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Kristian Stuvik Holm gikk av med 
seieren og en overraskende Kongepokal! 
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Erfaringen viser at lære-
materiellet vårt fungerer 
både for lesere, kursledere 
og deltagere. 
 

Her er øvingsoppgaver til hvert 
kapittel og løsningshefter med 
gode tips i tillegg. Og tre popu-
lære oppgavehefter!   
 

Nå er det enkelt å holde 
kurs for både store og små!

 
 

 

Sjakkskolen 1 med løsningshefte og diplom  kr 110 
Sjakkskolen 2 med løsningshefte og diplom kr 110 
Sjakkskolen 3 med løsningshefte   kr 120 
111 sjakk matt i 1 trekk    kr 35 
111 sjakktrekk som vinner    kr 35 
111 smarte sjakktrekk    kr 35 
SJAKKSKOLEN KOMPLETT     kr 430 
LÆR SJAKK, fra begynner til turneringsspiller kr 350 
(innbundet bok, med også gjennomgang av åpningene) 

 

Husk store rabatter for    
gruppesett fra minst 10     

eksemplarer. Alle bør ha sin 
egen bok og oppgavehefter 

etter hvert som de             
kommer dit!   
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Norsk Sjakkblad skal videreføres, 
men skal bladet løftes må det også 
fornyes. 

 I forrige utgave av Norsk Sjakkblad slo 
gjesteredaktør Kristoffer Gressli en slag for at 
"sjakkbladet må leve"! Mitt umiddelbare svar på 
dette spørmålet er ja! Jeg er overbevist om at bladet 
fortsatt vil være en viktig for norsk sjakk og Norges 
Sjakkforbund fremover. Samtidig må vi også tenke 
hvordan bladet kan utvikles videre. 

Norsk Sjakkblad er for tiden uten fast redaktør, 
og for dette bladet er det Sjakkontoret med 
undertegnede som sitter med det redaksjonelle 
ansvaret. Innholdet i bladet er likevel i all hovedsak 
bidrag fra sjakkmiljøet. Det har gitt et blad som 
viser frem  en god bredde i det som har har skjedd 
i og rundt norsk sjakk siste månedene, både 
internasjonalt og her hjemme. 

En viktig veivalg for bladet er om redaksjonen 
fortsatt skal være tilknyttet sjakkontoret og ses i 
samenheng med forbundets informasjonsarbeid, 
eller om bladet skal videreutvikles som et selvstendig 
jornalistisk  blad. I vår ble det utlyst stilling som 
redaktør med dette som mål, men vi har ikke 
lykkes med å få på plass denne rollen enda. Selv 
om et blad laget av sjakkontoret har sine fordeler, 
tror jeg ikke det er riktig retning å gå videre med. 
Jeg er overbevist om at det finnes et uforløst 
potensial for et norskspråklig blad om sjakk. I vår 
hadde sjakkontoret møter med Fagpressen for å 
diskutere mulige modeller for hvordan bladet bør 
organiseres fremover. Deres klare anbefaling er en 
uavhengig redaksjon, som kan jobbe selvstendig ut 
fra en formålsparagraf gitt av forbundet, men der 
pressens etiske regler gjennom Redaktørplakaten 
og Vær varsom-plakaten følges. Dette er en mer 
ressurskrevende modell, men vil trolig gi det beste 
sjakkbladet.   

Så lenge bladet utelukkende forblir en utgiftspost  
på forbundsbudsjettet vil det alltid bli en diskusjon 
om antall utgivelser, om bladet bare skal komme ut 
digitalt og lignende. Skal vi komme videre fra denne 
diskusjonen må bladet i større grad klare å være et 
trekkplaster for medlemmer,  i tillegg til å generere 
inntekter gjennom  annonsesalg, abonnementer 
eller løssalg.  Blader med sammenlignbare 
opplagtall har enten betydelige annonseinntekter, 
eller et antall abonnementer som gjør det mulig å 
legge mer ressurser inn i det journalistiske arbeidet. 
Dette går neppe om bladet er et sideprodukt av 
kontorets kommunkasjonsarbeid. 

Sjakkinteressen i Norge er langt større enn det 
dagens medlemstall i forbundet skulle tilsi. Bladet 
kan være en av de faktorene som gjør at flere velger 
å bli medlem. Da må samtidig bladet gjøres mer 
tilgjengelig for flere, både i måten det distribueres 
på men også i bredden av innholdet i bladet. Dette 
skal fortsatt være et medlemsblad med partianalyser 
og det som som hører til, men et mer folkelig blad 
som engasjerer utover medlemsmassen vil trolig 
også gi en bedre leseopplevelse for medlemmene. 

Nye sjakk.no lanseres senere i høst, med en 
oppdatert visuell profil for forbundene. Da er tiden 
også inne for et helhetlig oppdatering av bladet. 
Det gir også en mulighet for at bladet kan  samspille 
med det som skjer på med som skjer på nett. Selv 
om det fysiske bladet skal fortsette, må det også 
legges til rette for digitale utgaver på en bedre måte 
enn med en enkel PDF-fil. Noen foretrekker for 
eksemepel heller foretrekke å lese en analyse av et 
sjakkparti på nett gjennom et digitalt analysebrett - 
det må vi legge bedre til rette for.

Til slutt utfordret Gressli oss til å se på selve 
navnet på Norsk Sjakkblad. Det tror jeg kan være 
klokt. "Sjakkbladet" vil ikke nødvendigvis være 
nytenkende, men hvis det er det navnet som likevel 
blir brukt i dagligtale kan det i seg selv være god 
nok grunn til å bytte. 

Sjakkbladets fremtid

Eirik Natlandsmyr, Generalsekretær
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Sjakknotiser
Olavsfest åpnet med 
Dronningoffer 
 
Åpningskonserten under Olavsfest i 
Trondheim handlet om verdens mest 
berømte sjakkbrikker, Lewisbrikkene, 
fortelles gjennom trekkene i Magnus 
Carlsens legendariske «dronningoffer-
parti» mot Sergej Karjakin i 2016

Sjakk i flyktningleire
FIDE lanserte i august et nytt prosjekt 
i samarbeid med FNs høykommisær for 
flyktninger om sjakk i flyktningleire. 
Prosjektet har startet opp sitt arbeid 
i Kakuma flykningleir nord i Kenya 
som huser over 200 000 flykninger.  
 
Geir Nesheim har vært aktivt med i 
arbeidet gjennom sitt verv i FIDEs 
Sosical Commisson. 

Karanteneunntak for toppidrettsutøvere i sjakk  
I covid-19-forskriften ble i sommer Norges Sjakkforbund på listen over forbund 
som kan få unntak fra noen av reglene for innreisekarantene for toppidrettsutøvere 
som driver med sjakk som sitt fulltidsvirke. I tillegg til å gjøre det lettere for 
toppspillere med internasjonal satsing, er det også en for formell anerkjennelse fra 
myndighetene om av sjakk som toppidrett. 

The Chess Saga of 
Fredrik Olafsson 
nominert til pris
Øystein Brekkes bok om den islandske 
stormesteren er en av fire sjakkbøker 
som er nominert til den prestisjetunge 
utmerkelsen Book of the year hos det 
engelske sjakkforbundet. 

Ny sjakkblogg
Under sjakk-NM for eliteklassen dukket 
det opp en ny anonym sjakkblogg, kalt 
Sjakk og sladder (sjakkogsladder.no). 
I tillegg til partianalyser, får man også 
servert avansert moteanalyse av spillerne 
og shoppingtips for å bli oppdatert på 
siste nytt innen sjakkmote! 
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Ambisjonsnivået er skyhøyt! Som 
vanlig på denne tiden av året. 
Tidlig høst, når skolen endelige er 
i gang igjen, og over nyttår. Det er 
da man stiller frisk og uthvilt med 
blanke ark, proppfull av nye ideer 
om fantastiske opplegg og alt man 
skal gjøre.

Normalt har jeg bare hatt sjakklinja på NTG, 
noen elever og meg selv å tenke på. Plutselig ble 
arenaen mye større. Det var ikke i mine tanker for 
litt siden å bli president i Norges Sjakkforbund. 
Tvert imot. Jeg har pleid å tenke at sjakkpolitikk er 
noe jeg må holde meg langt unna om jeg skal holde 
ut et langt liv med sjakk. Det har vært best for alle, 
har jeg tenkt, at jeg har kunne holde på for meg selv 
her ute på toppidrettsgymnaset på Bekkestua. Får 
man en god ide, har det bare vært å kjøre på. Ingen 
å diskutere med, ingen motforestillinger. Veldig 
deilig!  

Men jeg ble i våres foreslått, og jo mer jeg tenkte 
på saken, jo mer engasjert ble jeg. Hvor spennende 
ville det ikke være å jobbe i spann med selveste 
Norges Sjakkforbund, «den store stygge ulven» som 
jeg har irritert med så mye over i så mange år. Ja, 
det er ikke fritt for at det har vært litt sånn. Jeg har 
sittet på utsiden og tenkt mitt. Nå er jeg plutselig en 
del av det og vel så det, jeg sitter midt i selve navet, 
som president i sentralstyret. Hvilken mulighet til 
innflytelse! 

Jeg henviser til stadighet til tidligere VM-kandidat 
Arthur Jussupovs kloke ord om at alle stormestere 
burde arrangere en turnering en gang og at det ville 
endret deres syn på ett og annet. Det samme gjelder 
nok for styrearbeid. Jeg har ikke hatt rollen som 
president lenge. Vi har bare hatt ett styremøte, og 
det er begrenset hvilke saker man har rukket å ta 

opp. Jeg har snakket med masse folk og forsøkt å 
sette meg inn i masse saker. 

Man trenger ikke lange tiden for å skjønne at 
sjakkforbundet faktisk er et ganske stort skip. 
Sentralstyret skal styre og kontrollere, men det er 
den daglige jobben som gjøres på sjakkontoret som 
er det sentrale. Jeg trakk i våres fram ildsjelene som 
den store kraften i norsk sjakk. Nå er det de ansatte 
på sjakkontoret min kred går til. Her er det virkelig 
en dedikert og kompetent gjeng som møter opp på 
jobb hver for å gjøre bra ting for norsk sjakk. 

Men også de er som alle andre. Man har et 
prestasjonsspekter man varierer innenfor. Selv 
anslår jeg min spillestyrke til å være mellom 2800 
og 2300. Kunsten er å holde seg i den øvre sfære 
mest mulig. Kunsten er å holde oss alle der, og med 
det har vi alle et ansvar. 

Det er generelt de menneskelige ressursene som er 
vår viktigste kapital. Det er et stort lagarbeid å løfte 
norsk sjakk. Jeg er president og skal forsøke å bidra 
med mitt, men det er allerede et erfarent sentralstyre 
og en dyktig stab på sjakkontoret. Og virkelig fart 
på sakene blir det først når ildsjeler over det ganske 
land får utfolde seg. Det er utrolig hvordan man 
står på for sine barn. Jeg har hatt min sjakklinje, 
men det er mange som har hatt sine babyer. 

Vi har hatt masse mer eller mindre parodierte 
slagord på sjakklinja, men de første årene surret 
følgende mantra i bakhodet: «Slipp kreftene løs og 
ri den ville hest!» Jeg tror dette er relevant for norsk 
sjakk også. Jeg er i hvert fall veldig positiv til alle 
nye initiativ. Man kan ikke kontrollere alt, og noen 
ganger ender det med at man må jobbe temmelig 
hardt for å ro baller i land. Men du verden, så moro 
man har det på veien! 

Så min ambisjon for sjakk-Norge er helt enkelt at 
masse ildsjeler vil finne sine prosjekter å brenne for 
og at vi alle kan stå sammen om det vi har til felles, 
nemlig kjærligheten for spillet. 

Slipp kreftene løs

Simen Agdestein, President
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Simen Agdestein er president i Norges Sjakkforbund
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Overraskende 
vinner av Sjakk-NM
- Det føles fantastisk, sier norgesmester Kristian 
Stuvik Holm (23).

Unggutten ser gjerne tilbake på sommerens 
Eliteklasse. Den alltid svært blide, men også seriøse, 
Vålerenga-spilleren trekker på sedvanlig vis frem 
matserveringen som et av høydepunktene ved 
turneringen. Eliteklassen, som opprinnelig skulle 
vært spilt i forbindelse med Landsturneringen i 
Bergen, ble spilt i hovedstaden 2. – 10. juli.

- Var det noen enkelthendelser underveis du tror 
hadde ekstra stor betydning for sluttresultatet?

- Jeg føler det gikk over forventning hele veien. 
Irriterende at jeg ikke fikk ballen i mål mot Arvola 

(Notkevich, journ. anm.). Hvitseieren mot Urkedal 
var vendepunktet, da fikk jeg skikkelig troen, 
forteller Holm, og legger til:

- Den eneste nesten-ulykken var i første runde 
mot Sjøberg, da jeg holdt på å spille Kd2 istedenfor 
Ke2.

Det hører med til historien at Holm slapp kongen, 
og alle de andre brikkene, på riktig felt og tok en fin 
seier i Eliteklassens første runde. Deretter så han seg 
aldri tilbake, og hentet hjem både kongepokal og 
stormesternapp.

Tekst: Joachim Birger Nilsen, Foto: Anniken Vestby
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Velfortjent NM-gull og stormesternapp til 
Kristian Stuvik Holm

Men det var ingen selvfølge at Holm skulle 
blande seg inn i medaljestriden, for ikke å snakke 
om å vinne, årets Eliteklasse. Siden koronaviruset 
slo inn for fullt har han slitt med resultatene, og 
var rangert som nummer 10 på forhånd. Men da 
klokkene startet i Dronning Mauds gate 10 i Oslo 
var Holm like het som været, og kan for første gang 
kalle seg norgesmester.

- Hvor går veien videre nå?

- Nå er jeg allerede godt i gang med både jobb og 
mastergrad, men jeg håper det blir litt tid til sjakk 
fremover, forteller den smørblide vinneren.

Det håper vi også.

TideNes sTørsTe NM-preMie

Aldri har pengepremien i eliteklassen vært så høy 
som i år takket være den store arvegaven fra Bjørn- 
Kristian Bjørnsen som ble testamentert til Norges 
Sjakkforbund i 2020. I sitt testament donerte 
Bjørnsen 8 mill kr til Norges Sjakkforbund. 
Avkastningen av pengene skal gå til premiering 
av de fem beste i Eliteklassen i Landsturneringen. 

Premiene beregnes ut fra en forventet 
snittavkastning  i forndet - det vil gi stabilt høye 
premier i turneringene som kommer. Det gjorde at 
vinner Holm i tillegg til Kongepokal fikk med seg 
hele 73 000 kroner for seieren. Det gjorde også Jon 
Ludvig Hammer, for selv om resultatlisten skiller 
spillerne, blir pengepremiene i Eliteklassen delt ved 
poenglikhet.

Sjakk-NM 2021 
Da årets Landsturnering dessverre måtte 
avlyses ble NM for Eliteklassen arrangert 
av Norges Sjakkforbund i Oslo.  
 
I samarbeid med Amedia ble turneringen 
sendt gjennom Direktesport.no

Norges Sjakkforbund takker Vika Eiendom 
og Ferd for å stille sine lokaler til 
disposisjon for turneringen, og til Norsk 
Stream Studio for støtte til å gjennomføre 
sendinger.

nr spiller i-elo Klubb poeng Med.buchh buchholz-1 buchholz i-snittM ratingprest

1 IM Kristian Stuvik Holm 2450 Vålerenga 6,5 38,0 44,5 49,0 2474 2640 (+23,2)

2 GM Jon Ludvig Hammer 2608 OSS 6,5 35,5 42,0 45,5 2434 2600 (+0,0)

3 GM Simen Agdestein 2552 OSS 6,0 37,0 43,5 47,5 2427 2552 (+0,3)

4 GM Frode Urkedal 2566 Offerspill 6,0 35,5 42,0 42,0 2413 2538 (+0,3)

4 IM Frode Elsness 2459 Bærum 6,0 33,5 40,0 40,0 2339 2524 (+8,0)

6 IM Tor Fredrik Kaasen 2383 Vålerenga 5,5 39,0 45,5 50,0 2493 2573 (+23,1)

7 GM Benjamin A. Notkevich 2466 Tromsø 5,5 35,5 42,0 45,5 2419 2499 (+4,5)

8 GM Johan Salomon 2502 Offerspill 5,0 38,5 45,0 49,5 2462 2505 (+0,2)

9 IM Lars Oskar Hauge 2482 OSS 5,0 37,5 44,0 48,0 2440 2483 (+0,0)

10 FM Gunnar Lund 2312 Tromsø 5,0 35,5 41,5 43,0 2413 2456 (+33,8)

11 GM Berge Østenstad 2451 Asker 5,0 35,0 41,5 45,5 2442 2485 (+4,0)

12 IM Benjamin Haldorsen 2477 Offerspill 5,0 33,5 40,0 42,5 2383 2426 (-5,8)

13 GM Rune Djurhuus 2413 Nordstrand 5,0 33,5 39,5 42,0 2375 2418 (+0,6)

14 IM Mads Vestby-Ellingsen 2340 Tromsø 4,5 30,0 36,0 36,0 2384 2384 (+5,4)

15 Isak Sjøberg 2238 Nordstrand 4,5 29,0 35,5 35,5 2330 2330 (+43,2)

16 IM Erlend Mikalsen 2389 Alta 4,5 29,0 35,0 36,5 2330 2330 (-6,5)

17 FM Elham Abdulrauf 2338 Nordstrand 4,5 26,0 31,5 31,5 2314 2314 (-5,8)

18 IM Sebastian Mihajlov 2384 Bærum 4,0 34,0 40,5 43,0 2400 2357(-3,2)

19 FM Andreas G Tryggestad 2260 Nordstrand 4,0 30,5 36,0 36,0 2336 2293(+8,2)

20 IM Nicolai Getz 2359 OSS 4,0 30,0 36,0 37,5 2360 2317 (-4,7)

21 FM Lucas Ranaldi 2329 Offerspill 4,0 29,5 36,0 37,5 2355 2312 (-4.2)

22 FM Anders Hobber 2404 Vålerenga 3,5 29,0 35,5 37,0 2322 2242 (-19,4)

23 Shazil Shezad 2163 Sandnes 3,5 27,0 32,0 32,0 2323 2243 (+32,8)

24 FM Ward Altarbosh 2189 OSS 2,5 26,0 31,0 31,0 2331 2165 (-6,6)

25 Arnt Esbensen 2172 Vadsø 1,5 26,5 31,5 37,0 2035 2035 (-28,0)
26 FM Mathias Unneland 2296 Aalesunds 0,0 29,5 35,5 37,0 2302 1602 (-89,2)
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Runde 1:
Med til tider store ratingforskjeller var det ingen 

overraskelse at det ble mange avgjorte partier i 
den første runden – men det gikk likevel ikke helt 
som man hadde trodd på forhånd. Stormestrene 
Salomon, Djurhuus og Arvola Notkevich hadde 
riktignok relativt god kontroll på veien mot sine 
seire, men det var også de eneste stormesterseirene 
i første runde. 

Veteranen Simen Agdestein så ut som et eneste 
stort glis før runden, men var mer betenkt etterpå 
etter å ha åpnet med en forsiktig remis mot sin 
tidligere skoleelev Nicolai Getz. Like betenkt var 
Jon Ludvig Hammer, som i mange timer presset 
mot Sebastian Mihajlov. Forhåndsfavoritten klarte 
imidlertid ikke å bryte gjennom forsvaret til «vår 
mann fra Lommedalen», og måtte nøye seg med 
remis.

Det største sjokket fikk vi imidlertid servert på 
andrebord, da Tor Fredrik Kaasen knallet til med 
seier mot normalt svært stødige Frode Urkedal. 
Dermed tok de tre førsterangerte magre 1av 3 poeng 
i den første runden, noe som ble symptomatisk for 
resten av turneringen. Det er aldri lett å være den 
største fisken i dammen, og kanskje fryktet noen 
at den trege starten for forhåndsfavorittene kunne 
bety at det sto hvalbiff på menyen for de sultne 
pirajaene i Eliteklassen.

Vi tar en titt på hvordan eksil-tromsøværingen 
Kaasen klarte å vippe Urkedal av pinnen. 

K Urkedal,Frode(2566)
k Kaasen,Tor Fredrik (2383)

 Eliteklassen, 2021

Kommentarer: Joachim B. Nilsen

1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.Nd5 a5 4.a3 Bc5 5.Nf3 c6 
6.Nc3 d6 

Urkedal foretrekker normalt kongebonden, men 
alle toppspillere kan variere. Her spiller han Engelsk 
åpning.

XABCDEFGHY 

8rsnlwqk+ntr( 

7+p+-+pzpp' 

6-+pzp-+-+& 

5zp-vl-zp-+-% 

4-+P+-+-+$ 

3zP-sN-+N+-# 

2-zP-zPPzPPzP" 

1tR-vLQmKL+R! 

xabcdefghy

 Dette har blitt rimelig populært i det siste, og det 
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er ingen overraskelse at Kaasen er oppdatert.

7.g3 Nf6 8.d3 0–0 9.Bg2 h6 10.0–0 Ba7 11.b3 
Nbd7 12.Bb2 Re8 13.Rc1 Nf8 14.h3 Bf5 15.Kh2 
Bh7 16.e4 

XABCDEFGHY 

8r+-wqrsnk+( 

7vlp+-+pzpl' 

6-+pzp-sn-zp& 

5zp-+-zp-+-% 

4-+P+P+-+$ 

3zPPsNP+NzPP# 

2-vL-+-zPLmK" 

1+-tRQ+R+-! 

xabcdefghy

 Spillerne manøvrerer som helter, men foreløpig 
uten stor suksess - stillingen er nokså lik. Her 
endrer Urkedal kurs og forsøker å stagge sorts 
hvitfeltsløper på h7. Samtidig sikrer hvit seg litt 
ekstra plass i sentrum. På den annen side er løperen 
på a7 nå enda sterkere ettersom hvit plasserer enda 
en bonde på et lyst felt.

16...Ne6 Kaasen har sikret seg gode felter for 
brikkene sine og er i ferd med å få god kontroll over 
sentrumsfeltet d4.

17.Ne2 Bb8 Her ser løperen litt ynkelig ut, men 
samtidig åpner det opp for tårnet.

18.b4 Nf8 19.Nc3 axb4 20.axb4 Qb6 21.Qb3 
N8d7 22.Na4 Qd8 23.Ra1 Bc7 

 

XABCDEFGHY 

8r+-wqr+k+( 

7+pvln+pzpl' 

6-+pzp-sn-zp& 

5+-+-zp-+-% 

4NzPP+P+-+$ 

3+Q+P+NzPP# 

2-vL-+-zPLmK" 

1tR-+-+R+-! 

xabcdefghy

24.Nh4 24.b5 Her var det ingen grunn til 

å avvente. Det er i ferd med å skje ting på 
dronningfløyen, men om det er nok til å sikre 
fordel for hvit er litt uklart. Sorts stilling er veldig 
vanskelig å bryte gjennom, selv om brikkene ser litt 
klønete plassert ut nå.

24...Nf8 25.b5 Ne6 26.Rfb1 Ba5 27.Ra2 Nd7 
28.Ba3 Nd4 29.Qd1 cxb5 30.cxb5 Nf8 31.Nf5 
Bxf5 32.exf5 Qd7 

XABCDEFGHY 

8r+-+rsnk+( 

7+p+q+pzp-' 

6-+-zp-+-zp& 

5vlP+-zpP+-% 

4N+-sn-+-+$ 

3vL-+P+-zPP# 

2R+-+-zPLmK" 

1+R+Q+-+-! 

xabcdefghy

 Her har det skjedd ting! Fra en balansert og rolig 
stilling er det nå masse ubalanse, flere svakheter 
og sterke brikker for begge parter. Kaasen har en 
kjempespringer på d4, mens Urkedal kan skryte av 
to sterke løpere.

33.f6!? Et interessant, og nødvendig, fremstøt.

33...gxf6?! Det er alltid fristende å slafse i seg 
en gratis bonde, men her var det bedre å holde 
bondestrukturen inntakt.

34.Bc1 (34.Qg4+! Poenget! Nå forsvinner sorts 
farligste brikke, og hvit kan spille på sine styrker 
i fortsettelsen. 34...Qxg4 35.hxg4 Hvits løpere 
dominerer brettet og sikter seg inn mot flere 
svake bønder, mens hesten på d4 faktisk er litt 
arbeidsledig.)

34...f5 35.Bd5 f4 36.Qh5 Urkedal er i ferd med 
å ta over fullstendig, men Kaasen er kjent som en 
glimrende fighter.

36...Nfe6 37.gxf4 Ng7 38.Qxh6 Be1 39.Be3 
Dette burde også holde til seier, selv om det var 
andre gode trekk i stillingen.

(39.Nb6 Urkedal regnet nok en del på dette, selv 
om det er ett trekk før tidskontrollen - hvorfor ikke 
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ta forsyne seg av gaffelen? 39...Qf5 40.Rxa8 Rxa8 
41.Nxa8 Qxd3 42.Qg5 Bxf2 43.Rb2! Hvit vinner 
greit her, selv om det siste tårntrekket her ikke er 
noen enkel sak å finne på forhånd.)

39...Ndf5 40.Qg5 exf4 

XABCDEFGHY 

8r+-+r+k+( 

7+p+q+psn-' 

6-+-zp-+-+& 

5+P+L+nwQ-% 

4N+-+-zp-+$ 

3+-+PvL-+P# 

2R+-+-zP-mK" 

1+R+-vl-+-! 

xabcdefghy

41.Qxf4? [41.Bxf4! Dette beholder den overlegne 
fordelen og ville antakelig gitt Urkedal helpoenget - 
så fort kan det snu!]

41...Rxe3!! En kalddusj av de sjeldne. Kaasen er 
som alltid våken taktisk og straffer en halvsovende 
Urkedal. Plutselig er det hvit som svetter.

42.Qg4? [42.fxe3 Bg3+!; 42.Kg1! Computerens 
løsning gir visstnok likt spill, men her det mange 
varianter å finne ut av. Lykke til.

42...Rxa4? (42...Ree8 43.Nb6 Rxa2! 44.Nxd7 
Rxf2+ 45.Kg1 Ne3 Hvit må gi tilbake dronningen 
her. 46.Rxe1 Nxg4 47.hxg4 Rxe1+ 48.Kxf2 Rb1 
Sort burde vinne dette sluttspillet, selv om det enda 
ikke er helt slutt.)

43.Qxa4 Re8 Det svinger! Plutselig har hvit 
fordelen tilbake.

44.Qg4 [44.b6!]

44...Bc3 45.Ra7 Qe7 

 Stillingen er komplisert, men det er hvit som har 
de beste mulighetene her - hvis han finner det beste 
trekket. Det gjorde imidlertid ikke Urkedal.

 

XABCDEFGHY 

8-+-+r+k+( 

7tRp+-wqpsn-' 

6-+-zp-+-+& 

5+P+L+n+-% 

4-+-+-+Q+$ 

3+-vlP+-+P# 

2-+-+-zP-mK" 

1+R+-+-+-! 

xabcdefghy

46.Qc4? (46.Kh1! Får kongen over på et lyst og 
trygt felt.)

46...Bd4 Stenger den hvite dronningen ute 
fra forsvaret og gjør seg klar for et ordentlig 
kontringsangrep.

47.Rxb7 Qh4 48.Rf1 Re1! En siste finesse.

49.Bg2 (49.Rxe1 Qxf2+ 50.Bg2 (50.Kh1 Ng3#) 
50...Qg3+ 51.Kh1 Qxe1+ 52.Bf1 Qxf1+ 53.Kh2 
Qg1#)

49...Qf4+ 50.Kh1 Ng3+ 51.fxg3 Rxf1+ 52.Kh2 
Bg1+ 53.Kh1 Bf2+ 54.Bxf1 Qf3+ 1.Qxf4? 

0–1
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Runde 2
Turneringens første rene stormesteroppgjør 

fikk vi på førstebord mellom Rune Djurhuus og 
Johan Salomon. Den tidligere Nordstrand-gutten 
Salomon, nå Offerspill, var marginal favoritt 
på papiret, men hadde en lengre sjakklig pause 
som følge av koronaviruset. Alltid sjakkhungrige 
Djurhuus derimot har holdt formen ved like, og 
spiller etter eget utsagn alltid for seier. Partiet i seg 
selv ble et lite antiklimaks og endte i remis etter at 
spillerne byttet brikker i rekordfart i midtspillet – et 
resultat begge spillere virket relativt fornøyd med i 
etteranalysen.

Der førstebordet endte i en relativt kjapp remis 
var det langt seigere saker som utspilte seg på 
andrebord mellom Lars Oskar Hauge og Frode 
Elsness. Doktor Elsness møtte opp til partiet godt 
rustet med både drikkevarer og snacks, men holdt 
seg på teppe til ut i tredje spilletime før han gikk løs 
på varene. Det hjalp imidlertid lite da et helt likt 
sluttspill plutselig var alt annet enn likt som følge av 
en taktisk vending fra alltid årvåkne Hauge.

Overraskelsesmannen fra første runde, Tor 
Fredrik Kaasen, fornektet seg ikke og slo også 
stormesterkandidat Benjamin Haldorsen i andre 
runde. Igjen måtte det en snuoperasjon av de 
sjeldne til for å redde tromsøværingen ut av 
alvorlige problemer. Kaasen kunne glise bredt 
etter en kontringsseier som hadde stjålet alle 
avisoverskriftene hadde det skjedd i en idrett med 
22 spillere og noen stolper av aluminium.

Ellers tok ratingfavoritt Jon Ludvig Hammer sin 
første seier for turneringen etter en kontrollert affære 
mot en Anders Hobber med stadig med rufsete hår. 
Her var også spillet noe rufsete, og dermed var 
seieren aldri truet for Hammer. Også Frode Urkedal 
kom i gang med sin seier mot Mathias Unneland 
etter å ha punktert i første runde. 

NM-grossist Berge Østenstad spilte et fint parti 
mot Nicolai Getz og startet dermed solid med 
1,5/2. Østenstad startet forsiktig, men kvernet en 
stadig mer desperat Getz i senk etter et godt teknisk 
utført parti.

Runde 3
Kaasen-kometen sakket farten noe i tredje runde 

med en remis mot Lars Oskar Hauge på førstebord. 
Partiet var relativt jevnt hele veien, uten at det var 
mangel på kjemping eller dramatikk av den grunn. 
Det hadde nok først og fremst Kaasen grunn til å 
være fornøyd med, som etter tre runder sensasjonelt 
delte ledelsen i Eliteklassen!

På andrebord, i oppgjøret mellom Kristian Stuvik 
Holm og Jon Ludvig Hammer, ble det derimot 
en kort affære. Holm var som vanlig forberedt 
til fingerspissene og hadde en behagelig fordel 
da han lot seg friste av et rutinert remistilbud fra 
ratingfavoritt Hammer.

Tredje runde ga ikke mer enn to avgjorde partier 
på de syv første bordene, og et av helpoengene sto 
Frode Urkedal for i møte med uberegnelige Erlend 
Mikalsen. Ellers tok lovende Elham Abdulrauf sin 
første seier mot en av feltets veteraner, nemlig Arnt 
Esbensen fra Vadsø. Det var også flere spillere som 
hentet hjem sin første seier denne runden, som 

Lucas Ranaldi, Ward Altarbosh og Mads Vestby-
Ellingsen. Samtidig var ikke det bare Kaasen som 
gjorde ære på Tromsø Sjakklubb etter tre runder – 
både Gunnar Lund og Benjamin Arvola Notkevich 
startet godt med henholdsvis 1,5 og 2 poeng.

Partiet mellom Urkedal og Mikalsen var av det 
brutale slaget med kombinasjoner og offerspill av 
høy klasse. 

K Urkedal,Frode(2566)
k Mikalsen, Erlend (2387)

 Eliteklassen, 2021

Kommentarer: Joachim B. Nilsen 

1.Nf3 Urkedal viser igjen at han kan variere i 
åpningen - i første runde spilte han 1.c4.

1...g6 2.d4 f5 3.h4! Går for strupen fra start. Hvit 
sikter seg inn på "kroken" på g6.

3...Nf6 4.h5! Likevel!

4...Nxh5 
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XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzppzp-+p'

6-+-+-+p+&

5+-+-+p+n%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+PzPP+"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

5.Rxh5 Etter A kommer B.

5...gxh5 6.e4! Bg7 7.Nh4 Urkedal spiller meget 
nøyaktig. Hvit har ofret et tårn for en springer, men 
har til gjengjeld allerede et lovende angrep.

7...0–0 8.Nxf5 e6 9.Nxg7 Qh4 

XABCDEFGHY

8rsnl+-trk+(

7zppzpp+-sNp'

6-+-+p+-+&

5+-+-+-+p%

4-+-zPP+-wq$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPP+"

1tRNvLQmKL+-!

xabcdefghy

 En av sorts få trusler i løpet av partiet.]10.Be3 
Kxg7 11.Nc3 d6 12.Qd2 Qf6 13.e5! 

XABCDEFGHY

8rsnl+-tr-+(

7zppzp-+-mkp'

6-+-zppwq-+&

5+-+-zP-+p%

4-+-zP-+-+$

3+-sN-vL-+-#

2PzPPwQ-zPP+"

1tR-+-mKL+-!

xabcdefghy

 Hvit har bedre utvikling og flere aktive brikker 
enn motstanderen - da åpner vi stillingen for 
brikkene. Mikalsens konge skjelver på g7.

13...dxe5 14.Bg5 Qg6 15.Bd3 Rf5 Sort må gi 
tilbake kvaliteten for å overleve.

16.Bxf5 Qxf5 17.dxe5 Qxe5+ 18.Kf1 Nc6 
19.Re1 Qf5 20.Re3! 

XABCDEFGHY

8r+l+-+-+(

7zppzp-+-mkp'

6-+n+p+-+&

5+-+-+qvLp%

4-+-+-+-+$

3+-sN-tR-+-#

2PzPPwQ-zPP+"

1+-+-+K+-!

xabcdefghy

20...e5 21.Bh6+ En siste finesse. Hvit vinner 
dronningen og fører partiet sikkert til seier.

21...Kxh6 22.Rxe5+ Kg6 23.Rxf5 Bxf5 24.Qf4 
Re8 25.Qxc7 Re7 26.Qg3+ Kf7 27.Qf3 Kg6 
28.Nd5

1–0
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Runde 4
Igjen endte førstebordet med en hardt utkjempet 

remis, denne gang i partiet Lars Oskar Hauge – 
Johan Salomon. Hauge spilte som vanlig en litt 
uvanlig åpning, mens Salomon som ventet spilte 
trygt og solid. Resultatet ble flere avbytter, og da 
dronningene forsvant fra brettet før 20 trekk sank 
oddsen på remis kraftig. Spillerne holdt imidlertid 
på i nesten 60 trekk, og til tross for et turbulent 
sluttspill endte det med poengdeling.

På andrebord var det duket for et ordentlig 
Tromsø-oppgjør med humørspiller, og stormester, 
Benjamin Arvola Notkevich med de hvite brikkene 
mot overraskelsesmann Tor Fredrik Kaasen. Kaasen 
var rangert som nummer 15, men kunne trone 
øverst i udelt ledelse etter fire runder!

Kristian Stuvik Holm tok et nytt steg mot 
stormesternapp denne runden med en tilsynelatende 

litt for enkel seier mot ellers så teoristerke Frode 
Urkedal. Sistnevnte gikk dermed på sin andre smell 
på bare fire runder. Også Simen Agdestein var i 
ferd med å spille seg varm nå, og slo sin gamle rival 
Rune Djurhuus greit med de hvite brikkene. Like 
etter fulgte Benjamin Haldorsen med sin seier mot 
den både svært talentfulle, men også optimistiske 
Shazil Shehzad.

I bunnstriden måtte ulykksalige Mathias 
Unneland igjen bite i gresset, denne gang med hvit 
mot Arnt Esbensen. Sort overlevde et tilsynelatende 
livsfarlig angrep ved å spille en fianchetto-variant 
med dronningen (!), før samme brikke senere 
avgjorde partiet med et mattangrep.

Overraskelsesmannen Tor Fredrik Kaasen fornektet seg ikke, og feide brettet med 
Benjamin Arvola Notkevich. 
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Runde 5
Dampveivalsen Kaasen måtte her nøye seg remis i 

et, til ham å være, nokså kjedelig parti på førstebord 
mot Salomon. Det ga forhåndsfavorittene en 
mulighet til å tette luken til teten, og da var ikke 
hverken Hammer eller Agdestein vond å be. Med 
hver sin svartseier, mot henholdsvis Ranaldi og 
Elsness, var plutselig storkanonene i ferd med å 
snuse seg frem til en tetplass.

Av de mer overraskende resultatene i denne 
runden sto solide og sympatiske Gunnar Lund 
for, som sørget for å tappe resten av luften ut av 
Mihajlov-ballongen med en fin seier i det som må 
være Eliteklassens mest originale åpningsspill.

I stormesteroppgjøret mellom Urkedal og Arvola 
Notkevich så det lenge likt ut, men i kjent stil lykkes 
Urkedal i å skvise maksimalt med saft fra sitronen 
og tok hele poenget i et velspilt tårnsluttspill.

Etter litt over halvspilt turnering var det 
fortsatt en svært overraskende Kaasen i ensom 
majestet med kruttsterke 4/5 poeng, mens 
hele seks spillere jaget bare halvpoenget bak. 
I den poengtørste flokken var både Hammer 
og Agdestein, som hadde fått opp dampen 
etter en treg start, mens stormesterkandidatene 
Hauge, Haldorsen og Holm alle jaktet bakfra.  

Benjamin Haldorsen imponerte med sterke åpningsforberedelser mot Mads Vestby-
Ellingsen 
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Runde 6
De som hadde ventet et bikkjeslagsmål av de 

sjeldne på førstebord i partiet Kaasen – Holm satte 
nok kaffen i halsen da partiet endte i en lynrask 
remis etter bare 14 trekk. Kaasen, som dermed 
beholdt ledelsen i Eliteklassen, virket fornøyd med 
resultatet, mens Holm sjelden går av veien for en 
diplomatisk remis. Etter at oppgjørene Hammer – 
Salomon og Agdestein – Hauge også endte remis, 
riktignok etter langt hardere kjemping, kunne 
Kaasen dermed fryde seg over fortsatt udelt ledelse.

Berge Østenstad går som regel stille i dørene, 

men på brettet er det andre boller. Til tross for at 
veteranen ikke spiller like mye som før viste han 
at de eldste fortsatt er eldst, og best, da han feide 
brettet med en vaklende Benjamin Haldorsen.

Eliteklassens løseste kanon, Erlend Mikalsen, hevet 
seg med en fin seier mot supersolide, men fortsatt 
underpresterende Lucas Ranaldi. Altaværingen så 
seg aldri tilbake etter en god start på partiet, og 
stakk dermed noen alvorlige kjepper i IM-hjulet for 
sin motstander.

Runde 7
Det skulle ta hele syv runder, men så skjedde det 

– Tor Fredrik Kaasen tapte et sjakkparti og måtte 
gi fra seg ledelsen i årets Eliteklasse. Motstander 
var ingen ringere enn forhåndsfavoritt Jon Ludvig 
Hammer, som etter en litt traurig start på partiet 
spilte seg varm underveis. Dermed kunne alle 
som spådde Hammer som vinner komme ut av 
gjemmestedene sine, mens Tromsø-delegasjonen 
nok fortsatt var mer enn fornøyd med innsatsen før 
de avsluttende rundene. 

Kampviljen var stor denne runden, og det var 
bare to partier som endte med poengdeling. Dette 
skjedde merkverdig nok på bord 2 og 3 i oppgjørene 
Urkedal – Salomon og Holm – Agdestein, selv om 
begge partier så ut til å svinge voldsomt underveis.

Feltets store NM-grossist Berge Østenstad kunne 

dermed, etter en strålende og nokså uventet sortseier 
mot humørspilleren Lars Oskar Hauge, klatre opp 
til delt ledelse sammen med Hammer med sterke 
5/7 poeng. Selv med flere bakerier i nærheten av 
spillelokalet var det ingen tvil om at Østenstad nå 
kjente lukten av sitt niende NM-gull.

Sebastian Mihajlov startet Eliteklassen med en 
kruttsterk remis mot ratingfavoritt Hammer, men 
kollapset nå fullstendig med et nytt tap mot den 
teoristerke fastlegen Frode Elsness. 

Gunnar Lund fra Tromsø tok et langt steg mot 
et IM-napp med sin sortseier mot ustabile Andreas 
Tryggestad, og kunne dermed seile opp som enda 
en positiv overraskelse fra Nord-Norge i årets 
Eliteklasse.

Runde 8
Toppoppgjøret Hammer – Østenstad ble mer 

instruktivt enn spennende, da førstnevnte virkelig 
viste gammel form i en maktdemonstrasjon av et 
parti. Østenstads franske forsvar så for anledningen 
ut som en sliten sveitserost, og Hammers 
dominerende sortfeltskontroll avgjorde effektivt.

Luften var nå i ferd med å forsvinne fra Kaasen-
ballongen. Etter et nytt tap, denne gang fullt 
fortjent mot en stadig akselererende Simen 
Agdestein, forsvant både mulighetene for NM-gull 
og stormesternapp. 

Stemningen var langt bedre for Kristian Stuvik 

Holm, som i et kampparti mot Johan Salomon 
gjorde den nest siste feilen før han straffet 
motstanderens siste. En meget sterk seier med de 
sorte brikkene for Vålerengaspilleren, og tilsvarende 
skuffende mot Offerspills nye stormester Salomon. 
Etter denne seieren trengte Holm «bare» seier i siste 
runde for å ta stormesternapp – og nå var plutselig 
også NM-gullet en reell mulighet.

Nedover slagmarken var det som vanlig få remiser, 
men flere overraskende resultater. Anders Hobber, 
en av feltets ivrigste forbrukere av både kaffe 
og hårvoks, måtte strekke våpen mot den alltid 
uforutsigbare Abdulrauf.
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En runde før slutt var dermed forhåndsfavoritt 
og stadig blidere Hammer i ensom majestet med 
6/8 poeng, mens Holm og Agdestein fulgte like bak 
med 5,5 poeng. Like bak fulgte hele seks spillere på 
5 poeng, inklusive Urkedal og Østenstad.

I siste runde var det bare Holm som spilte for 
napp, ettersom Gunnar Lund allerede hadde sikret 
seg sitt IM-napp en runde før slutt – ingen dårlig 

prestasjon!

I bunnstriden hadde dessverre unge Unneland 
sikret seg jumboplassen i årets Eliteklasse, men 
det er lite som er så lærerikt som en turnering som 
dette. Det betydde at sisterangerte Arnt Esbensen 
slo forhåndsrangeringen, men var fortsatt i kraftig 
minus med 1,5 poeng.

Runde 9
Mye sto på spill i niende og siste runde av 

Eliteklassen. Agdestein – Hammer på førstebord så 
lenge ut til å gi sistnevnte både helpoeng og NM-
tittel, men etter sedvanlig kjemping kunne Simen 
sikre seg remis ved evigsjakk helt på tampen. 

Dermed smatt Kristian Stuvik Holm forbi på 
kvalitet etter en fin angrepsseier mot Benjamin 
Haldorsen, noe som sikret både kongepokal og 
stormesternapp. Ratingprestasjonen var på hele 
2640, noe som ga ham sitt andre stormesternapp 
med et halvt poengs margin. 

Det er ingen tvil om at årets vinner var en stor 
overraskelse siden Holm var rangert som nummer 

ti på forhånd. Angrepsseieren i siste runde fortjener 
en egen spalte, men vi får nøye oss med vinnerens 
kommentarer.

Gunnar Lund tapte siste runde, men hadde 
allerede sikret seg et IM-napp og endte som 
nummer ti i årets Eliteklasse – en svært hyggelig 
overraskelse for Tromsøværingen. Eliteklassen 
endte i år svært Østlandsdominert i toppen, med 
første unntak på syvende plass i Tromsøs Benjamin 
Arvola Notkevich. Likevel var nok nettopp Tromsø 
en av de store vinnerne på klubbsiden i årets utgave, 
med hele tre spillere blant de ti beste.
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K Holm,Kristian Stuvik (2458)
k Haldorsen, Benjamin (2477)

 Eliteklassen, 2021, runde 9

Kommentarer: Kristian Stuvik Holm 

Var naturligvis mye nerver før partiet. Spille mot 
en av sine beste venner i et så viktig parti er ikke 
en drømmejobb. Jeg og Benjamin er jevngode, men 
samtidig svært ulike sjakkspillere. Mitt fortrinn 
følte jeg var åpningen, så planen var å prøve å få 
noe å suge på der. Dersom jeg ikke klarte det skulle 
jeg safe inn en udramatisk remis, som etter alt å 
dømme ville sikre 2.plass på kvalitet.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 a6 

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7+pzp-+pzpp'

6p+-+p+-+&

5+-+p+-+-%

4-+PzP-+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzP-+PzPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy
 Forventet dette, ettersom det er noe av det mer 

objektivt "sunne" han spiller mot d4. Benoni eller 
1.g6 var også sjekket nøye.

4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nf6 6.Bg5 Be6 7.Bxf6

 Dette er det første kritiske øyeblikket, jeg spilte 
e3 tidligere i 2021 mot GM Nikola Sedlak og vant 
ganske greit etter en tidlig bukk. Benjamin og jeg 
var da sammen i Serbia, så jeg visste at han hadde 
en plan mot det.

7...Qxf6 8.Qb3 Ra7 Dette er det beste 
trekket. B5 er mest spilt, men fungerer ikke etter 
komplikasjonene med a4 b4 sxd5 Dd8 e4 c6 De3 
cxd5 Dxd5 Tc1!

9.a3 Dette er en ide jeg har hentet fra en av Indias 
beste spillere - Vidit.

9...Qd8 10.h4 

XABCDEFGHY

8-sn-wqkvl-tr(

7trpzp-+pzpp'

6p+-+l+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-zP$

3zPQsN-+N+-#

2-zP-+PzPP+"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy
 Poenget med dette er dypt. Som vi skal se senere 

i partiet gjør dette trekket at det blir vanskeligere 
for sort å rokere. En annen ide i noen varianter er 
g3 fulgt av Lh3 for å bytte hvitfelteren. Hvis det 
naturlige Le7 for å dekke Sg5 så har hvit e4! dxe4 
Lf5 Sd4 og Lg6 feiler til h5.

10...h6 11.Qc2 Med planen e4 for å slå tilbake 
med damen. Dette vil gjøre det vanskelig for sort å 
rokere etter h4 og h6 inkluderingen. Har ikke tapt 
et tempo heller, ettersom tårnet bare er dårligere på 
a7 enn a8.

11...Bd6 11...Nd7 Dette er nok det beste, men 
Ld6 er veldig naturlig, ettersom man alltid setter 
løperen der i hovedvariantene, så dette jeg hadde 
sjekket mest.

12.e4 dxe4 13.Qxe4 Qe7 14.0–0–0 c6 Hadde 
bare sjekket Lb3, da hvit får et behagelig sluttspill

15.Bd3 Nd7 16.Bc2 

XABCDEFGHY

8-+-+k+-tr(

7trp+nwqpzp-'

6p+pvll+-zp&

5+-+-+-+-%

4-+-zPQ+-zP$

3zP-sN-+N+-#

2-zPL+-zPP+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy
 For å gjøre plass til damen på d3, slik at det alltid 

er ubehagelig fort sort å rokere. Var veldig fornøyd 
med dette trekket, og hindrer også Lb3 ideene.

16...Nf6 17.Qd3 Ra8 18.Rhe1 Rd8 19.Kb1 
Var ikke helt sikker på hva jeg ville gjøre, så bare 
forbedret stillingen min maks. Ikke lett å være han 
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heller

19...Bc7 19...Kd7 Utrolig nok det beste trekket!

20.g4 Ba5 

XABCDEFGHY

8-+-trk+-tr(

7+p+-wqpzp-'

6p+p+lsn-zp&

5vl-+-+-+-%

4-+-zP-+PzP$

3zP-sNQ+N+-#

2-zPL+-zP-+"

1+K+RtR-+-!

xabcdefghy
 Her brukte jeg masse tid. Stillingen min føles 

fantastisk, men så ikke noe helt klart. Se5, g5 og 
Txe6 er alle kandidattrekk, men vanskelig å vite hva 
som er best eller ikke. Her bestemte jeg meg bare 
for å gå all-inn, selvom jeg ikke så alt etter Txe6]

20...Nxg4 21.Rxe6 fxe6 (21...Qxe6 22.Re1) 
22.Qg6+)

21.Rxe6 fxe6 22.Ne5 Bxc3 Her bød han remis. 
Stillingen bør være god for hvit, men høyst uklar. 
Heldigvis for meg hadde Benjamin bare 4 minutter 
igjen her.

23.bxc3 Rg8 Tenkte dette var rart først, men likte 
ideen for han.

23...Nd5 Dette er kanskje det mest naturlige 
24.Qg6+ Kf8 25.Rd3 Kg8 26.Qe4 De4 er +3 i 
følge compen, men rimelig umennesklig å skjønne 
alt, derfor jeg ble usikker da han bød remis etter 
Lxc3. 26...Qxa3 (26...Nf6 27.Qe2 Hvit kan spille 
rolig videre her, ikke helt åpnerbart, ettersom 
kongen min ikke er helt trygg heller) 27.Ng6 
Nxc3+ 28.Rxc3 Qxc3 29.Qxe6+ Kh7 30.Nf8#)

24.Qg6+ 24.g5 Sort har en ganske utrolig 
redning etter g5, som var Benjamins poeng 24...
Nd7 25.Qh7 Qf8 26.Qg6+ Ke7 27.Bb3 Qf5+!

24...Kf8 25.f4 For å gjøre sd7 mindre attraktivt 
pga f-linjen.

25.g5

25...Qe8 [25...Qxa3 26.Qf7#; 25...Nd7 26.Rf1!]

26.Qd3 c5 27.a4 

XABCDEFGHY

8-+-trqmkr+(

7+p+-+-zp-'

6p+-+psn-zp&

5+-zp-sN-+-%

4P+-zP-zPPzP$

3+-zPQ+-+-#

2-+L+-+-+"

1+K+R+-+-!

xabcdefghy
 

Siste viktige trekket! Hindrer Db5+ og har Da3+ i 
en del varianter. Resten spiller seg selv nå.]

27.÷.cxd4 28.g5 Nd5 29.Qxd4 Rc8 30.c4 Ne7 
31.gxh6 gxh6 32.Nd7+ Qxd7

1–0
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Pallen i årets Sjakk-NM. Fra venstre: Jon Ludvig Hammer, Kristian Stuvik Holm, 
Simen Agdestein. 
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Sjakkongressen 2021
I likhet med fjoråret ble også årets sjakkongress 
gjennomført digitalt. Med innmeldt benkeforslag på 
president ble det en kongress med stort oppmøte og 
engasjement. 

Saken som fikk mest oppmerksomhet på 
årets kongress var naturligvis det innmeldte 
benkeforslaget på sjakkpresident. Det ga stort 
oppmøte med 120 innsendte fullmakter for 
kongressen (117 var til stede under valget).  Årets 
kongress ble gjennomført digitalt over plattformen 
Zoom, med Ole Christian Moen som ordstyrer.  

siMeN agdesTeiN Ny sjakkpresideNT 
Det var i forkant meldt inn at det ville bli foreslått 

benkeforslag på Norges Sjakkforbunds president. 
Valgkomiteens hadde innstilt på gjenvalg av Morten 
Lillestøl Madsen fra Sotra Sjakklubb. Molde 
Sjakklubb foreslo Simen Agdestein fra OSS som 
benkeforslag til norsk sjakks øverste tillitsverv. Etter 
en debatt der både kandidatene og støttespillere fra 
begge sider fikk diskuteret kandidaturet gikk Simen 
Agdestein av med seieren i en jevn avstemning. 
Simen Agdestein fikk 66 stemmer mot Morten 
Madsens 49. Valgkomiteens innstilling gikk ellers 
gjennom uten andre alternative forslag. Det nye 
sentralstyret består av følgende: 

President: Simen Agdestein, OSS

Visepresident: Anniken Vestby, Tromsø

Kasserer: Terje Lund, Levanger

Turneringssjef: Henrik Sjøl, Akademisk

Styremedlem: Guru W. Wanvik, Stjernen

Styremedlem: Jon Kristian Haarr, Offerspill

Styremedlem: Benedicte Westre Skog, Sandnes 

UTredNiNg av saMMeNslåiNg av Usf og Nsf

Det ble vedtatt at det skal settes ned et utvalg 
som skal se på sammenslåing mellom NSF 
og USF. Utalget skal se på hvilke fordeler og 
ulemper en eventuell sammenslåing mellom de to 
organisasjonene vil ha, og levere sin anbefaling til 
behandling på neste års Sjakkongress. USF fattet 
samme vedtak under sitt årsmøte.  

klasseiNNdeliNg UNder laNdsTUrNeriNgeN

Forslaget som skapte størst debatt var om 
klasseinndelingen under landsturneringen. 
Forslagsstiller hadde her foreslått en ny klasse 
under Landsturneringen, Kandidat elite, mellom 
Eliteklassen og Mesterklassen. Det ble diskutert om 
en slik klasse skulle vedtas, eller om det eventuelt 
skulle utredes videre for å så komme med et nytt 
forslag til senere kongresser. Et flertall ønsket å 
vedta ny klasseinndeling nå og Kandidat Elite blir 
innført under Landsturneringen 2022. 

kjøNN og likesTilliNg

En egen likestillingsparagraf i Norges 
Sjakkforbunds lover ble vedtatt med stort flertall 
med formuleringen I NSFs styrer, komiteer og 
utvalg skal både kvinner og menn være representert. 
Det skal tilstrebes et mangfold i sammensetning 
i styrer, komiteer og utvalg. Det ble også vedtatt 
kjønnsnøytrale titler, og at tiler som formann 
erstattes av leder, og varamenn erstattes med vara. 
Et innsendt forslag om at alle eliteserielag skal ha 
spillere av flere kjønn ble trukket av forslagsstiller 
og ble derfor ikke behandlet av kongressen.   
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koNTiNgeNTeNdriNger

Det ble vedtatt oppdaterte kontingentsatser.  
Forbundskontingenten både for klubbmedlemmer 
og direktemedlemmer ble senket og forenklet for 
å få et mer oversiktlig kontingensystem og senke 
terskelen for å bli medlem. Kontingenten for under 
18 og under 16 ble til samme beløp. Dette vil gi 
færre kontingentsatser å forholde seg til, og lette 
administrasjonen. Samtidig ble det vedtatt å innføre 
en familiekontingent som vil gjøre det enklere og 
billigere å melde inn hele familien samlet. 

Endringene vil gjøre det lettere å bli medlem, 
og gir også forbundet sentralt bedre mulighet til å 
bidra direkte med rekruttering til norsk sjakk. 

ÆresMedleMskap

Sheila Barth Stanford ble av kongressen tildelt 
æresmedlemskap i Norges Sjakkforbund. Sheila 

ble det første kvinne som har mottatt norsk sjakks 
høyeste utmerkelse. 

I sentralstyrets begrunnelse ble det blant annet 
fremhevet at hun  har vært rangert som en av 
Norges beste kvinnelige sjakkspillere i over 30 år, 
og har flere landslagspartier enn noen andre levende 
norsk sjakkspiller, uansett kjønn.

I tillegg til å representere Norge i konkurranser 
har Sheila gjort en betydelig innsats gjennom for 
norsk sjakk, og det ble i begrunnelsen også trukket 
frem hennes bidrag for kurs og opplæring, bidrag 
som sjakkekspert blant annet i NRK sine sendingre, 
og hvordan Sheila har vært  et forbilde for unge 
spillere. 

Senere i bladet kan du lese stort portrettintervju 
med Sheila. 
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Hvor mange kongresser?
Kongressen er den formelt viktigste begivenheten 
i Norges Sjakkforbund. Pussig nok har vi ikke hatt 
orden på antallene av dem. 
Tekst: Øystein Brekke   

Årets nettgjennomførte kongress 2021 var 
kunngjort som nummer 100, men var egentlig 
nummer 104 i rekken. Per Lea i Follo oppdaget 
at årets arrangør i Bergen hadde skrevet kongress 
nummer 99, mens forbundets nettside www.sjakk.
no opererte med nummer 100. Spørsmålet gikk til 
undertegnede norske sjakkhistoriker som faktisk 
ikke hadde tenkt over denne tellingen.

Faktum er nesten imponerende at forbundet 
har holdt en kongress hvert eneste år fra og med 
den første i 1916, som var torsdag 2. november i 
Hotel St. Olav i Kristiania, og uavhengig av om 
forbundets egen turnering, Landsturneringen, også 

ble gjennomført.

Fra og med 1916 til og med 2021 blir 106 år, men 
vi underkjenner to av dem som illegitime. De to i 
1943 og 44 utgår fra tellingen da forbundets lovlig 
valgte styre med Olaf Smedal som president var avsatt 
gjennom et brev 22. september 1942 fra nazistyrets 
kulturminister Gulbrand Lunde og erstattet med 
et nytt håndplukket styre som gjennomførte to 
«kongresser» og «landsturneringer».

Andre verdenskrig må også få skylda for at vi kom 
ut av tellingen. Forbundet feiret sitt 25-årsjubileum 
i 1939 med å arrangere Nordisk turnering i Oslo. 
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Samtidig gikk kongress nummer 24 av stabelen, og 
vedtok å tildele Bergens Schakklub arrangementet 
av den senere avlyste Landsturneringen og kongress 
i 1940. I stedet ble det en liten kongress i Oslo 
Schakselskaps daværende lokaler 14. september 
1940, og tilsvarende kongresser også 19. september 
1941 og 18. april 1942.

Da freden kom i 1945, var det naturlig for mange 
å sette en strek over hele krigen, og slik forsvant nok 
også de tre beskjedne, men reelle kongressmøtene 
1940, 41 og 42 i tellingen. «Fredskongressen» gikk 
av stabelen i Oslo 1. september 1945, med enormt 
stor interesse, og før Landsturneringen startet 
dagen etter.

I et første festnummer av bladet «Sjakkliv» 
(Norsk Sjakkblads navn i årgangene 1946-47) 
skrev redaktør Olaf Barda begeistret om «Norsk 
Sjakkforbunds 25. kongress med landsturnering». 
Det er i alle fall slik arrangementene hierarkisk 

henger sammen og lenge ble omtalt: Som kongress 
eventuelt med landsturnering, ikke omvendt.

Hvor mange landsturneringer har vi så hatt? Det 
er kanskje korrekt å si at første landsturnering 
ble holdt i forlengelsen av den første kongressen, 
i weekenden fra 3. til 5. november 1916. 
Turneringen ble utlyst som «Norsk Schakforbunds 
turnering». Men vinneren, den senere tredobbelte 
norgesmesteren H.C. Christoffersen fra Drammen, 
ble ikke kåret til norgesmester, en tittel som ble 
innført fra Landsturneringen i 1918.

Årene med kongress, men uten landsturnering 
er i første omgang 1917, 28 og 39, da Norge var 
vertskap for Nordiske turneringer, og forbundet fant 
det for krevende å arrangere begge mesterskapene. 
Dernest altså årene 1940, 41 og 42, da krigen knapt 
tillot og i alle fall ikke fristet til en slik turnering, 
og nå til slutt 2020 og 21 da en pandemi førte til 
avlyste landsturneringer.
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Sjakken er Sheilas 
livbøye og livsledsager.  
Og livsgnist. 
– Jeg føler egentlig litt på et imposter-syndrom, 
bedragersyndromet.

Tekst: Kristoffer Gressli

Det sier Sjakkforbundets nye æresmedlem, Sheila 
Barth Stanford, når hun blir stilt det klassiske 
sportsspørsmålet «hva føler du nå» etter at hun ble 
æresmedlem i Norges Sjakkforbund. 

– Den bonden kan man snart gå og plukke? Spør 
Catherine. 

– Jess! Og da kommer løperen hit, viser Sheila
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Øynene til Catherine lyser opp. Stillingen er 
forstått.

– Og da åpner det seg opp her, smiler Catherine 
fornøyd mens sjakktreneren nikker bekreftende.

Det varierer mellom at du kan høre knappenålene 
falle og kjapp passiar når Sheila underviser. 

Catherine er én av flere voksne elever som har 
Sheila som sjakktrener. 

– For meg har sjakken vært en livsgnist, forteller 
Sheila.

For voksne elever som Catherine har den sørget 
for livsmestring og hjelper med å holde livet i vater.

– Catherine har en stressende jobb, og har to 
timer fri midt på dagen, annenhver uke, for 
sjakkundervisning med meg. Det hjelper henne å 
takle en travel hverdag.

Eleven Catherine, og læremesteren Sheila sitter 
bøyd over bordet. 

– Det her er vanskelig altså, det er kjempevanskelig.

Catherine er helt stille. Fokusert. Tenker.

– Hvilket trekk tenker du på?

Sheila bryter stillheten.

– Dronningen inn her, svarer Catherine.

– Hva gjør du hvis jeg spiller dronning b2 eller 
dronning f2? Da henger tårnet ditt!

Og sånn fortsetter praten, undervisningen og 
instruksjonen mellom mester og lærling.

64 NyaNser grøNT

En smal, plankelagt sti, med planter i alle nyanser 
grønt leder mot et gult trehus på Holmlia. Frodig 
både utvendig og innvendig. 

Det er ingen tegn til at Sjakkforbundets nye 
æresmedlem bor her. Hverken utenfor eller i 
vindfanget. Et par sko. Knagger. En liljekonvallgrønn 
benkeplate og et kart av Midgard over døra. 

På en benk ligger tre sjakkbrett. Her er første tegn. 

I bokhyllene står det scifi-, fantasy og 
sjakklitteratur. Sortert og ordnet. Og kokebøker, 
masse kokebøker.

– Mat er litt som sjakk, kjente ingredienser, men 
hvert parti blir likevel unikt, smiler Sheila og legger 
til med en overraskende alvorlig mine

– Jeg blir gretten hvis maten er dårlig. Jeg kan bli 
sur av å spise pizza. Døden hadde vært å spise det 
samme hver fredag. 

En varm latter følger alvoret. 

– Det var faktisk sånn jeg først oppdaget Maxim. 

Hun har vært sammen med Maxim Devereaux, 
nå Maxim Stanford, i elleve år. I en privat seremoni 
på terrassen, blant blomster og buskvekster ga de 
hverandre sitt ja for to år siden. 

– Han sendte tilbake biffen på en restaurant da vi 
var ute og spiste med engelskmennene i Tromsø. Da 
tenkte jeg mitt, sier hun. 

Sheila Barth Stanford

Født 1974 i Drammen, vokst opp i Moss

Sjakkspiller og sjakktrener

Women International Master

Høyeste rating: 2243

Æresmedlem i Norges Sjakkforbund 2021. 
Gullmerket i NSF 2015

NSFs bragdpremie 1990, 1992

USFs hederstegn i gull 2009

USFs hedersdiplom 2004

Nordisk mester for kvinner 2019

Representert Norge i 12 sjakk-OL

Med i Altsås 100 under 100-liste i 2021

Den norske spilleren med flest 
landskamper



Norsk Sjakkblad  2/202128

Det glimter i øynene hennes.

– Han la merke til meg på samme turnering. Vi 
leste samme bok, «The Player of Games». Jeg liker 
sånne sammentreff.

Hun tar en kort pause. 

– Vi hadde sjakken, vi hadde bøkene, vi hadde 
maten. Hva mer trenger man?

sjakk soM livsledsager

Det var ikke noe spektakulært ved Sheila som 
liten. Gikk på skolen. Mossing. Nå med en 
ganske avslepen mossedialekt. Så ble hun hekta på 
sjakk, da. Og 30 år senere ble hun æresmedlem i 
Sjakkforbundet. 

– Jeg tapte alle partiene det første halvåret, flirer 
hun. 

– Sjakk er nådeløst i Moss, men jeg fikk en remis 
på slutten!

Hun starta med sjakk på skolen da hun var 8, 
før hun begynte å spille med de voksne i Moss 
Schakklub. 

– Pappa tenkte at sjakk skulle passe for meg.

Faren var sjømann og moren var hjemmeværende. 
Det plasserte aktiviteter som korps utenfor 
rekkevidde. Men en aktivitet som sjakk var perfekt. 
Hun er takknemlig for at hun fikk lov til så mye da 
hun var ung. 

Sheila hever stemmen, prater litt fortere. Hun 
forteller om en jentelandskamp som var ferdigspilt 
og hun stod på Oslo S, ventet på toget til Moss og 
ville spille mer sjakk. 

– Jeg stod på stasjonen og ringte hjem til mamma 
på en mynttelefon, og spurte om jeg kunne spille en 
turnering rett etterpå i Danmark. Hun sa jo ja. Så 
da tok jeg toget til Danmark da. 

Toget fra Oslo S til København gikk heldigvis via 
Moss før det fortsatte mot svenskegrensen på ferden 
videre. 

– Mamma stod på stasjonen i Moss og venta med 
all bagasjen jeg trengte. Så når toget stoppa på Moss 

fikk jeg alt jeg trengte for en uke i Danmark, sa ha 
det bra, og toget kjørte videre. 

– Det var ganske modig av foreldrene mine. 
De brukte både mye tid og penger på å støtte 
sjakkaktivitetene mine, erindrer hun. 

Det å bruke mye tid på noe, har en tendens til 
å gjøre en bedre. Og allerede i 1990 representerte 
Sheila Norge i OL, som 16-åring. Det har hittil 
blitt 12 OL på henne. 

– Jeg prøver å ikke angre meg på ting jeg har 
gjort. Men jeg angrer meg for det jeg ikke har gjort. 
At jeg ikke deltok i Bled og Moskva (OL i 1994 
og 2002) angrer jeg meg fortsatt på. Selv om jeg 
sikkert hadde fornuftige grunner da. Og jeg angrer 
meg for at jeg ikke engasjerte en privattrener da jeg 
var ung voksen. At jeg da ikke tok mer ansvar for 
utviklingen min, sier hun.

– Hva gjør du nå, spør Sheila, kanskje for tyvende 
gang i løpet av sjakktimen sin med Catherine.

– Dronningen hit? 

Catherine ser spørrende på læremesteren.

– Det er en stille trussel, tårn under, og du står til 
kliss vinst. 

Mossedialekta er avslepen, men du hører den 
på enkelte ord; trussel. Den doble s’en har fått en 
diftongering i Sheilas mossemål. Trusjel, sier Sheila. 
Konkurransje, sier hun også. Selv om hun ikke sier 
Mosj om hjembyen. 

– Da jeg ble student i Oslo, underviste jeg sjakk 
på skoler og i klubber. Spesielt i Asker og Bærum, 
og jeg ble kanskje litt ekstra bevisst på uttalelsen i 
den perioden. 

Fram til 2002 holdt hun masse sjakkundervisning. 
For det meste i klasser og grupper. Så sluttet hun da 
hun fikk seg barn og fikk seg en ordentlig jobb.

– Mange sier at man går ned i rating når man får 
et barn. Det er helt klart. Men Nigel Short sier at 
han ble bedre, for da måtte han ta det på alvor og 
faktisk tjene ordentlig med penger på det. Jeg tror 
jeg også ble bedre i den perioden. Sjakken var ikke 
det viktigste i livet mitt lengre, og da senker jeg 
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Sjakkundervisning med Sheila. 
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skuldrene litt. 

I denne perioden satte hun sin foreløpige 
ratingrekord. Etter 12 år som mor og 
dataprogrammerer, prøvde hun seg med sjakk på 
fulltid igjen.

– Jeg hadde jo en plan om at jeg aldri skulle tilbake

– Til sjakken eller jobben

– Til jobben. 

Hun rister litt på hodet over det dumme 
spørsmålet.

– Det er nok ikke noe jobben var helt klar over 
der og da, men jeg hadde i hvert fall en plan om at 
dersom dette funka, så skulle jeg aldri tilbake. 

Hun sier hun fort kjeder seg. Trenger variasjon. 
Det er nok derfor 
hun ikke kun har 
sko l eunde r v i sn ing , 
unge privatelever eller 
voksne privatelever. 
Hun har oversatt flere 
sjakklæringsnettsteder 
til norsk, har flere 
treningsgrupper både 
på nett og i klubber 
og har fagansvar for 
sjakkartiklene i Store 
norske leksikon. For 
å nevne noe. Dessuten jobber hun og Maxim 
sammen om å utvikle sjakknettstedet hennes.

- SjakkSheila er mitt siste barn. Vårt felles barn, 
smiler hun. 

– Hvor ville du vært om du ikke hadde vært 
sjakkspiller?

Det er første gang under intervjuet Sheila blir svar 
skyldig.

Hun løfter litt på skuldrene. Ser opp. Ser ned. 

Hun vet rett og slett ikke. Er taus. 

sjakk soM livbøye

For å forklare hva sjakken betyr for henne, trekker 

hun fram en fantasyforfatter, Philip Pullman, som 
har skrevet bokserien «Den mørke materien».

– Det blir som daimonen i Pullman-serien, det 
dyret som følger etter deg, ikke sant? Som er en del 
av deg og gjør deg komplett. Det å utøve sjakk gjør 
meg til et helt menneske. Uten sjakken er jeg uten 
mening. 

Hun tar en kort pustepause. 

– Livet er jo ganske meningsløst, men med sjakken 
får jeg mening. Det er ingenting annet enn sjakken 
som gjør det fullkomment. 

– Du har konkurranseformen, sjakk. Og 
kunstformen, studien. Du har miljøet, du har 
sladderen. Du har et fellesskap som, når du er 
ordentlig innafor det, så føler du en slags tilhørighet 
og en slags respekt. Ikke alle føler det, kanskje, 

men det er veldig høyt 
under taket i de fleste 
sjakkmiljøene, påpeker 
hun.

Hun fortsetter med å 
fortelle en kort og varm 
historie fra OL i Dresden 
i 2008. 

– Det var et par spillere 
fra et Afrikansk land som 
hadde med seg babyen sin 
inn i spillelokalet. I OL! 

Og der sitter Ivanchuk og de andre sjakkstjernene 
50 meter unna, babyen gråter og dommeren trøster, 
og de er bare med, som meg og alle de andre. 

Hun smiler.

– Jeg hadde det ikke så veldig bra på skolen. Jeg 
var flink, men hadde ikke venner. Så sjakken var en 
livredder, her hadde jeg venner, en sosial krets. 

Det er nok derfor samholdet i sjakken er viktig 
for henne.

Smilet falmer.

– Men sjakken har vært en redningsbøye for meg, 
understreker hun alvorlig. 

Livet er ganske 
meningsløst, men med 
sjakken får jeg mening. 
Det er ingenting annet 
enn sjakken som gjør 

det fullkomment. 
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Under NM på Hamar i 2007 gjør Sheila en av 
sine beste prestasjoner. Før siste runde ligger hun 
på andreplass i mesterklassen, med et par poengs 
kvalitetsforsprang til tredjeplassen. Vinner hun mot 
Bror Thanke i siste runde, er hun ganske sikkert 
kvalifisert til neste års eliteklasse. 

–Kvelden før partiet begynner jeg å 
spontanabortere. Det fortsetter under partiet, og 
jeg er selvsagt helt knust. Det er et komplisert og 
langt dronningsluttspill, men jeg klarer likevel å 
holde fokuset på partiet. Og vinner. 

På oppløpssiden tapte hun også andreplassen på 
kvalitet og mistet billetten til eliteklassen i 2008. 
Året etter føder hun sitt tredje og siste barn, Lykke.  

Hun trekker sammenlikningen til da hun for 
første gang var leid inn som sjakkspiller til den 
tradisjonsrike seriesjakken i Storbritannia mellom 
England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Da hun 
var kommet til England fikk hun en telefon om at 
ekteskapet hadde brutt sammen. 

– Hele livet er i ruiner. Jeg sitter og gråter ved 
sjakkbrettet. Er ute og kaster opp under partiet. 

Men jeg vinner begge partiene mot to sterke spillere.  

Sjakken har vært en livbøye for Sheila gjennom 
vanskelige perioder i livet. Og selv om det har vært 
det faste holdepunktet, ankeret, kan ett blikk fra 
motstanderen sette henne ut.

– Jeg trenger å se at folk er engasjert, jeg har 
problemer med motstandere som ikke viser følelser 
og blir lett påvirket av motstandere, både positivt 
og negativt. Jeg er jo utrolig ustabil. Jeg vet aldri 
hvem jeg møter i speilet i morgen. Det er derfor jeg 
kan både tape og vinne mot hvem som helst.

Med en gang hun begynner å tenke, går det dårlig.

– Jeg har et tilbakevendende problem. Jeg begynner 
å tenke. Jeg har hatt gode starter. To ganger i EM 
har jeg starta med 2,5 av 3, og så begynner jeg å 
tenke. Og så begynner jeg å tape. 

Hun hater å tape. Så det koster å tape. Det svir 
mer å tape enn det gir å vinne. Samtidig kjenner 
hun seg igjen i et av Fischers mest berømte sitater, at 
det beste er når motstanderen ser hva som kommer 
og knekker sammen innvendig. 

– Hele livet er i ruiner. 
Jeg sitter og gråter ved 

sjakkbrettet. Er ute og kaster 
opp under partiet. Men 

jeg vinner begge partiene 
mot to sterke spillere.  
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– Jeg vil ikke mobbe motstanderen, og tror jeg er 
en ganske god vinner, men jeg elsker å se det. Og 
det får du ikke onlinesjakk. 

bedragersyNdroMeT

– Pappa var som sagt sjømann, og da familien var 
med på båten, kjøpte han en Commodore 128 til 
meg, for at jeg skulle få spille sjakk. På nettene satt 
sjømennene i TV-stua og spilte spill på maskinen 
min, og på dagtid spilte jeg sjakk på den.

Sheila har vært i sjakken siden hun var 8, hatt en 
sjakkcomputer siden midten av 80-tallet og har 
opplevd i hvert fall to paradigmeskifter i sjakken. 
Først med computertiden i sjakken. Og så med en 
norsk verdensmester og sjakk på TV. 

Hele veien har engasjementet for kvinnesjakken 
vært der. 

Det er ikke mulig å snakke sjakk med Sheila uten 
å komme inn på temaet rundt kvinner i sjakken.

– Jeg er skuffa over hvor vi er.

Svaret kommer kontant. Sheila startet 
Jentebrigaden i 2002. Nå, 19 år etter, er det skjedd 
lite på området. 

– Eller, det er jo masse positivt også, altså. Det er 
flere som blir værende fra hver sjakkgenerasjon. Det 
er veldig få fra min generasjon som fortsatt spiller. 
Nå kommer det stadig flere kvinner til og mange av 
dem blir, før hun ramser opp masse navn. 

– Jeg synes det er mye viktigere at man gjør noe, 
enn at man kritiserer de som faktisk gjør noe. 

Før hun retter pekefingeren mot forbundet, og 
det faktum at det meste som har skjedd med og for 
kvinner i sjakken dette årtusenet kommer av private 
initiativ. Ikke fra forbundets side. Hun trekker fram 
Dronningspranget som er det nye, store som skjer 
på denne fronten for tiden. Men også dette er et 
privat initiativ. 

– Derfor føler jeg egentlig litt på dette 
bedragersyndromet. At jeg ikke fortjener 
æresmedlemskapet. Jeg har ikke gjort mer enn 

Kvinnelaget i Sheilas første OL i 1990. Fra venstre: Sheila Barth Stanford, Ingrid 
Dahl, Sylvia Johnsen og Laila Sidselrud. Foto: Jan Egil Fjeld
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mange andre har gjort.  Jeg har ikke følt at forbundet 
har satt pris på meg, og jeg har ikke gjort noe for 
å bli satt pris på av forbundet, men jeg har brydd 
meg om sjakken og miljøet. Og det er derfor jeg 
har kritisert dem. Så jeg har følt meg kranglete og 
tidvis vanskelig, fordi jeg har tatt på meg litt mange 
diskusjoner, som jeg har ment er viktige. 

Det kommer altså fra en god vilje. 

– Men jeg føler det er mange som ikke anerkjenner 
at det hele veien er en tilleggsbelastning å være 
kvinne i sjakken. Hele tiden. Som vi kunne trengt 
hjelp til å håndtere. 

Hun har mange eksempler på dette. Altfor mange. 
Men trekker frem et dem som opplevdes verst. 

– Vi hadde en utenlandsk stormestertrener for 
kvinnelandslaget som sa rett ut til oss «kvinner 
satser ikke på sjakk». Altså. Blir du fortalt den typen 
mange nok ganger, så sår det jo en tvil. 

Hun hopper fra sjakk til en annen fritidsaktivitet 
hun og Maxim holder på med: karate. 

I både karate og sjakk blir du straffet like nådeløst 
hvis du mister konsentrasjonen. 

Du har rammene, som i sjakken, som i 
matlagingen. Men utøvelsen må du stå for selv. Og 
hver rett, hvert parti, hver kamp, blir forskjellig. 

– Men det er en stor forskjell, som jeg skulle ønske 
sjakken kunne lært av. Jo bedre du blir i karate, jo 
mer forstår du hvor lite du forstår. Du blir mer 
ydmyk, og de med sort belte har et ansvar for å ta 
seg av og lære bort. I sjakken er det motsatt, hvor 
en del med høy rating mister respekten for dårligere 
spillere og blir mer og mer arrogante. 

Det blir litt stille. Før Sheila hopper videre.

– Det er faktisk noe jeg er stolt over! 

– Jeg synes det er skikkelig kult å representere 
landet. Det handler kanskje om det at jeg har lyst til 
å høre til noe også, og at jeg føler tilhørighet når jeg 
representerer noe. Men det er ikke det samme som 
å vinne noe. Jeg skulle gjerne vunnet noe mer snart. 

Både når Sheila spiller og når hun underviser, 
sitter hun ofte på typisk sjakkspiller-vis. Hodet 

hvilende i begge håndflater, med åpning til øynene 
mellom lillefinger og ringefinger. 

Rett fra Sheilas fokusmodus flyr hendene over 
brettet, peker på f6, g4, b2 og flere andre felter.

– Du må absolutt ikke spille sånn, hvorfor ikke, 
spør Sheila 

– Da åpner jeg for den løperen, sier eleven 
spørrende

– ….og?

– Springeren kan komme hit, og lyset har gått opp 
for eleven

– Ja! Derfor er h3 bra her! Flott, sier Sheila, før de 
fortsetter videre med nesa i neste stilling. 

Hva foretrekker du – spille selv, eller undervise?

– Akkurat nå er jeg litt redd for at jeg liker så godt 
å undervise, at jeg ikke skal spille igjen, men det er 
vanskelig å svare på. Det siste jeg gjorde før korona 
var jo å spille to langsjakkturneringer på rappen. Jeg 
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- Et av mine favorittsitater er fra Pippi, som blir spurt om hun kan spille piano. «Det 
har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikker at jeg kan klare.».

Slik lever Sheila også. Handy og med pågangsmot. Sheila kjøpte ikke greenscreen 
da hun ville lage proffere videoer til sjakksiden sin. Hun brukte et møbel hun hadde 
til overs. Hun festet på hjul, fant riktig fargekode med googling, slang på et par 
strøk og vips hadde hun en fiks ferdig greenscreen.

trives jo hjemme med tomatene og chilien, men er 
det et fullverdig liv? 

Igjen blir hun litt stille. Men ikke lenge. Det er 
sjeldent lenge stille i det gule huset på Holmlia.

– Jeg føler jeg fortsatt ikke har spilt mitt beste 
parti. Jeg drømmer om å skape det ene partiet der 
alt stemmer, alt klaffer. Så drømmer jeg om, på en 

måte, å gjennomskue sjakken. Jeg har følelse at jeg 
er akkurat i kanten – det er sikkert sånn religiøse 
har det – av å kunne gripe det. Og i det jeg tar tak, 
så er det helt ubegripelig. Den følelsen gjør at jeg 
stadig må se på mer sjakk, spille mer sjakk, lære mer 
sjakk.
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Partigjennomgang med Sheila
Dette er ikke et perfekt parti, men det er godt 

eksempel på hvor små marginer det er i åpne 
stillinger i dronningsluttspill. Det er også per nå 
den sterkeste motstanderen jeg har slått. Da er det 
ekstra deilig at det er et langt og skikkelig parti med 
feil på begge sider. I tillegg mestret jeg godt den 
psykologiske kampen.

K Standford, Sheila Barth (2229)
k Kogan, Arthur (2570)

 Andorra Open La Massana(8.16),   
 27.07.2013

Kommentarer: Stanford,Sheila

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Qb6 4.Nc3 e6 5.Bxc6 
bxc6 6.d3 Ne7 7.h4 d6 8.b3 (8.h5)

8...e5 9.Nd2 h5 10.Nc4 Qc7 11.Bd2 Be6 12.f4 
exf4 13.Bxf4 Ng6 14.Bg3 Be7 15.Ne2 Qd8 
16.Nf4 Nxf4 17.Bxf4 Bg4 18.Qd2 Bxh4+ 19.Kf1 
Be7 20.e5 d5 21.Nd6+ Bxd6 22.exd6 0–0 23.Kf2 
Qf6 24.Kg3 Rae8 25.Rae1 Qd8 26.Kf2 Re6 
27.Rhf1 h4 28.Kg1 h3 29.Rxe6 Bxe6 30.gxh3 
Bxh3 31.Rf3 Qh4 32.Qf2 Qh5 33.Re3 Be6 34.c4 
d4 35.Rg3 Bf5 36.Bg5 Qd1+ 37.Kh2 Bxd3 

Vi har havnet i en ganske komplisert midtspill der 
hvit har en utsatt konge og ligger to bønder under. 
Til gjengjeld har jeg en fribonde og litt mer aktive 
offiserer. ' For å sette en spiss på det hele, er det 
selvsagt tidsnød for begge.

38.Be7 

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zp-+-vLpzp-'

6-+pzP-+-+&

5+-zp-+-+-%

4-+Pzp-+-+$

3+P+l+-tR-#

2P+-+-wQ-mK"

1+-+q+-+-!

xabcdefghy

 Her kan et stille trekk redde remisen for svart.]

38...Qh5+?? (38...Be4 Svart truer matt og hvit 

må redde seg med et destruktivt offer. 39.Rxg7+ 
(39.Qg1 Taper etter 39...Qe2+ 40.Kh3 Qh5+ 
41.Bh4 Bf5+–+ Og hvit mister løperen på h4.) 39...
Kxg7 40.Qg3+ Bg6 41.Qe5+ f6 42.Bxf8+ Kxf8 
43.Qxf6+ Bf7 44.Qd8+ Kg7 45.Qg5+ Kh7 46.d7 
Qe2+ Og svart må redde seg med evig sjakk siden 
hvit er ved å få ny dronning ;-)

39.Rh3!+– (Hva skjer på 39.Kg1 Be4 40.Kf1 
Qh1+ 41.Ke2 Qa1 Er veldig risikabelt for hvit. 
Hvit vinner kvalitet på f8 men svart har mye spill 
med egen fribonde og mot hvits konge.)

39...Qe5+ 40.Qg3?? I en komplisert stilling i 40. 
trekk, så begynner jeg å rote. Det er så vanlig at det 
oftest er best å blokkere med en offiser i stedet for 
å rømme med kongen. Men her burde jeg ha rømt 
med kongen.

(40.Kg1+– Bf5 (40...Qf5 41.Qxf5 Bxf5 42.Rh5 
g6 43.Rxf5 gxf5 44.d7+–) 41.Rh5 g6 42.Rxf5 
gxf5 43.Qg2+ Qg7 44.d7+–)

40...Qe2+= 41.Qg2! Nå kunne svart ha gått for 
evig sjakk, men han valgte i stedet å redde kvaliteten 
og aktivere tårnet.

(41.Kg1 Qd1+ 42.Kh2 Be4–+)

41...Rb8 [

XABCDEFGHY

8-tr-+-+k+(

7zp-+-vLpzp-'

6-+pzP-+-+&

5+-zp-+-+-%

4-+Pzp-+-+$

3+P+l+-+R#

2P+-+q+QmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

 Hvit har kun én måte å redde remisen på. Det 
er ikke så vanskelig om man tenker på hva som er 
hvits styrke og hva som er svarts styrke i stillingen.]

42.Rxd3! Det eneste trekket som holder stillingen 
trygt i remisland.
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[42.Qxe2? Bxe2 43.Kg2 Rb7 44.Kf2 Bg4 45.Rg3 
f5]

42...Qxd3 Og nå?

43.d7! Qe3 44.d8Q+ Rxd8 45.Bxd8 Her har 
vi fortsatt et langt og komplisert sluttspill foran 
oss. Mellom to mennesker så er det hvits som har 
størst sjanser, for det er vanskelig å spille korrekt i 
sluttspill med dronninger. Da kan svart begynne å 
miste bonde etter bonde. Men jeg visste at Kogan 
var en erfaren og sterk GM, så jeg slappet ikke av.

45...Qe5+ 46.Kg1 d3?! 47.Ba5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+pzp-'

6-+p+-+-+&

5vL-zp-wq-+-%

4-+P+-+-+$

3+P+p+-+-#

2P+-+-+Q+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

(47.Qf2)

47...Qd4+??+– (47...Qa1+ Dette er et typisk 
mønster for evig sjakk. 48.Kh2 (48.Qf1 Qxa2 
49.Bc3 Qxb3 Begynner å se ganske skummelt ut 
for hvit, selv om stockfish fortsatt har en redning.) 
48...Qe5+=)

48.Qf2! Qg4+ 49.Kf1+– (49.Kh2 En liten 
runddans med kongen hadde vunnet enklere. 49...
Qh5+ 50.Kg3 Qg5+ 51.Kf3 Qf6+ 52.Kg2 Qg5+ 
53.Qg3 Qf5 54.Bc3+–)

49...Qd1+ 50.Qe1?? Jeg fant ikke den riktige 
kongedansen, og trodde dette var eneste måten å 
variere på.

(50.Kg2 Qg4+ 51.Kh2+–)

50...Qf3+= 51.Kg1 f5! 52.Qf2 Qd1+= 53.Kg2 
Qg4+ 54.Qg3 Qe2+ 55.Qf2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+-zp-'

6-+p+-+-+&

5vL-zp-+p+-%

4-+P+-+-+$

3+P+p+-+-#

2P+-+qwQK+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

 ' Her blir nok Kogan rammet av en vanlig 
psykologisk bukk. ' Han vil ikke ha remis mot en 
såpass mye svakere motstander som meg.

55...Qe4+?? (55...Qg4+ 56.Qg3 Qe2+ 57.Qf2= 
Er en ganske grei evig sjakk.)

56.Qf3+– Qd4 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+-zp-'

6-+p+-+-+&

5vL-zp-+p+-%

4-+Pwq-+-+$

3+P+p+Q+-#

2P+-+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

57.Qf2??= (57.Bd2 Burde jeg ha spilt. Det er 
viktig å ha koordinerte offiserer. Nå dekker jeg også 
for en random sjakk på andreraden og jeg tar en 
rekke svarte felt fra svarts dronning. 57...g6 58.Qf4 
Qb2 59.Kf3+–)

57...Qe4+?? 58.Qf3+– Qd4 59.Qf2??= (59.
Bd2+– Det er ofte slik at når man overser en idé, så 
overser man den idéen gjentatte ganger i et parti.=

59...Qe5?? (59...Qg4+!=)

60.Qf3+– Qb2+ Dette hadde ikke vært mulig 
med løperen på 2. raden.

61.Qf2+– Qf6 62.Qe3 Qb2+ 63.Qf2 Qe5 
64.Qf3?? (64.Bd2+– Jeg er fullstendig blind for 
dette fornuftige trekket.)
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64...Qd4= 65.Qf2 Qd7?? 66.Bd2 Herfra og inn 
klarer jeg å holde på fordelen og vinne partiet.

66...Qe6 67.Qe3 Qd7 68.Qxc5 g5 69.Qe5 Kh7 
70.c5 [Nå står hvit til klar vinst. Det visste jeg også, 
men det er lettere å være Stockfish enn å være Sheila.

(70.Qf6+– som rett og slett angriper g-bonden 
spesielt og kongestillingen er en annen vinstidé.)

70...Qf7 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+q+k'

6-+p+-+-+&

5+-zP-wQpzp-%

4-+-+-+-+$

3+P+p+-+-#

2P+-vL-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

71.Qd6 (Mot de fleste andre spillere hadde jeg 
slått bonden som stod i slag. Men jeg ble bekymret 
for at dronninga skulle binde løperen. Det er en 
veldig vanlig psykologisk feil å gjøre. 71.Bxg5 Qg6 
72.Qe7+ Kg8 73.Kf2 (73.Qd8+ Kh7 74.Qc7+ 
Kg8 75.Qb8+ Kh7 76.Qxa7+ Kg8 77.Qb8+ 
Kh7 78.Qc7+ Kg8 79.Qd8+ Kh7 80.Qc7+ Kg8 
81.Qd8+ Kh7 82.Qe7+ Kg8 83.Kf2 d2) 73...Qh5 
74.Bf4+–)

71...Qh5 72.Qc7+ I de neste trekkene forsøker 
jeg å sjakke til meg så mange bønder som mulig. 
Det er mange veier som fører til rom, men det er 
trygt å trekke så mange av tennene til motstanderen 
som mulig.

72...Kg8 73.Qc8+ Kf7 74.Qxf5+ Ke8 75.Qe6+ 
Kf8 Et sted omtrent her tilbød Kogan meg remis. 
Det tror jeg ikke han hadde gjort mot en jevngod 
spiller. Jeg ble ikke noe krenket av det. Sjakk er 
også en psykologisk kamp, og det er helt greit at 
han tester én gang om jeg har guts. Jeg synes det 
generelt er et svakhetstegn å tilby remis, så jeg liker 
å avvise remistilbud.

76.Qf6+ Ke8 77.Qxc6+ Ke7 78.Qd6+ Ke8 
79.Qe6+ Kf8 80.c6 Qd1 81.Qf6+ Ke8 82.Qg6+ 

Kd8 

XABCDEFGHY

8-+-mk-+-+(

7zp-+-+-+-'

6-+P+-+Q+&

5+-+-+-zp-%

4-+-+-+-+$

3+P+p+-+-#

2P+-vL-+K+"

1+-+q+-+-!

xabcdefghy

 Finner du matt i fem trekk?

83.Qxd3+ [83.Ba5+ Ke7 84.Bb4+ Kd8 85.Qd6+ 
Kc8 (85...Ke8 86.Qe7#) 86.Qd7+ Kb8 87.Qb7#]

83...Ke8 [83...Ke7 84.Bxg5+ Kf7 85.Qxd1]

84.Qd7+ Og svart ga opp.

[84.Qd7+ Kf8 85.Bb4+]

1–0
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FIDE World Cup
Aryan Tari og Magnus Carlsen spilte FIDE World Cup i 

Sochi, og de to norske spillerne møttes allerede i runde tre.

206 spillere var med å kjempe om seieren i World 
Cup. Turneringen går over åtte cuprunder bestående 
av to partier langsjakk, pluss eventuell hurtigsjakk, 
lynsjakk og armageddon ved poenglikhet. 

Oppsettet la opp til at de to norske håpene i 
World Cup, Aryan Tari og Magnus Carlsen, ville 
møtes dersom begge kom til tredje runde. Begge 
innfridde forventningene i de to første rundene, 
og gikk det ble klart for norsk storoppgjør. 
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Verdensmester Magnus Carslen gikk  seirende 
ut av de to langsjakkpartiene mot landsmannen, 
og World Cup-ferden til Tari var derfor over. For 
Carlsen gikk det langt bedre videre i turneringen. 

CarlseN på Tredjeplss

Videre i turneringen slo Carlsen først polske 
Wojtaszek Radoslaw i runde 4, før det ble tøffere 
mot den unge russeren Andrey Esipenko i runde 
5. Carlsen måtte ut i omspillsrunder både i 
hurtigsjakk og lynsjakk før avansementet ble sikret. 
I kvartfinalen gikk det lettere mot franske Etienne 

Barcot. I semifinalen mot polske Jan-Krzysztof 
Duda ble det verre. To remis i langsjakk ga omspill, 
og i andre hurtigsjakkparti måtte Carlsen gi opp 
finalemuligheten. Duda endte opp med å vinne 
hele turneringen etter finaleseier mot russiske 
Sergey Karjakin. 

For Magnus Carlsen ble det tredjeplass etter 
imponerende spill i bronsefinalen mot Vladimir 
Fedoseev. Selv om det ikke ble seier kan Carlsen 
se seg fornøyd med turneringen med å gå opp 8 
ratingpoeng og øke sin avstand ned til nummer to 
på verdensrankingen.  

Foto: Anastasiia Korolkova/ FIDE
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Reisebrev fra World Cup
Endelig var det sjakk igjen! For første gang i min 
sjakkarriere hadde jeg ikke spilt en fysisk turnering på 
et halvt år!

Tekst: Aryan TariStraks jeg åpner den nye boka til Sverre Johnsen og Torbjørn Ringdal Hansen  

Forrige turnering var i Tata Steel i Januar, og etter 
det var det nesten umulig å spille noe med tanke 
på covid-restriksjonene. Det var en veldig spesiell 
følelse å skulle sette seg ned og røre brikkene igjen, 
og det fikk meg til å innse hvor mye jeg hadde 
savnet det. Det ble selvsagt en del nettsjakk i den 
perioden, men jeg syntes personlig at ingenting 
erstatter offline sjakk. Det å kunne se motstanderen 
sin og være i den spillelokal-atmosfæren kan ikke 
sammenlignes. Møte kjente fjes og gamle venner 
man har kjent i årevis. Rett og slett en fantastisk 
følelse. Før turneringen var jeg veldig usikker på 
hvordan formen skulle være, og jeg følte meg veldig 
rusten. Samtidig tenkte jeg at alle hadde vært i 
samme båt, så det var ikke bare jeg som hadde det 
problemet. Jeg var veldig spent på hvordan dette 
skulle gå, og jeg var ganske fornøyd med oppsettet 
i første runde. Det å spille mot en mye lavere rated 
spiller fra Sør-Afrika var en fin måte å bli varmet 
opp på når man ikke har spilt på så lang tid.

Heldigvis gikk første match helt perfekt, og jeg 
var veldig glad for å vinne matchen 2-0 og dermed 
avansere til runde to. Det føles mye bedre å vinne 
2-0, enn 1,5-0,5, med tanke på rating og selvtillit. 
Så jeg var fast bestemt på å gå all in i begge partier, 
og det fungerte fint. Jeg følte at jeg spilte ganske 
god sjakk og at jeg var i fin form.

I runde to skulle det bli mye tøffere, da jeg var satt 
opp mot ringreven Evgeny Bareev, som representerer 
Canada i disse dager. Han hadde akkurat samme 
rating som meg, men var nummer fire i verden på 
sitt beste, tilbake i 2003! Nå er han 54 år gammel og 
spiller fortsatt på et høyt nivå, som er imponerende. 
I utgangspunktet var jeg glad for å møte han, da jeg 
tenkte at jeg burde ha mer energi og være mye mer 
oppdatert enn han i åpningen. I første parti spilte 
han en tvilsom variant i fransk, som jeg var veldig 

glad for å se. Jeg fikk en dominerende stilling ganske 
raskt, med farlige angrepssjanser. Disse benyttet 
jeg godt, og klarte å vinne et flott angrepsparti. Så 
trengte jeg bare remis i andre partiet for å avansere 
med sort, og jeg var veldig optimistisk før partiet, 
da jeg satt med 3 strake seiere. Men dette ble et 
fryktelig vanskelig parti, hvor jeg var under stort 
press fra start, etter å spilt åpningen veldig upresist. 
Jeg trodde på et tidspunkt at jeg skulle tape og var 
veldig stresset. Heldigvis klarte jeg å trikse meg 
unna og berge halvpoenget i tidsnøden, men det 
var nervepirrende!

I runde tre kunne det ikke blitt noe særlig 
hardere motstand, da jeg måtte opp mot selveste 
Magnus. På èn måte er det jo veldig kult å få møte 
verdensmesteren i en match, men med tanke på å 
avansere var dette selvfølgelig ikke ideelt. Jeg prøvde 
uansett å se på dette som en fin erfaring, og at jeg 
kunne få til noe her hvis jeg var på mitt beste!

I første partiet spilte jeg med svart, og fikk inn en 
forberedelse som gjorde at jeg utlignet og fikk en 
fin stilling fra åpningen. Magnus brukte mye tid, 
og det ga meg selvtillit. Jeg spilte veldig godt i 37 
trekk, også begynte vi å begge få dårlig tid. 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(  

7zp-+-+pzp-'

6-+-+-vl-+& 

5+-tRp+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+PsN-zPp# 

2r+-+PzP-zP" 

1+R+-+K+-! 

xabcdefghy
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Dessverre så var det jeg som gikk feil i tidsnøden, da 
vi begge var stresset. Trekket 37...a5, var uforklarlig, 
og lot hvit aktivisere springeren sin som ødelegger 
alt det fine med svarts stillling. I stedet så hadde 
Te8, som hindrer hvit i å aktivisere offiseren sin, og 
deretter pushe fribonden min, ledet til en stilling 
som jeg ikke kan tape. Og i trekket etter bukket jeg 
offiser. Dette var et veldig smertefullt tap, fordi jeg 
tapte en stilling som var minst OK for meg i løpet 
av 2 trekk. Etter denne kalddusjen var det vanskelig 
å reise seg og glemme hva som hadde skjedd. Jeg 
prøvde så godt jeg kunne å nullstille og kjøre på 
dagen etter med hvit i et parti som jeg måtte vinne.

Magnus overrasket meg med Kan-varianten i 
sicilliansk, med tidlig a6 som ikke er særlig populært 

på toppnivå. Jeg husket ikke hva jeg skulle gjøre 
mot varianten han spilte, og prøvde å overraske han 
tilbake med et uvanlig trekk (Lf4). Dette trekket 
er ikke så kritisk, og selv om det er uvanlig spilte 
Magnus svært presist. Han utlignet lett og fikk en 
veldig fin stilling etter åpningen. Mine vinstsjanser 
var bare å glemme ganske tidlig, da det ble 
ubehagelig og jeg måtte forsvare meg i stedet. Det 
ble en tøff forsvarsoppgave, og jeg forsvarte meg i 
mange timer, men kollapset dessverre til slutt.

Dette var selvsagt en kjip måte å bli slått ut av 
World Cup på, men jeg er uansett glad for erfaringen 
jeg fikk og viktigst av alt var det en utrolig fin følelse 
å kunne spille sjakk igjen! Takk for meg. 

 Aryan Tari i første runde av FIDE World Cup.     Foto: Eric Rosen / FIDE
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Ti dager med 
sommersjakk i 
Bergen 
Landsturneringen i Bergen ble avlyst, men Bergen 

Spillfestival stopper aldri. I 25-årsjubileet var det mer 
sjakk enn noen gang.

Tekst og foto: Ole Valaker
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Mens de fleste andre store arrangement med flere 
tusen deltakere er blitt innstilt det siste halvannet 
året, ble Bergen Spillfestival gjennomført både i 
2020 og 2021 – med 0 kjente smittetilfeller begge 
gangene.

I år var kortspillene tilbake, og det er totalt rundt 
100 eventer i gaming, quiz, lego, Pokemon, Rubiks 
Kube, brettspill – og selvsagt sjakk.

Vi skriver selvsagt, siden sjakk var spillet i Jan 
Arild Breisteins liv. Han drev festivalen nærmest 
for egen maskin og minimal offentlig støtte frem til 
han fikk kreft og døde i mai 2019. Sjakkforbundet 
rakk å hedre en dødssyk Breistein med hederstegnet 
i gull for innsatsen med spillfestivalen og å starte 
sjakklubber (Nordnes og Voss).

Et av Breisteins siste ønsker var å videreføre 
livsverket, og han fant en annen sjakkspiller - Ole 
Valaker - til å overta.

Drøye to år  etter lanserte den nye Bergen 
Spillfestival-foreningen minneboken om Jan Arild 
Breistein, og feiret de første 25 årene. Det planlegges 
allerede for comeback på Torgallmenningen i 2022, 
der Breistein pleide å regjere på somrene blant 
gyngehester, sjakkbrett og legoklosser.

To sTorMesTre

I 2021 var det også flere nyheter, som NM i 
speedbuilding i lego for barn, en umiddelbar suksess 
der finalen gikk direkte på TV 2 Nyhetskanalen.

De to stormestrene Frode Urkedal og nyvalgt 
sjakkpresident Simen Agdestein kastet glans over 
festivalen. Begge deltok i populære NM i cafesjakk, 
som har pågått mye lenger enn selve spillfestivalen, 
helt fra 1991. Gjennom årenes løp har vi fått 
vinnere som nettopp Agdestein, Magnus Carlsen 
og Maxim Turov. Festival-lederen Ole Valaker 
har faktisk vunnet tre ganger. Nå var han "bare" 
arrangør og servitør – Bergen Spillfestival hadde 
sikret seg skjenkebevilling og sto selv for salget 
på Bergen Internasjonale Kultursenter. De siste 
gjestene måtte dyttes ut mette på lynspilling og 
voksenbrus klokken 02 om natten.

Da hadde vinneren Frode Urkedal for lengst 
gått hjem med glasspokalen og 2000 kroner. Han 

avga bare remis mot Agdestein og vant resten. 
Urkedal var også nådeløs i en ekstraoppvisning før 
cafesjakken. På spørsmål etterpå om han hadde tapt 
noen av de 11 partiene i klokkesimultanen, kom 
svaret kontant:

- Selvsagt ikke!

TapTe aldri

Urkedal fikk aldri kjenne på følelsen av å tape i 
Bergen. I hovedturneringen vant åtte strake. Både 
han og stortalentet Elham Abdulrauf dro av gårde 
med fly før 9. og siste runde. Likevel endte de opp 
på de to første plassene.

I 7. runde fikk den beste lokale spilleren, 
Sigve Hølleland fra Masfjorden, en leksjon av 
stormesteren. Har du noen gang lurt på hvor mange 
poeng løperparet og en aktiv konge kan være verdt 
i sluttspill? Ta en kikk og gjett: 

Jan Arild Breistein døde i 2019, nå lever 
livsverket Bergen spillfestival videre. 
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Svart står bonde over, men Stockfish vurderer til 
stillingen til +6. Ja, hvit leder i realiteten med mer 
enn et tårn. Og Urkedal vet hvordan slike fordeler 
skal omsettes i tellende resultat.

42. Kf7!

Baner vei for bonden.

42 – Sf4 43. Lf5

Viktig å være tålmodig. Hvis 43. g6?? Sxe6 44. 
Kxe6 Kg8! – endelig fikk den svarte kongen være 
med på leken også – ender vi plutselig opp med 0-1.

43 – a6

Svarts siste håp er å løpe med bøndene, men det 
går altfor sakte.

44. g6 Sxg6 45. Lxg6 b5

Maskinen annonserer nå sjakk matt i seks trekk – 
og Urkedal har selvsagt sett det for lengst. Et artig 
poeng er at han i løpet de siste ni trekkene ender 
opp med tre minutter mer på klokken!

46. Lxh5 b4 47. Lg6 a5 48. h5 a4 49. h6 a3 50. 
Lxg7+ Lxg7 51. hxg7++ 1-0

Den økende tendensen i langsjakk til å spille til 
sjakk matt henger kanskje sammen med noe Atle 
Grønn uttrykte en gang etter å ha blitt utspilt av 

den unge Magnus Carlsen og ble fanget midt på 
brettet:

- Jeg måtte la ham fullføre kunstverket.

I korona-året 2020 gikk mye av festivalen digitalt, 
særlig sjakk og gaming. Det var mindre fokus på 
nettsjakk nå, men like fullt flere tilbud på Lichess. 
Bykampen mellom Tromsø, Trondheim, Bergen og 
Oslo samlet 122 deltakere (Tromsø vant). Og det 
var uoffisielt NM i bullet, lynsjakk og hurtigsjakk.

Et annet særtrekk med Bergen Spillfestival er 
barne- og ungdomsfestivalen. Alt på dagtid er gratis. 
Det betød for eksempel at deltakerne i den nevnte 
legokonkurransen ikke bare hadde fri entré, men at 
alle deltakerne fikk med seg byggesettet hjem. 

iNTerNasjoNal TUrNeriNg?
I sjakken var egen barneturnering der alle fikk 

gullmedalje uansett plassering. Det var også 
begynnerkurs for barnefamilier, og mange lovende 
talenter i Bergen startet sin sjakkarriere nettopp på 
slike kurs.

Den 26. gangen neste år vurderes det utvidelse 
av hele festivalen, blant annet en internasjonal 
sjakkturnering. Passende nok nøyaktig 20 år etter 
siste Bergen International, som ble arrangert fra 
2000 til 2002.

Fra hovedturneringen på Nordnes bydelshus. 

9-åringen Sigur Myny fra Søråshøgda debuterte på 

langsjakk-ratinglisten med 1376 (11 partier) etter 

denne turneringen

Fra medalje-turneringen for barn i usedvanlige 
flotte lokaler i den såkalte Fensal på Bergen 
Internasjonale Kultursenter. I denne salen kan det 
bli internasjonal sjakkturnering neste år (Foto: 
Wiggo Straus)
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Tobben 100 år! 
Torvald Karlsen, populært kalt Tobben, fylte 100 år 
9. juni. Han er eldste medlem i Norges Sjakkforbund, 
og æresmedlem av sjakklubben Løperen der han har 
vært medlem i hele 75 år! 

– Fantastisk kjekt med besøk. Sjakklubben er et 
sted jeg har kost meg hele tiden, kunne Tobben 
fortelle på feiringen, med henvisning til klubben 
stiftet i 1945, og som Tobben har vært medlem 
siden 1946. 

Etter taler og overrekkelser av gaver, utfordret 
Tobben daværende sjakkpresident Morten Madsen 
til et parti. Det ble en langvarig og seig match, der 
Madsen til slutt klarte å tilrive seg et lite overtak 
som avgjorde partiet. 

– Det gjorde inntrykk å se hvor viktig sjakk har 
vært og fremdeles er for Tobben – selv nå i en 
alder på 100 år. Hans dedikasjon til sjakkspillet 
og klubben var imponerende. I mitt verv har jeg 
vært privilegert og møtt mange sterkt dedikerte 
sjakkpersonligheter, og møtet med Tobben føyer 
seg fint inn i rekken. Jeg vil huske denne dagen 

lenge, sier Madsen. 

Tobben er en sprek hundreåring, og med 
sjakkspillet har gitt hjernen fått topp trim hele veien. 
Under herremåltidet beklaget Tobben på morsomt 
vis, at han kun serverte snitter til gjestene og lovet at 
om vi kom igjen til klubbens 100-årsjubileum om 
25 år, så skulle han stille med varm middag! 

Tobben var bosatt i Bergen frem til for tre år 
siden. Da flyttet han og konen til Halsnøy, der de 
hadde både en sønn og datter. I Bergen var han 
en aktiv spiller, som hevdet seg med glans blant 
de yngre klubbkameratene i Løperen. På Halsnøy 
har det naturlig nok blitt mindre spilling, men han 
planlegger nå å få installert nettsjakk på sin PC. 
Sjakk er spillet for alle, barn og gamle, kvinner og 
menn. Over sjakkbrettet kan en hundreåring og en 
femåring møtes på like fot.
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- One arabic coffee, 
please! 
Om å bringe sjakken inn i flyktningleire

I leire over hele Europa sitter mennesker på 
flukt i årevis uten noe å gjøre. For meg ble sjakken 
også veien inn til unike møter med mennesker 
som ikke har noen andre psykososiale tilbud. 

For meg personlig har sjakk alltid handlet om 
det sosiale. Sjakk handler om dialoger over brettet, 
og om det uventede, kreative trekket ingen kunne 
forutse.  Jeg lærte sjakk da jeg var 10 år av min 
bestefar som et krigsspill. Han var general i forsvaret 
og hadde spilt mot både amerikanske, tyske og 

jugoslaviske militære i løpet av sin karriere, og han 
slo meg gang på gang. Min egen far var ingen match 
for meg, og det var først på Oslo Katedralskole at 
jeg fant jevnaldrende som delte min begeistring for 
det eldgamle spillet, og som var på omtrent samme 
nivå som meg selv. Vi spilte i biblioteket i storefri, 
og på kafeer etter skolen. Vi ble oppsøkt av eldre 
med i frakk som utspilte oss og som spanderte øl 
etterpå. Vi var nerdete sjakk-russ foran oppgitte 
med-russ på landstreff på Hamar. 

Tekst: Bendik Østbye Johannessen
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I voksen alder ble jeg virkelig ble rammet av 
sjakkfeber. Nå, etter mange år i sjakklubben 
Stjernen på Grunerløkka i Oslo, er sjakk-gleden 
fortsatt størst i sosialt lag. I parker, på pub eller kafe 
med fremmede som setter seg ned og spiller med 
meg, kikker nysgjerrig på et parti eller bare vil lære 
noen nye måter å åpne på. 

Aller størst glede har jeg hatt av sjakken i møte 
med flyktninger fanget i leire i Hellas og på Malta. 

Min samboer Kristina Quintano har, som halvt 
norsk og halvt maltesisk, vært tett på mennesker på 
flukt i over tjue år og driver en organisasjon som 
blant annet jobber med flyktninger på Malta og i 
Hellas. For meg var det fint og viktig å finne mitt 
eget prosjekt som passet inn i hennes bistandsarbeid. 
Den naturlige løsningen ble å bringe sjakken inn i 
leirene. 

For mange mennesker er det å gå rundt i en leir 
i årevis uten noe å ta seg til, uten å kunne bruke 
hjernen eller utøve sitt yrke eller sitt håndverk, 
en ekstra stor påkjenning. Det varierer veldig fra 
leir til leir om det er mulig å legge til rette for 
aktivitet eller spill. I noen leirer er det ikke lov å 
bedrive noe som ligner på spill, i andre kan man 
gjøre hva man vil bare man ikke forstyrrer. Ett av de 
prosjektene Kristina og jeg jobbet med, som både 
har vært enkelt å gjennomføre og som har vakt stor 
begeistring, særlig hos menn, er prosjektet vi har 
gitt tittelen Sjakk Uten Grenser.

Som lidenskapelig sjakkspiller og habil instruktør 
har jeg båret med seg sjakkspill dit vi har reist for å 
jobbe med bistand. Både I Moria på Lesvos og i store 
familieleirer på Malta, slår det aldri feil. Kristina 
snakker med kvinnene om hva de trenger til barna 
sine mens jeg diskret rigger opp sjakkbrettet. Det 
tar bare noen minutter før unge og gamle samler 
seg rundt brettet og ivrig er med på å spille. 

Sjakk er internasjonalt og grenseløst og de fleste 
har vært borti et sjakkbrett som barn. Svært mange 
er gode i sjakk, eller kan i det minste grunnreglene 
og etter noen runder kommer gamle kunster tilbake 
igjen. Man trenger ikke noe felles språk for å spille 
sjakk, det eneste man trenger er brett og brikker og 
tid. Er det noe mennesker på flukt ofte har nok av, 
er det tid.

Kristina og jeg har tilbrakt timevis i ulike leirer 
på ulike øyer og spilt sjakk med barn og voksne. 
Vi legger alltid igjen brett og brikker nok til at de 
kan fortsette å spille, ofte sponset av sjakkspillere 
og venner fra Norge som donerer penger så vi kan 
kjøpe brett og brikker, godt hjulpet av The Good 
Knight og nå på Malta i sommer, også av Sjakk og 
Samfunn. 

Selv er jeg overbevist om at en av verdens neste 
stormestere sitter i en flyktningleir med for mye 
tid. Særlig når barna lærer, er det stor begeistring, 
og for dem som ikke blir tilbudt noen skolegang, 
er dette en bitteliten aktivitet som kan bidra til 
konsentrasjon og mestring. Sjakk stimulerer, gleder 
og samler. Et øyeblikk vi aldri glemmer, er da en 
eldre syrisk mann slo seg ned ved sjakkbrettet og 
begeistret utbryter «Ah, shatranj! Thank you, sir. 
Now I feel like home again. In my café!» Mannen 
snur seg mot Kristina i et tannløst smil og utbryter 
lattermildt «One arabic coffee, please!» Vi er langt 
fra noen kaffebar og har ikke engang vann, men 
med ett er stemningen lett, og ved bruskassene som 
har blitt et sjakkbord sitter to menn og spiller sjakk. 
I noen timer er det bare dette spillet som gjelder.
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Rundens beste parti 
Sjakktalentet Aksel Bu Kvaløy (13) fra Stavanger 
Sjakklubb fikk prisen for rundens beste parti i 
Paleochora-turneringen på Kreta. Simen Agdestein 
har tatt en kikk på partiet. 
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K Kvaløy, Aksel Bu (2247)
k Vasiliadis,Theodoros (1842)

 Paleochora Tournament (4),  
 25.07.2021

Kommentarer: Agdestein, Simen

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 h6!? 

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(

7zppzp-+pzp-'

6-+-+p+-zp&

5+-+p+-+-%

4-+-zPP+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

 Å løfte h-bonden strider imot alle prinsipper 
om sentrum og utvikling. Men det er faktisk fult 
spillbart. Til og med vår gode verdensmester har 
spilt det. Hovedpoenget er nok å få motstanderen ut 
av kjente baner. Pluss at man håper å kunne hoppe 
med en hest videre inn til e4, slik som i partiet. ..

3...Nf6 4.e5 Ne4 5.Nxe4 dxe4 var interesasnt en 
periode, inntil man oppdaget 6.Bc4! og 6...c5 kan 
besvares med 7.d5!)

4.Nf3 Nf6 5.e5 Ne4 Poenget.

6.Bd3 Bb4 

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+-tr(

7zppzp-+pzp-'

6-+-+p+-zp&

5+-+pzP-+-%

4-vl-zPn+-+$

3+-sNL+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

7.0–0!? Tøft spilt! 7.Bd2 er faktisk computerens 
anbefaling. Det er åpenbart at hvit får et gigantisk 
utviklingsforsprang for bonden, men sentrumet er 

låst, så det er ikke sånn at hvit uten videre kan løpe 
over sin motstander.

7...Nxc3 8.bxc3 Bxc3 9.Rb1 0–0 Poenget med 
rokade er gjerne å finne et trygt sted for kongen, 
men her har det akkurat motsatt effekt.

10.Rb3 Ba5 

XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7zppzp-+pzp-'

6-+-+p+-zp&

5vl-+pzP-+-%

4-+-zP-+-+$

3+R+L+N+-#

2P+P+-zPPzP"

1+-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

11.Ng5! f5 (11...hxg5 12.Qh5 f5 13.exf6 Rxf6 
14.Bh7+ Kf8 kunne vært interessant om hvit kun 
har blikket rettet mot kongefløyen og overser 
15.Ba3+)]

12.exf6 Rxf6 13.Qh5 Bd7 

XABCDEFGHY

8rsn-wq-+k+(

7zppzpl+-zp-'

6-+-+ptr-zp&

5vl-+p+-sNQ%

4-+-zP-+-+$

3+R+L+-+-#

2P+P+-zPPzP"

1+-vL-+RmK-!

xabcdefghy

14.Nh7 Her er det flere muligheter.

(14.Bh7+ Kh8 15.Bg6 er også total slakt.)

14...Rf5 [14...Nc6 er det minste ondet.]

15.Bxf5 exf5 16.Rg3! Sånn kan det gå når man 
slurver med utviklingen.

1–0
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Det har vært et annerledes år både for skolene og 
på sjakkontoret. SkoleSjakken er nå oppbemannet 
og i gang med nytt skoleår

Staben vår består nå av Christian Tjessem, Jorunn 
Brekke og Yonne Tangelder. Christian er ferskeste 
tilskudd på laget. Han har sin bakgrunn som lærer 
og har selv brukt sjakk i undervisningen, etter 
tidligere deltagelse på vårt sjakklærerkurs. Han 
har derfor god kjennskap til arbeidet fra en lærers 
ståsted. Jorunn og Yonne er lagets gamle travere, 
i tillegg til å ha vært aktive sjakkspillere, Jorunn 
og Yonne er lagets gamle travere, i tillegg til å ha 
vært aktive sjakkspillere, har begge hatt ulike roller 
i SkoleSjakken siden oppstart i 2015. Yonne har 
master i barne- og ungdomspsykologi, Jorunn i 
pedagogikk. 

Hva er pedagogisk sjakk?
Pedagogisk sjakk skiller seg fra «vanlig» sjakk i 

målsetningen – pedagogisk utbytte er poenget og 
sjakken er et hendig verktøy å bruke, ikke målet i 
seg selv. Alt er lov i pedagogisk sjakk! Sjakkbrettets 

64 ruter og 32 brikker gir et hav av muligheter, som 
kan tilpasses etter alle pedagogiske kunster og ideer. 
Ved for eksempel å ta utgangspunkt i noen brikker 
og færre regler, er sjakk lett å praktisere i alle klasser 
og for alle lærere.

Mange ser fordelene og mulighetene sjakken gir, 
fra å bygge gode sosiale miljøer til å øve kognitive 
ferdigheter som konsentrasjon og problemløsning. 
Oppslutningen fra skolene har vært god og planen 
er å bygge tilbudet videre i årene som kommer.

deT er jo fiNT, MeN Hva får sjakkforbUNdeNe 
UT av deT?

I SkoleSjakken handler det om hva sjakken kan 
gjøre for skolene, ikke hva skolene kan gjøre for 
sjakken. Nåværende økonomiske midler er bevilget 
på dette grunnlaget og setter rammer for arbeidet 
vårt Men det er jo grunn til å tro at en «bivirkning» 
av mer sjakk i norske skoler er mer sjakkinteresse 
og flere barn og unge som finner veien til lokale 
klubber.

Ulike former for brobygging fra SkoleSjakken til 

Tekst: Yonne Tangelder og Jorunn Brekke

SkoleSjakken er i drift!
Vi har styrket laget og jobber videre med 
tilrettelegging for pedagogisk sjakk i hele Norge. 
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USF er testet ut og dette vil vi ha fokus på også videre. 
Veiene inn til lokale klubber bør være enkle for de 
som er interessert. Representanter fra klubbene er 
alltid velkommen til å presentere tilbudet sitt under 
SkoleSjakkens turneringer og oftest er det lokale 
ressurspersoner som gjennomfører arrangementene. 
Det gir mulighet for honorerte oppdrag lokalt. 
Samarbeid skal være fordelaktig både for de som 
hjelper oss og for tilbudene, dette hadde ikke vært 
mulig uten engasjementet til lokale krefter. Smart 
og godt samarbeid med klubber og sjakkfolk står 
høyt på lista vår fremover.

Vi oppfordrer alle som har innspill, ideer eller annet 
på hjertet om å ta kontakt med oss. Det har blitt 
testet ut en ordning med fylkeskoordinatorer, som 
planlegges videreført og styrket. Koordinatorene har 
fortrinnsvis lokal tilhørighet i sjakkmiljøet og fyller 
en rolle som kontaktpunkt mellom klubber, krets, 
skoler og SkoleSjakkens sentraladministrasjon.

sjakklÆrerkUrs

Dagskurs for lærere og øvrige medarbeidere i 
skolen har vært SkoleSjakkens hovedtilbud fra 
starten av. Over tusen lærere fra hele landet har 
deltatt på sjakklærerkurs. Tilbakemeldingene fra 
kursdeltagerne har vært gode – kurset inspirerer og 
viser hvordan sjakk lett kan tas i bruk i skolen, også 
for lærere uten forkunnskaper i sjakk.

Grunnkurset ble lansert som nettkurs i 2020 og 
det jobbes mot utvidelse i det digitale kurstilbud, 
men dagskurs er også aktuelt igjen fremover.

sjakk5erN og sjakk9erN

Klassesamhold og mestring i fellesskap er fokuset 
til Sjakk5ern som startet opp som en pilot i 
Trøndelag våren 2018. Oppslutningen var stor fra 
starten av og tilbudet ble gradvis utvidet. Fra 2020 
var Sjakk5ern et tilbud til femteklasser i hele landet, 
og Sjakk9ern ble laget til som et tilsvarende tilbud 
for niendeklassene.

Opplæring av hele klassen ved bruk av 
SkoleSjakkens filmbaserte opplæring og øvelser 
er første trinn i Sjakk5ern og Sjakk9ern. Klassen 
er så kvalifisert til distriktsmesterskapet, som i 
utgangspunktet gjennomføres ved at klasser fra flere 
skoler møtes og spiller sjakk en hel skoledag.

«Magisk!» har flere lærere utbrutt når et hundretalls 
elever sitter i dyp konsentrasjon og kun lyden av 
rask brikkeflytting høres.

Et unikt poengberegningssystem som premierer 
deltagelse fra flest mulig i klassen, fremfor spissing 
av laget, gjør turneringene i Sjakk5ern og Sjakk9ern 
helt spesielle. Her hjelper det ikke at noen i klassen 
er kjempegode i sjakk, hele klassen må løftes 
frem for at laget skal hevde seg. De mest erfarne 
har kanskje tips å dele med de mindre erfarne, og 
klassen har tid til å øve og bygge opp et lag.

Modellen «alle skal med» får gode tilbakemeldinger 
fra lærere, mange beskriver dette som et svært 
kjærkomment tilbud, som alternativ til de mange 
varianter av at de beste plukkes ut.

spillsjakk

Plattformen SpillSjakk er utviklet med tanke 
på skolers særlige behov. En del skoler har nå fått 
tilgang til SpillSjakk og mange flere vil få tilbudet 
fremover.

Utviklingsarbeid pågår og det vil komme flere 
skoletilpassede funksjoner i SpillSjakk fremover, 
som blant annet minispill i flere varianter.

SpillSjakk planlegges brukt til flere slags 
turneringstilbud for skoler fremover og lærere med 
administrativ tilgang kan selv opprette turneringer.

Om SkoleSjakken: 
Et nasjonalt program for pedagogisk sjakk 
støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Over 
10 000 elever deltok i Sjakk5ern i 2020, 
og mer enn 1100 lærere og ansatte har 
gjennomført sjakklærerkurs gjennom 
programmet.  
 
SkoleSjakkens visjon er "sjakk for 
felleskap og læring"
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Tom Jenkins var født 28. august 1946 og døde 
natt til 27. mai.

Vi visste at Tom hadde helseproblemer, men det 
kom som et sjokk at han er gått bort. Uker før 
overførte han et rommelig beløp til gjenåpningen 
av Oslo Schakselskap (OSS) etter pandemien.

Tom ble medlem i OSS fra februar 1967. Han ble 
sentral i et levende miljø i lokalene i Bogstadveien 
30. Han var en drivkraft bak jubileumsturneringen 
i 1984.

Tom var president i Norges Sjakkforbund fra 
1986 til -89, og han satt i ni år i forbundets 
sentralstyre. På 1970-tallet deltok han i Arnold 
Eikrems styre.

Tom var turneringsleder i flere norgesmesterskap 
og ble utnevnt som International Arbiter i 1978. 
Han var æresmedlem i både Norges Sjakkforbund 
og Oslo Schakselskap.

Tom var lett å like. Han var sine venners venn 
og en sjenerøs bidragsyter til både Lillestrøm 
Sportsklubb og Oslo Schakselskap. Han følte et 
særlig ansvar for å støtte unge lovende spillere. Etter 
ham har vi Tom Jenkins’ fond til støtte for unge 
medlemmer av Sjakkselskapet.

Han var en sterk førsteklassespiller med sans 
for angrepsspill. De siste årene stilte han opp i 
lagkamper når tid og helse tillot det.

Tom hadde handlekraft så det holdt, men 
med høy etisk standard. Han røkte, men fikk 

gjennomført røykeforbud i NSF’s turneringer, ti år 
før røykeloven. Han var glad i fotballtipping, men 
gikk i 2019 imot at Norges Sjakkforbund, mot et 
betydelig vederlag, skulle ta på seg å være en politisk 
aktør til støtte for å åpne spillmarkedet. En slik rolle 
skulle en frivillig organisasjon etter hans syn ikke 
gå inn i.

Tom Jenkins var en gründer, men også 
familiemann. Sønnen Bjørn-Fredrik har overtatt 
som leder av taktekkerfirmaet Nortekk. Våre tanker 
går til Brit, datteren Mette og ham.

Tom Ivar Jenkins til minne
Tekst: Morten Madsen og Gunnar Glendrange
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Da Knut Jøran Helmers døde av kreft 15. april, 
bare 64 år gammel, mistet vi en av Norges fremste 
kapasiteter på sjakkens område. 

Knut var et forrykende sjakktalent tidlig på 
70-tallet og ble norgesmester to ganger, som 19- og 
20-åring, deretter Internasjonal mester i 1978 og 
nordisk mester i 1981. Fem ganger på rad, fra 1976 
til 84, var han en sterk klippe på Norges OL-lag i 
sjakk. 

Knut hadde tydelig spillestyrken til å bli stormester, 
men forholdene lå den gang dårlig til rette, både når 
det gjaldt turneringstilbud og økonomi. Allerede i 
1986 valgte han å legge opp som turneringsspiller. 

Knut Helmers var sjakkelskeren som trivdes 
aller best med analyser og formidling av sjakk. 
Fra 70-tallet delte han pedagogisk av sin store 
sjakkforståelse gjennom lynsjakkpartier i 
Sjakklubben Stjernen i Oslo og siden hjemme. 

Knut analyserte sjakkpartier som få andre, 
redigerte en ukentlig sjakkspalte i Arbeiderbladet 
fra 1979 til 91 og skrev bøkene Revansjen som 
glapp og Sjakkleksjoner med Simen Agdestein. 

Knut Helmers fikk stor betydning som trener 
og inspirator for en ny generasjon spillere. På 
80-tallet ble han vår første juniorlandslagstrener og 
ble spesielt engasjert som trener og sekundant for 
fremadstormende Simen Agdestein. 

Simen nådde opp i verdenseliten som spiller. 
Dette ble siden viktige impulser i den norske 

sjakkrevolusjonen gjennom Simen Agdesteins 
sjakklinje på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum, 
der Magnus Carlsen fikk trening allerede fra 
9-årsalderen. 

Knut var Oslo-gutt, men flyttet i 2009 til Ski 
sammen med sin kjære Ester, som han var gift med 
siden 1978. Det var et stort sjokk for Knut da Ester 
gikk bort for to år siden. 

Sammen hadde de to voksne barn og to barnebarn 
som nå har mistet en far og bestefar. Vi er mange 
som allerede sterkt savner Knut.

Knut J. Helmers til minne
Tekst: Øystein Brekke
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Etter komplikasjoner i forbindelse med en alvorlig 
sykdom mistet sjakkmiljøet en solid ressurs ved 
Bjørn Schjelderup Egede-Nissens altfor tidlige 
bortgang 1. juli. Den alvorlige sykdommen han 
hadde blitt rammet av var ukjent for mange av hans 
sjakkvenner, og budskapet om hans bortgang ble 
mottatt med stor sorg i Drammens Schakklub.

De fleste i sjakkmiljøet kjente ham først og fremst 
som Bjørn Egede-Nissen, men de siste årene utvidet 
han navnet med Schjelderup.  Bjørn Egede-Nissen 
kom inn i Drammens Schakklub som et friskt pust 
i 1988, da han flyttet til Drammen.

Han var sentral i organiseringen av klubben 
alle årene han satt i klubbens styre, først som 
sekretær fra 1990, og deretter som formann/
leder fra 1995.  Ledervervet i klubben hadde han 
i ti sammenhengende år, for deretter ta en ny 
periode som sekretær!  Han var teknisk sjef under 
landsturneringen i 1994, som klubben arrangerte i 
Drammenshallen.

Sportslig var han alltid en fryktet motstander, 
og han ble klubbmester fire ganger (1990, 1994, 
1998 og 2002).  Han vant også høstturneringen fire 
ganger (2004, 2007, 2011 og 2014).  I tillegg var 
han alltid villig til å stille opp for klubben i lagsjakk.  
Verdt å nevne er også Jernbanemestertittel i sjakk 
hele 15 ganger!  Jernbanemesterskapet har som 
regel hatt en høy status.

Bjørn ble 64 år, og ble bisatt fra Strømsø kirke 
i en fin og rørende seremoni fredag 9. juli, med 

taler fra Bjørns yngre bror, Henning, og sin leder i 
Jernbanedirektoratet, Benedicte Bruun-Lie.

Yrkesmessig hadde han en fremtredende rolle 
Jernbanedirektoratet/jernbaneverket de siste 27 
årene, etter at han først jobbet i Lier kommune fra 
han kom til Drammen i 1988.  Egede-Nissen var 
opprinnelig fra Oppsal i Oslo.

Bjørn Egede-Nissen var også et friluftsmenneske, 
med ulike turer fjernt og nær.  I 1999 var han for 
eksempel på en ekspedisjon til Himalaya i Nepal.  
Han var også engasjert i Drammen og Omegn 
Turistforening.

Vi lyser fred over Bjørn Schjelderup Egede-
Nissens minne.

Bjørn Egede-Nissen til minne
Tekst: Ragnar Edvardsen
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Langsjakk
1 GM Magnus Carlsen, Offerspill 2855

2 GM Aryan Tari, Offerspill 2642

3 GM Johan-Sebastian Christiansen, Offerspill 2609

4 GM  Jon Ludvig Hammer, OSS 2608

5 GM Frode Urkedal, SK 1911 2568

6 GM Simen Agdestein, OSS 2552

7 GM  Kjetil A. Lie, Porsgrunn 2520

8 GM  Johan Salomon, Offerspill 2498

9 IM Lars Oscar Hauge 2482

10 IM Johannes Haug, Offerspill 2480

Kvinnetoppen 
1 WGM  Niina Koskela, OSS 2197

2 WGM  Olga Dolzhikova, OSS 2187

3 WIM  Ellen Hagesæther, Akademisk 2154

4 WIM  Sheila Barth Stanford, Stjernen 2153

5 Monika Machlik, Tromsø 2096

6 Edit Machlik, Tromsø 2087

7 Thyra Kvendseth, Nordstrand 1961

8 WFM Maud Rødsmoen, OSS 1953

9 Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 1927

10 WFM Anita Grønnestad, Bergens 1926

Juniortoppen  
(født 2001 og senere)

1 IM  Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga (2002) 2405

2 FM  Elham Abdrlauf, Nordstrand (2005) 2361

3 IM  Mads Vestby-Ellingsen(2002) 2345

4 FM  Gunnar Lund, Tromsø (2002) 2314

5 FM  Noam Aviv Vitenberg, SK 1911 (2004) 2305

6 Isak Sjøberg, Nordstrand (2003) 2287

7 FM  Jens E. Ingebretsen, OSS (2004) 2274

8 FM  Andreas G. Tryggestad, Nordstrand (2002) 2268

9 Axel Tunsjø, OSS (2007) 2237

10 FM  Mathias Unneland, Aalesunds (2005) 2306

Ratinglister!
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NORSK SJAKKBLAD GRATULERER MED DAGEN!

85 ÅR
26.9 Truls Lien, Lofoten Sjakklubb

28.9 Arne Georg Bekk, Elverum Sjakklubb

2.10 Leidulv Årmot, Konnerud Tempo sjakklubb
4.12 Lars Sæther, Fredriksstad Schackselskap

17.12 Erling Kristiansen, OSS
30.12 Eilif Hansen, Fredriksstad Schackselskap

80 ÅR
31.7. Arne Mannerud, Eidsvoll Sjakklubb

10.8. Kai-Tore Karlsen, Porsgrunn Sjakklubb

20.8 Tore Edvardsen, Hønefoss Sjakklubb

26.8 Dag Belsnes, Offerspill Sjakklubb

12.9 Øystein Madsen, Schakklubben av 1911

17.9 Thorleif Gusland, Larvik Sjakklubb

19.9 Arnold Mundal, Vålerenga SK

1.10 Karl P Jernberg, Tromsø SK

9.10 Melchior Leirmo, NSSF

5.11 Jørgen Smeland, Porsgrunn Sjakklubb

6.11 Anton Reinholdtsen, Kongsberg Sjakklubb

22.12 Øystein Borøy, Fauske Sjakklubb

75 ÅR
3.8 Helge Gundersen, Masfjorden SK

8.9 Jan Henrik Breda, Fredriksstad Schacksels.

5.10 Stig Frederiksen, Tønsberg Schackklubb

21.10 Hans Fredrik Esbensen, Vadsø Sjakklubb

18.11 Tor-Egil Solberg, Moss Schakklub

18.11 Ivar Øidne Andersen, Kristiansand SK

70 ÅR
22.9 Rudi Imhof, Egersund SK

3.10 Henning W. Hermansen, SK Stjernen

4.10 Sverre Heim, OSS

10.10 Ole Christian Moen, OSS

23.11 Yngve Robertsen, Trondheim SF

29.11 Trond Solstad, Namsos SK

02.12 Alf Geir Thowsen, Follo Sjakkforening

9.12 Svein Erik Kringstad, Løperen SK
6.7 Kjell Hjelle, Bodø Sjakklag

60 ÅR
6.7 Tom Losnedahl, Offerspill Sjakklubb

13.7. Dag F. P. Snerthammer, Sandnes SK

17.7 Geir Helmersen, Larvik Sjakklubb
30.7 Thor Roverud, Caissa SK

3.8 Hanne Merete Ramstad, OSS

7.8 Tom Selvåg, Bærum Schakselskap

15.8 Steinar Nilssen, Fauske Sjakklubb

24.8 Øivind Jakobsen, Skjervøy Sjakklubb

26.8 Bror Thanke, Nordstrand Sjakklubb

27.8 Fred Engelstad, Caissa SK

31.8 Georg Torjusen, Risør Sjakklubb

5.9 Jussi Dyrnes, Nordstrand Sjakklubb

6.9 Thorstein Olsen, Aalesunds Schaklag

25.9 Jan Petter Opedal, Orkland Sjakklubb

5.10 Håkon Tonulltre Natvig, Sortland Sjakklubb

10.10 Atle Liane, Offerspill Sjakklubb

11.10 Egil Breilid, Kristiansand SK

26.10 Asgeir Bardal, SK Stjernen

27.10 Petter Stigar, SK 96

5.11 Bjørn Lie, Caissa SK

5.11 Lasse Lie, Caissa SK

12.11 Knut Atle Johnsen, Kongsberg Sjakklubb

14.11 Mikhail Utseth, Asker Schakklubb

19.11 Erik Grong, Horten Sjakklubb

20.11 Geir Meum Olsen, Moss Schakklub

30.11 Harald Hærum, Luster SK

01.12 Henrik Sjøl, Akademisk Sjakklubb Oslo

13.12 Jøran Aulin-Jansson, Asker Schakklubb

19.12 Kent Ove Samuelsen, Konnerud Tempo SK

20.12 Jan Ove Lorentzen, Porsgrunn Sjakklubb

27.12 Gerd Andersen, Vålerenga SK

28.12 Johnny Bustenskjold, NSSF

30.12 Asle Tandberg, Modum SK

31.12 Arve Grøneng, Florø SK

50 ÅR
5.7 Åge Jakobsen, Fauske Sjakklubb

8.7 Richard Flores, Eidsvoll Sjakklubb

8.7 Håvard Aure, Konnerud Tempo sjakklubb

15.7 Mikael Næss, Schakklubben av 1911

26.7 Runar Skaret, Follo Sjakkforening

30.7 Ola Viken, Namsos SK

3.8 Trond Dagsvold, Hammerfest Sjakklubb

6.8 Magne Bogstad, Sotra Sjakklubb
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7.8 Atle Grønn, OSS

7.8 Martin Schanche, Stavanger Sjakklubb

8.8 Niina Koskela, OSS

9.8 Erlend Vandvik, Nes SK

15.8 Per Ove Egeli, Stavanger Sjakklubb

21.8 Øyvind Ukkelberg, Levanger Sjakklubb

7.9 Rune Salomonsen, Søråshøgda SK

8.9 Roald Arentz, Svartlamon SL

9.9 Christian Tunge, Offerspill Sjakklubb

12.9 Geir Myklebust, Søråshøgda SK

24.9 Jo Ingebrigt Larsen, Follo Sjakkforening

29.9 Håvard Skotheim, Tønsberg Schackklubb

11.10 Ståle Nilssen, Asker Schakklubb

20.10 Øystein Hole, Akademisk Sjakklubb Oslo

7.11 Kevin Charlton Bækkevold, Follo SK

10.11 Erik Fossan, Stavanger Sjakklubb

15.11 Vegard Tollefsen, Narvik SK

17.11 Bjørnar Knudsen, Halden Sjakklubb

21.11 Bernhard Arntsen, Risør Sjakklubb

6.12 Tamas Dienes, OSS

9.12 Kristian Talberg, Komsa SK

12.12 Ole-Andreas Sjømoen, Groruddalen SK

18.12 Viggo Rustan, Horten Sjakklubb

25.12 Daniel Erlandsson, Eiker SK

 
  

  
                Alltid åpen. Alltid billig.                                          Alltid åpen. Alltid billig.	  
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Sjakksykkelen
- Helt genialt, helt genialt!
Det er sjakkpresident Simen Agdestein dom 
etter å ha testet den nye sjakksykkelen. Norges 
Sjakkforbund har fått støtte fra Oslo Kommune 
til å kjøpe in en el-sykkel med plass til bord, stoler 
og mengder med sjakkbrett. Dette vil i året bli 
mye brukt under arrangmenter gjennom Sjakk og 
samfunn, men kan også benyttes til å sette i gang 
en sjakkturnering  på torg, i parker eller alle andre 
steder som er mulig å nå på sykkel.

Klubber som ønsker å låne sykkelen til 
sjakkarrangementer må gjerne ta kontakt. 
Sykkelen vil i hovedsak være tilgjengelig i Oslo-
området, men kan i spesielle anledninger også tas 
med andre steder. 

Sykkelen har allerede vært i bruk på arrangement i Vaterlandsparken og på Tøyen torg. 
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Sara Marie Skaug Bjørkly (28 år)
Initiativtaker til Dronningspranget

Hva er din favorittby? 
BEEERGEEEN
Yndlingsmat? 
Stekt ris.
Favorittfilm? 
The Empire Strikes Back
TV-serie?  
How I Met Your Mother
Favoritt-
sjakkspiller?  
Judit Polgar er amazing 
både som et kvinnelig 
forbilde og på grunn 
av superspennende 
angrepspartier. Anna 
Rudolf var mitt første 
ordentlige sjakkidol! 
Ellers er jeg veldig fan 
av Frode Urkedal sin 
formidlingsevne både utenfor og på 
brettet, samt Aryan Tari sin karakter 
og toppspillerutvikling. Men må si jeg 
falt veldig for Kristian Stuvik Holm sin 
spillestil etter de siste rundene i årets 
NM.
Sjakkboka som har betydd 
mest for deg?  
Den blå boken "Lær Deg Selv SJAKK" 
som stod ulest i hyllen min gjennom hele 
oppveksten, som en stadig påminnelse 
om hva jeg gikk glipp av, men som jeg 
fant frem og slukte da jeg ble voksen.
Ditt beste sjakkparti?  
Når jeg vant med skolematten for første 
gang, og motstanderen satt og måpte. 
Og ditt beste resultat?  
JJeg har en (delt) førsteplasspokal fra 
Hurtigsjakk-NM i fjernsjakk gruppe B 
2020 stående i stuen.

Hva kjennetegner en 
sjakkspiller? Distré, og en eller 
annen spesifikk særhet som kan variere 
fra person til person. 

Hvordan slapper du 
av?

Hører på Bob Dylan, 
Taylor Swift eller Mozart.
Hvilke tre personer 
ville du helst ha 
spist middag med? 
Tre kule damer som er 
superkeen på å begynne å 
spille sjakk!
Hvis du måtte 
rømme huset, 
hvilken ting ville 

du stoppet for å ta med deg? 
Katten min Thelma, og buret hennes.
Hvilken sang synger du i 
dusjen? 
Jeg finner på mine egne sanger  i dusjen. 
Hva er den beste boka du har 
lest? 
Harry Potter and the prisoner of azkaban
Hvis du kunne ha valgt å være 
en tegneseriefigur, hvem ville 
du ha vært? 
Elsa fra Frozen er kul! Også er hun en 
dronning!
Har du noen skjulte talenter? 
Jeg er legendarisk på karaokescenen
Hvis du hadde vært FIDE-
president, hva er det første du 
ville ha forandret på?  
Startet en prøveperiode som la opp til 
et forbud mot at kvinnemesterskap blir 
kjørt samtidig som åpne mesterskap. Så 
ville jeg farget håret rosa for å være kul.



Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Bentsebrugata 20
0476 Oslo

 

 

 

Velkommen til Landsturneringen i sjakk, som arrangeres i 
Kongsvinger 8. -16. juli 2022. Turneringen avvikles i 
Kongsvingerhallen, med god plass, belysning og ventilasjon. 
Hallen ligger i Kongsvinger sentrum. Alle spiller i samme 
lokale. Kantine med god lokal og kortreist mat med rimelige 
priser. Overnatting fra kr 175,- pr. dag. Påmelding, info og 
overnattingstilbud på:  www.sjakknm2022.no 

          

 

  

        


