsen, Tromsø SK
 14.1. Kjell Yndesdal, Nordstrand SK
 18.1. Georg A Krohg, Modum SK
 7.2. Espen Agdestein, OSS
 16.2. Pål Smedbye, Orkdal SK
 5.3. Dag Gundersen, Stjernen SK
 17.3. Dan Takle, Bergens SK
 18.3. Tor Skaslien, Vålerenga SK

  40 ÅR
 3.1. Andrew Nicholls, Tønsberg SK
 13.1. Kjetil Holm, Trondheim SF
 16.1. Fredrik Johnsen, Trondheim SF
 23.1. Audun Heggelund, Asker SK
 25.1. Eirik Jønsberg, Stjernen SK
 31.1. Roy H Fyllingen, Bergens SK
 6.2. Torstein Furnes, Follo SF
 9.2. Jon Karlsen, Horten SK
 28.2. Lars Martin Krogseth, Lillehammer SS
 4.3. Bendik Johannesen, Stjernen SK
 7.3. Astrid Rokne, Caissa SK

Turneringskalender
JANUAR
2. Åpent NM i lynsjakk
info: Roger Løvås, roloevaa@online.no

3-4. Åpent NM i hurtigsjakk
info: Roger Løvås, roloevaa@online.no

9-11. Codanserien 2. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

10-11. Seriesjakken 3. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

19. Åpent Rogalandsmesterskap i lynsjakk
info: Carsten Beer Jacobsen, sjakk@cicons.no

24. NTG Hurtig-GP
info: Simen Agdestein, simena@ntg.no

31. "Kongen av hurtigsjakk" i Kongsberg
info: Svein Erik Lurdalen, lurdal1@hotmail.com

FEBRUAR
7-8. Codanserien 3. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

7-8. Seriesjakken 4. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

13-15. Arendal GP 2015 (se annonse side 43)
info: Tommy V. Thoresen, vithores@online.no

13-15. Masfjorden NGP
info: Odd H. Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com

13-15. NM for jenter
info: Odd H. Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com

20-22. Hell Grand Prix
info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com

21. Hell Blitz Grand Prix
info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com

27.2 - 1.3 NM for ungdomslag
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

MARS
6-8. Codanserien 4. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

7-8. Seriesjakken 5. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

27-29. Kvalifsering Eliteserien
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
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Helge Elias Theting
Tirsdag 18. november fkk vi den triste 
meldingen om at Helge Elias Theting var 
gått bort etter lengre tids sykdom, bare 66 
år gammel.

Vi er mange som vil savne Helges 
livsbejaende væremåte! «Hærlig» var Helges 
standardfrase. Det var ikke vanskelig å glede 
seg sammen med han. Helge var raus, lun, 
humoristisk, omsorgsfull og kunnskapsrik, og 
vi er takknemlige for å ha blitt kjent med han. 
Ved sjakkbrettet var den hyggelige Helge 
kjent som en kampsjakkspiller som heller gikk 
ned med godt humør i et spektakulært tap 
enn å søke løsninger av kjedeligere karakter.

Helge var kontinuitetsbæreren av sjakken i 
Kragerø og Telemark gjennom nesten førti 
år.  Han ble i oppveksten tidlig på 60 tallet 
en lovende skole- og juniorsjakkspiller 
i Stokmarknes Sjakklubb under Richard 
Wicklund-Hansen. Helge representerte Bodø 
Sjakklag i landsturneringene fra 1969 til 72, 
hvor han etablerte seg som en Mesterspiller, 
med tredjepremie i klasse 1 i NM på Røros i 
1972. Han var medlem av Sjakklubben Jarl i 
Trondheim under Arnold Eikrems vinger, fra 
1972 fram til han flyttet til Kragerø i 1978. 

Etter at sjakkmiljøet i Kragerø hadde 
ligget nede en del år blåste Helge liv i 
det og stiftet Kragerø Sjakklubb Ungdom 
i 1978. Helges gode organiseringsevne 
og glimt i øyet skapte grobunn for et 
godt ungdomsmiljø.  Klubben med den 
ukonvensjonelle og samfunnsengasjerte 
Helge fikk mange medlemmer som raskt 
utviklet seg til sterke sjakkspillere. Spillere 
som Jørn Stefan Olsen, Jan Sørgjerd 
og Bertil Svendsen utviklet seg alle til 
spillere i Mesterklassen. Helt på slutten av 
1980-årene tok Helge initiativet til å dra 
i gang ”Barnas Grand Prix” turneringer i 
Telemark. Hans hyggelige oppfordringer og 
sterke engasjement i sjakkretsen bidro til 
at sjakklubbene på Brattås og i Porsgrunn 
ved Gunnar Lie startet en særdeles aktiv 
turneringsperiode for barn og unge. 

Helge spilte selv hele 38 landsturneringer 
og er med det inne på en 7. plass på Norges 
Sjakkforbunds adelskalender over flest spilte 
landsturneringer. Han spilte også flere ganger 
i Landsturneringens Mesterklasse, senest i 
2011.  Likevel var førsteplassen i klasse 1 fra 
Landsturneringen i Oslo i 1998 hans sterkeste 
NM-resultat. 

Pensjonistkarrieren innledet Helge med å øke 
sin egen aktivitet på sjakkfronten. I 2010 ble 
han Norgesmester i hurtigsjakk for seniorer, 
foran blant annet de tidligere Norgesmesterne 
og kongepokalvinnerne Erling Kristiansen og 
Per Ofstad. Selv om Helge var preget av sin 
reduserte helse de siste to-tre årene, var han 
likefullt en svært aktiv turneringsspiller i store 
og små sjakkturneringer i inn- og utland. 
Han var leder av Norges sjakkforbunds 
seniorutvalg fra 2012 til 2014 hvor han var 
med på å arrangere NM i hurtigsjakk for 
seniorer på hjemmebane i Kragerø i 2012. 

Helge vil bli savnet av mange i det norske 
sjakkmiljøet. Vi tenker på familien i denne 
triste stund og vet at hans kjære Åse, Lars, 
Kari og Hans med familier har vært i gjennom 
en vanskelig tid. Vi vil takke Helge for alt han 
har gjort for sjakken i Kragerø og lyser fred 
over Helges minne.

Truls R. Jørgensen
Leder i Kragerø Sjakklubb og Telemark 
Sjakkrets

foto: Bjørn Berg-Johansen

EM for seniorer - Helge vant med svart mot 
IM Grigorij Vagner fra Russland

Minneord
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Tarjei Joten Svensen (33 år)
frontredigerer, sjakkjournalist og twitterkonge

aktuell med delt førsteplass i elogruppen i Oslo Chess International 2014

Yndlingsmat? 
Må bli pinnekjøtt.

Din favorittsjakkspiller?
Må jeg si bare én? I så fall Baadur Jobava. 
Fantastisk spiller og flott fyr.

Sjakkboka som har betydd mest for 
deg?
Ingen. «Leser» sjelden bøker, men blar 
litt i dem.

Hva er det beste sjakkpartiet du 
har spilt?
Vanskelig å si. Tar jeg motstanderens rating i 
betraktning, holder jeg en knapp på seieren 
over Ørnulf Stubberud i NM for lag i 2012.

Og ditt beste resultat?
7 av 8 i Oslo Chess International 2014 
i sterk konkurranse med 5/5 i NM for 
klubblag 2012.

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Det er bare det at det ikke fnnes noen 
kjennetegn. Vi er for forskjellige.

Hvordan slapper du av?
Helst i godstolen med en god tv-serie eller 
en flm på fredagskvelden.

Hvilke tre personer ville du helst ha 
spist middag med?
Garry Kasparov, Jim Carrey og Malala.

Hvis du måtte rømme huset, hva ville 
du ha stoppet for å ta med deg?
PC-en, forutsatt at mobilen allerede 
ligger i lomma.

Hvilken sang synger du i dusjen?
Min synging bør verdenen for all del 
spares for.

Hva er den beste boka du har lest?
Jeg har sluttet å lese bøker for lenge 
siden, men alle «Den vesle vampyren»-
bøkene gjorde sterke inntrykk som barn.

Hvis du kunne ha valgt å være en 
tegneseriefigur, hvem ville du ha vært?
Supermann. Så jeg kunne tatt med meg 
Kirsan og resten av FIDE-ledelsen og 
plassert dem på et sted langt borte. 

Har du noen skjulte talenter?
Det vil jeg helst ikke kommentere.

Hvis du hadde vært FIDE-president, hva 
er det første du ville ha forandret på?
Det blir en lang liste. Først og fremst 
sørget for at grådige pamper ikke kan 
stikke penger i egen lomme.

Sjakksjekk!



Solhjell forklarer enkelt og underhaldande om kvifor stadig 
fleire elskar sjakk. Han skriv om sjakkens historie og framtid. 
Om kvar sjakk kjem frå, dei store profilane og om sjakk i film, 
musikk og i politikk. Med føreord av Hans Olav Lahlum. 

For tinging, send epost til ordre@samlaget.no.  
Ting i god tid for å få boka før jul.

Sjakkens magi – fortalt  
av ein entusiast!

Ord.pris: 299,-
TILBODSPRIS

259,-
Fraktfritt



VELKOMMEN  TIL  LANDSTURNERINGEN  I  
SJAKK    OSLO  2015

Landsturneringen	  i	  sjakk	  arrangeres	  av	  Nordstrand	  sjakklubb	  i	  
Oppsal	  Arena	  i	  Oslo	  4.-‐11.	  juli	  2015.	  I	  en	  av	  Norges	  flo@este	  
idre@shaller	  blir	  spilleforholdene	  topp	  med	  tanke	  på	  lys	  og	  
venFlasjon.	  Alle	  spiller	  i	  samme	  lokale.	  God	  kommunikasjon	  Fl	  
Oppsal	  Arena	  med	  T-‐bane,	  buss	  og	  bil.	  KanFne	  med	  
hjemmelaget	  mat	  og	  rimelige	  priser.	  
Våre	  samarbeidspartnere	  Scandic	  og	  	  Radisson	  Flbyr	  
hotellrom	  fra	  680,-‐	  pr.	  na@	  inkl.	  frokost	  på	  Helsfyr	  og	  Alnabru.	  	  
HiHostels	  Flbyr	  overnaRng	  	  på	  vandrerhjem	  i	  sentrum	  og	  på	  
Haraldsheim/Grefsen	  fra	  kr	  337,-‐	  pr.	  na@.	  	  

Påmelding/info	  på:	  

www.sjakknm2015.no	  
	  
	  

	  

NORGE P. P.

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo


