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Bakteppet
«Vi er rastløse sjeler med entreprenørånd, og 
strever alltid etter mer. Vi gjør saker på en 
ny måte. Vi utfordrer grensene og fornyer oss 
stadig. Vi er konkurranseinnrettet i vårt DNA.» 
(Modern Times Group)

Det er ingen tvil om at suksessen til Magnus 
Carlsen kombinert med massiv fjernsynsdekning 
har løftet norsk sjakk ut fra skyggene og gjort oss 
til en synlig aktør både i Norge og internasjonalt. 
Forandringen er formidabel, men muligens under-
vurdert.

Rivningene rundt Kindred har gitt mange av oss 
innføring i den politiske krigen om Norge skal 
opprettholde modellen med spillmonopol eller 
ikke, og at sjakkmiljøet i stor grad har vært holdt 
utenfor tippemidlene som idretten ellers nyter 
godt av.

offeNsive sveNsker

På nyåret har vi fått en ny leksjon i hvordan ver-
den forandrer seg, gjennom nyheten om at Nordic 
Entertainment Group (Nent) har vunnet over 
TV2 i en budrunde om visning av den engelske 
Premier League i fotball fra 2022 til 2028. Prisen 
for rettighetene anslås til godt over to milliarder 
kroner. 

Nent ble sommeren 2018 skilt ut fra Modern 
Times Group (MTG), opprinnelig et svensk sel-
skap som åpnet Skandinavias første kommersielle 
TV-stasjon i 1987 og er innrettet mot e-sport og 
gaming. 

Stockholmsbaserte Nent har 12 TV-stasjoner 
under sin paraply, deriblant TV3, Viasat TV4 og 
TV6 som åpne kanaler, og diverse Viasat-varianter 
som betalingskanaler. Nent har også en rekke 
radiostasjoner, med P4 som den viktigste. Ved 
siden av engelsk fotball har Nent blant annet sikret 
rettighetene til Ski-VM, verdenscupen i langrenn, 
hopp, kombinert og alpint i 2021.

GambliNG på vektskåleN

Hva har så dette med sjakk å gjøre? Jo, ved 
siden av betalings-TV er en viktig årsak til Nents 
suksess reklameinntekter fra gambling-industrien. 

Alle som ser på TV3 eller TV4 vet at gambling-
annonser florerer, og Magnus Carlsens 
Unibet-reklamefilm introduserte for eksempel 
TV4s sending fra årets Superbowl. TV3 og TV4 
sender fra London, og respekterer derfor ikke det 
norske forbudet mot spillreklame.

Kampen står derfor ikke bare om spillemonopol 
eller lisensordning, men innebærer også på relativt 
kort sikt en utfordring til NRKs og TV2s oppgave 
som reklamefrie allmennkringkastere. 

to veier

Norske politikere har to måter å håndtere 
problemet på: Enten må de fysisk stoppe Nents 
«ulovlige» sendinger, eller de må åpne for generell 
gamblingreklame for norske aktører – altså Kin-
dred-saken i høyere potens. 

Vi vet ikke om verken Norges Sjakkforbund eller 
Norsk Sjakkblad trenger å ta standpunkt til denne 
utviklingen, som er ny og presset fram av den 
datateknologiske revolusjonen vi befinner oss midt 
inne i. Men om vi ønsker å se bakteppet for hva 
som også skjer rundt sjakkfamilien, er det viktig å 
følge med. 

Meninger brytes
«Måtte du leve i interessante tider!» Slik lyder 
en kinesisk forbannelse.

Sterke meninger brytes i norsk sjakk, og vi har i 
denne utgaven intervjuer som bringer ulike vin-
kler: Jon Kristian Haarr fra Offerspill; Gerd, Ida 
og Vibeke som utgjorde mindretallet i sentralstyret 
på kongressen; et dansk-hawaiiansk supertalent 
som går sine egne veier og selveste Garri Kasparov 
– bare for å nevne noen.

Jonathan & Arne
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av Geir Nesheim 
generalsekretær NSF

Et viktig år
2020 blir et viktig år. Men det som skal sikre at eventyret 
fortsetter - en trygg økonomisk plattform – må få særlig prioritet. 
Her nytter det ikke med ventetrekk – vi må gripe initiativet! 
Norsk sjakk går inn i 2020 med mye å glede seg 
over: 

 X Verdensmesteren er fortsatt norsk – og media 
dekker både de store begivenhetene og annet 
som skjer innen sjakken.

 X Det gror godt bak de aller beste, godt støttet 
av NTG i Bærum og andre tilbud til unge 
som ønsker å satse på sjakken. Nå er det også 
midler i Flere mot SjakkToppen-prosjektet 
og via Sjakkens Venner/Sponsorutvalget 
til å satse på utviklingsarbeid. Det jobbes 
målrettet for å øke denne potten gjennom 
nye bidragsytere.

 X Medlemstallene er økende, et tegn på 
godt arbeid fra tillitsvalgte og ildsjeler 
som holder lokal aktivitet i gang. I tillegg 
vokser deltagelsen i viktige turneringer. De 
få, men viktige ildsjelene som arrangerer 
internasjonale turneringer, fortsetter 
ufortrødent.

 X SkoleSjakken fortsetter på 6. året etter 
lanseringen i 2015, med stadig utvidet tilbud. 

 X SkoleSjakkens lagkonkurranse for 
skoleklasser- Sjakk5ern - satser for første 
gang på aktivitet i hele landet, med tilbud 
også til 9.klasser: Sjakk9ern. Vel 16 000 
elever er med, og nærmere 50 distrikts- og 
fylkesmesterskap arrangeres nå i februar og 
mars. Så blir det stor landsfinale i mai, og 
kanskje finale mot de to beste lagene fra den 
svenske søster-turneringen Schack4:an til 
høsten.

 X Sjakk & Samfunn er i gang med sine 
delprosjekt – 160 bibliotek har nå 
sjakkaktivitet etter oppstarten i oktober, 
frivillighetssentralene og mange bra sjakk-
krefter deltar. I vår starter prosjektet opp 

i landets fengsler og til høsten følger 
eldreomsorgen. 

ØkoNomieN avGjØreNde

Mye gjenstår, men ett behov synes særlig viktig: 
konsolidering – særlig økonomisk. 
To områder synes ekstra viktige: 

 X En varig og sikker forsterkning av NSFs 
økonomi, og 

 X En trygg langsiktig finansiering av 
skoleprosjektene 

Sjakk & Samfunn er også viktig, men har ganske 
trygg økonomi de neste par årene, og har med 
sin brede appell uutnyttede muligheter for flere 
økonomiske støttespillere.
Det må fortsatt jobbes for å oppnå ulike 
sponsorater og støtte til enkeltbegivenheter og 
turneringer, men dette må ikke forveksles med en 
styrket og konsolidert økonomi.
Norsk sjakk lette etter økonomiske muligheter 
i 2014 – men det var ikke stemning for det 
mest nærliggende: å bli med i Idrettsforbundet. 
Aktivitet 1 blir derfor å ta opp spørsmålet om 
NSFs økonomi med Kulturdepartementet, og 
søke å få en tilsvarende økonomisk ordning som 
man ville fått som del av idretten. Argumentene 
er gode – norsk sjakk oppfattes generelt nå som 
en samfunnsaktør, med tilstedeværelse i skolen og 
spennende initiativ på mange nye arenaer. 
Også skoleprosjektene bør ha gode sjanser til å 
sikre økonomien i samarbeid med Kunnskaps-
departementet. SkoleSjakken og Sjakk5ern/
Sjakk9ern er kostnadseffektive program som 
etterspørres og leverer, men kan ikke påregne at 
nåværende finansielle partner fortsetter å bidra i 
mange år. NSF vil derfor som aktivitet 2 denne 
våren engasjere det politiske Norge for en god og 
varig økonomisk løsning. �
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Ny IM i Rilton Cup 
Sveriges tradisjonsrik nyttårsturnering hadde en nordmann i teten 
og en som ble tiårets første International Master!

Tekst: Mads Vestby-Ellingsen

Rilton Cup ble som vanlig avholdt i Stockholm 
i romjula, og ble vunnet av Elshan Moradiabadi 
(2539) med bedre kvalitet enn Arseniy Nesterov 
(2482), begge på 7/9. 

Dmitrij Kollars (2584) hadde best kvalitet av de 
på 6,5/9, og tok tredjeplassen foran Frode Urkedal 

(2545), som ble beste nordmann med fjerdeplass.
For meg ble det en ganske god turnering, jeg 

endte på 5/9, og med ratingprestasjon på 2461 
var det akkurat nok til å ta mitt siste IM-napp og 
dermed også IM-tittelen.

Jeg startet med to seire, tapte et parti midt i 
turneringa, og ellers spilte jeg 
bare remiser. Trengte remis i siste 
runde med svart mot Fabrizio Bellia 
(2438), og klarte det ganske greit. 
Mer dramatisk var andrerundeparti-
et mot Dimitris Alexakis (2468).

 Dimitris Alexakis (2468)
 Mads Vestby-Ellingsen (2346)
49th Rilton Cup, Stockholm (2), 
2019
Kommentarer: Mads Vestby-Ellingsen

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 
4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 
7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.d3 
Ikke det mest vanlige, men 
motstanderen min hadde spilt dette 
før.

9...¤a5 10.¥c2 c5 11.¤bd2 ¤d7 
En litt uvanlig variant jeg hadde 
forberedt.

12.¤f1 ¤b6 13.¤e3 ¤c6 14.a3 
Et nesten helt nytt trekk, nå var jeg 
ute av forberedelsene. 14.¤d5 og 
14.h3 er mest spilt.

14...¥e6 15.b4 
Var vel ideen med a3.

15...a5MVE på vei mot IM tittelen. Foto: Anniken Vestby
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Syntes det virket logisk å tvinge fram en avgjørelse 
fra hvit, men det var også mulig å vente med f.eks 
15...¦c8.

16.bxc5 
16.bxa5 var kanskje bedre 16...¦xa5 17.¥d2 og 
hvit kan kanskje prøve å presse mot b5.

16...dxc5 17.¥b2 ¥f6 18.a4?! b4 

XIIIIIIIIY

9r+ wq trk+0

9+ + +pzpp0

9 snn+lvl +0

9zp zp zp + 0

9Pzp +P+ +0

9+ zPPsNN+ 0

9 vLL+ zPPzP0

9tR +QtR mK 0

xiiiiiiiiy

19.c4 
Hadde faktisk ikke sett at han kunne spille c4, 
men det virker ikke spesielt imponerende for hvit.

19...¤d4 20.h3 ¦b8 21.¥xd4 cxd4 22.¤f1 
Trodde han skulle spille 22.¤d5 ¤d7.

22...¤d7 23.¤1d2 g6 24.¤b3 ¥g7 

XIIIIIIIIY

9 tr wq trk+0

9+ +n+pvlp0

9 + +l+p+0

9zp + zp + 0

9PzpPzpP+ +0

9+N+P+N+P0

9 +L+ zPP+0

9tR +QtR mK 0

xiiiiiiiiy

Står visstnok mye bedre ifølge compen, men synes 
ikke det var helt klart under partiet.

25.£d2 h6 26.¥d1 £b6 27.£c2 ¦bc8 28.h4 f5 
Nå begynte vi begge å få dårlig tid.

29.h5 fxe4 30.¦xe4 ¥d5!? 

XIIIIIIIIY

9 +r+ trk+0

9+ +n+ vl 0

9 wq + +pzp0

9zp +lzp +P0

9PzpPzpR+ +0

9+N+P+N+ 0

9 +Q+ zPP+0

9tR +L+ mK 0

xiiiiiiiiy

31.¤fd2! 
Hvit bør nok gi kvaliteten: 31.¦e1 e4 - tenkte 
dette var krise for hvit.; 31.¦g4 gxh5 ser også bra 
ut for svart.

31...¥xe4 32.¤xe4 
Har vunnet en kvalitet, men er på ingen måte 
klart. Løperen på g7 er dårlig, og hvit sin løper 
begynner å våkne til liv. 
Kvaliteten på de neste trekkene er noe 
middelmådig da vi begge har svært dårlig tid.

32...¤f6 33.¥f3 ¤d5 34.c5 £a6 35.¥g4 ¦c7 
36.¦e1 ¤f4 37.£c4+ £xc4 38.dxc4 gxh5 
39.¥f3 h4 40.¦d1 ¤e6 

XIIIIIIIIY

9 + + trk+0

9+ tr + vl 0

9 + +n+ zp0

9zp zP zp + 0

9PzpPzpN+ zp0

9+N+ +L+ 0

9 + + zPP+0

9+ +R+ mK 0

xiiiiiiiiy

Tidsnøden er over, og jeg har fått byttet dame og 
vunnet en ekstra bonde. 
Usikker på hvor lett det egentlig er å vinne i 
praksis, og teknikken min her er ikke akkurat noe 
å skryte av.

41.¥g4 ¤d8 42.¤d6 ¦f4 43.¥h3 ¦f8 44.f3 ¥f6 
45.¢f2 ¥g5 46.¢e2 ¢g7 47.¢d3 ¢g6 48.¤b5 
¦e7 49.¤xa5 
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XIIIIIIIIY

9 + sn tr +0

9+ + tr + 0

9 + + +kzp0

9sNNzP zp vl 0

9PzpPzp + zp0

9+ +K+P+L0

9 + + +P+0

9+ +R+ + 0

xiiiiiiiiy

Syntes partiet hadde kommet helt ut av kontroll 
her, hvit har fått to fribønder og jeg har egentlig 
ikke oppnådd noe som helst de siste trekkene.

49...¤e6 50.¥xe6 ¦xe6 51.c6 
Var nesten litt resignert her, men innså plutselig at 
jeg kunne gå med kongen til g3. Hvis hvit prøver å 
hindre Kf5 med 51.¢e4? har jeg 51...¦a6.

51...¢f5 52.c7 ¢f4 
Nå hadde vi begge dårlig tid igjen, og jeg har 
egentlig ingen anelse hva som skjer her hverken 
under partiet eller i ettertid.

53.¤b7 ¦c6 54.¤7d6 ¢g3 55.¢e4 ¢xg2 

XIIIIIIIIY

9 + + tr +0

9+ zP + + 0

9 +rsN + zp0

9+N+ zp vl 0

9PzpPzpK+ zp0

9+ + +P+ 0

9 + + +k+0

9+ +R+ + 0

xiiiiiiiiy

Nå er h-bonden farlig.

56.¢d5 ¦xc7 57.¤xc7 h3 58.¤e6 ¦a8 
59.¤e4?? 
Nå er det bare vunnet for meg. 59.¤xg5 skal 
visstnok være remis.

59...¥e3 60.¤g7 h2 61.¤f5 h1£ 62.¦xh1 
¢xh1 
Resten er greit vunnet.
63.¤c5 ¥f4 64.¤d3 ¦xa4 65.c5 b3 66.c6 ¢g2 
67.c7 ¦a8 68.¤e7 

XIIIIIIIIY

9r+ + + +0

9+ zP sN + 0

9 + + + zp0

9+ +Kzp + 0

9 + zp vl +0

9+p+N+P+ 0

9 + + +k+0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

68...¢xf3 69.¢c6 e4 70.¢b7 exd3 71.¢xa8 
¥xc7 72.¤f5 ¢e4 0–1
En ganske kaotisk og viktig seier!

Jeg hadde sjansen til å sikre tittelen en runde før 
slutt mot Aleksandar Savanovic (2420), men fant 
ikke den beste fortsettelsen.

 Aleksandar Savanovic (2420)
 Mads Vestby-Ellingsen (2346)
49th Rilton Cup, Stockholm (8), 2020
Kommentarer: Mads Vestby-Ellingsen
XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9zp + mkpzpp0

9 zp zp + vl0

9+ + zpP+ 0

9 + +r+ zP0

9zP zP + zP 0

9 zP +N+K+0

9+ +R+ + 0

xiiiiiiiiy

31.¢f3 
Hvit har nettopp bukket en bonde, og her spilte 
jeg feil med
31...¦c4?? 
31...¦e3+ 32.¢f2 g6! 33.fxg6 hxg6 hadde vært 
vunnet for meg siden jeg får inn f5, tårnet mitt 
blir aldri fanget og hvit kan egentlig ikke gjøre noe 
som helst mot den kommende bondestormen.

32.b3 e4+ 33.¢f2 ¦c5 
Sort står fortsatt best, men jeg rotet det videre bort 
og måtte faktisk kjempe for remisen senere. (½–½)
Jeg må si det var ganske deilig å ta IM-tittelen, så 
slipper jeg å tenke på den noe mer! �
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Massemønstring i Drammen
Det aller mest imponerende av mye under det åpne norgesmesterskapet i lyn- og hurtigsjakk i 
Drammen i midten av januar er deltakerantallet: 429 startende lynsjakkspillere på fredagen og 
452 i hurtigmesterskapet lørdag og søndag.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Konnerud sjakklubb, som arrangerte mester-
skapet for tredje år på rad, oppsummerer det hele 
på hjemmesidene sine: «Dette er norsk sjakk sin 
store helg tradisjonelt utover Landsturneringen, og 
stedet å møte gamle og nye bekjente gjennom en 
travel og fantastisk morsom helg.»
tradisjoN oG bredde

Norsk Sjakkblads utsendte hadde en mimrestund 
med den utrettelige sjakkbokhandler og historiker 
Øystein Brekke, og mante fram nesten femti år 
gamle minner da hurtigsjakken ble arrangert på 

hotel Astoria i Hamar, der elitespiller Daan de 
Lange underholdt som pianomann i baren om 
kveldene. Den gang var slike helgeturneringer 
en langt mer eksklusiv øvelse, muligens av 
økonomiske årsaker.

Antakelig er også Magnus’ dobbelte verdens-
mesterskap formidlet inn i de tusen hjem ved 

NRKs flotte TV-sendinger også en stimulans for 
mange nyere turneringsspillere. En C-gruppe 
i hurtigsjakken med 194 deltakere sier sitt om 
bredden.
sterke viNNere

Lynsjakken ble vunnet overlegent av GM Simen 
Agdestein fra OSS med ni av ni og halvannet 
poeng foran sølvvinner IM Sebastian Mihajlov. 
B-gruppa ble vunnet av Brage Modell fra Namsos 
og C-gruppa av Linus Sandstad fra Hell.

Hurtigsjakken ble vunnet av IM Frode Elsness 
fra Bærum foran GM Torbjørn Ringdal Hansen 
fra Stjernen. Gruppe B ble vunnet av Mathias 
Hoel fra Mosjøen og C-gruppa av Vinjar Hamma-
ri fra Alta. Vinnerne av alle tre gruppene scoret ni 
av ti poeng. �

En diger tradisjon.
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En inngang til nye 
miljøer
160 biblioteker meldte seg på det nasjonale prosjektet Sjakk & 
Samfunn i fjor. Nå er det fengsler og kriminalomsorgen som skal få 
tilbud om mer sjakk.

Tekst: Martin Johannessen

– Det har vært sjakkarrangementer i flere norske 
fengsler tidligere, og disse har vist seg populære. 
Sjakk & Samfunn-prosjektet sikrer at alle nå får 
tilbud – det er bra! sier Geir Nesheim, general-
sekretær i Norges Sjakkforbund.

testet med suksess

Sjakk har blitt testet i fengsler rundt om i verden 
før – og det med stor suksess. Lignende initiativer 
finnes i Brasil, USA, Italia og England, som peker 
på at sjakk er en aktivitet som skaper rom for kon-
sentrasjon, mestring og personlig utvikling.

Sjakk kan også være en inngang til nye, positive 
miljøer.

– Sjakk er sosialt, og kan – lagt opp på en god 
måte - bidra til å motvirke f.eks. isolasjon – sier 
Nesheim.

– bedre feNGselsmiljØ med sjakk

Også i Norge har man sett positive virkninger 
av å bruke sjakk i fengsler. I jula sendte NRK en 
reportasje fra Mosjøen fengsel der innsatt Geir 
Andre Ottersbo fortalte om hvordan han hadde 
fått et nytt liv etter å ha oppdaget sjakk.

Sjakk i Mosjøen fengsel. Foto: © Benjamin Fredriksen / NRK
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– Det er strategien i spillet. Du må planlegge og 
tenke framover. Sjakk er bra for å trene hodet, sier 
Ottersbo til NRK.

Avdelingsleder i Mosjøen fengsel Frank Ivar Lie 
fortalte også til NRK at fengselsmiljøet har blitt 
bedre etter at de innsatte begynte med sjakk.

– Det blir et pusterom i de tankene de ellers har, 
sier Lie.

sjakk etter soNiNG

Sjakk & Samfunn vil også jobbe for å skape et 
godt sjakktilbud for de som er ferdig sonet og som 
skal ut i samfunnet igjen

– Vi kan se fra sjakk-i-fengsel-prosjektet i Brasil 
at de der fulgte opp etter at folk hadde sonet ferdig 
– og med gode resultater. Dette er noe vi vil prøve 
også her hjemme, sier Nesheim. �

Carl Portman (tredje til høyre på bilde) er en av inspirasjonskildene til prosjektet. 
Portman er Manager of Chess in Prisons i England og har jobbet mye med sjakk i 
fengsler. Han mener å se en nedgang i vold og bedre fengselsmiljø som følge av 
mer sjakk. Her fra en debatt på Tøyen bibliotek november 2019.  
Foto: Sjakk & Samfunn

Kort om Sjakk & Samfunn: 
Norges Sjakkforbunds satsing Sjakk & 
Samfunn har som mål å tilgjengeliggjøre 
sjakk for flere.
Høsten 2019 meldte 160 biblioteker seg 
på prosjektet.
Våren 2020 vil alle landets fengsler 
og andre institusjoner under 
kriminalomsorgen få tilbud om å bli med 
på prosjektet.
Prosjektet er finansiert med midler fra 
Kulturdepartementet og Sparebank-
stiftelsen DNB.
Les mer på www.sjakkogsamfunn.no
Kontakt: E-post: martin@sjakk.no. Tlf: 22 
15 21 41
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Verdensmester 
besøkte Lillehammer
Tirsdag 26. november fikk Lillehammer Schakselskap besøk av en 
av de største talentene i norsk sjakk: Aryan Tari.

Tekst: Jarle Kraabøl

Aryan Tari ble internasjonal mester bare 14 år 
gammel i 2013, norgesmester i 2015, stormester i 
2016 som den fjerde yngste i verden og i 2017 ble 
han som første nordmann juniorverdensmester i 
sjakk. Og sist, men ikke minst, ble han norgesmes-
ter også i 2019.

12-1 i simultaN

Tari startet besøket med å spille simultan-
sjakk med 13 av Lillehammer Schakselskaps 
medlemmer, og én etter én måtte se seg slått. Med 

unntak av Bjarte Kofoed-Larsen, som faktisk klarte 
å hale seieren i land!

Etter sjakkrunden gikk Tari gjennom det sjakk-
partiet som ble utslagsgivende da han erobret 
VM-tittelen. Trekk for trekk fikk klubbens 
medlemmer bli med på de muligheter og utfor-

dringer som trekkene etter hvert skapte. Et meget 
spennende parti, der klubbens medlemmer fikk 
komme med innspill og forslag til trekk.

Aryan Tari mot Lillehammer. Foto: Jan Magne Stubrud
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HvordaN best Øve?
Kvelden ble avsluttet med diskusjoner over 

"Hvordan best øve i sjakk?". Tari ga en del tips 
om gode nettadresser med taktiske oppgaver og 
nettsteder hvor man kan spille mot spillere på alle 
nivåer. Ellers mente han at det beste alltid vil være 
å spille ansikt til ansikt mot en habil motstander 
med påfølgende analyser av partiene.

Nettopp her kom Tari med et hjertesukk: 
Norge er en meget liten sjakknasjon. På topp-
nivå eksisterer det knapt miljøer hvor høyt reita 
personer med rimelighet kan møtes. Til det blir 
avstandene for store. Dermed blir man henvist til 
spilling via nettet. 

XIIIIIIIIY

9r+ tr +k+0

9+ + +p+p0

9 wq + +p+0

9+ +Pzp +P0

9 +p+ + +0

9+ sNn+ zP 0

9PzP wQRzPK+0

9tR + + + 0

xiiiiiiiiy

 Aryan Tari -  Bjarte Kofoed-Larsen
Simultan, Lillehammer 2019
Kommentarer: JT

23.hxg6?! 
23.b3! for å underminere «blekkspruten» på d3 var 
bedre, og ville holde hvit i førersetet. 

23...£xg6! 
Ikke det “naturlige” svaret, men skaper motspill 
rundt den hvite kongen. 

24.¦e4?! ¦xd5! 25.£e2 ¦d4 
Nå tar sort over initiativet, og som alle utfordrere 
med suksess i simultan, forblir han taktisk...

26.¦xd4 exd4 27.¤d5 £e6 28.£h5 
28.£xe6 fxe6 29.¤b6 ¦f8 var bedre, men ingen 
som gir en simultan foretrekker et dårlig sluttspill 
framfor komplikasjoner.

28...¢h8 29.£g5 

XIIIIIIIIY

9r+ + + mk0

9+ + +p+p0

9 + +q+ +0

9+ +N+ wQ 0

9 +pzp + +0

9+ +n+ zP 0

9PzP + zPK+0

9tR + + + 0

xiiiiiiiiy

29...¦a6? 
29...h6! framtvinger et vunnet sluttspill etter 
30.£f6+ 30...£xf6 31.¤xf6 ¤xb2 siden 30.£h5 
¦a5 vinner en offiser og 30.¦h1?? £e4+ erobrer 
dronningen. 
30.¤c7? 
30.£d8+ ¢g7 31.£g5+ utlikner siden 31...£g6 
32.£h4 er guffent for sort. Antakelig ønsket Aryan 
å merke et nytt offer. 

30...£e4+ 31.¢h2 ¦d6! 
Plutselig mangler hvit koordinering og er under 
angrep. 
32.¦f1 ¤e5 33.£f4 

XIIIIIIIIY

9 + + + mk0

9+ sN +p+p0

9 + tr + +0

9+ + sn + 0

9 +pzpqwQ +0

9+ + + zP 0

9PzP + zP mK0

9+ + +R+ 0

xiiiiiiiiy

33...¦h6+! 
En pen avslutning. 0–1
Aryan fortalte Sjakkbladet at han regnet med at 
partiet ville komme på trykk, og ved siden av å 
beklage sitt eget spill, husker han motstanderen 
som en «lykkelig og veldig hyggelig kar». —JT 

Kvelden ble inspirerende og lærerik for Lilleham-
mer Schakselskaps medlemmer, som med spenning 
vil følge Aryan Taris vei videre i karrieren. �

Jarle Kraabøl er sekretær i Lillehammer Schakselskap
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Harmonisk gambling?
«Kanskje handler det om å skape harmoni mellom brikkene, for når jeg spiller bra, får jeg en 
sterk følelse av harmoni, at alt henger så fint sammen. Det er det jeg forsøker å oppnå i partiene 
mine, at de gode trekkene liksom kommer flytende av seg selv, men jeg får det slett ikke alltid 
til.» Magnus Carlsen (14) i 2004.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Vi oppsummerte i forrige utgave at 2019 var 
Magnus Carlsens beste år noensinne. Ved å vinne 
en turnering i Kroatia satte han kronen på et utro-
lig halvår og tangerte sin egen utrolige rekord fra 
mai 2014 med 2882 ratingpoeng.

Mange forklaringer har blitt gitt på superformen: 
Profittering på forberedelsene til VM-matchen 
i London i november 2018, særlig samarbeidet 
med Danil Dubov og inspirasjon fra Alpha Zero. 
Selv har Magnus forklart suksessen med livsstils-
faktorer, blant annet at han bestemte seg for å 
kutte ut alkohol et år for å nå tilbake til fordums 
storhet. DrDrunkenstein ble DrNykterstein.
flyt – ikke flyt

Da Magnus var fjorten, fortalte han meg i et in-
tervju om harmoni og hvordan alt henger sammen 

når han er i flytsonen, mens ting går mer opp og 
ned når han ikke er i flyten. Etter min mening er 
dette et av særtrekkene ved Magnus: Mens andre 
kanskje har en mer glidende formkurve, har Mag-
nus to tydeligere nivåer: Enten er han i flyten, eller 
så er han ikke i flyten. Første halvår 2019 var han 
åpenbart i flyten.

Andre halvår var ikke like glitrende, med unntak 
av triumfene i hurtig- og lyn-VM i Moskva i 
romjula. Merkverdigst var kollapsen i finalen 
mot Wesley So i Fischerrandom på Høvikodden i 
oktober. Hva gjorde at det virket som om han falt 
ut av flytsonen? 

La oss her ta det forbeholdet at vi snakker om 
små marginer – Magnus viste mot Caruana i Lon-
don at han er verdens beste selv uten flyt, og har 

Fjortenårige Magnus Carlsen forklarer flyt og harmoni for artikkelforfatteren i 
desember 2004.
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siden ikke tapt et eneste langsjakkparti. Likevel. 
Magnus i Tata Steel 2020 var ikke den samme 
spilleren som samme sted året før. Noe som kan 
forklares med flyt/ ikke flyt?
eGGet oG ruGekassa

I mine bøker om Magnus har jeg skrevet om 
at både faktorer på og utenfor brettet er med på 
å forklare hans fantastiske resultater. Sentralt er 
selvfølgelig hans ubestridelige talent, der nettopp 
evnen til å gå inn i en tilstand av flyt og harmoni 
på brettet løfter ham over alle andre spillere. 

Samtidig har også de eksterne faktorene 
utgjort en positiv flyt: En gullalder innen barne-
sjakk, Simen Agdesteins sjakklinje på Norges 
Toppidrettsgymnas, Eikrems og Lahlums stor-
mesterturneringer på Gausdal, familiens fantas-
tiske friår og utviklingen innen computersjakk, for 
å nevne de viktigste faktorene. 

Jeg har sammenliknet talentet med et befruktet 
egg og de ytre faktorene med rugekassa der ver-
densmesteren kunne klekkes. Begge deler har vært 
avgjørende for suksesshistorien Magnus Carlsen 
– en bemerkelsesverdig historie om glid uten store 
hindringer. 
forstyrreNde faktorer

Fra og med sommeren 2019 ble denne sammen-
hengende gliden forstyrret. Først kranglingen med 
sjakkforbundet da Stavanger som mulig VM-arena 
ble lagt død, noe Team Carlsen la lokk på i flere 

måneder nettopp for ikke å forstyrre Magnus 
sportslig.

Deretter på løpende bånd: Etableringen av Offer-
spill, Kindred-saken, utmeldingen av sjakkforbun-
det, begivenhetene på Høvikodden og manglende 
nominering til idrettsgallaen. Alle sakene skapte 
debatt og forstyrret den positive og rene energi-
flyten rundt Magnus. Følgen var at resultatene i 
andre halvår 2019 ble markant svakere enn i det 
første.
si meG diNe veNNer

Magnus har hele livet vært vant til å være omgitt 
av mennesker som har båret ham fram og opprik-
tig gledet seg over mesterens sjakklige suksess, med 
«et team av fedre» i Chennai som det sterkeste 
symbolet.

Nå får han en annen sort «venner», med andre 
motiver og en ganske annen og langt mer aggres-
siv agenda. Samtidig er enkelte tidligere venner 

både i og utenfor sjakkmiljøet i ferd med å vende 
Unibet-Carlsen ryggen. Til sammen vil dette være 
en ny, uvant og ikke særlig harmonisk erfaring for 
verdensmesteren.

Spørsmålet da blir om det lar seg gjøre for den 
innadvendte og harmoniavhengige Magnus Carl-
sen å enda en gang gjenskape og opprettholde sin 
sjakklige flytsone samtidig med å være «bad boy» 
som ambassadør for gambling-industrien? Eller 
snakker vi her om to motsatte energier som virker i 
hver sin retning? �

Magnus spiller sjakk med levende brikker foran Stortinget 8. juni 2010.
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Triumfer og bukker 
mellom to permer
Sanne Bjerg: «Feiltakelsenes bok» (Bazar 2019); Simen Agde-
stein: «Bli god i sjakk» (Forlaget Nord 2019); Oddvar Aasen: 
«100-åringen som er 115 år» (Moss Schakklubb 2018)

Tekst & foto: Arne Danielsen

«Feiltakelsenes bok»
Sanne Bjerg: «Feiltakelsenes bok» (Bazar 

2019)
Forleden fikk jeg tilsendt et anmeldereksemplar 

av den ferske romanen «Feiltakelsenes bok» av 
den danske forfatteren Sanne Bjerg, sammen med 
et hyggelig brev som fortalte at boka blant annet 
handlet om «en stormester i sjakk, som lever livet 
i tråd med sjakken». (Siden skal det i stor grad 
handle om fotball, om Messi og Barcelona FC.) 
Temaene virket lovende.

Dessverre er handlingen fra første stund pepret 
med ganske så vaklevorne sjakkmetaforer. Hoved-
personen blir tillagt rigide holdninger til regler 
og aversjon mot feil fordi dette skal være sjakk-
spillerens vesen, noe i hvert fall ikke undertegnede 
kjenner seg igjen i. 

På side 23 kommer så alle tabbers mor fra 
ikke-sjakk-kyndige forfattere, da hun lar den 
tidligere profesjonelle (!) sjakkspilleren få besøk av 
en fremmed: «Uten et ord gikk han bort til brettet, 
studerte stillingen et øyeblikk og flyttet raskt den 
svarte (i dette tilfellet den blårøde springeren) til 
d3, og dermed var hvit matt. Det var det trekket 
jeg hadde prøvd å komme på hele dagen.»

Hallo!? Hvorfor ikke ta seg bryet med å la 
en sjakk-kyndig lese gjennom manus? Da ville 
forfatteren straks fått beskjed om at ingen virkelig 
sjakkspiller – selv ikke av det mediokre slaget - 
ville grublet særlig lenge over en entrekker.

Vi har opplevd det samme tøvet på film: Kamp 
om verdensmesterskapet, spillere i dyp konsen-
trasjon før den ene plutselig trekker og kunngjør 
«Sjakk matt!» mens den andre sjokkert velter 
kongen. Er det forbudt å benytte sjakkfaglige 
konsulenter? 

Eller når regissøren lar Fischer løpe ut i butikken 
for å sikre seg et russisk magasin med siste nytt 
innen åpningsteori, og nyheten viser seg å være 
åpningstrekket 1. h2-h4? Var det behovet for en 
best mulig kameravinkel?
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Uviktige detaljer? Litterær frihet? Mulig jeg er 
hard, for mye annet i boka er bra, selv om jeg langt 
fra er sikker på at rekrutteringen av fotballtalenter 
i Barca foregår på den beskrevne måten. 

Men for sjakkspillere, grrrr… La oss slippe dette 
irriterende tøvet. For meg fikk tittelen på boka 
raskt en dypere mening. 

Simen og Ylvis
Simen Agdestein: «Bli god i sjakk» (Forlaget 

Nord 2019)
Omslaget på denne boka har kjekke slagord som 

«GARANTI! To timer med denne boka gjør deg til 
en bedre sjakkspiller» og «Metoden som gjør deg 
bedre i sjakk på 1-2-3.» Hva omslaget ikke sier et 
eneste ord om, er at boka handler om fire hektiske 
sommerleksjoner av Simen med brødrene Bård og 
Vegard Ylvisåker.

«Helt konkret handler det om å forsøke å finne 
ut hvor gode man kan få to nybegynnere på 
fire sjakkleksjoner. (…) Dette er rett og slett en 
«realitybok» der boken skrives fortløpende etter 
hvert som leksjonene med Ylvis skrider fram.»

Ut fra et markedsføringsstandpunkt synes vi der-
for omslagsteksten er merkelig, fordi det nettopp 
er møtet mellom vår store sjakk-kjendis og un-
derholdningskjendisene Ylvis som gjør boka unik. 
Som allmenn sjakklærebokforfatter har Simen sine 
skarpskodde rivaler, men som pedagog i felt er 
sjakklektoren uovertruffen og i verdensklasse. 

Boka er riktig pedagogisk den, på typisk 
Simen-vis, kreativ og original, med grundig 
gjennomgang av grunnleggende sjakkprinsipper 
krydret med livlige sidesprang til alt fra hjerne-
forskning til Magnus Carlsen og den sovjetiske 
sjakkskole. Boka er hundre prosent Simen Agde-
stein både i form og innhold – og da må jo det 
sjarmerende og originale resultatet være å anbefale 
for «den gemene hop», som han selv kaller mål-
gruppa. 

En smakebit til slutt, der Simen kommenterer 
Bård Ylvisåkers bekymring om at han blir slått av 
sin 9-årige sønn: «Det er han ikke alene om. Og 
det er bare fint. Det må være stor stas for poden å 
kunne slå sin far i et så stort og typisk intellektuelt 
spill som sjakk. «Det er bare å la dem slå deg», er 
mitt tips om det.» 

«Da (M)OSS slo OSS»
Oddvar Aasen: «100-åringen som er 115 år» 

(Moss Schakklubb 2018)
Vi er inne i en stim med 100-årsutgivelser, og 

mossingene forsøker å trumfe dem alle ved å legge 
femten ekstra år i potten. Forklaringen er at den 
første versjonen av Moss Schak-Klub ble etablert 
så tidlig som i november 1903, men sovnet stille 
inn etter seks-syv år. Først i 1918 gjenoppsto klub-
ben, og har siden vært aktiv på brettet.

Oddvar Aasen har gitt boka den erfarne presse-
mannens profesjonelle klo, og resultatet har blitt 
svært lesverdig, med historier om en klubb som 
verken lot seg stoppe av behovet for kjøretillatelse 
fra Statens Bensinkontor eller en islagt Oslofjord. I 
1958 ble også klubben rammet av kriminalitet, da 
en kjeltring stjal alle sjakklokkene. 

Vedkommende fikk seks måneder i spjeldet for 
ugjerningen. Boka har også en interessant skildring 
av striden mellom arbeidersjakk og «borgerlig» 
sjakk før krigen. Klubbens store spiller var Andreas 
Gulbrandsen, som kunne skilte med hele 13 



NSb #1/202018

klubbmesterskap.
På 70-tallet tok skolesjakken i Moss helt av, noe 

undertegnede også fikk en smakebit av som gjest. 
Et brev fra 1987 forteller at man mottok kom-
munal støtte til sjakkundervisning på alle byens ti 
skoler, et eksempel til etterfølgelse. Spillerne som 
vokste fram av denne satsingen har senere satt sitt 
klare preg på klubben. Dessverre har mange av 
disse gått bort i alt for ung alder, vi kan nevne Paul 
Johansen, Jahn Hanssen (Spillum) og Odd Nord-
heim. Nå i høst kom også den triste beskjeden at 
klubbens æresmedlem Lars Onstad var død, kun 
64 år gammel.

Moss var også pionerer når det gjaldt å «kjøpe» 
spillere for å vinne NM på lag, noe de klarte med 
Svein Johannessen og Paul Svedenborg på laget, 
i tillegg til lokale talenter som IM Petter Haugli. 
Eliteserien ble vunnet igjen senere (2008-09) med 
blant annet stormesterne Aloyzas Kveinys og Nor-
mund Miezis som innhentede forsterkninger. 

Blant andre medlemmer av Moss som har hevdet 
seg i toppen kan nevnes Sheila Barth Stanford, 
Frode Elsness, Espen Forså og Joachim Thomas-
sen. Klubben har gjennom 100 år 16 klasseseire 
i landsturneringene. Kronen på verket var selve 
arrangementet av landsturneringen i jubileumsåret 
2018. �

 
  

  
                Alltid åpen. Alltid billig.                                          Alltid åpen. Alltid billig.	  
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Bli med og spill

under ChessParty!

21.-24. mai 2020
Oslofjord Convention Center

Det vil være fullt mulig å delta i NM for lag uten festivalpass.
For mer info og påmelding, se turneringsservice.
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Rokadens opprinnelse
VM i Fischer-sjakk har aktualisert rokadereglene og selve rokadens 
historie, noe som ikke er omtalt her i landet tidligere. Derfor: Selve 
rokaden ble innført i Italia midt på 1500-tallet, men før det har 
den en forhistorie på mer enn 250 år.

Tekst: Morten Lilleøren Foto: Arne Danielsen

Forhistorien: På slutten av 1200-tallet dukket det 
opp et nytt trekk i middelaldersjakken: Kongehop-
pet. Det innebar at kongen i tillegg til sitt vanlige 
skritt også kunne gå to felter i alle retninger. 
Det kunne kun skje i første kongetrekk, altså fra 
utgangsposisjonen. Kongen kunne da også hoppe 
over brikker. Trekket er gjenfunnet i flere manus-
kripter fra Syd-Europa, spesielt i Italia, men også 
andre steder. Den første teksten som nevner det, 
er de Cessoles ‘Sjakkbok’, som etter hvert ble en av 
middelalderens mest kopierte tekster. 

koNGeHoppet

En av de mulige måtene å realisere dette kon-
gehoppet på, var å flytte tårnet inntil kongen, for 
deretter i neste trekk å la kongen hoppe over til 
den andre siden av tårnet. Dette er jo en form for 
‘rokade’, men som gjøres i to trekk.

Så, rundt midten av 1500-tallet skjer en endring, 
da akkurat denne form for ‘kongehopp’ utføres i 
ett trekk. Samtidig blir andre former for konge-
hopp forbudt. Trekket omtales først i Grugets 
franske oversettelse eller tradering av Damiano i 
1560, samt i verket til Ruy Lopez fra 1561. Lopez 
selv mente at trekket skulle gjøres i to trekk, men 
fortalte at italienerne hadde to metoder for å la 
tårn og konge bytte plass samtidig, det vil si i ett 
trekk. Måten dette omtales på, indikerer at selve 
regelen hadde eksistert i Italia en stund.

italieNsk rokade

Trekket er altså fra midten av 1500-tallet, og 
ble først innført i Italia. Det tok imidlertid tid 
før rokadetypen ble standardisert. Fra begynnel-
sen av fantes en rekke ulike former, omtalt som 
blant annet ‘a la Calabrese’, ‘a la Napolitano’ osv. 

Etter hvert gikk italienerne så langt at de godtok 
alle mulige stillinger av tårnene og kongen langs 
grunnlinja som mulige resultater av rokaden, 
det vil si for hvert av tårnene da kun på den ene 
halvdelen av linja. Kort rokade kunne derfor ende 
slik: Tg1/Kh1, Tf1/Kg1/Kh1, Te1/Kf1/Kg1/Kh1, 
til sammen 6 muligheter. 

Andre veien fantes det da 10 muligheter, slik 
at det ble til sammen 16 muligheter. Dette ble 
hetende fri rokade eller italiensk rokade, og 
ble praktisert helt fram til 1881, da italienerne 
oppga sin regel for å komme i takt med resten 
av sjakkverdenen. Uansett form er det kjent at 
rokademuligheten spredte seg som løpeild rundt 
om i Europa, og hadde nådd vidt og bredt rundt 
år 1600. I resten av Europa endte det med at de 
typene rokade som vi dag kjenner som kort og 
lang rokade ble enerådende.

Vi ser altså at trekket ble til i to etapper. Den 
historiske utviklinga av reglene i sjakk har i mangt 
en likhet med et utviklingsmønster kjent fra 
vitenskapshistorien – det går fra det enkle til det 
sammensatte, mer komplekse. Det skjedde også i 
dette tilfellet.

deN rabiate dameN

Bemerkelsesverdig er at ‘logikken’ bak de to etap-
pene ser ut til å være forskjellig: Vi vet at middel-
aldersjakk var et langsomt spill, der det tok tid å få 
brikkene i spill. Det ble gjort flere forsøk på å øke 
hastigheten i spillet. Middelaldersjakk er kjenne-
tegnet av at ingen av brikkene har spesielt høy 
spillestyrke. Det innebærer at alt fra utgangspo-
sisjonen liknet det vi dag titulerer semi-sluttspill. 
I slike stillinger er ofte en sentralt plassert konge 
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avgjørende. Ergo var hensikten bak ‘kongehoppet’ 
nokså raskt å få kongen i spill.

I Valencia i 1475 skjedde det en revolusjon i 
sjakk – det var ikke for ingenting at spillemåten 
ble titulert ‘a la dama rabiosa’ på italiensk. Da kom 
løperen (opprinnelig en del av kurerspillet), og 
ikke minst den moderne dronningen på brettet. 
Kildene peker mot at regelendringen ble gjort til 
ære for dronning Isabella, også kjent som Isabella 
la Catolica – hun som var med og samlet Spania 
til ett rike, samt finansierte Columbus' reise til 
Amerika. 

koNGeN i sikkerHet

Sjakkspillet ble nå mye mer dynamisk. Det ble 
raskt klart at kongens sentrale plass bak akkurat 
de bøndene man burde flytte fram for å få en god 

stilling ute på brettet, var det verste området en 
konge kunne befinne seg i så lenge motstanderens 
dame var på brettet. (Behovet for) Rokade må der-
for anses å være en følgevirkning av damenes økte 
styrke. Kongehoppet kom til nytte på en ny måte 
– det ble nå brukt for å bringe kongen i sikkerhet. 

Dette kunne egentlig kun gjøres langs grunnlin-
ja, etter at ett av tårnene var flyttet inntil kongen. 
Dermed ble nå de andre typene ‘kongehopp’ over-

flødige, og falt bort. Samtidig ble denne spillemå-
ten så utbredt at en tillot at det kunne gjøres i ett 
trekk (det har som nevnt alltid vært en drivkraft 
bak sjakkens historiske utvikling å gjøre spillet mer 
dynamisk/raskere). 

Det viktigste poenget med rokadetrekket var 
altså å bringe kongen i sikkerhet, til dels motsatt 
hensikten bak ‘kongehoppet’ i middelalderen. 

leypa i borG

Det området kongen nå skulle flyttes til, kunne 
ikke være like utrygt som det den forlot. Det 
kunne kun skje dersom kongen fikk beskyttelse 
av sine egne brikker, og bøndene er best egnet i så 
måte. Kongen fikk på det viset en mur, en festning 
foran seg. Dette har da også ført til at på færøysk 
heter rokade å ‘leypa i borg’, noe som er et godt og 

poetisk bilde på hva som skjer på brettet.
De som har lyst til å lese mer om rokadens 

historie, kan lese i van der Lindes og Murrays 
historieverker. De er imidlertid nå over hundre år 
gamle, og ny viten har kommet til. Derfor: I 1975 
skrev Hanspeter Suwe en artikkel ‘Die Historische 
Entwicklung der Rochade’, og siste ord i saken 
er foreløpig 23.kapittel i Peter Montes bok ‘The 
Classical Era of Modern Chess’ fra 2014. �

Utstillingsvindu fra varehuset GUM i Moskva. I middelalderen kunne kongen hoppe 
over brikker på linje med springeren.
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Pop med popcornliga
Rundt 100 lag deltok i fjor i popcornligaen på sjakkbaren The 
Good Knight i Oslo. Nå gjentas suksessen. Alle spillere og inn-
byttere får gratis popcorn på de svært så sosiale spillekveldene.

Tekst: Arne Danielsen Foto og logoer: The Good Knight

- Popcornligaen er den mest sosiale og hyggelige 
sjakkligaen i verden! Det er faktisk der vi legger 
lista, sier en synlig fornøyd pubvert Kristoffer 
Gressli.

Lag bestående av venner kjemper om heder og 
ære, men mest av alt hygge. Ligaen går over hele 
semesteret og man spiller annenhver tirsdag eller 
onsdag, til sammen 10 kvelder. Hvert lag stiller 
med minst tre spillere. Det er ingen grenser, så 
man kan stille med så mange man vil og bytte 
spillere så ofte man ønsker samme dag.
like stort som Nm

Det spilles et system som har fått navnet «dobbel 
scheveningen» der hver av lagdeltakerne spiller lyn-
sjakk og hurtigsjakk mot alle på det andre laget.

- Dette gjør at mange blir kjent i løpet av serien 
og flere har dannet vennskap på tvers av lagene, 
forteller Gressli. – Ni av ti spillere er ikke medlem 
av en sjakklubb, så vi er fornøyde med å klare å 
lokke til oss så mange nettspillere.

- Rundt 100 lag har deltatt, med et snitt på 
5-6 deltakere per lag. Dermed var det i fjor 
like mange spillere i popcornligaen som under 
Landsturneringen. Flere bedriftslag er med, men 

stort sett lag med venner og kjente. Vi har flere 
kvinnelag og ett lag bare med døve spillere, sier 
Gressli.
NimzobitcH & co

Lagene velger selv sine navn, og i god pub-
quiztradisjon kan disse være svært så originale, 
som «Nimzobitch», «Too Weak Too Slow», 
«Pawn-Z-Scheme», «De Skallede Kakaduene» eller 
«Det Norske Bondeparti.» «Tårnet til Carlsen» er 
selvfølgelig også med.

The Good Knight har tatt det hele enda et skritt 
med å lage treffende logoer til lagene, der for 
eksempel «Bondestorm» er symbolisert med en 
landbasert vindmølle!

Popcorn-ligaen er en ny og forfriskende måte 
å organisere hobbyspillere og nettspillere. Mens 
Offerspill tar utgangspunkt i en virtuell sjakklubb, 
henter gjengen på The Good Knight inspirasjon 
fra kafesjakk og pubquizkultur.

Interessert? Da er vel det greieste bare å stikke 
innom The Good Knight, som fortsatt befinner 
seg i Badstugata med Rockefeller som nærmeste 
nabo, og der det foregår mye spennende for enhver 
sjakkinteressert. �
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Chess Party — for 
alle sjakk-elskere
Magnus Carlsen kommer. Fabiano Caruano og Wesley So kommer 
også sammen med mange andre topp- og breddespillere. Men den 
store sjakkfesten i slutten av mai holder også av plass til deg!

Tekst: Geir Nesheim Foto: Norges Sjakkforbund

Du leste om det først i Norsk Sjakkblad, og nå er 
det bekreftet: Det blir tidenes Chess Party i Kristi 
himmelfartshelgen 22-24. mai. Det hele foregår på 
Oslofjord Convention Center (OCC) i Sandefjord 
Kommune. 

Mange har allerede satt av helgen, for NM for lag 
spilles under Chess Party, og den store satsningen 
fra SkoleSjakken: Sjakk5ern og Sjakk9ern - spiller 
landsfinale lørdag 23. mai. 

verdeNseliteN stiller

Arrangørene har med disse to turneringene som 
utgangspunkt sluppet seg helt løs, og nå inngår 
blant annet dette i programmet:

Magnus Carlsen kommer og deler ut premier, 
spiller simultan mot fans og deltar antakelig under 
NM for lag - når skjedde det sist? Og hvem spiller 
han mot? 

Mange andre i sjakk-verdenstoppen vil også være 
til stede og delta på ulike aktiviteter, som Magnus' 
utfordrer i London 2018, Fabiano Caruana, og 
verdensmester i Fischer Random-sjakk fra Bærum 
2019 Wesley So.

fØrste uteNfor usa
PRO Chess League-finalen, presentert av Chess.

com og gjerne omtalt som sjakkens e-sport, spilles 
for første gang utenfor USA - på ChessParty! 

De fire beste lagene kommer, hver med fire 
spillere, og her er det verdensnavn hele veien. 
Dette blir en helt ny opplevelse live for de fleste 
norske sjakk-fans!  Finalelagene blir klare 12. mars. 

Det blir også en rekke andre sjakk-turneringer, 
som Åpen Fischer Random-turnering, stor 
Barnas Grand Prix-turnering med særlig tilbud 
til spillerne i sjakk5ern og sjakk9-ern, en åpen 
Fischerrandom-turnering med store pengepremier 
og lik førstepremie til de beste fra begge kjønn, 
jentelandskamp med lag invitert fra Sverige, 
Danmark, Island, Finland og Tyskland, fort-
løpende miniturneringer på alle nivåer, bedriftslag-
turnering, begynnerturnering, og sjakkmesse med 
mange utstillere. 

kurs oG sHow

Så blir det kurs og foredrag med kjente pro-
filer som Henrik Carlsen, Olga Dolzhykova, 
Sheila Barth Stanford og Simen Agdestein, egne 
arrangementer for lærere fra SkoleSjakken og for 
ulike samarbeidspartnere fra NSFs Sjakk og Sam-
funn, det blir åpningsshow fredag og awardshow 
lørdag. 

Dessuten vil ytterligere store og spennende 
programinnslag bli lansert i ukene som kommer. 
Følg med!

ChessParty skal først og fremst være et stort 
sosialt arrangement, og det blir også mange andre 
muligheter for aktiviteter som fotball, skating, 
bading, båtturer, strandvolleyball, bordtennis, 
grilling og mer. 

ChessParty arrangeres i et samarbeid mellom 
chess.com, chess24, Kjentfolk, OCC og Norges 
Sjakkforbund. �
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Sheila kommer! Finalistene kommer!

Aryan kommer! Wesley kommer!

Johan-Sebastian kommer! Kommer du?!
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Tidenes sjakkbegivenhet i Norge!

Oslofjord Convention Center

• Møt mange av verdens toppspillere som Magnus 
  Carlsen, Wesley So og Fabiano Caruana
• Se Magnus Carlsen spille simultan mot fans
• PRO Chess League-finalen presentert av Chess.com
• NM for lag!
• Åpen Fischer Random-turnering
• Barnas Grand Prix-turnering
• Sjakkmesse
• Kurs og foredrag av kjente profiler som bl.a. Simen 
  Agdestein og Henrik Carlsen
• Åpningsshow fredag og awardsshow lørdag
• Spillerfest både fredag og lørdag
• Kjente konferansierer og artister, bl.a. Alex Rosén 
  og John Brungot
• Fortløpende miniturneringer på alle nivåer
Bare for å nevne noe...

Høydepunkter:

Priser: 
Weekend-festivalpasset koster kr 995,-
og det er halv pris for barn under 18 år.
Overnatting per person per natt:
• I enkeltrom fra kr 895,-
• I dobbeltrom fra kr 535,-
• 3 pers. (leilighet) fra kr 450,-
• 4 pers. (leilighet) fra kr 360,-
• Familieleilighet 5 pers fra kr 325,-
• Familieleilighet 6 pers fra kr 305,-
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ChessParty er for 
unge og gamle, 
nybegynnere og erfarne, 
spillere og tilskuere.

ChessParty.no
22. – 24. mai 2020 på Oslofjord Convention Center

ChessParty er først og fremst et stort sosialt arrangement. Det blir også mange andre 
muligheter for aktiviteter som fotball, skating, bading, båtturer, strandvolleyball, 
bordtennis, grilling og mer. 

Det vil være kurs for både nybegynnere og viderekomne med kjente sjakkprofiler som 
Olga Dolzhykova, Sheila Barth Stanford og Simen Agdestein. Det blir foredrag ved bl.a. 
Henrik Carlsen, far til Magnus Carlsen. 

På PRO Chess League deltar mange av verdens toppspillere som Wesley So, Fabiano 
Caruana, Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave, Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi,
Shakhriyar Mamedyarov, Anish Giri, Jan Krzysztof Duda, Hikaru Nakamura, Alireza 
Firouzja, Jon Ludvig Hammer og juniorverdensmesteren fra 2017 Aryan Tari. De 
innledende runder til PRO Chess League er i gang, og allerede 12. mars vil det være 
klart hvilke fire lag som vil spille finalen i Norge.  

Åpen Fischer Random-turnering med 6 partier hurtigsjakk og 12 med lynsjakk. 
Det er lik pengepremie til vinneren i åpen klasse og vinneren av beste annet kjønn. 
Bonuspremie: Den eller de som leder etter hurtigsjakken får spille mot Fischer 
Random-verdensmester Wesley So. 
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Meraner og Anti-meraner på 
1-2-3
Var du av dem som leste artikkelen om Cambridge 
Springs-varianten, 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 
4.¥g5 ¤bd7, for sort i NSb 2012-3? 
Den kunne friste med varianter som 5.cxd5 exd5 
6.¤xd5? ¤xd5! 7.¥xd8 ¥b4+ 8.£d2 ¥xd2+ 
9.¢xd2 ¢xd8 eller 5.¤f3 c6 6.e3 £a5 7.£c2 
¥b4 8.¥d3 ¤e4 9.¦c1? ¤xg5 10.¤xg5 dxc4, i 
begge tilfeller med en rask seier i vente. 
Men kanskje oppdaget du at langt fra alle hvit-
spillere ville spille skarpe varianter med løperutvik-
ling til g5. Minst like vanlig er 4.¤f3 c6 5.e3 (D):

XIIIIIIIIY 

9rsnlwqkvl-tr0 

9zpp+-+pzpp0 

9-+p+psn-+0 

9+-+p+-+-0 

9-+PzP-+-+0 

9+-sN-zPN+-0 

9PzP-+-zPPzP0 

9tR-vLQmKL+R0 

xiiiiiiiiy

Med denne oppstillingen (som kan oppstå etter 
forskjellige trekkrekkefølger fra begge sider) 
kjemper hvit om en viss fordel uten særlig risiko.
Riktignok blir ikke hvits sortfeltløper så aktiv med 
det første, men sammenliknet med sorts hvitfelts-
løper ser den jo ikke så verst ut. 
Her foreslår jeg Meraner-varianten for sort (og 
en Anti-meraner-variant som ikke krever mye 
merarbeid). 

5...¤bd7
Mest fleksibelt.

6.¥d3 
Naturlig utvikling. Ettersom vi planlegger å slå på 
c4 så snart løperen beveger seg, gjør 6.¥e2 liten 
forskjell. Vi kommer tilbake til Anti-meraner-
trekket 6.£c2, og merker oss bare at det ofte vil 
transponere etter 6...¥d6 7.¥d3.

6...dxc4 
Oppgir fotfestet i sentrum, men vinner tid til 
senere å spille ...c5 eller ...e5.

7.¥xc4 
Løperen flytter for andre gang.

7...b5!
En liten tempovinst. Vi skal se at løperen kan bli 
overraskende sterk på b7.

8.¥d3 (D)

XIIIIIIIIY

9r+lwqkvl-tr0

9zp-+n+pzpp0

9-+p+psn-+0

9+p+-+-+-0

9-+-zP-+-+0

9+-sNLzPN+-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-vLQmK-+R0

xiiiiiiiiy

Klart vanligst. Sort vil gjerne spille ...c5, så hvit 
opprettholder en potensiell trussel mot b-bonden. 
8.¥b3 b4 9.¤e2 har ikke vært populært på lenge, 
men du finner noen analyser i NSbE:2020-1.

8...¥b7
Løperen ser litt rar ut der den peker mot bonden 
på c6, men sorts spill er basert på å gjennomføre 
...c5.

9.0–0 
9.£c2 ¥d6 blir vanligvis en trekkomkastning etter 
10.a3 eller 10.0–0. Viktigere er 9.e4, men uten en 
løper på d6 har sort mange muligheter. Kanskje er 
9...b4 10.¤a4 c5 11.e5 ¤d5 12.0–0 ¦c8 13.dxc5 
¥e7! 14.¥d2 0–0 som i S.Gligoric-B.Larsen, 
Teeside 1972 nøyaktigst. Se NSbE:2020-1 for 
noen analyser.

9...¥d6!? (D)

av Sverre Johnsen
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XIIIIIIIIY

9r+-wqk+-tr0

9zpl+n+pzpp0

9-+pvlpsn-+0

9+p+-+-+-0

9-+-zP-+-+0

9+-sNLzPN+-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-vLQ+RmK-0

xiiiiiiiiy

Dette er mye sjeldnere enn 9...a6, og også 9...
b4 og 9...¥e7 er vanligere. Det er likevel over 
250 partier med stillingen – mange med sterke 
stormestere. 
Løperen er litt utsatt, så sort må være klar til å 
møte hvits sentrumsfremstøt e3-e4 (som regel med 
...e5), og trenger å spille ...c5 for å få liv i hvitfelts-
løperen og bli kvitt svakhetene i c-linjen.

10.e4
Et direkte forsøk på å ta kommandoen. 10.a3 for å 
stoppe ...b4 og fastlegge svarts svakheter i c-linjen 
med b2-b4 er også populært. Etter 10...0–0 er 
verken 11.¥d2 a5 12.¦c1 ¦c8 13.e4 e5 eller 11 
¤g5 e5 særlig problematisk, men du finner noen 
analyser i NSbE:2020-1. 
For 11.£c2 ¦c8 se Parti 1.

10...e5
Dette er nesten alltid riktig reaksjon på hvits sen-
trumsfremstøt.

11.dxe5
Hvit har også prøvd:
a) Etter 11.¤e2 0–0 12.£c2 ser det uprøvde 12...
c5! ut til å utlikne direkte, f.eks. 13.dxc5 ¤xc5 
14.¤g3 ¦c8 =.
b) 11.d5 b4! er også behagelig for sort, f.eks. 
12.dxc6 ¥xc6 13.¤d5 0–0 14.¥g5 ¥xd5 15.exd5 
og i Z.Jeraj-A.Diehl, St Veit 2008 ville blant annet 
15...¦c8 utliknet.
c) 11.¥g5 0–0 12.dxe5 ¤xe5 13.¤xe5 ¥xe5 14.f4 
¥xc3! 15.bxc3 c5 som i P.Basso-R.Svane, Douglas 
2017 ser ut til å ulikne. Se NSbE:2020-1 for noen 
analyser.

11...¤xe5 12.¤xe5 ¥xe5 (D)

XIIIIIIIIY

9r+-wqk+-tr0

9zpl+-+pzpp0

9-+p+-sn-+0

9+p+-vl-+-0

9-+-+P+-+0

9+-sNL+-+-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-vLQ+RmK-0

xiiiiiiiiy

Denne stillingen er kritisk. Hvit har et visst initia-
tiv, og sort har ikke rokert. Men som vi skal se, har 
det også sine fordeler:
a) Kanskje er et rolig trekk som 13.¥e3 best, men 
etter 13...0–0 14.h3 ¦e8 15.£c2 a6 16.¦ad1 £e7 
17.¤e2 c5! 18.¥xc5 £c7 19.f3 ¥xb2 hadde sort 
full utlikning i D.Kosic-G.Kantor, Budapest 2015.
b) 13.f4 ¥d4+ (ikke 13...¥c7? 14.e5 ¤g4? 
15.£xg4 £xd3 16.¦d1 og hvit stod allerede til 
vinst i G.Kasparov-N.Short, Reykjavik rapid 
2004) 14.¢h1 og nå ser 14...h5! 15.£e1 ¤g4 ut 
til å være bra for sort:
a) 16.¤d1?! a6! 17.¥d2 c5 ³ K.Koopmeiners-A.
Voroblievas, Rynia 2013.
b) 16.h3!? ¤f2+ 17.¦xf2 ¥xf2 18.£xf2 £xd3 
19.¥e3 er ikke helt klart, men sort står antakelig i 
overkant.

parti 1

Levon Aronian - Viswanathan Anand 
Tata Steel-Wijk aan Zee 2013

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¤bd7 
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥d6 9.0–0 0–0 
Denne trekkomkastningen gjør liten forskjell.

10.£c2 ¥b7
Der er brikkene på sine normale felter.

11.a3 (D)

I denne artikkelen henvises det til 
NSbE:2020-1 som er en digital tilleggsfil.

Ønsker du å motta Norsk Sjakkblad 
digitalt? Send en e-post til nsf@sjakk.no.
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XIIIIIIIIY

9r+-wq-trk+0

9zpl+n+pzpp0

9-+pvlpsn-+0

9+p+-+-+-0

9-+-zP-+-+0

9zP-sNLzPN+-0

9-zPQ+-zPPzP0

9tR-vL-+RmK-0

xiiiiiiiiy

11...¦c8 
Sort satser på å få spilt ...c5 uten å måtte dekke 
b-bonden med ...a6.

12.¤g5 
Tematisk. Hvit vil bruke trusselen mot h7 til å få 
en springer til e4. Andre muligheter er:
a) 12.¦d1 c5 13.¥xb5 ¥xf3 14.gxf3 cxd4 
15.¦xd4 ¥e5 16.¦d1 ¦c5 17.£e2 £b8 18.f4 
¥xc3 19.¥xd7 ¤xd7 20.¦xd7 ² H.Nakamura-D.
Navara, Prague 2014.
b) Etter 12.b4 er 12...c5!? spillbart, men antake-
lig er det best å forberede bondefremstøtet med 
12...a5 13.¦b1 axb4 14.axb4 og først nå 14...c5 
15.bxc5 ¥xf3. Mye tyder på at korrekt spill fører 
til evig sjakk. Se NSbE:2020-1 for eksempler og 
analyser.

12...c5! 
Kompromissløst. Det skal sies at verken 
12...¥xh2+ 13.¢xh2 ¤g4+ 14.¢g1 £xg5 15.f3 
eller 12...h6?! 13.¤ge4 ¥b8 14.b4 er veldig 
fristende.

13.¤xh7 
Ikke 13.¤xb5? ¥xh2+ 14.¢xh2 ¤g4+ 15.¢g1 
£xg5, f.eks. 16.f3 cxd4 17.£e2 ¤ge5 18.e4 £e7 
19.¤xd4 £d6 og sort stod til vinst i V.Cherny-
ak-A.Warakomska, Starý Smokovec 2018.
Derimot er nok 13.¥xh7+ ¢h8 14.f4 g6 15.¥xg6 
fxg6 16.¤xb5 ¥b8 17.£xg6 kritisk. B.Michiels-L.
Fressinet, Montpellier 2015 fortsatte 17...£e8 
18.£h6+ ¢g8 19.¤c3 ¦f7 20.¤xf7 ¢xf7 
21.f5 £h8 22.fxe6+ ¢xe6 23.£xh8 ¦xh8 med 
likt spill. Du finner partiet med noen analyser i 
NSbE:2020-1.

13...¤g4 14.f4 

Eller 14.h3 ¥h2+ 15.¢h1 £h4 16.¥e4 ¥xe4 
17.£xe4 f5 18.£xe6+ ¢xh7 19.£xd7 cxd4 
20.exd4 ¥b8 = T.Iljin-A.Shaginjan, Astrakhan 
2013.

14...cxd4 15.exd4 (D)

XIIIIIIIIY

9-+rwq-trk+0

9zpl+n+pzpN0

9-+-vlp+-+0

9+p+-+-+-0

9-+-zP-zPn+0

9zP-sNL+-+-0

9-zPQ+-+PzP0

9tR-vL-+RmK-0

xiiiiiiiiy

15...¥c5!! 
Fantastisk.

16.¥e2 
16.¤xf8? ¥xd4+ 17.¢h1 £h4 vinner for sort. 
Sorts hovedpoeng er 16.dxc5? ¤xc5 17.¤xf8 
(17.¥e2 £d4+ 18.¢h1 ¤f2+ 19.¦xf2 £xf2 
vinner for sort) 17...£d4+ 18.¢h1 ¤xd3 19.h3 
¤df2+ 20.¦xf2 ¤xf2+ 21.¢h2 ¤d3 og sort har 
klar fordel.

16...¤de5!! 
Oppfølgertrekket er like fantastisk. Hovedpoenget 
er truslene mot d4.

17.¥xg4 ¥xd4+ 18.¢h1 ¤xg4 19.¤xf8 (D)

XIIIIIIIIY

9-+rwq-sNk+0

9zpl+-+pzp-0

9-+-+p+-+0

9+p+-+-+-0

9-+-vl-zPn+0

9zP-sN-+-+-0

9-zPQ+-+PzP0

9tR-vL-+R+K0

xiiiiiiiiy

19...f5!
Et nytt spektakulært trekk, men også 19...¢xf8 
20.£h7 f5 21.h3 ¦xc3! vinner.
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20.¤g6 £f6 21.h3 £xg6 22.£e2 £h5?! 
Enda sterkere er 22...£h6! 23.£d3 £h4 24.¤e2 
¤f2+ og sort vinner.

23.£d3 
Etter 23.¦f3 ¥xf3 24.£xf3 ¤f2+ 25.¢h2 £xf3 
26.gxf3 ¤d3 slipper hvit aldri løs. Heller ikke 
23.£xe6+ ¢h7 24.¤d5 ¦c2 25.¦f3 hjelper, f.eks. 
25...¤f6 26.¤xf6+ ¥xf6 27.£b3 ¥xf3 28.£xf3 
£xf3 29.gxf3 ¥d4! og hvit er pakket fullstendig 
sammen.

23...¥e3!
Truer ugarderlig ...£xh3 (Stockfish påpeker at 
23...£h4! 24.¥d2 ¥e3! er enda nøyaktigere) 0–1
Kan du spille slik med sort? Da er ...¥b7 og ...¥d6 
(uten ...a6) oppstillingen for deg. 

aNtimeraNer 

Hvis du likte Meraner-varianten, bekymrer det 
kanskje at det fins en Antimeraner-variant? Hel-
digvis er den ikke noe stort problem hvis du liker 
tidlig ...¥d6:

6.£c2 
Å utsette utviklingen av hvitfeltsløperen, gjør det 
mindre fristende å slå på c4.

6...¥d6! (D)

XIIIIIIIIY

9r+lwqk+-tr0

9zpp+n+pzpp0

9-+pvlpsn-+0

9+-+p+-+-0

9-+PzP-+-+0

9+-sN-zPN+-0

9PzPQ+-zPPzP0

9R-vL-mKL+R0

xiiiiiiiiy

Dette passer godt i vårt repertoar. Hvit har ikke 
mange nyttige utviklingstrekk, og 7.¥d3 (eller 
7.¥e2) 7...dxc4 8.¥xc4 b5 9.¥d3 0–0 10.0–0 
fører direkte til Meraner-varianten.

7.b3 
Hovedalternativet er 7.g4!?, men etter 7...h6 

(7...¤xg4 er også helt ok) 8.¦g1 e5 9.cxd5 cxd5 
10.¤b5 ¥b8 er hvits konge utsatt og sorts stilling 
antakelig lettest å spille. Se NSbE:2020-1 for noen 
eksempler.

7...0–0 8.¥b2 
Naturlig, men antakelig er 8.¥e2 £e7 9.0–0 b6 
10.¥b2 nøyaktigere. Se NSbE:2020-1 for noen 
eksempler.

8...e5
Åpner spillet for å utnytte at hvit ikke har rokert.

9.cxd5 cxd5 10.dxe5 ¤xe5 (D)

XIIIIIIIIY

9r+lwq-trk+0

9zpp+-+pzpp0

9-+-vl-sn-+0

9+-+psn-+-0

9-+-+-+-+0

9+PsN-zPN+-0

9PvLQ+-zPPzP0

9tR-+-mKL+R0

xiiiiiiiiy

Stillingen er omtrent lik, men hvit må være forsik-
tig:
a) For 11.¥e2 se Parti 2.
b) 11.¤b5 ¤xf3+ 12.gxf3 ¥b4+ 13.¥c3 ¥xc3+ 
14.£xc3 ¥d7 = M.Sjoberg-A.Matros, Stockholm 
2000.
c) 11.¤xe5 ¥xe5 12.¥d3 ¦e8 13.¤e2 d4 14.exd4 
¥xd4 15.¥xd4 £xd4 16.0–0 £b6 = M.Bara-
eva-N.Ziaziulkina, Budva 2013.

parti 2

V.Kortschnoj - A.Beliavsky 
Leon 1994

1.c4 c6 2.d4 d5 3.e3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¤f3 ¤bd7 
6.£c2 
Enda en av mange mulige trekkrekkefølger.

6...¥d6 7.b3 0–0 8.¥b2 e5 9.cxd5 cxd5 10.dxe5 
¤xe5 11.¥e2?! 
Dette er vanskelig for hvit, men Kortschnoj hadde 
stor tillit til sine forsvarsevner.

11...¤xf3+! 12.¥xf3 d4! (D)
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XIIIIIIIIY

9r+lwq-trk+0

9zpp+-+pzpp0

9-+-vl-sn-+0

9+-+-+-+-0

9-+-zp-+-+0

9+PsN-zPL+-0

9PvLQ+-zPPzP0

9tR-+-mK-+R0

xiiiiiiiiy

Dette bondeofferet utnytter at hvit ikke har rokert.

13.exd4?!
Etter 13.¤e4 ¤xe4 14.¥xe4 dxe3 15.0–0 exf2+ 
16.£xf2 har hvit kompensasjon for bonden, men 
15...£g5 virker bedre.

13...¦e8+ 14.¢f1 
Eller 14.¤e2 ¥b4+ 15.¥c3 ¥f5! 16.£d2 
(16.£xf5 ¥xc3+) 16...¥xc3 17.£xc3 ¦c8 18.£b4 
¥d3 µ.

14...£a5 15.£d1 
15.¦d1 ¥f5 16.£d2 ¦ac8 er også best for sort.

15...¥b4 16.¦c1 ¥d7 17.a3 
Ikke 17.¥xb7? ¥xc3 18.¥xc3 £b5+ og løperen 
faller.

17...¥xc3 18.¦xc3 
Også etter 18.¥xc3 £xa3 19.¥xb7 ¦ab8 20.¦a1 
£e7 er sorts initiativ viktigere enn materiellet, 
f.eks. 21.¥f3 ¤e4 22.¥xe4 £xe4 og svart har klar 
fordel.

18...¤d5 19.¥xd5 
19.¦c5? ¥b5+ 20.¢g1 ¦e1+ og svart vinner.

19...£xd5 20.a4 ¦ac8 21.f3
21.¦xc8 ¥xc8 22.f3 ¦e3 23.¢f2 ¦xb3 24.£e2 er 
et litt bedre forsøk.

21...¦xc3 22.¥xc3 ¦e3 (D)

XIIIIIIIIY

9-+-+-+k+0

9zpp+l+pzpp0

9-+-+-+-+0

9+-+q+-+-0

9P+-zP-+-+0

9+PvL-trP+-0

9-+-+-+PzP0

9+-+Q+K+R0

xiiiiiiiiy

Med ulikefargede løpere er som regel aktivitet 
viktigere enn materiell.

23.¥a1 
Dette sørgelige trekket er beste sjanse. Etter 
23.£d2? ¦xf3+! 24.gxf3 £xf3+ 25.¢g1 angir 
Stockfish 25...¥h3! med matt i ni.
23...¦xb3 24.¢f2 ¥xa4 25.¦e1 (D)

XIIIIIIIIY

9-+-+-+k+0

9zpp+-+pzpp0

9-+-+-+-+0

9+-+q+-+-0

9l+-zP-+-+0

9+r+-+P+-0

9-+-+-mKPzP0

9vL-+QtR-+-0

xiiiiiiiiy

Svarts initiativ og ekstrabonde bør avgjøre.

25...f6
Naturligvis ikke 25...¦b2+?? 26.¥xb2 ¥xd1 
27.¦e8 matt.

26.£c1 ¥c6 27.£f4 h5 28.h4 ¦a3 29.¢g3 ¦a2 
30.¥c3 £f7 31.£f5? 
Sort vinner også etter 31.¢h3 £g6 32.¥d2 £d3.

31...£c7+ 0–1
Etter 32.f4 ¦xg2+ 33.¢h3 vinner f.eks. 33...¦f2 
34.¦e3 ¥d7 dronning.
Med Cambridge Springs og Meraner-varianten 
på plass har du det meste du trenger for å møte 
Dronninggambiten med sort. Kanskje blir 
Avbyttevarianten og Katalansk tema i et senere 
nummer. �



NSb #1/2020 33

Oppgaver og studier!
En samling kritiske stillinger og sluttspillstudier til å løse. Hints 
finner du på toppen av side 66, men kikk forsiktig, fordi løsninger 
fortsetter derunder! – JT

XIIIIIIIIY

9 + tr + +0

9zpkzp +Pzpp0

9 +n+ + +0

9+ + + + 0

9 + + vL +0

9+ + + + 0

9P+P+ zPPzP0

9+ + tR mK 0

xiiiiiiiiy

1: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9+p+ wqpzpp0

9p+ vl + +0

9+ +PsN + 0

9 + zP + +0

9+ + +Q+ 0

9PzP + + zP0

9+K+R+ tR 0

xiiiiiiiiy

4: Hvit trekker og vinner 
XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9zp + vL + 0

9 zP + + +0

9+k+ + + 0

9 + +ntr +0

9+K+ + + 0

9P+ + + +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

7: Hvit trekker og vinner

XIIIIIIIIY

9 + + trk+0

9+ + +R+p0

9p+ +p+pvl0

9+ wq zP + 0

9 + + + wQ0

9+ + + zP 0

9 vL + tRPmK0

9+ +r+ + 0

xiiiiiiiiy

2: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9r+ + +k+0

9+ zp +p+p0

9 + zp +pvL0

9+ +Pvl + 0

9 tRP+ + +0

9+ + wQ zPP0

9 + + zP mK0

9+ + +q+ 0

xiiiiiiiiy

5: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + +q+L+0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + +k+ +0

9+Q+ + + 0

9 + + + mK0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

8: Hvit trekker og vinner

XIIIIIIIIY

9 + + +r+0

9tr zp +pzpk0

9pzp zp + zp0

9+ +P+P+n0

9 + +P+ wq0

9+ tR +P+ 0

9PzP +L+ +0

9mK wQ + tR 0

xiiiiiiiiy

3: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + +rtrk+0

9zp zp + + 0

9 +QzpP+ zp0

9+psn wq + 0

9 + + + +0

9+P+Pzp + 0

9P+ + +LzP0

9+ + tRRmK 0

xiiiiiiiiy

6: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + + mK +0

9+P+ + + 0

9 tR + + +0

9wq tr + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + tR + +0

9mk + + + 0

xiiiiiiiiy

9: Hvit trekker og vinner
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Medlemsvekst, store turneringer og 
samarbeid over klubbgrensene.
Tekst: Ole Valaker Foto: Tom Eriksen

Etter sammenslåingen av Hordaland og Sogn og 
Fjordane er Vestland sjakkrets en soleklar nummer 
2 bak Oslo på siste medlemsliste fra Norges Sjakk-
forbund, med 446 registrerte spillere. De er fordelt 
på hele 16 klubber, og Vestlandsserien har fått et 
kraftig oppsving.

Med spillehelger der alle i 1. og to avdelinger i 
2. divisjon er samlet på ett brett, har også statusen 
og gjennomføringen gått opp flere hakk. Og neste 
sesong blir det 3. divisjon.

Ildsjeler har på hver sin måte bidratt til 
oppsvinget:

 X 1) I sjakkretsen har den nye lederen Roger 
Sætre tatt tak i seriesjakken og også skapt det 
nye KM i hurtigsjakk.

 X 2) Det siste året er det etablert med egne 
kvinnekurs og -kvelder i Bergens Schakklub 
med Sara Marie Bjørkly og Anita Grønnestad 
i spissen. Søråshøgda har eget jentekurs.

 X 3) Lenge før dette arbeidet startet, har det 
vært en forrykende serie av norgesmesterskap 
og Barnas Grand Prix, som på mange måter 
startet med ungdoms-NM i 2015. Det var et 
mesterskap som ble kåret til tidenes beste av 
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Førsteraden, og der alle bidragsytere fra totalt 
fem klubber jobber gratis. Overskuddet gikk 
til det lokale barne- og ungdomsarbeidet.

Det er også en viktig faktor at mange klubber får 
inn gode penger på grasrot.

Iveren etter å få store mesterskap til Bergen har 
bare fortsatt, og det neste halvannet året står føl-
gende godbiter på menyen:

 X  Jente-NM og kvinne-NM 2020
 X  Landslagssamling for barn/unge for første 

gang
 X  Bergen Spillfestival
 X  Ungdoms-NM 2020
 X  Og ikke minst Landsturneringen 2021

De to siste arrangementene har Sotra, Bergens og 
Søråshøgda gått sammen om.

- De gode samarbeidsforholdene mellom klub-
bene i vår region gjør oss i stand til å mønstre 
massivt på større arrangement, sier internasjonal 
dommer Tom Eriksen (han kan du lese mer om 
under punktet Sotra Sjakklubb).

I tillegg er det skapt en paraply, Bergen Sjakk-
festival, som bidrar til sjakken under Bergen 
Spillfestival, og sosiale eventer som hansasjakk og 
julebord.

På klubbnivå er det avgjørende at det finnes lede-
re som tilsynelatende aldri går lei - Eirik Gullaksen 
(Bergens), Tom Eriksen (Sotra) og Ole Valaker 
(Søråshøgda). 

Tidenes klubbkveld i Sotra, ifølge Tom Eriksen. Bildet er tatt under fjorårets klubb-
mesterskap i lynsjakk.

Nå er det gode tider 
i Bergen



NSb #1/202036

Derfor skal vi se litt nærmere på deres arbeid og 
de tre store klubbene i Bergen og omegn:

Bergens Schakklub
Eirik Gullaksen ble æresmedlem i Norges Sjakk-

forbund i 2018.
Hele sjakk-Norge vet at "Gullet" står bak ber-

gensjakk.no, men han tar også det aller meste av 
papirarbeidet i Bergens Schakklub. Og i Bergens 
Schakklub Ungdom når det trengs.

Ja, han har faktisk en jobb ved siden av.
Som spiller og kaptein på klubbens serielag kan 

Gullaksen nå glede seg over at laget leder elitese-
rien. Og at førstebordspiller Benjamin Haldorsen 
satser for å bli Vestlandets første stormester.

Hvis du mot formodning ikke har fått med deg 
at IM Eirik Gullaksen også er en sterk sjakkspiller, 
som gjerne tar seg en avstikker til London eller an-
dre småbyer, så se hvordan han herjet med Daniel 
Nordquelle:

E Gullaksen (2334) - D Nordquelle, (2190)
Eliteserien 2019-20 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.e4 dxe4 5.¤xe4 
¥b4+ 6.¥d2 £xd4 7.¥xb4 £xe4+ 8.¤e2 ¤a6 
9.¥f8 £e5 10.£d2 ¥d7 11.¥d6 £f6 12.0–0–0 
0–0–0 13.£e3 b6 14.¤c3 ¤h6 15.¤e4 £g6 

XIIIIIIIIY

9 +ktr + tr0

9zp +l+pzpp0

9nzppvLp+qsn0

9+ + + + 0

9 +P+N+ +0

9+ + wQ + 0

9PzP + zPPzP0

9+ mKR+L+R0

xiiiiiiiiy

16.c5 b5 17.a4 ¤c7 18.axb5 ¤f5 19.£a3 ¤xd6 
20.¤xd6+ ¢b8 21.b6 1–0

Torstein Bae sa en gang at hvis det går bra for 
Oslo Schakselskap, så går det bra for norsk sjakk. 
I vest kan vi si at hvis det går bra for Bergens 
Schakklub, går det bra i Bergen. At Bergens nå eier 
klubblokalene i Rosenberggaten, har bidratt til 
det. Det er en lang vei fra de falleferdige trappene i 
Hollendergaten, som de forlot i 2010.

Bergens er faktisk forbigått av Søråshøgda som 
byens største barne- og ungdomsklubb, men 
veksten i antall voksen-medlemmer er upåkla-
gelig. Med 156 medlemmer er klubben Norges 
fjerde største.Særlig NM for lyn- og hurtigsjakk i 
januar 2019 førte til et solid oppsving for Bergens 
Schakklub. Turneringen aktiverte både nye og 
gamle medlemmer. Klubbens kurs for voksne og 
for kvinner har også hjulpet godt på.

NSF President Morten Madsen i kamp mot ildsjel Eirik Gullaksen.
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Sotra Sjakklubb
Klubben på Straume utenfor Bergen er NSF-pre-

sident Morten Lillestøl Madsens lekegrind. 
Den ble stiftet i 1992, og typisk nok inviterte 

Sotra også nøkkelpersoner fra andre klubber til 
sin jubileumsfest i 2017. Det sies at en ildsjel som 
ble invitert, takket nei fordi han ikke er så glad i 
festing. Da poengterte Morten Madsen at ved-
kommende også var invitert som tillitsvalgt - og 
klubben sendte en annen person.

Sotra har nå 79 medlemmer i alderen 9 til 90 år, 
og ytterligere 35 medlemmer i Sotra SKU. Klub-
ben holder til i Einarsensgården på Lille Sotra, 
cirka 15 minutter kjøring vestover fra Bergen. De 
har klubbkvelder på torsdager.

- Alle er velkomne. Vi elsker å få gjester fra andre 
klubber på besøk, så hvis du er i bergenstraktene 
en torsdagskveld og spillesugen, er det bare å 
komme, sier primus motor Tom Eriksen.

På grunn av grasroten og at de slipper å betale 
husleie i Einarsengården, har Sotra så god økono-
mi at de har sluttet å ta avgifter på klubbkveldene.

Det skader heller ikke at Tom Eriksen gjør det 
aller meste gratis.

- Vi har et problem med det der. Noen ganger 

må vi tvinge ham til å ta honorar, sier Hanne 
Sekkingstad i klubben.

Vanligvis opptrer Eriksen som dommer, men 
han går ikke av veien for en fight på brettet heller. 
Nettopp i høstmesterskapet i Sotra fikk han 
ordentlig fart på brikkene mot Ronny Hagelin.

XIIIIIIIIY

9 +ktr tr +0

9zp zp vl + 0

9 zp +q+p+0

9snP+ zp +p0

9 + +Nsn zP0

9+ zP +LvL 0

9P+Q+ zPP+0

9+ +R+RmK 0

xiiiiiiiiy

Tom Eriksen - Ronny Hagelin 2019 

24.¤g5 
Baner vei for dronningen.
24...¥xg5 25.£e4! ¤d5 26.hxg5 ¦xf3 
Et desperat forsøk å klippe klør, men det hjelper 
ikke.
27.gxf3 ¤b7 28.c4 ¤c5 29.cxd5! ¤xe4 30.dxe6 
¤xg3 31.¦xd8+ ¢xd8 32.fxg3 1–0 
Kruttrøyken har lagt seg og svart mangler et tårn.

Et pussig poeng i ildsjel-sammenheng er at Sotra 
oppsto i ruinhaugen etter Fyllingsdalen, beteg-
nende nok en klubb som gikk inn fordi ildsjelene 
ble utbrent etter to ungdoms-NM på rad. Mange 
av medlemmene i Fyllingsdalen på 80-tallet er 
fortsatt aktive i Sotra.

Søråshøgda
Klubben som vokste ut av et SFO-kurs i 2012, 

er blitt stor både i lokal og nasjonal sammenheng. 
Med 119 medlemmer er barne- og ungdomsklub-

«Torstein Bae sa en gang at hvis det 
går bra for Oslo Schakselskap, så går 

det bra for norsk sjakk. I vest kan 
vi si at hvis det går bra for Bergens 

Schakklub, går det bra i Bergen» 
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ben nå størst i Bergen, og favner bredt i bydelene 
Fana og Ytrebygda.

Søråshøgda har tre lag i Vestlandsserien der store 
og små spiller sammen. Førstelaget - der stammen 
er 15 år eller yngre tok tredjeplass i 1. divisjon. 
Klubben mønstret også et rent barnelag i 2. 
divisjon med snittalder på 11 år. Dette laget klarte 
mot alle odds å unngå nedrykk.

Klubben har åpent to ganger i uken, og arrange-
rer i tillegg sommerleir (61 deltakere i fjor), årlig 
hyttetur og en rekke SFO-kurs på skoler i nærom-
rådet.

I fjor sørget sjakklubben for at Søråshøgda - Ber-
gens største barneskole - fikk et gigant-sjakkbrett. 
Klubben har også gitt bort mye materiell til lokale 
skoler.

Søråshøgda har spillekvelder tirsdag og et om-
fattende turnerings- og kursprogram på onsdager. 
Superonsdagene - ratet hurtigsjakk og noen ganger 
lynsjakk - har vist seg populære med en deltaker-
topp på 42 i januar.

Klubben har arrangert brorparten av Barnas 
Grand Prix i Bergen de siste årene, i fjor en slik 
turnering cirka hver måned. I disse turneringene er 
det pokal til alle.

Det er Søråshøgda alene som arrangerer jen-
te-NM og kvinne-NM 2020, med et program 
beskrevet av en av nestorene i norsk kvinnesjakk 

med ordene "her er det mye vi aldri har sett før".
Det er også Søråshøgda som står bak landslags-

samlingen for barn og unge i april, den første 
utenfor Oslo-regionen.

- Vi kan ikke se på det som noe annet enn stor 
tillitserklæring både faglig og organisatorisk, sier 
Ole Valaker.

Haukås og Hordvik
La oss også nevne to nye klubber som har tettet 

et hull nord i byen. I mange år var Åsane uten 
sjakktilbud. Så kom Haukås og barneklubben 
Hordvik.

Haukås har samlet studenter, foreldre, gamle spil-
lere og talenter som tvillingparene Theo og Heine 
Johannessen og Fredrik og Joakim Aasen. 

Og det var Haukås - klubben som ikke har med-
lemskvelder - som vant Vestlandsserien. 

Forretningsmannen Kjetil Aasen har tre sjakk-
sønner og er også velvillig sponsor til mange slags 
lokale sjakkaktiviteter. Nå må han kanskje belage 
seg på en ny regning: Spill i eliteserien …�

Ildsjelene (fra venstre) Ole Valaker, Tom Eriksen og Roar Nærheim under Åpent NM 
i Lyn- og hurtigsjakk i fjor.
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Ildsjel i særklasse
Jan Synnestvedt ble før jul utnevnt til æresmedlem i Nordstrand 
sjakklubb.

Tekst: Espen Løken

Jan Synnestvedt er et av klubbens mest aktive 
medlemmer. Han er klubbmester i lynsjakk og 
hurtigsjakk og er fast deltager i klubbmesterskapets 
mesterklasse. Jan ble klubbmester i hurtigsjakk 
senest i 2017. Jan har dessuten deltatt i en rekke 
NM og har siden 1970 totalt 39 deltagelser i 
Landsturneringen. Jan har et sterkt konkurranse-
instinkt, og har meget gode prestasjoner både i 
sjakk og bridge.

Nedla stort arbeid

Jan har vært medlem 
av Nordstrand sjak-
klubb siden 1963. Han 
var formann i klubben 
1984-1988. Jan er også 
kretsdommer og har vært 
turneringsleder i NSK 
på 1980- og 1990-tallet. 
Han jobbet også som 
turneringsleder på Gaus-
dal gjennom mange år. 
Turneringene på Gausdal 
ga norske sjakkspillere 
muligheten til å møte 
internasjonal motstand 
og var på den tiden en 
av de få turneringene der 
norske toppspillere kunne 
ta IM- og GM-napp.

Dette var også en tid der 
påmelding, resultatservice, rundeoppsett og kalku-
lering av ratingprestasjoner ble gjort manuelt. 

Jan stiftet Nordstrand Grand Prix sammen med 
Morten Sand i 1985 og nedla et stort arbeid med 
disse turneringene. Dette var før data gjorde sitt 
inntok, så arbeid med rundeoppsett, resultatlister 
og påmelding tok sin tid! Dessuten hjalp han til 

med praktiske gjøremål som kjøkkentjeneste og 
oppstilling av brett, brikker og klokker. 

Vidar Gundersen skriver i NSKs klubbhistorie: 
«Jeg synes egentlig aldri at Jan har fått tilstrekkelig 
honnør og annerkjennelse for at så mange vellyk-
kede turneringer ble gjennomført. Etter mitt syn 
var han arkitekten og generalen i pionertiden».

stiller alltid opp

Jan arrangerte også flere 
pokalkamper mot Strømmen 
sjakklubb og Moss Schack-
klubb, og ble tildelt Nord-
strand sjakklubbs hederstegn 
i 1995.

På begynnelsen av 1980 
tallet stilte NSK for første 
gang lag i Østandsserien. Jan 
spilte den gang sammen med 
Tor Gulbrandsen, Per Kris-
tian Vigdal, Petter Henrik 
Lysedal og Finn Marcussen. 
Laget brukte tre år på å ryk-
ke opp i 2. divisjon i 1985. 
Året etter rykket samme lag 
opp i 1. divisjon.

Dessuten har Jan gjennom 
mange år hatt ansvar for 
matlagning og gjennomfø-
ring av klubbens fester og 

jubileer. Han stiller alltid opp for klubben både 
som spiller i Østlandsserien og dersom det trengs 
en hjelpende hånd. Han bidro også sterkt til 
klubben jubileumsbok som ble utgitt til klubbens 
60-årsjubileum.

Styret i Nordstrand sjakklubb utnevner derfor 
Jan Synnestvedt til æresmedlem i Nordstrand 
sjakklubb. �

En blid Jan Synnestvedt har fått 
blomster og æresmedlemskap 
av styret i Nordstrand sjakklubb 
ved Espen Løken. Foto: Valdemar 
Staunsbjerg.
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Hvor ble det av 
Gerd, Ida og Vibeke?
På samme måte som det ikke alltid er enkelt å omsette en vinststil-
ling til seier, kan det se ut som om sjakkforbundet har skuslet bort 
en gylden sjanse til økt kvinnesatsing.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Søkelys har blitt satt på utfordringene innen 
kvinnesjakken i den senere tid, blant annet gjen-
nom artikler i Morgenbladet. Kun en liten andel 
av aktive sjakkspillere er kvinner. De fleste kvinne-
lige sjakkspillerne begynner å spille som barn, og 
to tredjedeler lærte reglene av familiemedlemmer. 

fifty-fifty

Dessverre slutter de fleste igjen før de fyller tjue. 
Av 110 spurte over 16 år, var 60 prosent ikke len-
ger aktive, viste en undersøkelse som ble presentert 
av daværende visepresident Vibeke Ekeland Grønn 
på Norges Sjakkforbunds kvinnekonferanse i mars 
i fjor. 

Noe kunne vært gjort for å snu denne trenden. 
Kongressen i 2018 valgte for første gang i forbun-
dets mer enn hundreårige historie et sentralstyre 
med 50 prosent kvinner (fire av åtte – den niende 
representanten velges av Ungdommens Sjakkfor-
bund). 

sporet av

Alt lå dermed til rette for en tydelig kvinneprofil. 
Men allerede på kongressen året etter trakk tre av 
kvinnene seg fra styret, inkludert visepresidenten 
gjennom tre år, Vibeke Ekeland Grønn. De øvrige 
var Gerd Andersen og Ida Hovind Landsverk. De 
tre fikk verken blomster eller takk for innsatsen, 
og har senere ikke fått noen oppmerksomhet. I det 
nye sentralstyret er kvinneandelen halvert til to 
representanter. Hva skjedde egentlig?

- Vi som utgjorde opposisjonen i Kindred-saken, 
men fikk flertall på kongressen, endte altså med å 
forlate styret. Til tross for denne vanskelige saken, 
og den splittelsen den medførte, skulle vi aller 
helst sett av vi kunne fortsette å jobbe til det gode 
for norsk sjakk. Slik prosessen og saken utviklet 
seg, fant vi dette ikke mulig, forteller Ida. 

– Vi opplevde raskt at prosessen tok en vending 
bort fra det vi anser som det mest sentrale spørs-
målet, hvorvidt NSF skal være upolitisk eller ikke. 

«Hvis man vil ha med damene, 
må man også godta at vi vil sette 

vårt preg på organisasjonen»
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Jeg ble dratt inn i dragsuget til å tro at dette kun 
gjaldt spørsmålet om en lisensmodell er bra eller 
ikke. Etter hvert skjønte jeg at dette var en foren-
kling av en kompleks problemstilling. Det hele ble 
veldig stressende når beslutninger skulle tas raskt, 
og vi ikke kunne diskutere saken med andre på 
grunn av taushetsplikt. 

Vi satt igjen med en følelse av at våre kritiske 
innspill underveis ikke ble tatt på alvor. I ettertid, 
da diskusjonen åpnet seg for den store med-
lemsmassen, så vi at nettopp disse innspillene var 
høyst relevante, istemmer Gerd. 

Det viste seg at flertallet på kongressen hadde 
mange av de samme innvendingene som vi satt 
med. Derfor var det viktig å få fram at det ikke var 
et enstemmig styre som førte an på ja-siden, fort-
setter Vibeke. - Innad i styret var det tøft å være 
mindretallet som stilte de kritiske spørsmålene, 
men heldigvis har vi fått gode tilbakemeldinger et-
terpå fra medlemmer som takket oss for at vi turte 
å stå på for at medlemmene skulle få kjennskap til 

alle sider av prosessen. Det gjorde det lettere for 
andre å delta i debatten.

eN Ny orGaNisasjoNskultur

De tre mener at det er mye lærdom å trekke ut 
av prosessen i etterkant. Spesielt når det gjelder 
risikoen for gruppetenkning og konsensusregime 
som oppstår i lukkede fora. 

- Vi ble sett på som vanskelige, men det eneste vi 
ville, var at styret skulle være profesjonelt, vurdere 
alle aspekter av saken og ikke skyve noe under 
teppet, forklarer Ida.

Vi gjorde en samvittighetsfull jobb etter beste 
evne, fordi vi er oppriktig glade i sjakkmiljøet selv 
om det førte til at vi fikk enkelte mot oss, supple-
rer Gerd. 

– Det er paradoksalt at vi som var i mindretall i 
styret, men representerte et overveldende flertall 
på kongressen, ble skviset. Det er det mange med 
organisasjonserfaring både i og utenfor sjakken 
som reagerer på.

Fra venstre: Visepresident Vibeke Ekeland Grønn, forbundsstyremedlem Gerd 
Andersen og forbundsstyremedlem Ida Hovind Landsverk under fjorårets 
sjakk-kongress i Larvik. Bak: Vi er alle samme folk.
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Vibeke opplevde en rykteflom om at hun bare 
kjørte saken fordi hun ønsket å bli president.

- Absurd! Jeg har vært helt åpen i alle fora om 
hva jeg har tenkt og ment underveis i arbeidet med 
Kindred-saken, også min egen tvil. For å unngå 
alle spekulasjoner om mine motiver, visste jeg at 
jeg ikke kunne stille som presidentkandidat når jeg 
tok dissens. 

Dessuten hadde jeg gitt sittende president et løfte 
om at jeg ikke ville stille som benkekandidat uten 
å underrette ham på forhånd, sier Vibeke. 

- Når det er sagt, synes jeg jo at det kanskje ikke 
ville ha vært unaturlig med en kvinnelig president 
etter 31 mannlige. Jeg har sagt at jeg kunne være 
villig til å påta meg oppgaven, men dette er ingen 
personlig ambisjon for meg, fortsetter Vibeke og 
legger til: 

- Hvis man vil ha med damene, må man også 
godta at vi vil sette vårt preg på organisasjonen og 
bidra med vår kompetanse, ikke bare sitte stille ved 
enden av bordet. En slik meningsbryting vil føre 
til at forbundet vokser og utvikler seg.

- Mange sjakkforbund rundt i verden har hatt 
kvinnelige presidenter. Nå er tiden moden for 
dette i Norge, sier Gerd Andersen. 

ikke i varmeN

Vibeke Ekeland Grønn understreker at hun rea-
gerte på en «gutta boys»-kultur i forbundet lenge 
før Kindred-saken overskygget det meste. Dette 
kan intervjueren bekrefte. 

Før kongressen i 2018 ledet han valgkomiteen og 
fikk en frustrert Ekeland Grønn på telefonen. Hun 
følte at hun ikke ble tatt alvorlig, og var innstilt 
på å trekke seg, noe som ble et viktig motiv for å 
styrke kvinneandelen i styret.

- Jeg har tatt opp saken om og om igjen, som 
regel i rolige former, men opplever at det mest er 
et ønske om å fylle kvinnekvoten formelt, at de 
ikke ønsker å slippe oss helt inn i varmen, forklarer 
hun. Den siste perioden opplevde jeg ikke styret 
som lydhørt, men som at de heller ville skyve 
problemene under teppet. 

Et annet eksempel i denne sammenhengen er 
prosessen rundt VM-søknaden til Stavanger, der 
styret ikke fikk den informasjonen vi trengte, 
tilføyer Gerd. 

 – Og etter striden på kongressen virker det som 
all diskusjon om medlemsdemokrati og organisa-
sjonsutvikling skal legges lokk på for husfredens 
skyld. 

må bli syNliGe

De tre forteller at de har tilbudt seg å stille i et 
møte med forbundsledelsen for å snakke gjennom 
sakene som har blitt liggende, men at de ikke har 
fått noen respons. De synes at det er skuffende at 
presidenten ikke er villig til å evaluere prosessen i 
etterkant.

- Vi er ikke interessert i å starte noen ny debatt 
om Kindred-saken, men hvis man skal komme 
noen vei med kvinnesatsingen, er det viktig at 
kvinnenes innsats synliggjøres og verdsettes. Syn-
liggjøring av kvinner var et av flere tiltak foreslått 
i rapporten fra kvinnerekrutteringsutvalget, og da 
blir det for eksempel rart at man unnlater å nevne 
at rapporten som det stadig refereres til for å legi-
timere forbundets kvinnesatsing, er utarbeidet av 
kvinner i forbundet: Vilde Bjerke, Ellen Carlsen og 
Vibeke Ekeland Grønn, understreker Gerd.

mye positivt 
- Selv om vi har vært ute i hardt vær, er det 

imidlertid viktig for oss å formidle hvor glade vi er 
i sjakkmiljøet og grasrota, poengterer Ida Hovind 
Landsverk, som fortsatt er aktiv i miljøet både som 
sjakkspiller og arrangør av kurskvelder som samler 
mange nye kvinnelige spillere. 

-Ja, det gode miljøet i sjakken har vært ho-
vedmotivasjonen vår for å jobbe som frivillige, 
istemmer Vibeke, som har reist land og strand i 
sjakk-Norge de siste femten årene som ansatt i 
forbundet, sjakk-mamma, frivillig og sjakkspiller. 

- Alle ildsjelene som legger ned mye arbeid for å 
skape gode, inkluderende møteplasser for sjakk-
glade mennesker rundt om i landet er kistegullet i 
organisasjonen.

Gerd nikker samtykkende. 
– Heldigvis er det fortsatt hyggelig å møte fot-

folket over sjakkbrettet, uavhengig av hvilken side 
de sto på i det store slaget på kongressen, avslutter 
hun. �
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Kindred sponser 
Offerspill
8. februar ble nyheten sluppet om at OSK, klubben som ble 
stiftet av Magnus Carlsen i oppkjøringen til Norges Sjakkforbunds 
kongress i fjor, hadde signert en av de største sponsoravtaler 
noen gang – fire millioner kroner fordelt på to år – med det 
samme gambling-konglomeratet som sto bak det kontroversielle 
tilbudet om å etablere en avtale om lobbyvirksomhet med Norges 
Sjakkforbund.

Tekst: Jonathan Tisdall Foto: Arne Danielsen

Pengene øremerkes støtteordninger for Offerspills 
talenter og elitespillere, samt prosjekter for de mer 
enn 400 000 nordmenn som kun spiller sjakk på 
nett.

«Offerspill tenker fremtidsrettet. Klubben vil 
– akkurat som Kindred Group har forandret spill-
bransjen online – bidra til å endre sjakken.

(...) Vi ønsker å gi Offerspill nødvendig starthjelp 
for å profesjonalisere sin struktur og igangsette 
prosjekter som kommer unge, norske sjakkspillere 
til gode», sa Kindreds Head of Public Affairs, Peter 
Alling.

Etableringen av OSK ble i stor grad møtt med 
skepsis, men klubben har raskt demonstrert at den 
er virkelig, aktiv og moderne, og har tiltrukket seg 
medlemmer fra rundt i verden som er ivrige etter 
å få sjansen til å møte verdensmesteren online eller 
til og med i seriesjakk. 

Den fornyede kontakten med Kindred virket 
som en perfekt anledning til å prate med OSKs 
daglige leder Jon Kristian Haarr.

JT: Hva slags medlemstall har dere i år, og hva 
forventer dere?
JKH: Jeg vil ikke si noe helt konkret enda, men 
kan røpe at vi fortsatt er Norges største sjakklubb. 
Flere medlemmer er dessverre ute, men de som 

er med oss videre er ordentlige sjakkspillere. Vi er 
inne i enn prosess for å fornye medlemskap og få 
oversikt over den totale medlemsmassen, og er ikke 
er helt sikre på hvor mange vi ender på til slutt.

JT: Skal Magnus drive aktivt med rekruttering 
eller markedsføring fremover? 
JKH: Det spørs litt hva du legger i ordet «aktivt», 
men Magnus er fortsatt styreleder og kommer 
absolutt til å være delaktig i klubben, også når det 
gjelder markedsføring.

JT: Hva slags geografiske dekning har OSKs 
medlemsmasse i Norge?
JKH: Vi har medlemmer i stort sett hele Norge. 
Vi har lokaler i Oslo, men prøver å lage et program 
som gjør at hobby-spillere og nettspillere finner 
det givende å være medlem! 
Sjekk ut: https://offerspill.com/aktiviteter-og-
medlemsfordeler/  

JT: Hvor internasjonal er OSK? Jeg vet om 
de indiske GMene Nihal Sarin og Srinath 
Naryanan…
JKH: Vi har drevet litt rekruttering internasjonalt, 
blant annet gjennom en engelsk innmeldingsside. 
Per nå har vi ikke stort fokus på internasjonal 
rekruttering, men dette kan bli mer aktuelt på sikt. 
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JT: Har dere aktive planer om medlemsvekst 
utenfor Norge, eller skal det bare skje via 
jungeltelegrafen? 
JKH: Dette har stort sett skjedd gjennom 
jungeltelegrafen og klubbens internetturneringer. 
Folk blir gjerne med i en klubb, om enn bare for å 
få muligheten til å møte Magnus i bullet!

JT: Kan du si noe om planene når det gjelder 
online medlemmer og aktiviteter, og etablering 
av fysiske lokal(er) – som jeg tenker at for en så 
spredt klubb kan skape interessante synergier 
med 'tradisjonelle' etablerte klubber, og lurer på 
om det kan være riktig?
JKH: Onlineplanene og aktivitetene våre ligger på 
nett. Når det gjelder lokaler andre steder i landet 
er dette noe vi vurderer. 
I tillegg er det jo selvfølgelig mulig for medlemmer 
å bli bi-medlem i en lokal klubb hvis de ønsker å 
spille på brettet. 

JT: Det som jeg synes er utrolig 
spennende er muligheten til endelig 
å mobilisere alle som kan spille sjakk 
på telefon eller app og liknende, men 
ikke spiller 'seriøst'; Hva slags planer 
har dere her - og hvordan skal sånne 
spillere beholdes og kanskje fristes til 
å spille 'i virkeligheten'? Pressemeldin-
gen nevnte online-rekruttering mye, 
men ... er det bare det?
JKH: Jeg har ikke eksakte tall men vi 
har hatt utrolig mange medlemmer som 
aldri har spilt sjakk offisielt før, men som 
nå er bitt av basillen og spiller masse! 
Disse har aldri hatt rating, og det er 
veldig gøy å se at flere virkelig biter fra 
seg. Vi sender ut nyhetsbrev jevnlig med 
oppdatering på turneringer rundt om i 
landet der det kan være aktuelt å delta. 
Vi skal ha et tydelig online-tilbud som 
gjør oss attraktive for nettspillere i hele 
landet. Så har vi allerede sett i Oslo 
og omegn at dette kan være en veldig 
god inngang til å bli med på fysiske 
spillekvelder og turneringer. Hvordan 
vi vil få dette til rundt om i landet er 
ikke spikret, men vi vurderer litt ulike 
løsninger.

JT: Vil du si at fremtiden enten til klubber ge-
nerelt og/eller OSK - er hovedsakelig online?
JKH: Fremtiden er i alle fall i større grad online. 
Men jeg tror ikke den tradisjonelle klubben med et 
fysisk tilbud på noen måte vil forsvinne. Online og 
fysisk sjakk tenker jeg er veldig komplimenterende.

JT: Hvordan skal dere utvikle talentene - unge, 
de som satser mot toppen nå, jenter? 
JKH: Vi har lansert et eget talentprogram 
hvor vi per nå søker deltakere. Deltakerne 
vil få økonomisk og sjakklig støtte: https://
offerspill.com/talentoffer/ Mer informasjon om 
kvinnesatsing vil komme.
JT: Har dere medlemmer som er litt usikre på 
Kindred-avtalen? Skjønner at stillingen deres er 
klar, men man får sjelden total enighet?
JKH: Det var styret som tok beslutningen om 
Kindred-avtalen, men vi har ennå ikke fått noen 
negative tilbakemeldinger fra medlemmer.

Jon Kristian Haarr på talerstolen under NSFs 
kongress i Larvik i fjor.
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JT: Kan man anta at OSKs utvikling vil ta i 
bruk stoff produsert av 'Magnus Inc.' - Chess 
24, Play Magnus, Chessable osv? Kan dere si 
noe om relasjon med (mulige) partnere, som de 
over, og Lichess?
JKH: Det vil ikke være unaturlig å inkludere 
slikt stoff. Vi har netturneringer på Lichess nå, og 
fokuserer på god funksjonalitet hovedsakelig. 

JT: OSK føles som en ganske fremtidsrettet, 
annerledes klubb - er dere enig, og har dere 
planer eller synspunkter som kan overbevise 
skeptikere?
JKH: Vår plan er å ta i bruk dagens hjelpemidler 
for å promotere sjakk. 
Tilbudet vårt inkluderer - og kommer til å 
inkludere - mye som man ikke har i en "vanlig" 
sjakklubb. Jeg tenker at resultatene snakker for seg, 
så får heller vi levere!

AD: Betrakter dere pengene fra Kindred som en 
ren gave uten noen form for motytelse? 
JKH: Nei, dette er en sponsoravtale med 
visse begrensninger. Vi skal naturligvis ikke 
promotere noen logoer eller varemerker, 
men vi har en felles interesse i å skape en 
velfungerende klubb som oppfostrer talenter, 
skaper overskrifter og kan være eksempel til 

etterfølgelse. Sponsorpengene er også øremerket 
spesifikke satsningsområder, som tidligere nevnt; 
talentsatsning, organisasjonsbygging, breddetiltak 
og kvinnesatsing.   

AD: Hvorfor tror dere Kindred vil gi dere denne 
gaven? 
JKH: Som nevnt under offentliggjøringen av 
avtalen er Kindred interessert i sjakk og har blant 
annet - indirekte gjennom Unibet - sponset Sjakk-
VM og Norway Chess. Vi har også felles verdisyn 
når det kommer til en omregulering av det norske 
tippemarkedet, som vi tror vil gagne sjakken. 

AD: Dere kaller Kindred en "solid sponsor" - er 
det ikke et problem at Kindreds markedsføring 
i Norge regnes som ulovlig av norske myn-
digheter?
JKH: Kindred er et seriøst og ordentlig børsnotert 
internasjonalt selskap. Vi følger naturligvis norske 
lover, noe som også selvfølgelig gjelder vår avtale 
med Kindred. 
Vi samarbeider med en aktør som ønsker at alle 
som tilbyr pengespill i det norske markedet blir 
regulert, slik at vi er sikret en bedre beskyttelse for 
problemspillerne, mer penger til statskassen, og 
mer penger til sport og idrett. �

Østlandsseriens 1. divisjon: Verdensmesteren representerer Offerspill mot Inge 
Sandstad Skrondal fra Akademisk, for anledningen med Magnus-genser.
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Grandmaster  
på Grand
Verdensmester emeritus Garri Kasparov er optimistisk for sjakkens 
fremtid. Han understreker dessuten at Magnus Carlsen ikke bare 
er verdens sterkeste spiller, men også den mest interessante.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Vi fikk en hyggelig, men overraskende telefon 
fra eiendomsmeglerfirmaet Sem & Johnsen i 
begynnelsen av november. De skulle arrangere sin 
«Eiendomsdag» på Grand Hotel i Oslo, og hadde 
invitert Garri Kasparov til å innlede om «De rette 
trekkene for et marked i endring.» Nå lurte de på 
om Norsk Sjakkblad var interessert i å komme og 
intervjue mesteren?

Selvfølgelig slo vi til, og vel framme på hotellet 
takket vi ydmykt for invitasjonen og spurte av ren 
nysgjerrighet om hvordan eiendomsmeglerne had-
de kommet til å tenke på oss? Informasjonsmed-
arbeideren fortalte da at ett av styremedlemmene 
i Sem & Johnsen var en glødende sjakkentusiast. 
Moralen i denne innledningen er hvor fantastisk 
det er at det finnes ressurser som vi ikke kjenner i 
utgangspunktet, men likevel vil sjakken vel. 

beHerskelse i cHeNNai

Undertegnede har vært med på å intervjue 
Kasparov tidligere, det skjedde sammen med min 
medforfatter av «The Wizards» Sriram Balasubra-
manian i Chennai i 2013, den gang han stilte som 
presidentkandidat til FIDE. Det var et studium 
i selvbeherskelse da Sriram var så dumdristig å 
spørre Sjakkens Løve om han anså VM i Chennai 
som det beste siden Reykjavik 1972? 

Ansiktet til Garri ble først rødt, så hvitt, før 
han kom til hektene og med sitt hviteste presi-
dentkandidatsmil påpekte at han selv hadde hatt 
noen interessante runder med Karpov, før han 
avsluttet diplomatisk med at «i internettets æra er 
Chennai-matchen den viktigste.» 

optimistisk for sjakkeN

Heldigvis virket det som han hadde glemt denne 
episoden, og vi gjorde ikke noe for å friske den 
opp igjen. Vi inviterte ham i stedet til å kikke i 
krystallkula og spå sjakkens framtid. Er klassisk 
sjakk på vei mot døden som følge av variantpug-
ging og remisdød?

- Jeg bekymrer meg ikke for framtida til sjakken. 
Tvert om opplever jeg at interessen øker voldsomt. 
Det er en illusjon å tro at sjakk har blitt mindre 
populært. Selv om datamaskinenes inntog skaper 
visse utfordringer i form av forhåndspreparasjoner, 
er det også et uvurderlig hjelpemiddel for unge 
spillere. Dessuten hjelper det amatørene til å kun-
ne følge spillet i langt større grad, understreker den 
tidligere verdensmesteren.

kvaliteteN avGjØr

Han er i utgangspunktet heller ikke bekymret for 
det store antall remiser på toppnivå.

- Det finnes remiser og remiser. Kvaliteten på 
spillet avgjør. Magnus har for eksempel ikke spilt 
en eneste turnering som ikke er interessant, uav-
hengig av antall remiser, påpeker han. 

- Samtidig finnes det generelle trender i sam-
funnet i retning kjappere løsninger – noe sjak-
ken heller ikke slipper unna. Derfor må vi også 
i større grad akseptere turneringer med kortere 
betenkningstid. 

Likevel har han ingen tro på at den klassiske 
sjakken vil forsvinne, og illustrerer dette med et 
eksempel fra musikken.
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Garri Kasparov fotografert under VM i Chennai i november 2013, dit han kom som 
kandidat til presidentvervet i FIDE. 
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- Opera utgjør kun en prosent av musikken i 
dag, men eksisterer fortsatt. Den klassiske sjakkens 
fremtid er derfor ikke mørk, selv om det selvfølge-
lig finnes utfordringer som må møtes med kreative 
løsninger.

Som FischerRandom?
- Ja, men her finnes det mange måter å gjøre det 

på for å skape mer spenning. En måte kan være å 
arrangere turneringer der en bestemt oppstilling er 
bestemt og fastlagt på forhånd.

maGNus domiNerer

Intervjuet er som nevnt gjort før VM-triumfen til 
Magnus i hurtig- og lynmesterskapene i Moskva, 
men Kasparov skryter uansett av prestasjonene 
hans gjennom året.

- Resultatene kommer som en følge av de nøye 

forberedelsene han gjennomførte før VM-matchen 
i London i 2018, noe som ga ham ammunisjon 
han kunne benytte senere. Jeg gjorde meg de sam-
me erfaringene i forbindelse med mitt møte med 
Kramnik, det fungerte ekstremt bra. 

Opp til et visst tidspunkt ble dette derfor Mag-
nus´ beste år, inntil energien avtok og det hele 
kanskje ble en smule kjedelig. Magnus er fortsatt 
en dominerende kraft, ikke bare fordi han er den 
sterkeste spilleren, men også den mest interessante. 
Han forsøker å forbedre seg hele tiden.

Den 13. verdensmesteren har all forståelse for 
at den 16. ikke ønsker å spille VM-matcher i 
hjemlandet.

- Han kommer under et voldsomt press og spiller 
aldri godt i Norge. Norge må være det verste lan-
det i verden for ham å spille i.

«Den gode nyheten er at sjakk viser seg 
å være mye dypere enn vi trodde»
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Travhesten Karjakin

Vi legger han ut i 12 andeler som koster 6000.- (tot. 72.000)mnd kostnad (avtalegiro)kr. 850.-
inkl skoing, sko, dyrlegebesøk, transport, foring, stell og trening. 
Alle premiene utbetales likeverdig (netto innkjørt :12)pr. 31/12 hvert år. 
Uteblivelse av bet mnd beløp (forskudd) taper retten til alle rettigheter omgående. 
Vi håper alle som har anledning møter opp og ser hesten i løp.

Travtrener JanR. Gaustad driver en liten stall og har god kjennskap til hvert individ. Ble nomin-
ert til årets navn på trav nettstedet Trav365 i 2019. 

Henv.JR.Gaustad tlf 95024001(melding) evt epost jan-rgau@online.no

Karjakin 5 års hingst med god stamme. Selges for å samle 
sjakk interesserte sammen om å heie på samme hest. 

reflekterer saNNHeteN

Da Garri Kasparov tapte for IBMs Deep Blue på 
nittitallet, var den korte tiden med kamp mellom 
mennesker og maskiner lukket for alltid. Siden har 
maskinene vært suverene. Alpha Zero er et nytt og 
overlegent medlem av datafamilien som også sies å 
ha en del av æren for gullåret til Magnus?

- Jeg har skrevet en del om dette, som du sikkert 
har lest. Den gode nyheten er at sjakk viser seg å 
være mye dypere enn vi trodde. Jeg må innrømme 
at jeg liker å se at AlphaZero står for en dynamisk 
aggressiv stil akkurat som min egen. 

Kasparov har skrevet at mens andre dataprogram-
mer reflekterer prioriteringer og fordommer hos 
programmererne, har AlphaZero programmert 
seg selv og reflekterer på den måten sannheten. 
Samtidig har han understreket at ingen maskinelle 

læresystemer er perfekte, selv ikke i et lukket 
system som sjakk.

NeGativ til fide
Til slutt må vi selvfølgelig også spørre om hva 

Kasparov – som på nittitallet splittet ut av verdens-
sjakkforbundet - synes om det nye regimet i FIDE?

- Nytt? FIDE er fortsatt kontrollert av Kreml, de 
har bare funnet en annen til å følge ordrene. Pla-
nene til Akadij Dvorkovitsj kan kanskje se ut som 
en himmel av demokrati, men målet er tvert om å 
fjerne innflytelsen til alle andre enn hans egne.

Aller sist spør vi om han selv har noe han vil for-
midle til leserne av Norsk Sjakkblad, og Kasparov 
benytter anledningen til å bekrefte sin tidligere 
støtte til Magnus i Kindred-saken fra i sommer. �

«Jeg må innrømme at jeg liker å se 
at AlphaZero står for en dynamisk 

aggressiv stil akkurat som min egen»
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Uavhengig og 
fokusert
«Sjakk alene gir ikke nok stimulans, jeg har funnet ut at sjakken 
går fint sammen med andre ting.» - IM Hans Niemann

Tekst: Jonathan Tisdall

Det kan være en eksotisk opplevelse for repre-
sentanter for en forgangen generasjon å snakke 
med framstormende unge sjakktalenter om deres 
treningsmetoder og turneringsforberedelser. 
Oppofrende foreldre, personlige trenere, den mest 
avanserte programvare og leie av superdatamaskin-
kapasitet til halvannen krone minuttet kan virke 
mer som regel enn unntak.

I så måte er det befriende å møte et unntak, en 
ungdom som klarer seg selv økonomisk gjennom 
arbeid og skolegang og stoler mer på rent talent 
enn variantpugging. 

Hans har også bygget opp en sterk kobling til 
Norge etter at dette intervjuet ble gjort, gjennom 
å ha blitt en nøkkelspiller for Norway Gnomes i 
Chess.coms Pro Chess League. Han har prestert 
over evne og hjulpet laget fram mot playoff, og vil 
bli en «lokal spiller» på slutten av sesongen. 

Kjære lesere, her har dere Hans Niemann.

fersk viNkliNG

Bare å skulle gjøre en intervjuavtale med Hans 
Niemann ga mange hint om at dette er en særdeles 
opptatt ung mann. For ikke å være for mye til bry, 
forsøkte jeg først å finne en egnet pause i hans 
hektiske spilleskjema. Dette dukket endelig opp 
etter den oppsiktsvekkende forestillingen der seks-
tenåringen hanket inn sitt andre stormesternapp 
etter å ha delt førsteplassen i det 103. Marshall 
Championship i New York. 

Hans startet å spille åtte og et halvt år gammel 
mens familien bodde i Nederland. Han gjorde 
raskt store sprang oppover ratinglistene: 2000 som 
10-åring, 2200 som 11-åring, 2300 som 12-åring 

og 2400 som 13. Han ble IM 15 år gammel og 
blir forhåpentligvis GM som 16 (han har 2 GM-
napp allerede).

Jeg hadde hørt rykter om aktivitetsnivået og uav-
hengigheten hans, og undret meg over et par andre 
ting, som familiebakgrunnen. 

Som en som har brukt mange år på å fundere 
over treningsmetoder, er jeg alltid ivrig etter å høre 
hvordan disse konstant er i utvikling. Hver eneste 
samtale med en lovende ungdom har en tendens 
til å avdekke nye metoder og ferske vinklinger på 
bruk av ny. Praten med Hans var absolutt intet 
unntak. 

aleNe på maNHattaN

Sekstenåringen er en seriøs 11.-klassing på en 
seriøs skole, det blir raskt klart at han arbeider 
hardt. Akademiske og sjakklige ambisjoner 
innebærer et liv på Manhattan, og med familien 
lokalisert i Connecticut, fører dette til et bemerkel-
sesverdig hektisk og uavhengig liv. 

Jonathan Tisdall: Du har et slags stipend som 
har en forbindelse med at du spiller i skole-
ligaen «Magnus League»?
Hans Niemann: Ja, jeg vant et stipend på 
Columbia Grammar & Preparatory School 
(CGPS). Sophia Rohde underviser der og 
organiserer Magnus League, så dette er forbundet. 
For tiden er jeg junior ved CGPS som har rik 
sjakk-kultur. 

Etter hva jeg har forstått, kickstartet det med 
GM Marc Arnold som ramset opp en mengde 
individuelle titler. Med Sophia Rohdes hjelp og 
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Travel og vellykket - Hans på farten etter å ha vunnet 29-0 i alle kategorier i Grade 
11 Nationals (High School-mesterskap). Foto: Kimberly Doo
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lederskap har skolen siden ivaretatt sin sjakk-kul-
tur. Sjakk-kunnskap forlanges allerede i første 
klasse, så alle kan spille. Min oppstart på skolen 
har vært flott, jeg liker New York og har fått 
mange gode venner. 

JT: Jeg forstår at du lever på egenhånd og resten 
av familien bor i Connecticut? 
HN: Ja, jeg har tre yngre søsken som bor sammen 
med foreldrene mine i Connecticut. Det har vært 
en interessant erfaring å bo for meg selv og være 
fullt ut ansvarlig for de enkle tingene som jeg 
tidligere så litt ned på.

JT: Wow, det høres ut som du lært det essensi-
elle om uavhengighet?
HN: Det har jeg, å ta seg av klesvask og støvsuging 
er ganske begivenhetsrikt. 

liteN tid for sjakk

JT: Det må likevel ha vært litt av en beslutning. 
Du er ung og byen er stor og dyr. Du har fortalt 
at du arbeider, men jeg antar at du ikke kan 
håndtere alle regninger på egen hånd ennå? 
HN: Det er ganske dyrt å leve i New York. Jeg 
bor alene, men har så langt betalt alle regningene 
mine selv, fordi jeg har arbeidet og også spilt 
noen turneringer der jeg har vunnet penger, som i 
Manhattan Championship. 

I sommer spilte jeg dessuten en rekke strømmede 
og online-turneringer der jeg vant en del. Jeg ten-
ker at med tiden vil jeg begynne å undervise flere 
private elever, noe som vil gjøre det lett å betale 
regningene slik at jeg ikke trenger å arbeide så mye 
som nå. 

JT: Hvordan balanserer du skole og sjakk?
HN: Vel, fra mandag til 
onsdag kommer jeg hjem 
fra undervisningen ved 
5-6-tiden, og de øvrige dagene 
underviser jeg private elever. 
Jeg har en rigorøs timeplan 
på skolen, er i to AP-klasser 
(Advanced Placement = 
amerikansk program for 
begavede elever) som tar mye 
tid, så i realiteten har jeg ikke 
noe fritid. 

For eksempel vil jeg etter 
dette intervjuet sitte oppe til 
over midnatt for å lese til tre 
prøver og skrive en stil før 
mandag. For å være ærlig så 
har jeg ikke hatt mulighet til 
å studere sjakk, men heldigvis 
har talentet gjort jobben for 
meg. 

daNsk-HawaiiaNsk

JT: Hva er den viktigste 
motivasjonen for å gjøre 
et så stort grep i livet – 
utdanningsmuligheten, 
sjakken – eller muligens 
uavhengigheten?
HN: Ganske sikkert en Konsentrert ved brettet. Foto: Little House of Chess
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kombinasjon. Jeg har som mål å studere på en Ivy 
League-skole, så en "elite" high school er første 
skritt. Og som sjakklærer er New York det beste 
stedet. 

Jeg har reist til turneringer fra jeg var veldig ung, 
så uavhengighet var noe jeg virkelig ønsket. I til-
legg kan jeg spille i Marshall Chess Club, selv om 
jeg ikke har så mye tid nå. 

Skolen legger beslag på mesteparten av livet for 
tiden, fordi jeg tidligere har gått glipp av mye sko-
legang og er tvunget til å streve mye. Jeg ville like 
å studere sjakk og gå gjennom partiene mine, men 
har virkelig ikke tid. 

JT: Enda et spørsmål om bakgrunn før vi tar 
fatt på mer sjakklige saker. Jeg vet at du pleide 
å bo i Nederland, men av en eller annen grunn 
forbinder jeg deg også med Danmark. Hva er 
egentlig dine europeiske forbindelser? 
HN: Hvis noen spør meg om røttene mine, 
svarer jeg motvillig dansk-hawaiiansk. Først, jeg 
er oppkalt etter min danske oldefar Hans som 
emigrerte til Amerika, men mellomnavnet mitt 
Moke er fra Hawaii – Moke betyr Moses på 
hawaiiansk. Min hawaiianske arv er fra farssiden, 
far heter Kaimi og min søsters navn er Moani. 

Jeg bodde i Nederland på grunn av mammas 
arbeid, men har ikke noe nederlandsk slektskap 
som jeg kjenner til - planlegger å ta en DNA-test. 
Først og fremst er jeg sikker på at jeg har solide 
skandinaviske røtter. 

JT: Hvorfor «motvillig»? 
HN: Min hawaiianske bakgrunn stilles det 
spørsmål ved, så jeg nevner den vanligvis ikke. 
Jeg er ikke sikker på hvorfor det diskuteres, men 
mange ser ikke på hawaiiansk som en særegen 
bakgrunn og assosierer det å være hawaiiansk med 
å være amerikansk. 

Hard variaNtbereGNiNG

JT: Jeg tenkte at det danske spørsmålet kunne 
være en myk overgang til innstillingen din til 
sjakktrening. Jeg vet at du nylig har samarbeidet 
med Jacob Aagaard. 

Du er kanskje for opptatt nå, men hva gjør 
du for å utvikle deg som spiller? Og hvor 
annerledes var det å gjennomføre godt gam-

meldags analysearbeid med Jacob?
HN: Vel, siste gang jeg arbeidet seriøst med 
sjakk var i juli 2018. Jeg likte Jacobs personlighet 
og deltok på en leir sammen med mange av 
mine beste venner, men tilnærmingen hans var 
utfordrende. 

Jeg er sikker på at øvelsene hans hadde et formål, 
men personlig foretrekker jeg å arbeide for meg 
selv, så å bedrive fem timer med hard variantbereg-
ning var slitsomt. 

På samme tid studerte jeg omtrent 35 timer av 
Shanklands DVD om kalkulering, noe som hjalp 
meg mye. Nå føler jeg at jeg trenger å forbedre 
andre sider ved spillet mitt enn regneferdighetene.

Viktigst er evaluering av stillingene – der jeg kan 
være veldig optimistisk. Ellers handler det ganske 
enkelt om å være uthvilt, sove godt og ikke ha fem 
prøver å tenke på.

(Klassiske sjakktrenere pleier å være skeptiske til 
enhver påberopelse om å være sterk til å regne, men 
hvis du ønsker bevis på hans ferdigheter i den retning, 
ta en titt på dette videointervjuet med ChessBase 
India på YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=4wBLmw2lmz8  - JT)

sjakk oG musikk (oG distraksjoNer!?)

JT: Så, hvordan ser ditt eget regulære treningsre-
gime ut? Dessuten, noe jeg alltid liker å spørre 
unge spillere om: Hvilken rolle spiller lynsjakk 
og dataprogrammer inn på hvordan du trener? 
Har du hatt trenere tidligere?
HN: Min rutine er å se på Netflix mens jeg spiller 
lyn eller hurtigsjakk. Eller muligens kombinere 
regneøvelser med musikk eller noe annet. Sjakk 
alene gir ikke nok stimulans, jeg har funnet ut at 
sjakken går fint sammen med andre ting. 

Jeg har gitt opp å følge idiotiske råd som at «du 
må studere hver dag for å forbedre deg eller bli 
stormester». Jeg foretrekker å slappe av, se på Net-
flix eller dyrke andre interesser. 

Jeg har hatt ganske få trenere. Jeg vil gi Enrico 
Sevillano kreditt for min taktiske intuisjon og 
Maxim Dlugy for å ha fått meg opp på rundt 2400 
USCF og lære meg ekstrem posisjonell sjakk. 

JT: Veldig interessant om trening – jeg forstår 
at musikk er en stimulerende komponent, men 
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kan ikke forstå at Netflix er annet enn distraher-
ende. Og hva er dine «andre interesser»?
HN: Å ha Netflix i bakgrunnen fungerer på 
samme måte som musikk for meg. 

Jeg liker datavitenskap, så jeg tar noen timer 
online når jeg har ledig tid. Jeg liker å spille poker 
og følger litt med på aksjemarkedet.

bare i Øyeblikket

JT: Det kan virke som om du alt har stukket ut 
en kurs mot universitetet? Ser du for deg å spille 
sjakk profesjonelt på full tid, for en stund eller 
muligens lenger? 
HN: Jeg ser ikke for meg å skulle spille sjakk 
profesjonelt før jeg begynner å studere. Jeg tenker 
å studere i 4-6 år, skaffe meg en dobbelt master i 
noe og kjøre fullt akademisk. 

Men hvis jeg kan oppnå Samford Fellowship (be-
rømt sjakkstipend – red.) vil jeg vurdere å bli proff. 
Men jeg tror ikke jeg vil få Samford, så jeg ender 
antakelig opp på college og deretter i arbeid. 

JT: Så sjakk er bare en suksessrik hovedinteresse 
i øyeblikket?
HN: Ja – la oss si at jeg gjør et større fremskritt 
og oppnår 
2600 i 
FIDE-rating 
på slutten av 
high school, 
da vil jeg 
vurdere sjakk 
som levevei, 
men måtte 
da trenge en 
type sponsor, fordi profesjonell sjakk er vanskelig å 
finansiere alene. 

Hvis eller når jeg blir GM kan jeg reise gjennom 
Europa og få betingelser som gir meg mulighet til 
å ta et friår før college.

vaNliGvis solid

JT: Hvordan vil du beskrive spillestilen din? 
Og du har ikke snakket om dataprogrammer 
for trening. Jeg har merket meg at det i økende 
grad er vanlig for ungdom å utvikle seg raskt 
praktisk, gjennom lyn- og hurtigsjakk slik som 
du nevnte – og er derfor veldig nysgjerrig rundt 

arbeidsfellesskapet med programmer. 
HN: Jeg har et fast program på ChessBase 14 - 
det er Deep Fritz 13, som er forferdelig og ikke 
nøyaktig i det hele tatt, så jeg går vanligvis inn 
på Lichess når jeg trenger å sjekke noe. Det er 
til en viss grad en ulempe, men jeg ønsker ikke 
å bruke all tid til forberedelser. Jeg foretrekker 
heller spillbare posisjoner der jeg kan spille ut 
motstanderne. 

Den nye lyn og hurtig-greia for ungdom har blitt 
populær. Jeg vet virkelig ikke hva som er min stil, 
det kommer mye an på motstanderen. Hvis denne 
ønsker galskap, så kan jeg være gæren, men vanlig-
vis spiller jeg solid sjakk.  

Noen ganger er jeg skikkelig kreativ, noe som 
fører til interessante partier, som mine dronningof-
fer. Noen ganger blir jeg også dratt langt av gårde 
og er ikke sørlig praktisk, men da er i det minste 
partiene morsomme. 

psykoloGisk kNusiNG

JT: Det betyr at du antakelig er en antiteore-
tiker? Jeg har ikke undersøkt så nøye, men par-
tiene dine som jeg har sett på har slått meg som 
veldig aggressive og langt fra konvensjonelle? 

HN: Nei, jeg vil ikke kalle meg antiteoretiker. 
Jeg har akkurat spilt noen ganske kjedelige solide 
greier. De veldig aggressive partiene er vanligvis 
sånne som jeg taper, så det taler til min svakhet. I 
hver turnering føler jeg at spillet endrer seg etter 
humøret og hvordan motstanderen spiller, jeg 
vet ikke om jeg kan kalle meg verken taktisk eller 
posisjonell.

JT: Jeg husker et villmannsparti fra verdens-
mesterskapet for ungdom som virket både 
taktisk og bekymringsløst… **(parti mot Soto 
under)

«Vel, siste gang jeg arbeidet 
seriøst med sjakk var i juli 2018»
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HN: Det var jeg som knuste ham psykologisk, 
fullstendig uten sammenheng med sjakk. Ofte 
tenker jeg psykologisk når jeg gjør valgene, 
det kan virkelig endre beslutningene mine i 
nøkkelstillinger.

JT: Jeg tenker at det er et meget undervurdert 
og nær glemt aspekt ved spillet. 
HN: Ja, jeg har tilegnet meg evnen til å lese 
motstanderne mine, som i poker. Med en gang 
de setter seg ned, har jeg en følelse av hva som 
kommer til å skje. Selvsagt er det først og fremst 
spekulasjon, men som sjakkspiller plukker du opp 
disse småtingene. 

aNalyserer sjeldeNt

JT: Du slo fast at du ikke er antiteoretiker, men 
forbereder deg altså svært lite. Jeg går ut fra at 
denne innstillingen trumfer teoretiske slagvek-
slinger? 
HN: Vel, hvis jeg går inn i en teoretisk duell, så 
spiller jeg antakelig en annens prep. Jeg har en god 
venn som hjelper meg med å lage prepper med 
sterk datahjelp. 

JT: Hva med å analysere partiene i etterkant – 
hvor mye datahjelp benytter du da?
HN: Jeg analyserer sjelden partiene mine med 
mindre jeg er ekstremt nysgjerrig på noe.

JT: Dette er en smule forvirrende å høre for en 
veteran. Mener du virkelig at erfaring er viktig-
ere enn fordypning? Og du spiller mye selv om 
du er ekstremt travel. Jeg går ut fra at du i det 
minste forsøker å finne ut hvor ting gikk galt 
når du taper?
HN: Når jeg taper, vet jeg alltid hvorfor. Dessuten, 
jeg verdsetter erfaring. Min versjon av analyse er 
å kikke på datavurderingen ved raskt gå gjennom 
omtrent en tredjedel av partiene mine. 

JT: Hvordan kan du vite sikkert hvorfor du 
tapte?
HN: Man kan vite – hvis jeg virkelig ikke vet 
hvorfor, da sjekker jeg muligens.

JT: Nå må jeg spørre – hvilke ting gjør deg 
virkelig nysgjerrig?
HN: Muligens en superkomplisert stilling der jeg 
er usikker på om jeg regnet feil.

bare sliteN

JT: Hvordan er nervene dine?
HN: Ganske bra. Jeg er sikker på at de siste 
resultatene ikke gjenspeiler dette. Men jeg trenger 
å arbeide med utholdenhet. Jeg har hatt en dårlig 
vane med å sove dårlig.

JT: Ah, interessant. Jeg lurte, fordi jeg gjen-
nom praten her får inntrykk av at du har gode 
nerver, men har også registrert en viss snubling 
på slutten av turneringene. Da er det interessant 
å få vite detaljene.
HN: Ikke nerver, bare å være utslitt. Før har jeg 
alltid avsluttet sterkt. 

JT: Et siste typisk intervjuspørsmål – noen 
spiller(e) som er helter eller inspirasjonskilder 
for hvordan du spiller eller ønsker å spille?
HN: Egentlig ikke. Jeg vil være den neste Hans 
Niemann, ikke den neste Magnus Carlsen.

JT: Veldig bra! Og mange takk! 



16 år og sjøldreven i New York City... 
Foto: Little House of Chess



NSb #1/202056

 Hans Niemann
 Li Heng Wang
Magnus League, Season 6 (5) 2018
Kommentarer: JT

The Magnus League har blitt tøffere, og en av 
hovedgrunnene er at Hans Niemann har dukket 
opp. Jeg har ikke hatt mulighet (ennå) til dypdykk 
i partiene hans, men det jeg har sett har gjort 
sterkt inntrykk. Han har en underholdende 
evne til å styre spillet inn i merkelige og veldig 
komplekse landskap, og jeg har inntrykk av at han 
liker å ta sjanser. 
Denne filosofien er enda mer interessant å være 
vitne til i settinger der han er storfavoritt, og der 
det er størst gevinst å hente på å spille safe og stole 
på rutine og erfaring for å gjøre ting enkelt. 
Årets skjønnhetspris i skoleligaen er selvfølgelig 
ikke rutine, det kan den ikke være – men 
det er ganske spesielt at et spill under slike 
omstendigheter er skikkelig underholdende!

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 ¤f6 4.e5 ¤d5 5.¥xc4 e6 
Et solid, gammeldags valg. 5...¤b6 er den 
moderne hovedvarianten, for å sette press på d4 
og holde diagonalen til løperen på de lyse feltene 
åpen.
6.¤f3 

XIIIIIIIIY

9rsnlwqkvl tr0

9zppzp +pzpp0

9 + +p+ +0

9+ +nzP + 0

9 +LzP + +0

9+ + +N+ 0

9PzP + zPPzP0

9tRNvLQmK +R0

xiiiiiiiiy

6...c5 
I 'gamle dager' fortrakk spilleren ¥e7 for å skynde 
seg å rokere, og så fianchettere den andre løperen.

7.0–0 ¤c6 8.a3!?
Et svært ambisiøst trekk. Hvit planlegger å slå på 
c5 og så ekspandere med b4. 
8.¥g5!? med intensjonen 8...¥e7 9.¥xe7 £xe7 
10.dxc5 £xc5 11.¤bd2 for å utnytte sorts utsatte 
dronning til å vinne tempo, og siden ha et blikk 

mot en forpost på d6, ville vært en veldig naturlig 
fortsettelse. Men Niemann ønsker skarpere moro, 
og å skape mer komplekse problemer.

8...cxd4 9.b4 
Hvit bygger opp ekspansjon og utvikling, og har 
til hensikt å plukke opp d4-bonden senere.

9...¤b6 
9...a6 ser ut som en mer naturlig måte å håndtere 
det destabiliserende b4–b5. Sorts valg i partiet 
ligger i et større krav på den tilranede bonden 
på d4, men jager bare den hvite løperen dit den 
ønsker å gå.

10.¥d3 a6 11.£e2 
Muligheten for å sette opp et angrepsbatteri med 
¥d3+£e4 gir sort langsiktige motforestillinger 
mot å rokere kort. 

11...¥d7 12.h4!? 
Et forvirrende trekk – muligens en del av 'Alpha 
Zero'-galskapen om å spille fram randbønder? Det 
gir sort enda mer tvil mot å forsøke å rokere kort, 
selv om ingenting var galt med et utviklingstrekk 
som 12.¤bd2. Men...

12...¥xb4?
...hvis det skaper denne typen panikk, hvorfor 
ikke? Sort får en del for offiseren, men ikke nok. 

13.axb4 ¤xb4 14.¦d1 
Sort håper på 14.¤xd4 ¤xd3 15.£xd3 ¥b5.

14...¦c8 
Sort ønsker å forhindre ¦d2 som et svar på ... ¥a4.

15.¥e4 
15.¥g5 virker som en renere måte å fortsette, men 
Hans er ikke redd for å få skitt på hendene.

15...¥a4 

XIIIIIIIIY

9 +rwqk+ tr0

9+p+ +pzpp0

9psn +p+ +0

9+ + zP + 0

9lsn zpL+ zP0

9+ + +N+ 0

9 + +QzPP+0

9tRNvLR+ mK 0

xiiiiiiiiy
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16.¦xa4! 
Hvit ønsker ikke å tillate d-bonden å avansere etter 
det passive trekket ¦d1, så gi tilbake litt materiell 
for å gripe initiativet virker fornuftig. 
16.¥xb7 var en annen måte å gjøre dette på. 
16...¥xd1 17.£xd1 ¦c7 18.¥e4 or 18.¥d2!? ser 
behagelig ut for hvit, som ikke har noe problem 
med å sikre seg noen bønder.

16...¤xa4 17.¥xb7 
17.¥a3 og 17.¤xd4 var begge fristende 
alternativer. Hvit har en stor fordel med aktive 
løpere og plenty angrepsmål. 

17...¦c2 

XIIIIIIIIY

9 + wqk+ tr0

9+L+ +pzpp0

9p+ +p+ +0

9+ + zP + 0

9nsn zp + zP0

9+ + +N+ 0

9 +r+QzPP+0

9+NvLR+ mK 0

xiiiiiiiiy

18.£xc2 
Hvit spiller for galleriet! 
Dette gir så vel hvit som tilskuerne enorm 
underholdningsverdi for dronningen, men 
objektivt sett er ikke dette den mest effektive 
måten å spille på. Det materialistiske 18.£e1 
vinner enda en bonde og holder full kontroll.

18...¤xc2 19.¥c6+ ¢e7 20.¥xa4 £c7 21.¤a3?! 
Kanskje hvit tenkte at dette var nødvendig – men 
det kan det ikke være, og sort kan nå endelig 
koordinere stillingen.
21.¥xc2 £xc2 22.¥a3+ ¢d7 (22...¢e8 ser verre 
ut, men den gamle datamaskinen sier at dette 
faktisk er mer rotete etter 23.¦c1 £b3! – det er 
virkelig alle typer fascinerende avarter av materiell 
ubalanse å studere i dette partiet.) 23.¦xd4+ ¢c6.

21...¤b4 
Sort er nå veldig mye tilbake i spillet, men stillin-

gen er full av tricks fra en sverm med lette offiserer, 
som virker å gi veldig god valuta for dronningen – 

og jeg innbiller meg at klokka her ikke akkurat var 
sorts beste venn.

22.¥d2 

XIIIIIIIIY

9 + + + tr0

9+ wq mkpzpp0

9p+ +p+ +0

9+ + zP + 0

9Lsn zp + zP0

9sN + +N+ 0

9 + vL zPP+0

9+ +R+ mK 0

xiiiiiiiiy

22...£a5 
22...a5? 23.¤b5 tillater hvit å oppnå 
hyperaktivitet, på en god måte. 
Det virker mer naturlig å endelig bringe ¦ i spill: 
22...¦b8 23.¤xd4 ¢f8 og han får kongen ut av 
faresonen. Stillingen er svært morsom og ekstremt 
vanskelig å håndtere. 
Brikkene er morsomme å spille, og i praktisk 
menneskelig spill vil jeg tro det er vanskeligere for 
sort – jeg noterer meg at maskinene er uenige – 
men igjen, de er ikke menneskelige... 
24.¦c1!? (24.¤ab5?! ser fristende ut, men feiler 
etter 24...£a5!) holder komplikasjonsnivået oppe, 
og håper på 24...£xe5?? 25.¥xb4+ ¦xb4 26.¦c8+ 
¢e7 27.¤c6+.
Trekket som Li Heng valgte i partiet er veldig 
forståelig, det virker logisk å tvinge hvit til å gi 
fra seg løperparet, men sikkerheten til kongen er 
sannsynligvis viktigere her. 

23.¤xd4 
Søtt - 23.¤c2!? £xa4 24.¥xb4+ var også mulig, 
og kan transponere – eller tilby muligheten for å 
slå på d4 med ¦ hvis sort forsøker å flykte med 
kongen over til dronningfløyen.

23...£xa4 24.¥xb4+ 
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XIIIIIIIIY

9 + + + tr0

9+ + mkpzpp0

9p+ +p+ +0

9+ + zP + 0

9qvL sN + zP0

9sN + + + 0

9 + + zPP+0

9+ +R+ mK 0

xiiiiiiiiy

24...¢e8?! 
24...¢d7!? var mulig, for å forsøke å beholde 
muligheten til å aktivisere tårnet – de skjulte 
sjakkene er ikke skremmende ennå på grunn av 
hvits mangel på optimal koordinering.

25.¤ac2 f6 
Sort må få ¦ i spill, men nå koster det ham noen 
små bondegutter.

26.¦a1 £d7 27.¦xa6 ¢f7 28.¦xe6 

XIIIIIIIIY

9 + + + tr0

9+ +q+kzpp0

9 + +Rzp +0

9+ + zP + 0

9 vL sN + zP0

9+ + + + 0

9 +N+ zPP+0

9+ + + mK 0

xiiiiiiiiy

28...¦e8 
28...£xe6 29.¤xe6 ¢xe6 30.exf6 ¢xf6 vil tape 
langsomt, men sikkert.

29.¦d6! £g4 30.e6+ 
Enda en spiller kaster seg inn i angrepet. Dette er 
et klart tema i et spill der en dronning kjemper 
mot lette offiserer – de mindre verdifulle kreftene 
kan samle seg mot målene, og de mer verdifulle 
brikkene finner det vanskelig å forhandle enhver 
anstendig byttehandel. 

30...¢g6 31.¤e3 £e4 
If 31...£xh4 32.¦d7 (truer å slå på g7) 32...£e4 
33.¤ef5 £b1+ 34.¢h2 £xb4 (34...¦g8 

35.¤e7+) 35.¦xg7+ ¢h5 36.g4# er en klar 
retning til en trivelig slutt.

32.¦d7!! 
Veldig fint – hvit demonstrerer sitt grep på 
stillingen ved å iverksette de samme ideene med ett 
tempo mindre!

32...£b1+ 33.¢h2 £xb4 

XIIIIIIIIY

9 + +r+ +0

9+ +R+ zpp0

9 + +Pzpk+0

9+ + + + 0

9 wq sN + zP0

9+ + sN + 0

9 + + zPPmK0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

34.¤ef5! £b8+ 
34...£f8 35.¦xg7+ £xg7 36.h5+! er søtt og 
nødvendig.; 34...¦g8 35.¤e7+ ¢h5 36.¤xg8 
£b8+ 37.¢h3 £xg8 38.¤f5! er en annen nydelig 
angrepsavslutning: 38...£xe6 (38...h6 39.g4+ ¢g6 
40.¤e7+) 39.g4+ ¢g6 40.¦xg7 matt.

35.¢h3 ¦g8 36.¤e7+ ¢h6 37.¤df5+ 
Det eneste hvit trenger nå er de 'minste' på laget.

37...¢h5 38.g4 matt. 

XIIIIIIIIY

9 wq + +r+0

9+ +RsN zpp0

9 + +Pzp +0

9+ + +N+k0

9 + + +PzP0

9+ + + +K0

9 + + zP +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Intervjuet med Hans Niemann har også stått på 
trykk i New York State Chess Magazine.
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 Miguel Angel Soto (2283) 
 Hans Niemann (2439)
World Youth Open U16 (8), 2019 Mumbai
Kommentarer JT

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e6 4.0–0 ¤ge7 5.¦e1 
a6 6.¥f1 d5 7.exd5 ¤xd5 8.d4 cxd4 9.¤xd4 

XIIIIIIIIY

9r+lwqkvl tr0

9+p+ +pzpp0

9p+n+p+ +0

9+ +n+ + 0

9 + sN + +0

9+ + + + 0

9PzPP+ zPPzP0

9tRNvLQtRLmK 0

xiiiiiiiiy

Omtrent her var det at Hans forklarte i detalj 
– noe vi lot ham beholde som en profesjonell 
hemmelighet – om hvordan han vurderte 
motstanderens humør og intensjoner før han 
bestemte seg for hvordan han skulle behandle 
stillingen. 
Allerede her hadde Hans regnet ut et veldig skarpt 
offerspill som han ville slippe løs i partiet – så fort 
motstanderen spilte akkurat som forventet. 

9...¥d7!? 10.¤f5 £c7 11.£xd5 0–0–0 12.£c4 
exf5 13.¥f4 
Datamaskiner foretrekker hvits stilling der 
varianten starter, men blir gradvis mer bekymret... 
13.£xf7? ¤e5 er en enda skumlere versjon av sorts 
angrep. 

13...¥d6 14.¥xd6 £xd6 15.£xf7 

XIIIIIIIIY

9 +ktr + tr0

9+p+l+Qzpp0

9p+nwq + +0

9+ + +p+ 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9PzPP+ zPPzP0

9tRN+ tRLmK 0

xiiiiiiiiy

Niemann har bedømt stillingen bra – den er 
vanskelig å spille for hvit, virker til og med som 
en nøtt for datamaskinene – aldri et godt tegn for 
mennesket ved brettet. 

15...¤e5 16.£b3 ¤g4 17.£g3 f4 18.£c3+ ¥c6! 
19.h3 h5! 

XIIIIIIIIY

9 +ktr + tr0

9+p+ + zp 0

9p+lwq + +0

9+ + + +p0

9 + + zpn+0

9+ wQ + +P0

9PzPP+ zPP+0

9tRN+ tRLmK 0

xiiiiiiiiy

Hvits stilling er nå både farlig, ubehagelig og 
vanskelig.

20.¤a3?!
Beste forsøk var 20.f3, men 20...¤e3 fulgt av 
...g5–g4 er skremmende.

20...f3! 21.hxg4 hxg4 22.£e5 

XIIIIIIIIY

9 +ktr + tr0

9+p+ + zp 0

9p+lwq + +0

9+ + wQ + 0

9 + + +p+0

9sN + +p+ 0

9PzPP+ zPP+0

9tR + tRLmK 0

xiiiiiiiiy

22...£xe5 
Damebyttet gir ikke hvit noen frelse – ustoppelig 
undergang lurer i h-linja. 22...£h6 23.£e6+ ¢b8 
24.£xh6 ¦xh6 funker også.

23.¦xe5 ¦h6 24.gxf3 ¥xf3 25.¥g2 ¦dh8 
26.¦e8+ ¦xe8 27.¢f1 ¦h2 0–1 �
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Alle gode ting er tre
Magnus Carlsen gjennomførte en bragd i Moskva i romjula ved å 
vinne VM både i lynsjakk og hurtigsjakk. I klassisk sjakk er han jo 
allerede mester.

Sekundant og trener for Magnus gjennom mange 
år, danske Peter Heine Nielsen gir oss smakebiter 
på spillet til vår trefoldige verdensmester. 

I lynsjakk ser vi på partiet mot den svært talent-
fulle russeren Vladislav Artemiev, russisk mester, 
europamester og tidligere juniorverdensmester.

I hurtigsjakken kommenterer Heine partiet mot 
det unge supertalentet Alireza Firouzja, som man-
ge spår er laget av verdensmesterstoff. - AD

 Magnus Carlsen (2872)
 Vladislav Artemiev (2731)
World Blitz Moscow (12), 2019
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 ¤xd5 5.e4 
¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 
0–0 

XIIIIIIIIY

9r+lwq trk+0

9zpp+ zppvlp0

9 +n+ +p+0

9+ zp + + 0

9 +LzPP+ +0

9+ zP vL + 0

9P+ +NzPPzP0

9tR +QmK +R0

xiiiiiiiiy

10.h4!? 
En morsom ide som Magnus også spilte i 
semifinalen mot Maxime Vachier-Lagrave i 
Grand Chess Tour samt i lynsjakken mot Ian 
Nepomniachtchi.

10...£a5 
MVL spilte først 10...cxd4 11.cxd4, med poenget 
å gi sjakken ... £a5+, men etter 12.¢f1 ¥d7 

13.h5 hadde Magnus en ganske lovende stilling 
som riktignok ble remis.

11.0–0! 
Etter standardtrekkene 10.0–0 b6 spilte Dubov 
11.h4!? mot Svidler i Hamburg Grand Prix, og her 
har Magnus fått opp den samme stillingen, bare at 
sort har spilt ... £a5 i stedet for ...b6. 

En vanlig oppfatning er at hvit "faket" et 
angrep i h-linja, for å få sort til å få sort til å 
gjennomføre tiltak for det bare for å vende 
tilbake til standardspill etter å ha framtvunget en 
innrømmelse. I det minste om man betrakter ... 
£a5 som dette. I partiet er det absolutt sånn.

11...¥d7 

Ian spilte 11...¦d8, men etter 12.£b3! e6 13.d5 
hadde Magnus den beste stillingen.

12.¦b1 £c7 

XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9zppwqlzppvlp0

9 +n+ +p+0

9+ zp + + 0

9 +LzPP+ zP0

9+ zP vL + 0

9P+ +NzPP+0

9+R+Q+RmK 0

xiiiiiiiiy

Med bonden på h2, ville dette vært en normal 
teoristilling der sort hadde spilt ... £c7 direkte. 
Magnus benytter selvfølgelig ekstratempoet med 
maksimal effekt:

13.h5! cxd4 14.cxd4 ¦ad8 15.h6! ¥h8 16.£c1 
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XIIIIIIIIY

9 + tr trkvl0

9zppwqlzpp+p0

9 +n+ +pzP0

9+ + + + 0

9 +LzPP+ +0

9+ + vL + 0

9P+ +NzPP+0

9+RwQ +RmK 0

xiiiiiiiiy

Interessant at datamaskinene mener at hvit rett og 
slett vinner her. Det tar noen trekk, men angrepet 
til hvit er faktisk allerede ustoppelig.

16...¦c8 17.£d2 ¤a5 

17...¤xd4 virker taktisk mulig, men havner i en 
vakker motlegging, for etter 18.¥xd4 ¥xd4 har 
hvit 19.¦fc1! (19.£xd4? e5!) 19...¥c5 20.£c3 

e5 og nå vinner 21.¦xb7! siden £xb7 22.£xe5 
matter.

XIIIIIIIIY

9 +r+ trk+0

9zppwqlzpp+p0

9 + + +pzP0

9+ + + + 0

9 +LvlP+ +0

9+ + + + 0

9P+ wQNzPP+0

9+R+ +RmK 0

xiiiiiiiiy

18.¥d3 b6 19.¦bc1 £b7 20.¥g5 ¦fe8 21.¦xc8 
£xc8 22.¦c1 £b7 23.d5 ¥e5 24.¥f4 £b8 
25.¥xe5 £xe5 26.f4 £h5 

Magnus' første møte mot en utfordrer in spe, sekstenåringen Alireza Firouzja. 
Foto: Alina l'Ami / Tata Steel
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XIIIIIIIIY

9 + +r+k+0

9zp +lzpp+p0

9 zp + +pzP0

9sn +P+ +q0

9 + +PzP +0

9+ +L+ + 0

9P+ wQN+P+0

9+ tR + mK 0

xiiiiiiiiy

Artemiev ser endelig sitt snitt til å kvitte seg med 
den irriterende bonden på h6, bare for å bli truffet 
fra motsatt side:

27.¦c7! ¥g4 28.¥b5 ¦f8 29.¦xe7 £xh6 

XIIIIIIIIY

9 + + trk+0

9zp + tRp+p0

9 zp + +pwq0

9snL+P+ + 0

9 + +PzPl+0

9+ + + + 0

9P+ wQN+P+0

9+ + + mK 0

xiiiiiiiiy

30.d6 £h4 31.¤d4 ¦d8 32.e5 £g3 33.£f2! 
Å bytte dronninger favoriserer bare hvit, siden 
fribøndene nå ikke lar seg stoppe. 

33...£c3 

XIIIIIIIIY

9 + tr +k+0

9zp + tRp+p0

9 zp zP +p+0

9snL+ zP + 0

9 + sN zPl+0

9+ wq + + 0

9P+ + wQP+0

9+ + + mK 0

xiiiiiiiiy

34.f5 gxf5 35.¤xf5 ¥xf5 36.£xf5 £d4+ 37.£f2 
£d5 38.d7 £d1+ 39.¥f1 
Og her ga sort opp. 1–0

 Alireza Firouzja (2723)
 Magnus Carlsen (2872)
Tata Steel (9), 2020
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

Firouzja hadde gjort en prestasjon man hadde 
lagt merke til, og ledet her hele turneringen 
med fem runder igjen. Det kan sies at noen med 
erfaring her burde fortalt Alireza at han her burde 
tatt det rolig og siktet seg inn mot en remis, men 
det hadde ødelagt sjansen til å vinne erfaring, så 
den unge iraneren – som i turneringen spilte for 
FIDE – forble tro mot sine aggressive instinkter og 
satset alt!

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.d3 
Sikter seg inn på kamp. 4.0–0 ¤xe4 5.¦e1 ville 
ført til en annen retning.

4...d6!? 
4... ¥c5 er det vanligste for tiden. Magnus velger 
i stedet en solid variant kjennetegnet ved å gi en 
moderat fordel, men som beholder alle brikkene 
på brettet.

5.c3 
I lynsjakkmesterskapet spilte Firouzja 5.c4, men 
her velger han hovedvarianten.

5...a6 6.¥a4 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¦e1 ¦e8 9.¤bd2 
¥f8 10.h3 b5 11.¥c2 

XIIIIIIIIY

9r+lwqrvlk+0

9+ zp +pzpp0

9p+nzp sn +0

9+p+ zp + 0

9 + +P+ +0

9+ zPP+N+P0

9PzPLsN zPP+0

9tR vLQtR mK 0

xiiiiiiiiy

Etter en del typisk "spanske" trekk, betyr det 
ingenting at løperen har gått til c2 i stedet for b3, 
siden dette ville tillatt ...¤a5 fulgt av ...c5.

11...¥b7 12.d4 
Hvis Magnus nå hadde spilt 12...h6, så ville etter 
13.a4 etter trekkomkasting oppstått en berømt 
stilling fra Kasparov-Karpov-matchene, der hvit 
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brukte to trekk på å få bonden til d4, men i stedet 
spilt ¥c2 direkte i stedet via ¥b3. 
Varianten har gått av moten, med unntak av den 
detaljen at Firouzja brakte den tilbake i søkelyset 
ved å slå Kovalev med den i første runde! 
Magnus kjenner på sin side sine klassikere, at 
Karpov hadde vist at ¤g5 ikke innebar noen 
trussel fra hvit og at ...h6 derfor er unødvendig, 
derfor gjør han et nyttigere trekk:

12...g6!? 
Ganske interessant avvek Karpov i «Legendenes 
hurtigsjakkturnering» i 2019 mot Ljubojevic og 
spilte 12...¤b8. Eller kanskje han nettopp husket 
at han hadde tapt mot den samme spilleren med 
12...g6 28 år tidligere!
13.a3?! 
Trekket er i seg selv godt nok, men planen er feil. 
13.d5 ¤b8 14.b3 c6 15.c4 ¤bd7 16.a4 £c7 har 
blitt spilt en rekke ganger og transponerer inn i 
partiet, med det unntaket at det her er hvit som er 
i trekket!

13...¤b8 

XIIIIIIIIY

9rsn wqrvlk+0

9+lzp +p+p0

9p+ zp snp+0

9+p+ zp + 0

9 + zPP+ +0

9zP zP +N+P0

9 zPLsN zPP+0

9tR vLQtR mK 0

xiiiiiiiiy

14.d5 
14.¤b3 ville vært et interessant trekk, som truer 
¤a5. 14...exd4 er det typiske svaret, siden e4 
henger, men 15.¥g5 fornyer trusselen ¤a5, og 
15...dxc3? 16.e5! vinner en offiser. 
Imidlertid er 15...h6! fint for sort. 14.b4 ville være 
mer i tråd med 13.a3, og etter 14...¤bd7 15.¥b2 
har vi en typisk Breyer-posisjon.

14...c6 15.c4 ¤bd7 16.a4 £c7! 17.b3 
Stillingen som vi nevnte over, men med sort 
i trekket. Magnus bruker tempogaven til å 
regruppere.

17...¦ec8! 18.¦a2 bxc4 19.bxc4 a5! 

XIIIIIIIIY

9r+r+ vlk+0

9+lwqn+p+p0

9 +pzp snp+0

9zp +Pzp + 0

9P+P+P+ +0

9+ + +N+P0

9R+LsN zPP+0

9+ vLQtR mK 0

xiiiiiiiiy

20.¤f1? 
Et logisk og typisk trekk, men en feil. Problemet 
for hvit er at dette rent optisk vil se ut som om han 
står litt bedre, tross alt har han sentrum og kan 
omgruppere i bakkant. 
Men partiet viser hvorfor dette er langt fra sann-
heten, og at 20.¤b1! – uansett hvor merkelig det 
ser ut – ville vært et mye bedre trekk, med ideen 
å plassere en springer på b5, og i det minste sette 
opp noe motstand mot sorts planer. 

20...¥a6! 21.¤e3 ¤c5 22.¤d2 cxd5 23.cxd5 
¦ab8 24.¥a3 £d8!? 
Et godt trekk, også av illustrative årsaker, siden 
Magnus retirerer dronningen til sisteraden med 
klargjør c-linja for tårnet.

25.£f3 h5! 26.¦aa1 

XIIIIIIIIY

9 trrwq vlk+0

9+ + +p+ 0

9l+ zp snp+0

9zp snPzp +p0

9P+ +P+ +0

9vL + sNQ+P0

9 +LsN zPP+0

9tR + tR mK 0

xiiiiiiiiy

26...¥h6! 
Et vakkert geometrisk motiv, der sorts løpere 
bokstavelig talt spiller rundt hvits sentrum. 
Bøndene på a5 og h5 gir utmerket beskyttelse, slik 
at løperne ikke lar seg fjerne og dominerer til siste 
slutt. 
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27.¦ab1 ¦xb1 28.¦xb1 ¢g7! 29.¤ef1 h4! 
Sort forsterker bare stillingen, siden hvit boksta-
velig talt ikke kan foreta seg noe aktivt uten straks 
miste materiell. 

30.¤e3 ¥f4 31.¤ef1 £c7 

XIIIIIIIIY

9 +r+ + +0

9+ wq +pmk 0

9l+ zp snp+0

9zp snPzp + 0

9P+ +Pvl zp0

9vL + +Q+P0

9 +LsN zPP+0

9+R+ +NmK 0

xiiiiiiiiy

32.g3?! 

Alireza mister tålmodigheten, men ønsket om å 
«gjøre noe» svekker bare stillingen. 32.¤e3, lojal 
til fram-og tilbake-konseptet kunne ha ført til 
følgende vakre variant: 32...¤cd7 33.¦c1 £c3 
34.¤b1 £a1 

XIIIIIIIIY

9 +r+ + +0

9+ +n+pmk 0

9l+ zp snp+0

9zp +Pzp + 0

9P+ +Pvl zp0

9vL + sNQ+P0

9 +L+ zPP+0

9wqNtR + mK 0

xiiiiiiiiy

(Analysediagram)

Der hvit er fullstendig dominert og taper materiell!

32...hxg3 33.fxg3 ¥h6 34.h4 £d7 
Ganske enkelt det beste, rette oppmerksomheten 
mot a4-bonden, noe hvit overhodet ikke kan gjøre 
noe med.

35.¢g2 ¤xa4 36.¥xa4 £xa4 37.¥xd6 £d4! 

XIIIIIIIIY

9 +r+ + +0

9+ + +pmk 0

9l+ vL snpvl0

9zp +Pzp + 0

9 + wqP+ zP0

9+ + +QzP 0

9 + sN +K+0

9+R+ +N+ 0

xiiiiiiiiy

Springeren på d2 henger, det er trusler om 
38...¤e8 siden 39.bxa3 ¦c3 da vinner en offiser. 
Hvits stilling kollapser.

38.£f2 £xf2+ 39.¢xf2 ¥xf1 0–1 
Og her ga Alireza opp i sterk tidsnød, siden 
40.¤xf1 ¤xe4+ taper løperen på d6. 



Imidlertid kunne han ha forlenget partiet noe med 
40.¢xf1! ¥xd2 41.¥xe5. Magnus planla 41...¥c3 
42.¦c1 ¥xe5 43.¦xc8 ¤xe4 

XIIIIIIIIY

9 +R+ + +0

9+ + +pmk 0

9 + + +p+0

9zp +Pvl + 0

9 + +n+ zP0

9+ + + zP 0

9 + + + +0

9+ + +K+ 0

xiiiiiiiiy

Og selv om vinstføringen krever noen flere trekk, 
er det ingen tvil om resultatet. (Etter 44.g4 ¤d6 
45.¦c6 g5 46.hxg5 ¢g6 47.¦a6 rasker sort med 
seg alle de hvite bøndene.)

Et sterkt strategisk parti av Magnus, som utspiller 
sin unge motstander med posisjonelle midler. 
Man kan til og med hevde at absolutt ingen 
taktiske remedier ble brukt av sort i det hele tatt 
i dette partiet, bare mer og mer styrking av egen 
stilling inntil motstanderens brøt sammen. �
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Gnomer i kamp
"Magnus er en gnom fra undergrunnen. Han er et godt, under-
jordisk spøkelse. Jeg liker ham. Han er en fin fyr og sjakkspiller. 
Han er mystisk. Alltid mystisk." (Boris Spasskij, Sotsji 2014)
Tekst: Arne Danielsen Illustrasjoner: Chess.com

Chess.coms PRO Chess League er den første 
verdensomspennende og nettbaserte ligaen for 
sjakklag. Første året gikk det norske laget Norway 
Gnomes, ledet av Magnus Carlsen, helt til finalen, 
der gnomene til slutt måtte gi tapt for Saint Louis 
Arch Bishops med Wesley So i spissen. 

Norway Gnomes sprang opprinnelig ut fra 
sjakklinja på Norges Toppidrettsgymnas, og 
besto i begynnelsen kun av tidligere elever. Andre 
sesongen møtte fire lag hverandre i finalespill, 
dette var det første sjakkarrangementet innen 
e-sport som ble gjennomført live. 

Alle finalespillene har hittil vært gjennomført i 
USA, men i år vil det for første gang bli arrangert i 
Europa - under Chess Party 21. til 24. mai. Ligaen 
er organisert i tre divisjoner, der de fire beste 
lagene i hver divisjon går videre til playoff. Norway 
Gnomes deltar i The Central Division.

Siden Magnus Carlsen nå er partner i den 
konkurrerende online-siden Chess24.com, og 

Aryan Tari er 'kjøpt opp' av Canada Chessbrahs, 
består årets utgave av de norske gnomene av 
de lokale stormesterne Jon Ludvig Hammer, 
Johan-Sebastian Christiansen, Frode Urkedal, 
Torbjørn Ringdal Hansen og Johan Salomon pluss 
IM-ene Lars Oskar Hauge, Kristian Stuvik Holm, 
Sebastian Mihajlov og Tor Fredrik Kaasen - et lag 
med mange fulltids studenter. 

For å sikre seg en fordret 'live streamer' uten å 
havne i en potensiell konflikt med Magnus Inc, 
har gnomenes kaptein Jonathan Tisdall valgt 
den unge IM Hans Niemann og lagt til to andre 
"friagenter", den indiske GM Srinath Narayanan 
- bedre kjent som vidunderbarnet Nihal Sarins 
trener - og en annen av Naryanans studenter, 
tenåringstalentet GM Arjun Erigaisi. 

I år er reglene endret slik at et tidligere rating-
tak er fjernet slik at lagene nå er langt mer 
profesjonelle og fulle av betalte leiesoldater. 
Som kontrast til disse har de unge Gnomene 
overprestert og laget har vunnet sine siste fem 

matcher, noe som kvalifi-
serte dem komfortabelt til 
ettersesongen. 

Nå følger utslagsrunder, 
og i den første vil de møte 
de svært tøffe India Yogis 
- noe som vil kunne gi en 
ekstra motivasjon for Nor-
ges friagenter… �

Lenker: 
https://www.
prochessleague.com/
https://chessbase.in/news/
Arjun-Erigaisi-at-World-
Youth-Olympiad-2018

Hammer har vært lagets ankermann, og har spilt alle de 24 
partiene i årets serie.
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Oppgaver – hints og 
løsninger
1) Hint: Blokker forsvaret.
2) Hint: Tving fram svakheten og utnytt den.

3) Hint: Kombiner angrepene.
4) Hint: Avled de riktige brikkene for å tillate 
dødelig makt.
5) Hint: Kombiner angrepene mot to svakheter.
6) Hint: Overbelastede forsvarere utgjør de beste 
målene.
7) Hint: Familiære temaer for lojale løsere…
8) Hint: Den sorte dronningen er sårbar.
9) Hint: Noen ganger er dronninger 
overvurdert…

(1) A Kovchan – R Tisevich, Chornomorsk (7) 
2019: Hvit ønsker å spille ¦e8 men på grunn av 
...¦d1+ er dette umulig. Likevel, med 24.¥d6!! 
truer ikke bare hvit å spille f8=£, men etter 24...
exd6, kan hvit nå muligheten til 25. ¦e8 fordi 
d-linjen har blitt lukket. Derfor ga sort opp på 
direkten. 1–0

(2) S Alonso – D Mussanti, 3rd Marcel Duchamp 
Cup, Montevideo (8) 2019: 37.£f6! Trusselen er 
38.¦xf8 £xf8 (hvis 38... ¥xf8 39. £f7+ vinner 
en offiser) 39. £xe6+. 37…¦e8 Alternativene 
taper også: 37...£c8 38.¥a3 ¦xf7 39.£xf7+ 
¢h8 40.¥e7 ¥g7 41.¥f6 £g8 42.¥xg7+ £xg7 
43.£e8+ £g8 44.¦f8; Or 37...¦dd8!? 38.£xe6 
¢h8 39.£f6+ ¢g8 og den beste avslutningen er 
40.¦f4! som truer e6 siden hvit nå kan besvare 
et senere ... £h5+ med ¦h4. 38.¦g7+! og sort 
ga opp siden han taper en offiser og også vil bli 
satt matt etter 38.¦g7+ ¥xg7 39.£f7+ ¢h8 
40.£xe8+ ¥f8 41.¦xf8+! ¢g7 42.¦g8+ ¢h6 
43.¦xg6+! hxg6 44.£h8+ ¢g5 45.£h4+ ¢f5 
46.£f4 matt. 1–0

(3) Xu Xiangyu - Xu Jun, Hangzhou CHN (6) 
2019: 27.¦h1 £f2 Det eneste trekket som ikke 
taper offiser. 28.¦xh5 £xe2 29.¦c2 og her ga sort 

opp 1–0 – noe som kan virke litt prematurt inntil 
du blir klar over at det ikke finnes noe forsvar mot 
gjennombruddsofferet ¦xh6+ fulgt av £xh6 med 
matt.

(4) F Amonatov – A Sarana, World Rapid 
St Petersburg (11), 2018: 23.¤d7! ¥xh2!? Å 
akseptere offeret med 23...£xd7 fører til katastrofe 
etter 24.¦xg7+! ¢xg7 (eller 24...¢h8 25.£f6) 
25.¦g1+; Det stusslige 23...g6 er best, men sort 
har ingen komp for kvaliteten, og hvit burde ha 
en avgjørende fordel. Partitrekket er lett å overse, 
men burde ha vært vurdert siden det dekker det 
sentrale angrepsfeltet g1. 24.¤f6+! Uansett! 
24…¢h8 25.¦xg7! ¢xg7 26.£g4+ Sorts konge 
er like fanget, selv om sjakken på g1 er avverget: 
26...¢h6 Hvis 26...¢xf6 matter 27.¦f1+ – f1 
viser seg å være like nyttig som g1 for angrepet; 
eller 26...¢h8 27.£h4, med en lik avslutning som 
i partiet. 27.£h5+ ¢g7 28.£g5+ ¢h8 29.£h6 
og sort må avgi for mye materiell for å holde 
matten på avstand. 1–0

(5) Z Abdumalik - Lei Tingjie, IMSA Masters 
Rapid Women, Hengshui (9) 2019: Begge sider 
har svakheter de må holde øye med: Hvit må 
holde f2–bonden gardert, mens sort har den doble 
bekymringen å holde kontroll både med åttende-
raden og beskytte de mørke feltene rundt kongen. 
Med disse faktorene i mente, begynner hoved-
ideene i løsningen å foreslå seg selv... 32.£a7!! 
¦d8 Deprimerende 32...¦f8 er det beste trekket, 
bare straks gi opp kvaliteten, men det bare forleng-
er den kommende pinen; 32...¥xg3+ virker ikke, 
men har ett ørlite håp: 33.¢xg3 £g1+ 34.¢f3! 
(Men ikke 34.¢h4?? g5+ 35.¢h5 (35.¥xg5 
¦xa7) 35...£d1+ 36.¢xg5 f6+ 37.¢xf6 £f3+ 
og hvit blir enten matt eller mister dronningen.) 
34...£h1+ 35.¢e2 ¦e8+ (eller 35...£e4+ 
36.¢d2!) 36.¥e3 og hvits materielle fordel er 
avgjørende. 33.¦b8 ¥f6 34.¦xd8+ 34.£d4! var 
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kjappere og mer gnistrende, bonuspoeng hvis du 
planla det! 34...¥xd8 35.£d4 f6 36.£e3! ¥e7!? 
Et forsøk på å lure hvit vekk fra f2. 37.£e6+! 
Gjennomfører alt med sjakk. 37...¢h8 38.£c8+ 
1–0

(6) A Reshetnikov – V Fedoseev, World Rapid, 
St Petersburg 2018: 26.d4!! Dette må regnes ut 
presist, siden sorts dronning både må tvinges til 
å forlate avgjørende forsvarsfelter og bevege seg 
inn i potensielt farlig ildgivning. Trekket er også 
det eneste som gir hvit fordel! Hvis man i stedet 
forsøker 26.¦xf8+ ¦xf8 27.d4 £f6 28.¦f1 e2! 
29.¦xf6 e1£+ 30.¦f1 ¦xf1+ 31.¥xf1 ¤xe6 
slipper sort ut av komplikasjonene med de 
beste sjansene. 26...£xd4 27.¦xf8+ ¢xf8 Eller 
27...¦xf8 28.e7 ¤d3 (28...e2+ 29.¢h1 ¤d3 
30.£d5+) 29.£d5+ og hvit vinner. 28.¦f1+ 
¢g7 29.¦f7+ ¢g6 30.£xe8 e2+ 31.¢h1 ¢g5 
Hvis 31...e1£+ blir 32.¦f1+ også sjakk og vinst. 
32.£g8+ og sort ga opp. 1–0 



Som i de forrige ‘Oppgaver’ i NSb 2/2019, er 
de første seks kombinasjonene fra samlingen 
til Carsten Hansen – denne gangen fra Chess 
Tactics Training Volume 2.
Og igjen er oppgavene veldig nøye utvalgt fra 
aktuelle partier og testet for å finne de mest vanlige 
sporene for å lede løserne på ville veier. Oppgavene 
er rangert etter vanskelighetsgrad, og er bevisst 
plukket ut for å vise variasjonen av praktiske 
utfordringer, snarere enn enkle bang-kræsj-opp-
gitt-taktikk. 
Din eneste oppgave er å finne det beste trekket, og 
størrelsen på fordelen du oppnår kan variere, noe 
som gjør oppgavene mye mer lærerike i praksis 
enn i andre samlinger. Akkurat som sist, anbefaler 
jeg Carstens bøker av hele mitt hjerte for spillere 
på alle nivåer – alle trenger en god sjakknøtt!

Studier: 

(7) H. Rinck 1931: 1.b7 ¤c5+ 1...¢a6 2.b8£ 
¤c5+ fisker kun etter patt, og hvit kan bare 
spasere unna med noe lik 3.¢c3 ¦f3+ 4.¢d4, som 
vinner. 2.¥xc5 ¢a6 Å forsøke 2...¦b4+ først er 
tricky, men 3.¥xb4 ¢a6 4.b8¤+! er et vinnende 

mot-triks; 2...¢xc5 3.b8£ vinner bare. 3.b8¦! 
Motivet bør være familiært for lesere som har 
arbeidet seg gjennom Troitzky-studien i forrige 
utgave av Norsk Sjakkblad! Forvandlingen til 
dronning vil endelig tillate den planlagte ressursen 
3…¦b4+!, der hvit må tillate at patt-trollet kom-
mer sort til unnsetning. 1–0

(8) A Troitzky 1898: 1.¥h7+! ¢d4 Sorts valg 
er begrenset av brutale alternativ: 1...¢f4 2.£g3 
er matt; mens 1...¢e5 2.£e3+ spidder og vinner 
dronningen. 2.£b4+ ¢d5 Igjen vil det å krysse 
e-linja føre til tap av dronningen etter 2...¢e3 
3.£e1+. 3.¥g8+! 1–0 3…¢c6 (3...¢e5 4.£e1+ 
gir fortsatt fatale følger i e-linja) 4.£a4+ er en ny 
dame-erobrende spidder.

(9) D Gurgenidze 1987: 1.¦d1+! Forvandling 
til dronning med 1.b8£ er fristende, men studier 
er aldri så enkle, og det er en av de viktigste 
leksjonene de lærer bort: vær skeptisk og let 
også etter motstanderens muligheter... Her har 
sort en slem fluktplan 1...¦c8+! 2.£xc8 £f5+! 
og sort slipper unna med patt. 1...¢a2 2.b8£ 
¦c8+! Alternativet 2...£a3 som forsøker å skape 
noen tricks langs diagonalen a3-f8 mot den hvite 
kongen feiler ganske enkelt med 3.¦d2+ ¦c2+ 
4.¦dd6. Men slipper ikke sort unna på familiært 
vis etter løsningstrekket? 3.£xc8 £c5+! Igjen 
vikler sort ut en ond pattressurs. 4.¢e8!! Et 
utrolig vinsttrekk – det eneste! Selvfølgelig er 
4.£xc5 patt. 4...£xc8+ 5.¦d8 og sort har verken 
flere sjakker, triks eller skikkelig forsvar mot ¦a8 
som matter hvis han flytter dronningen. 1–0
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Julenøtter — løsninger!
Her kommer endelig svarene på vår konkurranseoppgaver, og vi 
avslører en imponerende vinner...

Tekst: Geir Sune Tallaksen Østmoe

De fire første oppgavene er studier komponert 
av tsjekkeren Ladislav Prokeš. Temaet i den første 
studien har blitt kjent som Prokeš-temaet, og har 
blitt brukt i ulike former i en rekke senere studier.

1: Hvit trekker og holder remis.
XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + mk + +0

9+ + +K+ 0

9 + zpp+ +0

9+ tR + + 0

xiiiiiiiiy

Ladislav Prokeš — Schackvärlden 1939 
hedrende omtale (stillingen etter 3. trekk)

1.¦c4+! Prokeš-manøveren i sin enkleste form. 
Hvit ofrer tårnet med tempo slik at svart ikke 
rekker å spille 1…dxc1£. 1...¢d3 2.¦d4+! ¢xd4 
3.¢xe2 ¢c3 4.¢d1 ¢d3 patt. 

2: Hvit trekker og holder remis.
XIIIIIIIIY

9 + + sN +0

9+ +L+ + 0

9k+ +K+ +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + zp + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Ladislav Prokeš 
Vecherni Praha 1961

Hvits brikker står i veien for hverandre, men ved å 
ofre løperen får hvit frigitt d7–feltet for springeren:

1.¥c8+ ¢b5 2.¥a6+! ¢xa6 3.¤d7 e2 4.¤c5+ 
¢b5 5.¤d3 ½–½

3: Hvit trekker og vinner.
XIIIIIIIIY

9 + tr + +0

9+ + + + 0

9 + +P+ +0

9+ +P+ + 0

9 + + + +0

9+ + zPk+ 0

9 + mK vL +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Ladislav Prokeš 
Svobodné Slovo 1953

1.e4! ¢xe4 2.e7 ¦xd5+ 3.¥d4! ¦xd4+ 4.¢c3 
¦d3+ 5.¢c2 og svart kan ikke stoppe bonden. 
1–0

4: Hvit trekker og vinner.

XIIIIIIIIY

9 +n+ + +0

9+ + + + 0

9 zPN+Pmk +0

9+ + + + 0

9 + +K+ +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Ladislav Prokeš Gros 1937
1.-2. premie
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1.b7 ¤d6+ 2.¢d4! ¤xb7 3.¢d5 Svart er nå i 
trekktvang. Springeren kan ikke flytte, så kongen 
må gå bort fra hvits bonde: 3...¢g7 4.¤d8! ¤xd8 
5.e7 og vinner. 1–0

Den neste oppgaven er av langt nyere dato, og er 
komponert av danske Steffen Slumstrup Nielsen. 
Han har i løpet av de siste årene etablert seg som 
en av verdens beste studiekomponister, og kom 
nylig på 3. plass i verdensmesterskapet i studie-
komposisjon for perioden 2016-2018. Russiske 
Oleg Pervakov ble verdensmester, foran tyske 
Martin Minski.

5: Hvit trekker og vinner.

XIIIIIIIIY

9 +l+ + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9zP +L+ +P0

9 + + mk +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+K+n+ + 0

xiiiiiiiiy

Steffen Slumstrup Nielsen
Kondratyuk 70MT 2018

1.h6 ¥f5+ 2.¢a1! Ikke 2.¢c1? ¤c3 3.¥c6 ¤a2+ 
4.¢b2 ¤b4 og svart har kontroll på bøndene. 
2...¤e3 Med kongen på a1 fungerer ikke 2...¤c3 
3.¥c6 for svart. Bøndene kan ikke stoppes her. 
3.¥e6! ¥e4 4.a6 ¢g5 Det kan se ut til at svart 
får kontroll på bøndene likevel, men hvit spiller 
5.¥f5!! og uansett hva svart slår med, går en av 
hvits bønder inn. 5...¢xf5 6.h7 og vinner. 1–0

6: Hvit trekker og vinner. 
XIIIIIIIIY

9 +k+ wq +0

9+p+p+ + 0

9 zP + +P+0

9+ +ptr + 0

9 + + zp +0

9+ mK + +p0

9 wQ + +PzP0

9+ +R+ + 0

xiiiiiiiiy

Nielsen og Minski 
e4e5, 2018

Som hjelp fikk løserne de to første trekkene 
1.¢d2! £f6 2.¦a1 ¦e2+! 3.¢d1! ¦d2+! 4.¢e1! 
Selvsagt ikke 4.¢xd2?? £xb2+; 4.£xd2? £xa1+ 
5.£c1+ £xc1+ 6.¢xc1 hxg2 vinner også for svart.

4...¦e2+! 
Svarts tårn følger etter hvits konge, og det kan 
se ut til at det skal ende i remis med en morsom 
evigsjakk. Hvit vinner imidlertid ved å la svart slå 
bonden på g2!

5.¢f1 ¦f2+ 6.¢g1 ¦xg2+ 7.¢f1 ¦f2+ 8.¢e1 
¦e2+ 9.¢d1 ¦d2+ 
og nå som bonden på g2 er borte, vinner hvit med
10.£xd2 £xa1+ 11.£c1+ £xc1+ 12.¢xc1 
og svart kan ikke stoppe g-bonden. Nå som hvit 
ikke lenger har en bonde på g2, kan ikke svart 
spille 12...hxg2. 1–0

En studie kan ofte være inspirert av et virkelig 
parti, og det er tilfellet i studien ovenfor. Her stilte 
jeg derfor tilleggsspørsmålet om hvilket kjent parti 
denne studien er inspirert av. 

Riktig svar på oppgave 6b er at Nielsen og 
Minski ble inspirert av partiet Steinitz – Von Bar-
deleben, Hastings 1895, der hvits tårn jaget svarts 
konge på samme måte som svarts tårn jaget hvits 
konge i studien:

XIIIIIIIIY

9r+r+k+ +0

9zpp+qsn +p0

9 + + zpp+0

9+ +p+ sN 0

9 + + +Q+0

9+ + + + 0

9PzP + zPPzP0

9+ tR tR mK 0

xiiiiiiiiy

Steinitz - Von Bardeleben
Hastings, 1895

22.¦xe7+! ¢f8 23.¦f7+ ¢g8 24.¦g7+! ¢h8 
25.¦xh7+ 
og svart ga opp uten å la hvit jage kongen videre 
med
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25...¢g8 26.¦g7+! ¢h8 27.£h4+ ¢xg7 
28.£h7+ ¢f8 29.£h8+ ¢e7 30.£g7+ med matt 
i få trekk.

Den neste oppgaven er komponert av en person 
jeg ikke vet hva heter! Oppgaven ble publisert på 
chess.com av brukeren «Arisktotle».

7: Hvit tar tilbake sitt siste trekk, og spiller 
deretter et trekk som vinner.
XIIIIIIIIY

9 + + mK mk0

9+ + + zpL0

9 + + +P+0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + zP0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Arisktotle
chess.com, 2019

Løsning: I siste trekk har hvits bonde på h5 slått 
svarts bonde på g6. 

XIIIIIIIIY

9 + + mK mk0

9+ + + zpL0

9 + + +p+0

9+ + + +P0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + zP0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

I stedet for 1.hxg6 kunne hvit ha spilt 1.¥g8! 
gxh5 2.h4! og svart havner i trekktvang. 

På 1…g5 ville stillingen ha vært remis hvis svart 
hadde hatt en bonde mindre(!), ettersom hvits 
løper går å feil farge med tanke på randbøndene, 
men så lenge svart har to bønder igjen, vinner hvit 
ved trekktvang, f.eks. 2.h3 g4 3.hxg4 g6 4. ¥e6 
gxh5 5.g5.

Merk at hvits siste trekk ikke kan ha vært at hvits 
løper på g8 slår svarts bonde på h7. Det ville ellers 
ha vært en biløsning, men den stillingen er ulovlig 

ettersom svart umulig kan ha gjort noe trekk som 
førte til den stillingen.

8: Hvordan kan denne stillingen oppstå i et 
parti etter svarts 4. trekk?
XIIIIIIIIY

9 snlwqkvlntr0

9+pzppzppzp 0

9 + + + +0

9zp + + + 0

9 + +P+ +0

9+ + + + 0

9PzPPzP zPPzP0

9tRNvL mKLsNR0

xiiiiiiiiy

Jeff Coakley
ChessCafe 2012

Løsning: 1.e4 a5 2.£h5 ¦a6 3.£xh7 ¦h6 
4.£xh8 ¦xh8

9: Hvordan kan denne stillingen oppstå etter 
hvits 8. trekk?

XIIIIIIIIY

9rsnl+kvlrsn0

9zppzpp+pzpp0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9PzPPzP zPPzP0

9tRNvLLwQRmK 0

xiiiiiiiiy

Per Olin
Puzzlers Cup 2014, 2. premie

Løsning: 1.¤f3 e5 2.¤xe5 £e7 3.¤g6 £xe2+ 
4.¥xe2 ¤e7 5.0–0 ¦g8 6.¤h8 ¤g6 7.£e1 
¤xh8 8.¥d1+
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Oppgave 10

XIIIIIIIIY

9 + +l+ mK0

9+p+psNk+R0

9 zP zPp+ +0

9+ + zP + 0

9 + + + tr0

9+ zp + +P0

9P+P+L+ptr0

9+ +N+ vLl0

xiiiiiiiiy

Geir Sune Tallaksen Østmoe
Puzzlers Cup 2014, 1. premie

Oppgave a: I denne oppgaven skal du plassere en 
brikke på brettet slik at det oppstår en stilling der 
hvit ikke er matt, men det eneste mulige utfallet av 
partiet er at svart vinner. 

Løsning: Sett inn ett hvitt tårn på g8. 

XIIIIIIIIY

9 + +l+RmK0

9+p+psNk+R0

9 zP zPp+ +0

9+ + zP + 0

9 + + + tr0

9+ zp + +P0

9P+P+L+ptr0

9+ +N+ vLl0

xiiiiiiiiy

Eneste mulige fortsettelse er 1...¦xh7+ 2.¢xh7 
¦xh3+ 3.¥h5+ ¦xh5 matt.

Oppgave b: I tillegg til brikken du plasserte i opp-
gave a, skal du plassere en brikke på brettet slik at 
det oppstår en stilling der svart ikke er matt, men 
der det eneste mulige utfallet av partiet er at hvit 
vinner.

Løsning: Sett inn en hvit løper på f3. 

XIIIIIIIIY

9 + +l+RmK0

9+p+psNk+R0

9 zP zPp+ +0

9+ + zP + 0

9 + + + tr0

9+ zp +L+P0

9P+P+L+ptr0

9+ +N+ vLl0

xiiiiiiiiy

Eneste mulige fortsettelse er 1...¦xh7+ 2.¢xh7 
¦xh3+ 3.¥h5+ ¦xh5+ 4.¥xh5 matt.

Oppgave c: I tillegg til brikkene du plasserte i 
oppgave a og b, skal du plassere en brikke på brettet 
slik at det eneste mulige utfallet av partiet er remis.

Løsning: Sett inn en hvit springer på g4. 

XIIIIIIIIY

9 + +l+RmK0

9+p+psNk+R0

9 zP zPp+ +0

9+ + zP + 0

9 + + +Ntr0

9+ zp +L+P0

9P+P+L+ptr0

9+ +N+ vLl0

xiiiiiiiiy

Eneste mulige fortsettelse er 1...¦xh7+ 2.¢xh7 
¦xh3+ 3.¤h6+ ¦xh6+ 4.¢xh6 patt.
Oppgave d: I tillegg til brikkene du plasserte i opp-
gave a, b og c, skal du plassere en brikke på brettet 
slik at svart er matt.

Løsning: Sett inn en hvit dronning på g7.
Det vanskeligste i oppgave d er ikke å finne en 

mattstilling, men å finne en mattstilling som er 
lovlig.

Hvit har allerede 15 brikker på brettet, og 
mangler kun dronningen (en av springerne og en 
av løperne må være forvandlede bønder). Hvis 
brikken som mangler er hvit, må det derfor være 
en dronning. 

Svart har fem bønder og to forvandlede løpere på 
brettet (løperen som startet på c8, må ha blitt slått 
uten å flytte), så syv av svarts bønder er fortsatt på 



NSb #1/202072

brettet. Den åttende bonden må være a-bonden, 
som ikke kan ha blitt forvandlet til løper på b1 
fordi den deretter ikke har hatt noen vei ut. Hvis 
brikken som mangler er svart, kan det derfor ikke 
ha vært en bonde eller en hvitfeltsløper.

Ett hvitt tårn, springer eller bonde på h5 ville ha 
vært matt, og det samme gjelder en svart bonde 
eller løper på h5. Som vi så i forrige avsnitt, kan 
imidlertid ikke den manglende brikken være noen 
av dem. En hvit dronning på h5 ville medført en 
ulovlig dobbeltsjakk.

En hvit dronning eller svart springer på h6 ville 
ha vært matt, men da kan ikke hvits siste trekk 
ha vært lovlig ettersom svart allerede må ha stått i 
sjakk.

Den eneste muligheten som gjenstår, og som ikke 
medfører en ulovlig dobbeltsjakk, er en hvit dron-
ning på g7. Der må den ha slått en svart brikke, 
ettersom svart ellers må ha stått i sjakk fra før. 

Svart har akkurat nok brikker igjen til at det er 
mulig: Hvits f- og h-bønder må ha slått hver sin 
svarte brikke i g-linjen slik at de selv har blitt for-
vandlet og åpnet opp for at svarts f- og h-bønder 
kan forvandles. Bonden på h3 må ha kommet fra 
g2 og slått en brikke. 

Tre av svarts brikker har dermed blitt slått av 
hvits bønder, a-bonden og løperen på c8 må også 
ha blitt slått, og en brikke ble nettopp slått på g7. 

Seks svarte brikker har dermed blitt slått, og det 
stemmer akkurat ettersom svart har ti brikker igjen 
på brettet. �

Og her må vi røpe at Jarle Høyte fra Sandefjord 
var suveren vinneren av bokpremien for nøtteløs-
ning. 

Ikke bare leverte han en perfekt samling av 
riktige svar, han sendt også inn et fantastisk bevis 
for forklaringen over – noen gang kan det være 
sjakktrekk, og ikke bilder som er verdt tusenvis av 
ord – det er en merkelig fornøyelse å spille gjen-
nom Jarles ‘parti’ under! - JT

Jarle Høyte - Oppgave 10 bevis
1.h4 h5 2.¦h3 ¤f6 3.¦a3 ¤e4 4.b4 g5 5.f4 
g4 6.f5 ¤g5 7.hxg5 e6 8.¦xa7 ¥g7 9.f6 ¤c6 
10.fxg7 h4 11.¦a3 h3 12.g6 h2 13.b5 h1¥ 
14.b6 ¦h2 15.¦h3 ¦a5 16.¢f2 ¤e7 17.¢g3 
c6 18.¢h4 ¤d5+ 19.¢h5 ¤f6+ 20.¢h6 ¤g8+ 
21.¢h7 ¤f6+ 22.¢h8 ¤d5 

XIIIIIIIIY

9 +lwqk+ mK0

9+p+p+pzP 0

9 zPp+p+P+0

9tr +n+ + 0

9 + + +p+0

9+ + + +R0

9P+PzPP+Ptr0

9tRNvLQ+LsNl0

xiiiiiiiiy

23.g8¥ ¤e7 24.¥h7 ¤d5 25.g7 f5 26.d4 f4 
27.¥d3 ¤e7 28.d5 g3 29.¦h7 ¤f5 30.¤c3 £h4 
31.¦b1 

XIIIIIIIIY

9 +l+k+ mK0

9+p+p+ zPR0

9 zPp+p+ +0

9tr +P+n+ 0

9 + + zp wq0

9+ sNL+ zp 0

9P+P+P+Ptr0

9+RvLQ+LsNl0

xiiiiiiiiy

31...£h3 32.gxh3 f3 33.¥g2 f2 34.e4 f1¥ 
35.¦b3 ¥e2 36.¦a3 ¥h5 37.¥e3 ¢f7 38.g8¤+ 
¤g7 39.£d2 ¢g6 40.¤e7+ ¢f6 41.¤f3 ¦c5 
42.¦a8 ¦b5 43.¦xc8 c5 44.¦g8 ¥e8 45.d6 c4 
46.¤d1 ¦h5 47.¤e5 c3 48.¤g4+ ¢f7 49.e5 
¦h4 50.¥g1 ¦h6 51.¥f3 ¦h5 52.¥de2 ¦h4 
53.£h6 g2 

XIIIIIIIIY

9 + +l+RmK0

9+p+psNksnR0

9 zP zPp+ wQ0

9+ + zP + 0

9 + + +Ntr0

9+ zp +L+P0

9P+P+L+ptr0

9+ +N+ vLl0

xiiiiiiiiy

54.£xg7 matt – QED! Gratulerer Jarle! Og tusen 
takk til alle dere der ute som gav dere i kast med 
julenøttene! �
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Ratinglister!
Norsk Sjakkblad hadde frem til nr 2/2018 
jevnlig lister over norsk rating for alle 
aktive norske spillere. Situasjonen endret 
seg da, ved at norsk rating ikke lenger ble 
beregnet.

FIDE-rating overtok, og oppdatert rating for alle 
spillere kan enkelt finnes av alle på www.fide.com.

I tillegg fikk alle norske klubber høsten 2019 
tilgang til NSFs medlemsystem Hypersys, der alle 
ratingtall for klubbens medlemmer kan finnes. 

Videre tilbyr nye aktører ratinglister i ulike 
varianter og sammensetninger – se for eksempel 
www.NorgesRatinga.no.

Norsk Sjakkblad har derfor gått bort fra å bringe 
fullstendige ratinglister i bladet. Gode oversikter 
og hyppigere tilgang finnes på andre måter. Men 
rating er jo godt lesestoff. 

Så Norsk Sjakkblad startet i nr 3/2019 opp med 
å bringe noen utvalgte lister, som vil kunne variere 
fra gang til gang. 

Vi tar gjerne synspunkter og råd fra leserne – hva 
ønsker du at Norsk Sjakkblads begrensede sidetall 
skal brukes til? 

Alle lister: februar 2020, aktive spillere etter 
FIDEs kriterier. �

Norgestoppen
1 GM Magnus Carlsen, Offerspill (1990) 2862

2 GM Aryan Tari, Offerspill (1999) 2629

3 GM Jon Ludvig Hammer, OSS (1990) 2628

4 GM Johan-Sebastian Christiansen, Offerspill 
(1998)

2600

5 GM Simen Agdestein, OSS (1967) 2559

6 GM Frode Urkedal, SK 1911 (1993) 2547

7 GM Kjetil A Lie, SOSS (1980) 2523

8 GM Johan Salomon, Nordstrand (1997) 2507

9 GM Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø 
(1993)

2495

10 IM Espen Lie, Akademisk (1984) 2490

Kvinnetoppen
1 WGM Niina Koskela, OSS (1971) 2197

2 WIM Ellen Hagesæter, Akademisk (1978) 2150

3 WGM Olga Dolzhikova, OSS (1979) 2149

4 WIM Sheila Barth Stanford, Stjernen (1974) 2145

5 Monica Machlik, Tromsø (1997) 2106

6 Edit Machlik, Tromsø (1997) 2090

7 Nina Hagesæther, Levanger (1978) 1996

8 Hanna Kyrkjebø, Stavanger (1998) 1957

9 Alena Ayzenberg, Bergens (1987) 1954

10 Anita Grønnestad, Bergens (1982) 1950

Juniortoppen (f. 2000 og senere)

1 IM Johannes Haug, Nordstrand (2000) 2426

2 IM Tor Fr. Kaasen, Vålerenga (2002) 2393

3 FM Elham Abrdlauf, OSS (2005) 2381

4 FM Andreas G Tryggestad, Nordstrand (2002) 2380

5 FM Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø (2002) 2357

6 FM Lucas Ranaldi, Offerspill (2000) 2302

7 FM Eivind O Risting, SK 1911 (2000) 2289

8 Gunnar Lund, Tromsø (2002) 2288

9 Noam A Vitenberg, SK 1911 (2004) 2276

10 Eivind Bruaset, Trondheim (2001) 2247

Seniortoppen 65+ (f. 1955 eller tidligere)

1 GM Leif Øgaard, OSS (1952) 2361

2 Sverre Heim, OSS (1951) 2316

3 Arne Schjønsby, Gjøvik (1951) 2249

4 FM Jarl H Ulrichsen, Trondheim (1947) 2200

5 FM Ole Chr Moen, OSS (1951) 2191

6 Gunnar Johnsen, Tromsø (1945) 2170

7 FM Tor Geir Harestad, Randaberg (1949) 2159

8 FM Erling Kristiansen, OSS (1936) 2123

9 James Steedman, Randaberg (1947) 2122

10 Helge Gundersen, Masfjorden (1946) 2101
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NORSK SJAKKBLAD GRATULERER MED DAGEN!

95 ÅR
12.4. Hans Georg Hongseth, Bergens SK

90 ÅR
26.5. Willy L. Olsen, OSS
29.6. Asle Marvin, Hønefoss SK

85 ÅR
18.5. Alf Sigurd Øverås, Kongsberg SK
19.5. Morten Røine, Hønefoss SK
2.6. Gunnar Lilleng, Strømmen SK

80 ÅR
1.3. Sven Erik Rognes, SK 1911
3.3. Kai Nilsen, Fredriksstad SS
11.3. Ulf Nymoen, OSS
9.4. Arnulf Dalberg, Lillestrøm SK
13.5. Odd Birkestrand, Masfjorden SK
11.6. Leif B Iversen, OSS

25.6. Trond V Braathen, Moss SK
4.7. Håkon Lillebø, OSS

75 ÅR
3.3. Harald Thorstensen, Tønsberg SK
10.3. Einar Kjæmperud, Caissa SK
13.3. Elling Lundesgaard, Nordstrand SK
22.3. Gisle Nordstrand, Narvik SK
27.3. Rolf Røstad, Asker SK
4.4. Odd Ristesund, SK Stjernen
8.4. Odd Ingolf Larsen, Asker SK
19.4. Antal Toth, Hurum SK
21.4. Christian Falchenberg, Asker SK
24.4. Finn Syvertsen, Asker SK
2.5. Per Bjørn Bakke, OSS
9.5. Finn Erik Øverlie, Offerspill SK

20.5. Steinar Hardersen, Samisk SF
31.5. Per H. Wibe, Asker SK
30.6. Bjørn Brenden, Elverum SK

70 ÅR
9.3. Thor Sørensen, Offerspill SK
16.3. Terje Korneliussen, Narvik SK
1.4. John Røset, Namsos SK
7.4. Knut Gunnar Larsen, Offerspill SK
19.4. Jim L. Christensen, Mo SK
24.4. Per Lea, Follo SF
28.4. Pål Inge Østgaard, Trondheim SF
3.5. Kjetil Vollan, Bodø SL
8.5. Birgit Margrethe Erstgård, Offerspill SK

60 ÅR
2.3. Bjørn G Nesse, Offerspill SK
5.3. Morthen Auke, Konnerud Sk
8.3. Lasse Vold, Offerspill SK
16.3. Ola Helgesen, Holmestrand SK
19.3. Egil Fagerbekk, Trondheim SF
23.3. Jon Dahl, Hamar SS

30.3. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand SK
3.4. Lars Bråstein, Sandnes SK

22.4. Kai Becher, Konnerud Sk
23.4. Lars Torbjørn Dragland, Sortland SK
12.5. Aki Pylvinen, Komsa SK
29.5. Sigurd Nore, Rokaden
4.6. Svein Klausen, Bærum SS
7.6. Liv Trude Kumle, SK Stjernen
12.6. Magne Lind, Lillehammer SS
14.6. Tor Gulbrandsen, Nordstrand SK
25.6. Knut H Moen, SOSS
26.6. Vilde Bjerke, Direkte
8.7. Rita-Helene Borgen, Offerspill SK

50 ÅR
5.3. Frank Remman, Tromsø SK
10.3. Bjørn Nytrø, Vålerenga SK
13.3. Roar Nærheim, Sandnes SK
16.3. Ellen Marie Gotaas, Mosjøen SK
18.3. Michael Nilsson, Tromsø SK
21.3. Ragnar Skjønhaug, Sotra SK
23.3. Stig Jerlow Jacobsen, Stavanger SK
25.3. Steinar Glomnes, OSS
25.3. David Johnson, Follo SF
27.3. Odd Rune Martinsen, Offerspill SK
27.3. Ahmad Abdelhafiz, Jæren SK
30.3. Espen Amundsen, Offerspill SK
3.4. Kari Skålevik, Sotra SK
11.4. Jan Willy Berg, Lofoten SK
15.4. Frode Arntsen, Kristiansand SK
17.4. Kristian Hattestad, Offerspill SK
17.4. Anders Hattestad, Offerspill SK
19.4. Thomas Allerup, Offerspill SK
25.4. Knut Inge Brænd, Offerspill SK
11.5. Geir Dolonen-Marthinussen, Offerspill SK
12.5. Torleiv Broch-Austvoll, Stavanger SK
12.5. Harald Furnes, SK 1911
15.5. Tommy Christoffersen, Offerspill SK
17.5. Geir-Asle Johnsen, Bergens SK
19.5. Kjetil Grjotheim, Sortland SK
21.5. Finn Kenneth Helgesen, Sortland SK
4.6. Trond Solstad, Offerspill SK
8.6. Svetlana Mrachek, OSS
14.6. Freddy Hestholm, Stavanger SK
16.6. Cato Moe, Asker SK
18.6. Paal Andrew Stranden, Caissa SK
22.6. John Breiland, Jæren SK
23.6. Hrannar Baldursson, Sandnes SK
24.6. Enrique Llorca Domenech, Direkte
27.6. Bjarne Undheim, OSS
3.7. Finn Egeland, SK Stjernen
4.7. Gudmund Skjeldal, SK 1911
7.7. Safeer Uddin Mansoor, Søråshøgda SK
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Mads Vestby-Ellingsen (17 år)
Aktuell med IM-tittel etter knallinnsats i Rilton Cup i Stockholm 

og strålende innsats i det åpne NM i hurtigsjakk i Drammen.

Hva er din favorittby? 
Av de jeg har besøkt likte jeg Reykja-
vik, interessant stemning der.

Yndlingsmat?
Biff kanskje.

Drikke? 
Det må bli te.

Har du en favoritt-
film? 
Ser nesten aldri på 
film, så nei.

TV-serie? 

Har ikke TV, heller 
ingen favorittserie.

Favorittsjakkspiller? 

Magnus. Kasparov var 
også ganske god.

Sjakkboka som har 
betydd mest? 

Har lest svært få 
sjakkbøker fra perm 
til perm. "The Seven 
Deadly Chess Sins" av 
Jonathan Rowson er riktignok ganske 
bra.

Beste sjakkpartiet du har spilt? 
Vanskelig å si, kanskje hvit mot 
Skytte, Eliteserie kvalik 2018.

Og beste resultat? 
Fagernes 2018 eller Rilton 2019-
2020. Men forhåpentligvis ligger det 
foran meg.

Hva kjennetegner en sjakkspiller? 
God på å flytte brikker, kanskje litt 
vimsete. Ellers svært lite.

Hvordan slapper du av? 
Sittende i en god stol med en kopp te 
og noe å drive med.

Hvilke tre personer (historiske 

og nålevende) ville du helst spist 
middag med? 

Adolf Hitler, Vladimir Putin og Garry 
Kasparov. Ikke noen spesiell grunn 
utenom at det hadde blitt litt av en 
middag, og jeg hadde også live-
streamet den så hele verden kunne 
fått med seg begivenhetene. 

Hvis du måtte rømme 
huset, hvilken ene ting 
ville du tatt med deg? 

Hadde nok valgt pcen. 
Mobilen har jeg for-
håpentligvis i lomma, 
resten kan nok erstattes.

Hvilken sang synger du 
i dusjen?
Aldri sunget noe særlig, 
ei heller i dusjen.)

Hva er den beste boka 
du har lest?

Antall bøker jeg har full-
ført de siste 5 årene kan 
nok telles på en hånd. 

Leste "The Kite Runner" nylig i forbin-
delse med skolen, så må nok bli den 
inntil videre.

Hvis du kunne ha valgt å være en 
tegneseriefigur, hvem ville du ha 
vært?
Skrue McDuck, utelukkende av økono-
miske grunner.

Har du noen skjulte talenter? 

Velger å tro det, men de er nok fort-
satt skjulte også for meg.

Hvis du hadde vært FIDE-president, 
hva er det første du ville ha foran-
dret? 

Jeg hadde arrangert flere sterke åpne 
(eller halvåpne) turneringer med de 
beste i verden. �

Foto: Anniken Vestby



Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 C
0473 Oslo

VELKOMMEN TIL LANDSTURNERINGA I SJAKK 

PÅ HELL I 2020  

Landsturneringa i sjakk arrangeres på Scandic Hell  3. -11. juli 2020. 

(Eliteklassen starter 3. juli mens alle andre klasser starter 4. juli.) 

Hotellet byr på rimelig overnatting og flotte spilleforhold i 
kongresshallen og amfiet.

Fylkets beste frokost og innendørs basseng håper vi også kan være 
til glede for mange. Det er gratis parkering og kort avstand til 

flyplass, buss- og togstasjon. 

Påmelding og informasjon

www.sjakknm2020.no 


