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Ord fra redaktørene
Det er med stor glede at vi som ivrige sjakkspillere 
har fått muligheten til å videreføre Norsk Sjakk-
blad i en svært spennende tid for norsk sjakk. 
Det siste har blitt skrevet i nærmest hver eneste 
redaksjonelle leder siden Magnus Carlsen virkelig 
slo gjennom på den internasjonale scenen for man-
ge år siden – men det er like gjeldende i dag som 
den gang. Det er ikke nødvendigvis noen direkte 
sammenheng mellom Magnus og alt som skjer i 
sjakkmiljøet, men det er ingen tvil om at det er en 
indirekte sammenheng. Sjakken får mer oppmerk-
somhet og når ut til flere utenfor det etablerte 
miljøet – sjakk er ikke lenger bare et spill, men en 
folkesport.
Selv om vi i skrivende stund står midt oppi en 
spennende match om verdensmestertittelen 
mellom nevnte Magnus og russiske Jan Nepom-
njasjtsjij er det ingen tvil om at norsk sjakk, som 
resten av verden, har vært gjennom en tøff og 
pandemipreget tid. Heldigvis lever sjakken, og 
aktiviteten er på vei opp fra den store bølgedalen vi 

nå har vært gjennom. La oss håpe at den positive 
trenden nå kan fortsette, og at vi i dragsuget fra 
Magnus kan fortsette å spre sjakkglede i og utenfor 
miljøet fremover.
Dette bladet gir flere eksempler på hvilken entu-
siasme som finnes i miljøet. Blant annet ble det 
avholdt en historisk stor helgeturnering i Bodø, et 
kjært gjensyn med Eliteserien – også har vi fått en 
ny stormester i sjakk i Lars Oskar Hauge.
NSF har ellers fått en ny visuell profil den siste 
tiden, som ikke rakk å omfatte dette bladet, men 
som vil etterhvert føre til nytt design for Norsk 
sjakkblad.
I neste nummer kan vi ellers se frem til spennende 
stoff om den nå pågående VM-matchen, mens vi i 
dette nummeret kan kose oss med en forhåndsom-
tale av verdensmesterskapet i hurtig- og lynsjakk 
hvor årets norske delegasjon er historisk stor.

Joachim B. Nilsen og Maud Rødsmoen

Foto: FIDE / Eric Rosen
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Lars Oskar (23) hadde Lars Oskar (23) hadde 
mistet troen – nå er han mistet troen – nå er han 
stormesterstormester

Etter en fantastisk rekke med partier i 
EM for Landslag så Lars Oskar Hauge 
ut til å ha det avgjørende stormester-
nappet i lommen, men på slutten gikk 
det nesten helt galt for unggutten.

Tekst: Joachim B. Nilsen 
Foto: ECU Press
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Norge har fått sin 17. stormester i sjakk. Det 
sørget Lars Oskar Hauge da han hentet hjem 5,5 
poeng på 9 runder. Med en ratingprestasjon på 
hele 2658 var han et halvt poeng foran kravet til 
stormesternappet.
Dermed er alle kravene oppfylt, og det må bare 
en formell bekreftelse fra FIDE til før Hauge kan 
smykke seg med stormestertittelen. Ikke siden 
2018 har Norge fått en ny stormester, da både 
Johan-Sebastian Christiansen og Benjamin Arvola 
Notkevich ble stormestere.

- Ikke første gang jeg har svindlet meg til seier
Han er rask med å påpeke hvor viktig støtten fra 
familien har vært, og særlig er det én støttespiller 
som trolig ble ekstra glad i dag.
- Pappa har alltid stilt veldig opp for meg, han 
synes nok det var enda morsommere enn meg 
med stormestertittelen. Det er klart den støtten og 
ressursene har betydd mye for meg, sier Hauge.
Da Hauge satte seg ned for å spille den niende 
og siste runden i lagmesterskapet i  Terme Čatež i 
Slovenia trengte han «bare» remis mot tsjekkeren 
Jan Krejci. Etter noen feilberegninger så det plutse-
lig håpløst ut for nordmannen, men Oslo-gutten 
var både heldig og nådeløs da han fikk muligheten 
på tampen.

- Det er ikke første gang jeg har svindlet meg til 
en seier, selv om det var mer hans fortjeneste her. 
Han lurte seg selv, planen min var bare å spille ut 
tidsnøden, forklarer Hauge selv.
Vi tar en titt på det avgjørende øyeblikket i det 
turbulente sisterundepartiet som sikret stormester-
tittelen:

K Hauge, Lars Oskar (2490)
k Krejci, Jan (2565)

 EM for landslag (9), 2021  

[Kommentarer: Joachim Nilsen]

Hvits brikker er fullstendig kneblet og stillingen 
ser fullstendig overlegen ut for sort. Da er det 
kanskje ikke så rart at den tsjekkiske stormesteren 
sovner litt i sokkene sine. 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+p+-'

6-+-+n+-zp&

5+-+-+-zp-%

4-+q+-+-+$

3+-+-+-+P#

2P+PwQNzPPmK"

1+r+-vL-+-!

xabcdefghy

37...Sf4?

38.Dd8+! Kh7 39.Lc3 Plutselig smetter de hvite 
brikkene ut. Denne lynhurtige kontringen gir hvit 
et avgjørende angrep - og stormestertittelen er 
innen rekkevidde.

39...f6 40.De7+ Kg8 41.Dxf6 Se6 42.Le5 Tb7 
43.Dh8+ Kf7 44.Dh7+ Ke8 45.Dxb7 Dxe2 
46.Db8+ Kf7 47.Dxa7+ Kg6 48.De3 Lars Oskar 
fullfører sikkert. Hvit har for mange bønder, og 
selv om sort kjemper litt til er det ikke tvil om 
sluttresultatet.

1–0 (60 trekk)

Slik blir man stormester:
Stormester er den høyeste tittelen sjakkspil-
lere kan tildeles av Verdenssjakkforbundet 
(FIDE). Tittelen utdeles etter klart definer-
te kriterier.
I 1950 overtok og formaliserte FIDE 
utdelingen av tittelen. Tidligere hadde 
begrepet «stormester» gjerne blitt brukt 
om internasjonalt anerkjente spillere, 
som vinnere av store turneringer. I dag 
er kriteriene som følger:
• Oppnådd tre stormesternormer 
(«napp») i turneringer av et tilstrekkelig 
format. Spilleren må da ta et visst antall 
poeng avhengig av motstanderens spille-
styrke (rating).
• Spilleren må på et tidspunkt, uoffisielt 
eller på en ratingliste, ha hatt en Elo-ra-
ting på 2500 eller mer.
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Trives godt med lagsjakk: - Tar det mer seriøst
Dette er det tredje stormesternappet Hauge note-
rer seg fra lagturneringer, og han trives åpenbart 
godt med lagformatet.
- Kanskje legger jeg litt mer press på meg selv i 
lagsjakk. Ellers spiller jeg litt mer tvilsomt, men 
spesielt i EM for landslag prøvde jeg å spille mer 
solid enn jeg har gjort tidligere, forklarer han, og 
legger til:
- Jeg tar det enda mer seriøst når det er lag.
Hauge er ikke kjent for å spille direkte tvilsomt, 
men det er ingen tvil om at han er en av de mest 
kreative spillerne vi har i åpningsfasen. I Slovenia 
fikk han god hjelp fra en av lagkameratene for å 
finpusse åpningsspillet i møte med verdenseliten.
- Frode Urkedal hjalp meg mye med hvert eneste 
parti, spesielt i første runde mot Howell hjalp det 
en del, selv om jeg endte opp med å spille feil, ler 
Hauge.
Partiet han sikter til er den imponerende seieren 
mot den tidligere britiske mesteren David Howell i 
første runde av EM for landslag – Hauges person-
lige favoritt fra jubelturneringen.

K Hauge, Lars Oskar (2490)
k Howell, David (2648)

 EM for landslag (1), 2021  

[Kommentarer: Joachim Nilsen]
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Hvit leder med to bønder, men sort har god kon-
troll på de hvite feltene og har noen truene tårn på 
dronningfløyen. Blant annet truer sort å storme 
barrikadene med et tårnoffer på a3 - her gjelder 
det å holde hodet kaldt.

38.g6+! Åpner slusene på kongefløyen.

38...Lxg6 38...Kxg6 39.Dh4 Kf7 40.Txf5+! exf5 
41.Dh5+ Kg8 42.Te8 Og hvit vinner enkelt.

39.Dh4+ Kg8 40.Tg5 Txa3 41.Txg6! Etter å 
ha overlevd tidsnøden hadde hvit nå god tid til å 
finne ut av veien videre. Lars Oskar innser at den 
hvite kongen enkelt smetter unna sorts desperate 
angrep.

41...Ta1+ 42.Kd2 Df5 43.Dd8+ Kh7 

XABCDEFGHY
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44.Th6+! Carlsen-aktig!

44...gxh6 45.Dh8+ Kg6 46.Tg2+ Kh5 47.Tg5+! 
Dxg5 48.fxg5 Txb2+ 49.Ke3 Kg4 50.h3+! 
En siste nøyaktighet - sort truet tross alt matt. 
50.Dxh6?? Te1#

50...Kxh3 51.Dxh6+ Kg2 52.Dh4 Tf1 53.Dg4+ 
Kh1 54.Dh3+ Kg1 55.Dxe6 Tff2 55...Te1+ 
56.Kf3+

56.Dg4+ Kf1 57.Dd1+ Kg2 58.g6 Hvit vant 
uten problemer.

58...Tb8 59.Dg4+ Kf1 60.Dh3+ Ke1 61.Dh1+ 
Tf1 62.Dh2 Te8+ 63.Le5 d4+ 64.cxd4

1–0
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Hadde mistet troen: - Det sto stille
Hauge ble utnevnt til internasjonal mester av 
FIDE i 2016 og har siden jaktet neste steg – stor-
mestertittelen, men reisen har ikke vært en dans på 
roser, kan han fortelle.
- Det sto egentlig litt stille en lengre periode. Jeg 
hadde oppfylt ratingkravet på 2500 for to år siden, 
men så sto jeg stille med en rating på rundt 2450 
en god stund. Plutselig tok jeg et stormesternapp 
i svensk serie, og da skjønte jeg at det kunne være 
gode muligheter for å få det siste nappet også. Hel-
dig at det kom såpass tidlig som nå, mener han.

Og hva er planen fremover for den kommende 
stormesteren?
- Jeg liker godt å spille lagturneringer, og spiller 
nesten hver runde i svensk serie. Ellers skal jeg 
spille norsk serie og i ferier, også kommer jeg til å 
spille hvis jeg blir tatt ut til internasjonale turne-
ringer. Generelt liker jeg best å spille, og kommer 
til å fortsette med det.
Det ser vi frem til – gratulerer igjen til Lars Oskar 
Hauge som Norges 17. stormester!
 

Bildedryss fra EM
Damelaget mot Tyskland GM Frode "Urkis" Urkedal synker 

mer og mer sammen i løpet av mid-
dagen mellom Machlik-tvillingene

Venstre: lagleder "OC" tar jentene med 
på sightseeing i Brezice
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Bergen Grand Prix 
og sjakkfeber for 
Ina (35)
Etter å ha fulgt TV2s sjakksendinger i desember i fjor fikk Ina Sander 
Pedersen virkelig opp øynene for sjakk. Nå spiller hun sjakk hele tiden, 
og har fått med seg flere fra Dronningspranget på helgeturneringer 
rundt om i landet.

Dronningspranget er et lavterskeltilbud for jenter 
og kvinner med mål om å skape en arena for både 
trivsel og sportslig utvikling. Rutinerte Sheila Barth 
Stanford er kursleder for de mest drevne spillerne, 
mens Sara Marie Bjørkly både fungerer som 
kursleder og primus motor. Oppstarten i november 
2020 kom i kjølvannet av den enorme suksessen til 
Netflix-serien «The Queens Gambit», og målet er å 
få med flere jenter og kvinner i tillegg til å jobbe for 
«de fantastiske jentene og kvinnene vi allerede har», 
forklarer Bjørkly, og legger til:

- Hovedmålet vårt har vært å skape en nettbasert 
breddesatsing for sjakkspillere som er kvinner i 
Norge, samt å bidra til det sosiale miljøet for jenter 
og kvinner i sjakkmiljøet. Vi presenterer oss som 
«Dronningspranget – gratis breddesatsing på nett 
for sjakkspillere som er kvinner». Aktiviteten vår 
går både på sosiale rom på Zoom, turneringer, 
koordinering av internasjonal, digital deltakelse og 
en mengde kurs.

- Hvordan hun er som person har vært veldig 
viktig for hvordan Dronningspranget har fungert, 
hun er å positiv, motiverende og har en evne til å 
trekke folk inn i miljøet, sier Pedersen om Bjørkly.

- Det er jo ikke skummelt, legger Pedersen til, og 
sier at et viktig aspekt ved Dronningspranget er at 
man «aldri er alene om det». Det å kunne prate med 
alle har skapt et miljø som ufarliggjør det å bli med 
på sin første treningsøkt eller turnering, forklarer 
hun, men legger til at hun trodde at turneringsspill 
ville være en «stor og skummel greie».

- Til og med på nett kan man få den følelsen, men 
det viste seg å ikke være skummelt i det hele tatt, 
sier hun.

Sheila viser til Stjernen

En svært lav kvinneandel i sjakkmiljøet kombinert 
med en ikke ubetydelig turneringsterskel kan være 
en utfordring både for ferske spillere og klubber. 
Den rutinerte sjakktreneren Sheila Barth Stanford 
mener initiativ som Dronningspranget er glimrende 
fordi det er «viktig å skape et trygt miljø hvor ingen 
holdes tilbake».

- Det er midt i blinken fordi det handler om 
trening. Samtidig kan det være en arena hvor man 
får den støtten man trenger til å bryte barrierer, sier 
Barth Stanford.

Tekst: Joachim Birger Nilsen, Foto: Privat
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Hun peker på Oslo-klubben Stjernen som en foregangsklubb når det gjelder kvinneandel, og viser til 
klubbens imponerende arbeid med jente- og kvinnerekruttering.

Møtte Agdestein: - Ga meg et inntrykk av 
sjakkmiljøet

Som relativt fersk i sjakkmiljøet gjorde det 
stort inntrykk på Pedersen da hun på tur til 
Bergen i august møtte stormester Simen 
Agdestein. Turen var i anledning hennes 

første brettsjakkturnering, og selv en 
kort prat med den sjakknestoren gjorde 
inntrykk på Pedersen.

- Han var veldig positiv og 
oppmuntrende. Det at en så kjent figur 
som han er var så positiv, det var viktig 
for meg.

Agdestein støtter prosjektet og skal 
blant annet holde et foredrag for 
interesserte deltakere i romjulen.

Pedersen forteller at man tross 
alt får et lite inntrykk av hvordan 
sjakkmiljøet er på slike turer, selv om 
det er basert på kort fartstid i miljøet. 
Men selv om hun nå har blitt kjent 
med det fysiske sjakkmiljøet har 
hun vært vant til nettbaserte 
løsninger. Dronningspranget har 
under pandemien hatt alt fra 
trening til turnering digitalt med 
Zoom som en sosial møteplass 
for deltakere under turnering.

- Det er et lavterskeltilbud 
som ønsker å favne flest mulig, 

forklarer Pedersen, som videre forteller 
at hun «ikke kan skjønne at jeg ikke 

har oppdaget sjakk før nå».
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- Jeg er snart 36 år, men har ikke spilt tidligere. Da 
jeg så Sara Marie reklamere for Dronningspranget 
på tv tenkte jeg at et nybegynnerkurs kunne være 
en fin start. Nå spiller jeg sjakk hele tiden, ler hun.
Selv om store deler av tilbudet har vært digitalt har 
Dronningspranget likevel fungert som en døråpner 
til sjakkmiljøet for henne.
- Vi treffes jo på Zoom (digitalt, red. anm), men 
hvis det er folk som bor i nærheten avtaler vi å 
treffes. Det har jeg gjort her i Trondheim og har 
gitt meg nye venner. Opplegget er veldig positivt 
med et sosialt miljø, mulighet til å treffe folk på 
turnering og et fellesskap på tvers av klubber, 
foreninger, forklarer hun.
Satser videre i 2022
Initiativet er i all hovedsak basert på frivillig ar-
beid, forklarer Bjørkly, før hun fremhever det store 
målet for neste år.
- Alle jenter og kvinner i det norske sjakkmiljøet 
skal kjenne til Dronningspranget og vårt tilbud, og 
selvsagt elta på det en skulle ønske å ta del i.
- Hvordan har pågangen vært siden oppstart?
- Totalt har vi vært i kontakt med over 300 jenter 
og kvinner, men sikter enda høyere. Vi merker at 
pågangen øker når det kommer medieoppmerk-
somhet, så vi tror det finnes mange andre jenter 
og kvinner der ute som absolutt kunne tenke seg å 

delta på våre arrangementer, forteller Bjørkly.
Trippel hjemmeseier i Bergen
Flere av deltakerne har siden de ble med i Dron-
ningspranget reist rundt på helgeturneringer 
tilknyttet Grand Prix-systemet for å høste erfaring 
og knytte bekjentskaper.
Blant disse er nevnte Ina Pedersen, som nylig tok 
turen fra Trondheim til Bergen i anledning tradi-
sjonsrike Bergen Grand Prix. Hun dro sammen 
med Kristin Ribe fra Trøndelag, mens Alina 
Shehzad og Sophie Damiano var tilreisende fra 
Rogaland. I tillegg stilte de lokale spillerne Ariza 
Hina, Alexandra Hovde og nevnte Bjørkly på 
startstreken.
Dermed var Dronningspranget den «best repre-
senterte uoffisielle klubben» under Bergens Grand 
Prix.
Pedersen deltok i gruppe C, gruppen for spillere 
med rating under 1400, og tok her 2 av 5 mulige 
poeng. Hun kan melde om «variabelt spill, så her 
kan det hende du får deg en god latter» etter fore-
spørsel om partier fra Norsk Sjakkblad.
Vi tar en titt på hennes parti mot Jonathan Lund-
stedt – et angrepsparti det virkelig luktet svidd av, 
selv om det ikke gikk veien denne gangen.

Foto: Sigve Hølleland
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K Pedersen, Ina Sander
k Lundstedt, Jonathan

 Bergen Grand Prix (runde 5),  

Kommentarer: Joachim Nilsen

1.d4 Sf6 2.Lf4 g6 3.Sc3 En aggressiv og noe 
uvanlig variant som ofte forbindes med lang rokade 
og angrep på kongefløyen.

3...Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0–0 6.Le2 Te8 7.Dd2 
Sbd7 8.0–0–0 Hvit har spilt langt mer aktiv og kan 
allerede nyte en ganske klar fordel.

8...c5 Sort er helt avhengig av å slå tilbake i 
sentum, og Lundstedt svarer i grevens tid.

9.Ld3? En tabbe, dessverre 9.Lh6! Hvit er på vei 
til å skaffe seg et formidabelt angrep.

9...cxd4 10.Sxd4 e5! Sort er våken. Plutselig 
ryker det en hel offiser.

11.Se6 fxe6 12.Lg5 a6 13.f3 b5 14.h4! Det er 
aldri for sent. Med en offiser mindre har ikke hvit 
noe valg - her må det angripes.

14...Dc7 15.g4 Sf8 16.h5 Te7 17.hxg6 Sxg6 
18.Th3 Lb7 19.Tdh1 Hvit har spilt godt de siste 
trekkene og har nå posisjonert seg for et angrep. 
Foreløpig er det ikke enkelt å bryte gjennom, men 
som så ofte når man havner under press kommer 
det en feil fra sort.

19...d5? 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+lwq-tr-vlp'

6p+-+psnn+&

5+p+pzp-vL-%

4-+-+P+P+$

3+-sNL+P+R#

2PzPPwQ-+-+"

1+-mK-+-+-!

xabcdefghy

20.Dh2?! Naturlig, men misser en god mulighet.

20.Lxf6! Variantene som oppstår etter dette trekket 
er ikke nødvendigvis så kompliserte, men det er 

mange trekk som skal beregnes. 20...Lxf6 21.exd5! 
Åpner opp for den hvite løperen. 21...exd5?! 
22.Lxg6! hxg6 23.Sxd5! Angrepet spiller seg selv 
og sort må hele tiden finne nye, gode trekk for 
å overleve. 23...Dd6 24.Sxf6+ Dxf6 25.g5! Df4 
(25...Dg7? 26.Dh2! +–) 26.Th8+ Kf7 27.T8h7+ 
Ke8 28.Th8+ Kf7 29.T8h7+ Ke8 = (29...Ke6? 
30.Dxf4! exf4 31.Te1+ Og hvit vinner tårnet.) 

20...Lh8?! 21.Th6 21.exd5! Igjen kan hvit åpne 
opp for løperen. 21...e4 (21...exd5 22.Lxg6! 
hxg6 23.Txh8+) 22.Sxe4 Sxe4 23.Lxe4 Dxh2 
24.T3xh2. Hvit har kjempespill og et fortsatt 
lovende angrep, men sort har forsvarsressurser her 
- det er imidlertid en krevende stilling å håndtere. 
Trolig har hvit de beste sjansene i et praktisk parti 
her. 21...Kf7? 

XABCDEFGHY

8r+-+-+-vl(

7+lwq-trk+p'

6p+-+psnntR&

5+p+pzp-vL-%

4-+-+P+P+$

3+-sNL+P+-#

2PzPP+-+-wQ"

1+-mK-+-+R!

abcdefgh

22.Txh7+ 22.exd5! Dette nøkkeltrekket ville trolig 
vunnet hvit partiet. Med så mange brikker i angrep 
er det nærliggende å tro at å få med én til, nemlig 
løperen på d3, ville vært avgjørende.

22...Sxh7 23.Dxh7+ Lg7 24.Th6? Etter å ha spilt 
seg storveis opp kommer en kostbar feil fra hvit.

24.exd5 Sf8 25.Dh5+ Kg8 Sort overlever, men 
angrepet fortsetter. Stillingen er uklar.

24...Sf8! Plutselig er dronningen fanget! 25.Tf6+ 
Ke8 26.Txf8+ En trist nødvendighet.

26...Lxf8 27.Dg6+ Kd7 28.Lxe7 Lxe7 29.Sxb5 
En siste desperat manøver.

29...axb5 30.Lxb5+ Lc6 31.exd5 Lxb5 
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32.Dxe6+ Kd8 33.Dg8+ Le8 Angrepet er over og 
sort fører partiet sikkert til seier.

34.b3 Txa2 35.c4 Da5 36.Kb1 Dd2 37.Dxe8+ 
Kxe8 38.g5 Dc2#

0–1

Ungdommen til topps
I A-gruppen var det unge Afras Mansoor som 
stakk av med seieren foran enda yngre Heine 
Johannessen og langveisfarende Esvuld Myagmar-
suren. Sistnevnte er 11 år og helt tydelig en spiller 
for fremtiden, men prestasjoner av dette formatet i 
så ung alder lover godt for Tromsø Sjakklubb.

Det måtte kvalitetspoeng til for å skille de tre beste 
på 4 av 5 poeng, men i gruppe B var utviklingen 
en annen. Her forsynte Snorri Vikanes Bjarnason 
seg grovt av både premier og poeng med fullt hus 
og imponerende spill. Bjarnason kom fra en sterk 
prestasjon i NM for Ungdom hvor han knep bron-
sen i den eldste klassen (U26).

Mesterspiller Stig K. Martinsen lå an til å bli vinne 
komfortabelt i toppgruppen, men ble stoppet av 
nevnte Johannessen i siste runde. Vi tar en titt på 
hvordan unggutten klarte å kneble sin rutinerte 
motstander:

K Johannessen, Heine
k Martinsen, Stig K
 Bergen Grand Prix (5),

Kommentarer: Joachim Nilsen

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 c5 5.c4 cxd4 
6.Sxd4 Dc7 7.Dc2 7.b3 Var en annen, og kanskje 
mer naturlig, måte å spille dette på.

7...d6 8.Sb5 Dd8 9.0–0 0–0 10.Td1 a6 11.Sd4 
Dc7 12.Sc3 e5? Svekker d6–bonden på unødven-
dig vis.

12...Dxc4? 13.Sd5! Dxc2 14.Sxe7+ Kh8 15.Sxc2 
Hvit står overlegent med bedre plasserte brikker og 
en sunnere bondestruktur. Særlig er løperen på g2 
sterk her.; 12...Sc6 Ville vært naturlig med avbyt-
ter og utvikling av hvitfeltsløperen på agendaen. 
13.Sd5 13.Sb3 Dxc4 14.Lg5 Hvit trenger ikke 
bry seg nevneverdig med bonden og kan utvikle 
seg i ro og mak. Den svake bonden på d6 går 
ingen steder. Samtidig er kontrollen over de hvite 
feltene i sentrum, mye takket være den sterke 
løpere på g2, særlig viktig for hvit.

Initiativtaker til Dronningspranget, Sara Marie 
Bjørkly. Foto: Sigve Hølleland

Foto: Sigve Hølleland
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13...Sxd5 14.cxd5 De7 15.Sb3 Lf5 16.e4 Tc8 
17.De2 Ld7 18.Le3 Sort står litt trangt her. Hvit 
har bedre plasserte brikker og har en behagelig 
fordel. Likevel - det er ikke enkelt å vippe en 
høyere rangert motstander av pinnen, selv fra gode 
stillinger.

18...a5 19.Tac1 Txc1 20.Txc1 a4 21.Sd2 b5 
22.a3 Sa6 23.b4 axb3 24.Sxb3 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+-+lwqpvlp'

6n+-zp-+p+&

5+p+Pzp-+-%

4-+-+P+-+$

3zPN+-vL-zP-#

2-+-+QzPLzP"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

 Martinsen har kriget til seg noe terreng på 
dronningfløyen, men kontrollen over c6–feltet gir 
likevel hvit håp om å få til noe her. Det er enkelt 
å se for seg hvor god en hest kan være på c6 - dypt 
inne i fiendens leir.

24...Dd8 25.Ld2?! Gir sort en gyllen mulighet.

25...Tc8 25...Sc5! 26.Sxc5 dxc5 27.Txc5 Lf8 
Sort får bonden tilbake og har plutselig langt mer 
harmoni i stillingen sin.

26.De1 Txc1 27.Dxc1 Db8 28.Sa5! h5 29.Sc6 
Hesten er irriterende god på c6, men kan ikke 
vinne partiet alene.

29...Db7 30.Lb4 Lf8 30...Sxb4! 31.axb4 Lf6 Et 
par nøyaktige trekk fra sort og det blir klart at hvit 
skal få slite med å gjøre fremskritt her - selv med 
den forgyllede hesten på c6. Sorts løpere gjør en 
glimrende forsvarsjobb.

31.f4? Fristende, men gjør mer skade for hvit enn 
for sort.

31...exf4 32.gxf4 Db6+ 33.Kh1 Sxb4 34.axb4 
Lh6 Sortfeltsløperen er i ferd med å komme til 
sin rett mot hvits løse bonde på f4. Hvit prøver et 
triks - og blir belønnet.

35.Dc3 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+l+p+-'

6-wqNzp-+pvl&

5+p+P+-+p%

4-zP-+PzP-+$

3+-wQ-+-+ #

2-+-+-+LzP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

35...Lxf4? 35...Df2! 36.Se7+ Kh7 Er ufarlig for 
sort - faktisk er det hvits konge som svetter mest 
her.

36.Se7+! Kf8 37.Df6 Le5?? Total kollaps på 
tampen.

37...Ke8! 38.Sxg6 fxg6 39.Dxg6+ Kd8 40.Df6+ 
Kc7 41.Dxf4 Dd4= Med alt å spille for i en rela-
tivt uklar stilling.

38.Sxg6+ Plutselig ryker hele huset, og sort ga 
opp.

1–0

Foto: Tom Eriksen
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Etter et pandemiopphold i fjor kunne Olsvikå-
sen videregående skole i år igjen få utløp for sin 
sjakkentusiasme, mye takket være et sjeldent og 
helt unikt miljø bygget opp over flere år. Etter en 
forsiktig begynnelse med en simultan mot 20 nys-
gjerrige elever i skolekantinen har simultansjakk nå 
gjort krav på en hel dag med mange hundre elever 
i sving i timevis.
I år slo skolen sin egen rekord fra 2019 da 269 
elever spilte samtidig mot undertegnede i en opp-
visning som varte over syv timer. Denne gangen 
stilte hele 329 elever på startstreken mot en lettere 
bekymret eksil-bergenser tilbake i hjemtraktene for 
anledningen.
Over ti timer senere var resultatet klart - fem 
dyktige elever gikk seirende ut, mens resten måtte 
strekke våpen. Alle var imidlertid med i treknin-
gen av totalt femti kinogavekort i tillegg til andre 
premier.
- Sjakkentusiasmen ser bare ut til å øke med stadig 
flere deltakere hvert år, forteller rektor Helene Sy-
stad. Hun kan fortelle om en idé som startet som 
et ildsjel-prosjekt, men som i dag er et skolepro-
sjekt som hele skolen stiller opp og deltar i.
- Vi setter av en hel skoledag og kombinerer med 
andre logikkoppgaver slik at det blir et alternativ 
for alle. I år hadde vi også besøk av rundt 100 
ungdomsskoleelever, fortsetter hun, og selv om 

disse ikke deltok i simultanen forteller rektor at 
responsen var "veldig god». Både hun og Karl-
Marthon Kjelland, realfaglærer og primus motor 
under arrangementet, er enige om at den historiske 
simultanen «viser at alt er mulig» så lenge man har 
et brennende engasjement i bunn.
Hverken elever eller tilsatte hadde sett for seg et 
så langvarig arrangement, så det var svært kjær-
komment da rektor underveis tømte kantinen for 
sjokolademelk, sjokolade og skillingsboller for å 
holde blodsukkerverdiene i sjakk (!).
 
- Vi er spente på om grensen for deltagelse er 
nådd, det må bli opp til Joachim å vurdere, 
forteller Systad. Hun forteller at alt fra rektor og 
skoleledere til elever er «helt sikre på at vi ønsker å 
gjenta suksessen neste år».

Hang i tauene etter ti timer
Undertegnede måtte etter et par timer innse at det 
hadde dukket opp flere problemer enn håpet, og 
forsøkte desperat å fordøye skuffelsen etter å ha 
fått servert en sekkematt av en av skolens lovende 
elever – et kølleslag som traff undertegnede midt 
i mageregionen. Samtidig ønsket statskanalen et 
intervju før en lettere forfjamset simultanspiller 
hastet videre for å redde stumpene.

Historisk sjakkfest på videregående skole i Bergen:Historisk sjakkfest på videregående skole i Bergen:
 - Viser at alt er mulig - Viser at alt er mulig
Tekst: Joachim Birger Nilsen
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K Nilsen, Joachim B.
k Doan, Kevin
 Bergen 24/11/2021,

Kommentarer: Joachim Nilsen

Det var ingen enkel øvelse å spille i over ti timer, 
selv om nivåforskjellen normalt skal være stor. 
Førsteklassingen Kevin Doan fikk inn en snedig 
kombinasjon som vant dronningen for en lett 
offiser midtveis, men ble senere presset tilbake på 
brettet. Partiet var det siste som var igjen, og Doan 
spilte lenge meget bra før kollapsen omsider kom i 
sluttspillet:

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-vL-+k+-'

6-zP-+q+-zP&

5+N+-+-+-%

4-mK-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

61...De4+ 61...De7+ eller 61...De1+ gikk også an.

62.Ka5 De1+ 63.Ka6 De8?? En brutal avslutning 
på et velspilt parti.

63...Da1+ Var en naturlig vei til remis, men det er 

vanskelig å vurdere disse stillingene - selv med god 
tid. 64.Kb7 Dh1+ 65.Kb8 Dxh6 66.Sd6+ Ke6 
67.b7 Det ser ut som hvit nærmer seg mål, men 
fortsatt blokkerer kongen for fribonden. 67...Dh1 
68.Sc8 Dc6 Hvit er kneblet, men svart kan heller 
ikke vinne ved korrekt spill her - remis er det 
sannsynlige resultatet, selv om det fortsatt gjenstår 
spill i stillingen.; 63...Kg6 Den nådeløse compu-
teren hevder også her at evalueringen er helt likt 
spill, men dette trekket krever en store mengder is 
i magen. 64.b7 (64.Sd6 Da1+ 65.Kb7 Db2 66.Kc8 
Dh8+ 67.Ld8 Dc3+ 68.Kd7 Dh3+ 69.Ke7 Kxh6 
70.b7 Dh4+ 71.Ke6 Dh3+ 72.Kd5 Db3+ 73.Kc6 
Da4+ 74.Kc7 Da5+ 75.Kc8 Dc3+ 76.Lc7 Dh8+ 
Lange varianter med mange sjakker, men konklu-
sjonen er den samme - hvit slipper ikke unna.) 
64...Da1+ 65.Kb6 Dg1+ 66.Ka5 Da1+ 67.Kb4 
Db1+ 68.Kc5 Dc1+ Den hvite kongen jages over 
hele brettet, men her finnes det ingen gjemmeste-
der. 69.Kd6 Df4+ 70.Kd7 Df5+ 71.Kd8 Dxb5 
72.b8D Dxb8+ 73.Lxb8 Kxh6

64.Sd6+! En monstergaffel i grevens tid.

64...Ke7 65.Sxe8 Kxe8 66.h7 Og hvit vant ved 
matt etter ytterligere noen trekk, noe som mar-
kerte slutten på en historisk begivenhet jeg ikke 
kommer til å glemme - helt til neste år!

1–0

Historisk sjakkfest på videregående skole i Bergen:Historisk sjakkfest på videregående skole i Bergen:
 - Viser at alt er mulig - Viser at alt er mulig
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Enorm sjakkinteresse: - Kulturen setter 
seg i veggene
Olsvikåsen videregående skole er uten formell 
tilknytning til sjakklubb, men har både Sotra 
Sjakklubb, Bergens Schaklubb og Søråshøgda 
innenfor rimelig reisevei. Ingen av disse var til 
stede med representanter på årets arrangement, av 
ulike grunner, men Sotra kunne stille med plasser 
på voksenkurs, klubbmedlemskap og sjakkbøker 
til heldige deltakere. Kjelland bekrefter at klubber 
og sjakkinteresserte er hjertelig velkommen neste 
gang.
- Selv om hoveddelen av elevene våre hører 
hjemme i området til Sotra sjakklubb, har vi også 
mange som faller inn under Bergens og Søråshøg-
da, forklarer han, og legger til:
- I 2019 hadde vi besøk av flere, blant annet Sara 
Marie Bjørkly fra Bergens Schaklubb, og elevene 
er glade for å kunne drøfte sjakk med kompetente 
hjelpere. Da kommer også klubbene i kontakt med 
sjakkinteresserte ungdommer og skolens arrange-
ment blir enda mer komplett.
- Slik sjakkinteresse er sjelden å se utenfor miljøet, 
hvordan har dere klart å bygge opp dette arrange-
mentet til å bli et av Sjakk-Norges aller største?
- Miljøbygging er utfordrende i skolesammenheng 
hvor det jo er en stadig gjennomtrekk av elever,

 men kulturen «setter seg i veggene», forklarer 
Kjelland, og fremhever et «genuint engasjement 
for ungdommer» i tillegg til en «både sjakkinteres-
sert og entusiastisk realfagsavdeling» som drivkref-
ter for arrangementet.

Karl-Marthon Kjelland med elever

Grafikker av Emil Thune
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Flest jenter deltok: - Uvanlig, men vel-
dig gledelig
I år ble det også annonsert at rektor hadde god-
kjent en avspaseringsordning for elever som satt 
utover skoletid i jakten på undertegnedes konge 
– noen av dem lykkes, men alle som satt utover 
normal tid fikk denne gulroten fra rektor.
- Det hjelper veldig at vi kan sette et stempel på si-
multansjakken som et skikkelig skolearrangement, 
det gir legitimitet og tyngde, forteller Kjelland, 
som la merke til en gryende sjakkinteresse hos 
elevene i perioden før simultanen.
- Over hele skolen ser man partier som spilles 
i friminutter og fritimer. Elevene er over seg av 
begeistring. Vi har fått uforbeholdent positive til-
bakemeldinger. Ungdommene oppdager plutselig 
hvor gøy sjakk kan være, sier han.
Av de 329 deltakerne var det et klart flertall av 
jenter på startstreken. Dette er, dessverre, svært 
sjeldent i sjakkmiljøet, men en «spesielt hyggelig» 
bonus i et allerede vellykket arrangement, ifølge 
rektor Systad.
Kjelland forteller at samarbeidet med klubber 
som Sotra og Bergens rundt lån av utstyr har vært 
spesielt viktig, mens Søråshøgda og Løperen også 
har bidratt.
- Det er vi veldig takknemlig for, det blir mange 
sjakksett til et slikt arrangement, ler han avslut-
ningsvis.

Sikter mot verdensrekorden
Selv om 329 deltakere er klar norgesrekord, er det 
langt frem til verdensrekorden. Den ble satt av 
den iranske stormesteren Ehsan Ghaem-Maghami 
i 2011 da han spilte mot 604 spillere samtidig. 
Rekordforsøket tok drøyt 25 timer med innlagte 
pauser. Iraneren vant 580 av partiene, mens 16 
partier ble remis og åtte endte i tap.
Undertegnede ser imidlertid ingen grunn til å la 
det være med forsøket, og sikter å mot å forbedre 
rekorden – og kanskje til og med utfordre Gha-
em-Maghamis rekord fra 2011? Signalene fra Ols-
vikåsen videregående skole er klare – vi må prøve!
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Sjakkekspertenes 
VM-favoritter
Tekst: Joachim Birger Nilsen
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Foto: Eric Rosen / FIDE

Bakteppet er velkjent. Magnus Carlsen kunne i 2019 forsvare sin verdensmestertittel etter en overlegen seier 
i omspillet mot Fabiano Caruana. Dermed var han regjerende verdensmester i langsjakk, hurtigsjakk og 
lynsjakk – bare 29 år gammel. Etter over et tiår med magiske øyeblikk fra vår verdensmester er det på høy 
tid med et tilbakeblikk.
I anledning årets kamp om verdensmestertittelen mellom vår mann og russiske Jan Nepomnjastsjij har 
Norsk Sjakkblad huket tak i tre sjakkeksperter med tilknytning til verdensmesteren. Oppgaven var like 
enkel som den var                        vanskelig – peke ut ett enkelt parti fra VM-historien med behørig begrun-
nelse.
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Sven Wisløff Nilssen
• Har fulgt Magnus Carlsen tett       
siden 2006
• Ivrig og folkekjær sjakkskri-
bent, og har stått bak bloggen 
«Sjakkfantomet» siden 2007
• Sjakktrener med lang erfaring

Torbjørn Ringdal Hansen
• Magnus Carlsens første sjakk-
trener
• Stormester og en av Norges 
beste spillere
• Sjakktrener med lang erfaring

Aryan Tari
• Stormester og rangert som 
nummer to i Norge, bare bak 
Magnus Carlsen
• Tidligere norgesmester (2015 
og 2019)
• Første nordmann til å vinne 
Junior-VM (2017)

Dette er ekspertene:

Svens favoritt: - Ser på partiet med 
ærefrykt
Vi begynner på Island med et historisk oppgjør 
mellom Boris Spasskij og Robert James Fischer, 
nemlig det trettende partiet i deres minneverdige 
VM-match fra 1972.
Wisløff Nilssen forklarer hvorfor han valgte akku-
rat dette partiet og hva slags betydning det har hatt 
for ham:
Er det et sjakkparti i historien som har brent seg 
inn i hukommelsen, så er det 13. matchparti fra 
Århundrets sjakkamp mellom Boris Spassky og 
Bobby Fischer. En høstdag i 1986 lurte jeg meg 
inn på min fars bibliotek og den første spennende 
boka jeg fant var Thor Støre sin bok om VM-kam-
pen i 1972. Av bokas forord og etterord ble jeg 
trollbundet av sjakkens kompleksitet, mystikk og 
rikdom.

Et så krevende spill ville jeg lære å spille. Så min 
far lærte meg spillets regeler og etter noen må-
nender med spill var jeg klar til å lese om VM i 
1972. Jeg spilte gjennom alle de 20 partiene fra 
dette VM og særlig i et parti skjønte jeg at det 
var blodig alvor. Kamp mann mot mann på det 
høyeste nivået. Vi snakker Alekhines forsvar, vi 
snakker ubalanse, vi snakker store forviklinger og 
vi snakker trettende matchparti med Fischer som 
svart. Den dag i dag ser jeg på dette partiet med 
ærefrykt og når komplikasjonene slår mot meg er 
jeg så inderlig glad at jeg selv ikke sitter i et viktig 
parti med så vanskelige valg foran meg - dette er et 
parti jeg ville tapt med begge parter mot en sterk 
spiller!
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K Spasskij, Boris
k Fischer, Robert James

 Reykjavik (13), 1972
Kommentarer: Sven Wisløff Nilssen
1.e4 Sf6 Fischer spilte flere spenstige, men smått 
tvilsomme åpninger i denne kampen som Benoni 
og Alekhines forsvar med svarte brikker.

2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 g6 5.Lc4 Sb6 6.Lb3 Lg7 
7.Sbd2!? En enkel variant som gir klar hvit fordel 
her er: 7.Sg5 e6 8.f4! Og hvits sterke sentrum og 
angrepssjanser på kongefløya gir gode sjanser.

7...0–0 8.h3?! Koster tid og sammen med Sbd2!? 
er det smør på flesk i forhold til å hindre Lg4. 
Svart utligner nå spillet.

8...a5 9.a4 dxe5 Gir svarts springer på b8 tilgang 
til c5–feltet der den både kan slå videre på b3 og 
være del i en kamp om å vinne a4–bonden.

10.dxe5 Sa6! 11.0–0 Sc5 12.De2 De8!? Et så 
frekt sjakktrekk at det går kaldt nedover ryggen. I 
stedet for å utvikle seg videre og stå helt OK - så 
går Fischer på bonderov slik han ofte gjorde i 
denne kampen!

13.Se4?! 13.Sd4! med aktive brikker og terreng for 
bonden som faller var bedre. For eksempel.: 13...
Ld7 14.La2! Lxa4 15.f4 og hvit har full kompensa-
sjon for bonden.

13...Sbxa4 14.Lxa4 Sxa4 15.Te1 Sb6 16.Ld2 a4 
17.Lg5?! Løperen sto bedre på b4 - nå jages den til 
h4 og kommer litt ut av spill.

17...h6! 18.Lh4 Lf5 19.g4?! Skaper evige svek-
kelser i en stilling der hvit bare bør mobilisere 
styrkene sine. Må kommer svarts fordel, han er 
bonde over uten kompensasjon - opp i over 1.7 og 
er vinnende ifølge Stockfish 14.1.

19...Le6 20.Sd4 Legg merke til varianten: 20.Sc5 
Lc4 21.De3 Ld5 22.Sd2 Db5! og svart aktiviserer 
brikkene sine og en av hvits svakheter må falle.

20...Lc4 21.Dd2 Dd7? Å ta en sentrumsbonde 
er obligatorisk: 21...Lxe5! 22.Dxh6 Lg7 23.Dd2 
Dd7! 24.Tad1 Tfe8! 25.b3 Ld5 gir vinnende spill.

22.Tad1 Tfe8? Svart burde fortsatt tatt sentrums-
bonden: 22...Lxe5! 23.Dxh6 Lg7 24.De3 Sd5 
med en bekvem, svart fordel med bonde over og 
løperparet, men med svakheter for begge parter og 
komplisert spill.

23.f4? Etter: 23.b3 mener faktisk Stockfish at svart 
tar over - grunnen er: 23...axb3?! 24.cxb3 Ld5 
25.Sc5 Dd8 26.e6! med klar hvit fordel.

23...Ld5 24.Sc5 Dc8 25.Dc3? Dronningen står 
taktisk sett dårlig her - noe svart får straffet. Ser du 
hvorfor?

25...e6?! 25...a3 26.bxa3 c6! med planen Sc4! for 
så å gjenvinne bonden på a3 ga vinnende fordel for 
svart.

26.Kh2? Det er så fascinerende å se at selv de to 
beste spillerne i verden i 1972 ikke har nubbesjan-
se til å trenge inn i stillingens dypeste hemmelighe-
ter - stillingen er nemlig utrolig rik og ubalansert. 
26.Lf6! 26...Sd7?! 27.Sd3? Gode råd var dyre - 
men nå får Fischer inn et kølleslag!

27...c5! 28.Sb5 Dc6 29.Sd6 Dxd6! Her er det 
fascinerende kølleslaget Fischer må ha sett for 
mange trekk siden!

30.exd6 Lxc3 31.bxc3 f6! 
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Det handler om å kontrollere svarte felter. Se så rar 
bondeformasjonen er!

32.g5! Spasskij kjemper nå med nebb og klør i en 
stilling der svarts fordel er på over +4.0.

32...hxg5?! Mye sterkere var: 32...Lf3 33.Ta1 c4! 
Og hvits springer kommer aldri til feltet e5.

33.fxg5 f5 34.Lg3 Kf7? En typisk vinnende vari-
ant var: 34...a3! 35.Se5 Sxe5 36.Lxe5 Ted8 37.c4 
Lxc4 38.h4 a2 39.h5 gxh5 40.g6 Ta4 41.Kg3 Ld5! 
og vinner.

35.Se5+ Sxe5 36.Lxe5 b5? Roter vekk seieren like 
før tidskontrollen ved trekk 40. 36...Ted8! 37.h4 
a3! 38.c4 Lxc4 39.Te3 Td7 40.h5! a2 og hvit har 
flere veier til å komplisere ytterligere - men ingen 
fører til remis viser Stockfish.

37.Tf1? En viktig variant var: 37.c4! Lxc4 38.d7 
Ted8 39.Lf6 b4 40.Td6 a3 41.Kg3 a2 42.h4 Lb5 
43.Tb6 Lxd7 44.Lxd8 a1D 45.Txa1 Txa1 46.Lf6 
og hvit bør holde remis.

37...Th8? Lar igjen seieren glippe teoretisk sett. 
Fischer går sin egen vei for å bryte hvits kontroll 
over de svarte feltene - dette trekket gjorde stort 
innrtrykk!

Igjen skal a-bonden til a2 for å binde ned brikkene 
til hvit! 37...a3!

Et spennende trekk da løperen er utrolig sterkt og 
et fascinerende trekk!

38.Lf6!? a3 39.Tf4? Oida - har hvit tid til dette? 
Nei!

39...a2! 40.c4! Lxc4 41.d7 Ld5? Vinnende var: 
41...e5! Men hvordan kunne Fischer forutse Spass-
ky sitt geniale spill i fortsettelsen?

42.Kg3 Ta3+! Tvinger hvit til å stenge diagona-

len ned mot a1 - men Spassky har en feberaktig 
ressurs!

43.c3 Tha8! 
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44.Th4!! Truer evigsjakk og er eneste forsøk til å få 
til noe for hvit - men det er trolig nok til remis!

Ikke: 44.d8D Txd8 45.Lxd8 b4 og svart vinner!

44...e5! Det eneste forsøket - kongen trengte et 
fluktfelt på e6! Nå får vi en lang taktisk variant 
som er forsert:

45.Th7+ Ke6 46.Te7+ Kd6 47.Txe5! Txc3+ 
48.Kf2 Tc2+ 49.Ke1 Kxd7 50.Texd5+ Kc6 
51.Td6+ Kb7! Det beste forsøket - etter en lang 
forsert sekvens er stillingen nå remis - men kom-
plikasjonene er fortsett til stede!

52.Td7+ Ka6 53.T7d2! Txd2 54.Kxd2 b4 
55.h4! Kb5 56.h5! c4 57.Ta1 gxh5 58.g6 Hvit 
har fått en fribonde selv og det er denne som får 
han til å ha holdet over vannet.

58...h4 59.g7 h3 60.Le7!? En tenkelig variant her 
var: 60.Kc1 h2 61.Kb2 f4 62.Le5 f3 63.Lxh2 f2 
64.Lg3 med remis.

60...Tg8 61.Lf8 Dermed er svarts tårn ute av spil-
let og hvits tårn og konge kjemper mot 5 bønder!

61...h2 62.Kc2 Kc6 63.Td1 b3+ 64.Kc3 h1D! 
Svart må prøve å komme videre ved å få kongen 
sin til d5.
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65.Txh1 Kd5 66.Kb2 f4 67.Td1+ Ke4 68.Tc1 
Kd3 69.Td1+?? Etter 69 trekk med blodig kamp 
gjør Spassky den siste og avgjørende feilen! Han 
må ha vært svært sliten på dette tidspunktet og 
han mistet kontrollen.

69.Tc3+ fører her til remis - men Spassky gjør et 
skjebnesvangert valg.

69...Ke2 70.Tc1 f3! Nå er det fullstendig vunnet 
for svart.

71.Lc5 Txg7 72.Txc4 Td7 73.Te4+ Kf1 74.Ld4 
f2 Dette er det mest facinerende VM-partiet jeg 
har sett - kanskje fordi jeg så det så tidlig etter 
at jeg lærte sjakk og fordi det er så ubalansert og 
komplisert.

0–1

Torbjørns favoritt: - Det var ingen nød-
brems
    På 90-tallet var det mye turbulens i sjakkverden. 
Det brøt ut en ny organisasjon kalt PCA (Profes-
sional Chess Assosiation) grunnlagt av Garri Kas-
parov. De hadde en egen VM-match, vel vitende 
om at FIDE arrangerte hadde sitt eget opplegg. 
PCA-matchen var en heftig duell mellom legenda-
riske Garri Kasparov og den britiske angrepsfantas-
ten Nigel Short. 
    Machen ble spilt i 1993, året etter at jeg ble 
Norgesmester i lilleputtklassen. Jeg har alltid vært 
ganske hekta på sjakk, men på dette tidspunktet 
var jeg fullstendig oppslukt. Jeg fulgte denne mat-
chen tett, og synes det var så mange interessante og 
lærerike øyeblikk, at jeg støtt og stadig tar en titt 
på hva som skjedde. 
    Kasparov vant med overlegne sifre 12,5-7,5, 
men dette resultatet lyver. Nigel Short hadde 
fullstendig knusende stillinger gang etter gang, 
etter å ha briljert i voldsomme angrep, men hver 
gang slapp Kasparov unna. Jeg har aldri fulgt en 
VM-match hvor det har blitt spilt så knallhardt 
på vinst av begge spillerne i bortimot hvert eneste 
parti, uansett hvilken farge. Med Short bak de 
hvite brikkene fantes det ingen nødbrems. 

Litt rart å velge et remisparti som beste minne, 
men slik går historien om denne matchen. Short 
var genial i åpningsfasen og midtspillet, men hver 
eneste gang slapp Kasparov unna. Bare se: 

K Short, Nigel
k Kasparov, Garry
 London (8), 1993

Kommentarer: Torbjørn Ringdal Hansen

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 
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De siste årene har Najdorf-varianten i Siciliansk 
vært en sjelden gjest i VM-finaler. Nå velger 
svartspillerne litt mer solide systemer, men i denne 
matchen tenkte begge spillerne kun på seier, uan-
sett farge.

6.Lc4 Selvfølgelig velger Short det skarpeste, og i 
fortsettelsen er det full pinne fremover.

6...e6 7.Lb3 Sbd7 8.f4 Sc5 9.e5 dxe5 10.fxe5 
Sfd7 11.Lf4 b5 12.Dg4 h5 13.Dg3 h4 14.Dg4 
g5!? 
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Svart har akkurat spilt bonden til g5 for å under-
minere bonden på e5. Det får så være at kongen 
må stå i sentrum og leve i konstant fare.

15.0–0–0! Dette trekket må ha kommet som en 
ubehagelig overraskelse.

15...De7? Poenget er 15...gxf4 16.Sxe6! Sxe6 
17.Lxe6 fxe6? 18.Dg6+ Ke7 19.Td6! og hvits 
angrep er ustoppelig. Svart burde likevel gått for 
denne varianten, så lenge han hadde gjort noe 
annet i trekk 17.

16.Sc6 Sxb3+ 17.axb3 Dc5 
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To av hvits offiserer står for slag. Short er ustop-
pelig.

18.Se4! Dxc6 19.Lxg5! Svart leder med en offiser, 
men det store spørsmålet er hvor man skal gjøre av 
kongen. 19...Lb7
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20.Td6! Hvits spill er simpelthen briljant.

20...Lxd6 21.Sxd6+ Kf8 22.Tf1! 
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Et helt tårn under, og svart er egentlig fortapt. 
Men herfra og inn kjemper Kasparov som en løve.

22...Sxe5 23.Dxe6 Dd5 
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24.Txf7+? Dette trekket ser helt knusende ut, og 
det er ganske uutrolig at det ikke vinner.

24.Df6! Computeren sier løpet er fullstendig kjørt 
for svart om hvit hadde spilt dette. Hvit truer 
tårnet og det finnes ikke noe godt forsvar.

24...Sxf7 25.Le7+ Kg7 26.Df6+ Kh7 27.Sxf7 
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Tre offiserer alene mot svarts konge burde da være 
nok? Kasparov finner det eneste trekket som holder. 
Her er det eliminasjonsmetoden som gjelder.

27...Dh5! 28.Sg5+ Kg8 29.De6+ Kg7 30.Df6+ 
Kg8 31.De6+ Kg7 32.Lf6+ Kh6 33.Sf7+ Kh7 
34.Sg5+ Kh6 35.Lxh8+ Etter dette trekket sier 
computeren kjølig remis. Og det er slikt det hele 
ender.

35...Dg6 36.Sf7+ Kh7 37.De7 Dxg2 38.Le5 Df1+ 
39.Kd2 Df2+ 40.Kd3 Df3+ 41.Kd2 Df2+ Remis 
ved evig sjakk.

½–½

Aryan mimrer om spikeren i kista fra 
Chennai
Mitt parti er fra returoppgjøret mellom Vishy Anand 
og Magnus Carlsen i Chennai fra 2013. På dette 
tidspunktet ledet Magnus med to poeng, og med 
kun fire partier igjen måtte Anand gjøre alt for å få 
helgpoenget i sitt nest siste hvitparti.

K Anand, Viswanathan
k Carlsen, Magnus

 Chennai (9), 2013
Kommentarer: Aryan Tari

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3!? Denne varian-
ten hadde Anand god score med fra før. Det var et 
naturlig valg, ettersom stillingene som oppstår ofte 
er veldig skarpe og perfekt for å spille på vinst.

4...d5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 Et 
interessant valg av Magnus. Det med solide valget er 
sxd5, og noe man skulle trodd Magnus skulle gått 
for med tanke på scoren i matchen.

Hovedvarianten går 7...Sxd5 8.dxc5 Da5 9.e4 Sf6! 
(9...Se7 er den tidligere hovedvarianten: 10.Le3 0–0 
11.Db3 Dc7 12.Lb5 Sec6 13.Se2 Sa5 14.Db4 e5 
men dette er veldig farlig for svart etter 15.Sd4! exd4 
16.cxd4 med drapsbønder i sentrum, ville jeg vært 
livredd med svart.) 10.Le3 0–0 11.Db3 Sfd7 svart 

kommer til å vinne c5–bonden med en solid stilling.
8.e3 c4!? 
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Magnus valgte å låse stillingen, som er typisk i disse 
stillingene. Svart sitt spill etter dette foregår på dron-
ningfløyen, mens hvit angriper på dronningfløyen. 
Stillingen etter åpningen var perfekt for Anand, med 
tanke på situasjonen i matchen!

8...0–0 9.Ld3 b6 10.Se2 La6 ville vært mer solid, og 
noe man forventet av Magnus.
9.Se2 [9.g4!]

9...Sc6 10.g4! Tar terreng på kongefløyen, hvor det 
fremtidige angrepet skal ta sted.

10...0–0 11.Lg2 Sa5 12.0–0 Nå er hvit klar til å 
kaste bøndene sine over svart på kongefløyen.

12...Sb3 13.Ta2 Dette tårnet kommer ofte med til 
dronningfløyen fra dette feltet.

13...b5 Her har man ingen tid å miste! Et tempo har 
utrolig stor betydning i et kappløp hvor begge kjører 
på hver sin side.

14.Sg3?! 14.g5 Sh5! og nå vil g5–bonden henge.; 
14.e4! Naturlig og sterkt. 14...dxe4 15.fxe4 Sxc1 
16.Dxc1 Sxg4 17.Df4 Med livsfarlig kompensasjon. 
Svart sine brikker er ukoordinert, og bøndene i 
sentrum er utrolig sterke.

14...a5 Svart planlegger å skape motspill ved å bryte 
med b4.
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15.g5 også interessant var 15.e4! dxe4 16.Lg5!? h6 
(16...exf3 17.Dxf3 er livsfarlig for svart. Bindingen 
er irriterende, og Se4 kommer i neste) 17.Lxf6 
Dxf6 18.fxe4 Db6 19.g5

15...Se8 16.e4 
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16...Sxc1! Det var viktig å fjerne denne løperen før 
det var for sent!

Magnus ville ikke tillate 16...Sc7 17.Le3 hvor 
løperen nå er fri. Angrepet til hvit er mye farligere 
med sortfelteren på brettet, ettersom det kan bli 
mange svake svarte felter. Springeren på b3 gjør 
lite.

17.Dxc1 Ta6?! Magnus mente selv at dette var en 
feil!

17...Tb8 var mer presist. 18.e5 g6! Nå funker 
denne planen mye bedre enn når tårnet står på a6 
(partiet) fordi han vinner ett tempo og truer b4. 
19.f4 Sg7 20.Tb2 Sf5 Nå ser Magnus ut til å stå 
helt fint.

18.e5 Nå er planen til Hvit er klar: Han vil følge 
opp med f4–f5–f6 og deretter sende dronningen 
til h6, for å sette matt. Mange var bekymret for 
Magnus sin stilling på dette tidspunktet.

18...Sc7?! Dette trekket sendte springeren vekk fra 
å kunne forsvare kongen via g7, og var tvilsomt.
Magnus hadde selv planlagt  18...g6 19.f4 Sg7 
men endret i planene da han mente at han står 
vanskelig etter 20.Tb2 Tb6 21.Db1 Hvor han her 

må dekke både b5 og f5. 21...Dd7! 22.f5 eneste 
Hvit må prøve 22...Sxf5 er faktisk OK for svart. 
23.Sxf5 (23.Lh3) 23...gxf5.

19.f4! Hvit nærmer seg svart sin konge!

Også godt var 19.Tb2 hvor hvit prøver å stoppe 
svart sitt motspill før han fortsetter med sin plan.

19...b4 Her har hadde hvit flere trekk, men An-
ands fortsettelse var ikke det beste.

20.axb4?! Åpner opp dronningfløyen som er i 
svarts favør.

Mye bedre hadde vært Anish Giris forslag: 20.f5! 
Hvit bruker ikke tid til å bytte torn, og går rett på 
med en gang. Dette er sannsynligvis nærmere tapt 
får Magnus. 20...Sb5 ser naturlig ut, men taper 
faktisk direkte 21.axb4 axb4 22.Txa6 Lxa6 23.f6! 
g6 24.Df4 Db6 (24...bxc3 25.e6! fxe6 26.f7+ 
Kh8 27.De5+; 24...Sxc3 25.Dh4 Kh8 26.Dh6 
Tg8 27.Tf4) 25.Dh4 h5 26.Sxh5 bxc3 27.Kh1! 
Sxd4 28.Sg3 Se6 29.Sf5!! gxf5 30.Dh5 Svart kan 
ikke stoppe hvit fra å gjøre g6 i neste. Hvit står til 
vinst.; 20.Tb2! Hadde vært veldig sterkt 20...b3 
21.f5 Med tårnet på b2, slipper hvit å bekymre 
seg for fribonden på b3. Nå kan han nyte livet på 
dronningfløyen uten noen som helst bekymring.

20...axb4 21.Txa6 Sxa6 22.f5 også mulig var 
22.cxb4 Sxb4 23.f5 Db6 24.Dc3 Sc6 25.Lxd5 
Sxd4 26.Kg2 stillingen er vanskelig å vurdere her, 
alt kan skje.

22...b3 23.Df4 23.h4!? Sc7 24.Sh5 Ser fortsatt 
farlig ut for svart. Fribonden er også under kon-
troll.

23...Sc7 Magnus måtte trekke tilbake springeren 
for å stoppe hvit sin mattrussel med f6–Dh4–
Dh6. Han tok sjansen på at hans fribonde ga nok 
motspill.

24.f6 g6 25.Dh4 Se8 Springeren på e8 gjør den 
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viktigste forsvarsjobben. Og bonden på b3 gjør at 
tårnet på f1 sitter fast.

26.Dh6 
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26.Se2! Med planen Sf4, ville tvunget svart til å 
spille veldig presist. 26...b2 27.Sf4 Da5 28.Sxd5 
Le6 (28...Da1?? 29.Dh6+–) 29.Se7+ Kh8 30.Dh6 
Tg8! og det blir ikke matt. Svart er klar til å spille 
Da1 og b-bonden er i ferd med å bli ny dronning.

26...b2 Eneste trekket fra å stoppe hvit sin plan 
med Tf4–h4.

27.Tf4 Anand kjører på.

27...b1D+ 28.Sf1?? En stor bukk. Anand hadde 
bare sett på planen Dd1–h5, og hadde ikke vur-
dert andre trekk for dronningen

Anand måtte spille 28.Lf1 Dd1 29.Th4 Dh5 
30.Sxh5 gxh5 31.Txh5 Lf5 32.g6! Lxg6 33.Tg5 
truer h4–h5 33...Sxf6 34.exf6 Dxf6 35.Txd5 Df3 
36.Tc5 Dxc3 37.Df4 Td8 38.Txc4 og remis hadde 
vært sannsynlig.

28...De1! Etter 29. Th4 Dxh4 har svart bare et 
ekstra tårn over. Hvit har heller ingen angrepsmu-
ligheter, så Anand ga naturligvis opp.

0–1
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Men verdensmesteren måtte virkelig slite for hel-
poenget mot Tromsøs Benjamin Arvola Notkevich.
Favorittene har fått opp dampen, mens nedrykks-
spøkelset henger over tradisjonsrike Asker.
Den øverste divisjonen i seriesjakksystemet, Eli-
teserien, er endelig tilbake etter et opphold i fjor 
forårsaket av pandemien. Helgens spillested var 
fordelt på Tromsø og Oslo, hvor de nordlige klub-
bene Alta og Tromsø fikk besøk av rutinerte Asker 
og hardsatsende Offerspill i Tromsø. De resterende 
lagene knivet om viktige lagpoeng i Oslo Schack-
selskaps ærverdige lokaler, riktignok uten OSS selv 
som i år spiller i 1. divisjon av Østlandsserien.
Favoritten
Det er liten tvil om at Offerspill stilte til start i 
sin Eliteseriedebut med et solid favorittstempel, 
både mot den første helgens motstandere, men 
også resten. Takket være sterke navn som Tari, 

Christiansen og Urkedal i stallen, for ikke å nevne 
Carlsen, så har klubben et toppnivå få andre i nor-
geshistorien kan matche i tillegg til en bredde som 
ikke kan undervurderes. Det var sistnevnte som 
sørget for en suksessfull første helg i Nord-Norge.
Tittelgrossisten
Etter at Oslo Schakselskap (OSS) i siste Eliteserie-
sesong måtte ta heisen ned en divisjon kunne seier-
svante Vålerenga se frem til et enda strammere grep 
om tittelen – inntil Offerspill dukket opp. Selv 
om årets sesong startet noe tregt for Oslo-klubben 
er de fortsatt på skuddhold etter første helg, men 
har allerede satt seg i en posisjon hvor seier mot 
sin antatt tøffeste konkurrent, Offerspill, er helt 
nødvendig samtidig som flere poengtap må være 
fullstendig utelukket. Det blir ingen enkel jobb å 
ta hjem seieren i år, men er det én gjeng som kan 
klare dette, så er det norgesmester Kristian Stuvik 
Holm og hans lagkamerater.
Runde 1: Verdensmesteren i trøbbel
Om verdensmester Magnus Carlsen så for seg en 
avslappende tur til Tromsø med resten av Offer-
spill-laget kom han raskt på andre tanker, da mot-

Magnus ladet opp til VM i Tromsø – Offerspill i tet
Tekst: Joachim Birger Nilsen

Alle foto: Anniken Vestby
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spiller og stormester Benjamin Arvola Notkevich 
viste seg å være i sitt sedvanlig kamplystne humør. 
Alle som kjenner Benjamin vet at han er en fighter 
av de sjeldne, men det er særlig på slike dager som 
dette – når han henter frem sitt ypperste – at han 
viser sin klasse. Oppgjøret på førstebord, hvor 
Carlsen hadde de sorte brikkene, ble en svært 
skarp affære hvor verdenseneren tidlig innledet et 
tilsynelatende lovende angrep. Partiet, som må ha 
vært et av de tettest fulgte oppgjørene i Eliteserien 
noen gang, så dermed ut til å ende i en Tyson-aktig 
knockout – men i en håndvending tok Notkevich 
over partiet. Med klar fordel så det ut til å gå mot 
en sensasjon for Tromsø-mannen, som til og med 
avslo remis på et tidspunkt – bare det er vanvittig 
tøft i seg selv! Vi tar en titt på partiet, kommentert 
av Arvola Notkevich selv:

K Notkevich, Benjamin Arvola (2471)
k Carlsen, Magnus (2855)

 Eliteserien (1)
Kommentarer: Benjamin Arvola Notkevich]
Jeg fikk vite at jeg skulle spille mot Magnus dagen 
før. Det var mest av alt bare morsomt. Jeg har aldri 
spilt mot Magnus i et ordinært turneringsparti før, 
og så fram til å spille et interessant parti. Jeg bruk-
te ikke noe tid på å forberede meg, da jeg uansett 
regnet med at han kom til å overraske meg. Jeg 
bestemte meg for å spille 1.e4, og ellers sørge for å 
få en god natts søvn, spise godt og koble godt av i 
timene før partiet. Jeg tenkte tilfeldigvis at han sik-
kert kom til å spille Caro-Kann, for å kunne spille 
på vinst, vurderte å forberede meg mot det, men 
bestemte meg til slutt for at sjansen for å treffe var 
så liten at det ikke var noen vits.

1.e4 c6 Selvfølgelig! Så dumt at jeg ikke har noe 
forberedt her, da. Jaja, hva skal man finne på?

2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4!? Etter en kort ten-
kepause bestemmer jeg meg for å spille dette. 
Hvorfor? Fordi det finnes en haug med forserte re-
misvarianter her. Betyr det at jeg vil ha remis? Nei! 
Jeg vil utnytte muligheten til å spille et interessant 
parti mot verdens beste spiller. Men han vil heller 
ikke ha remis. Jeg tar gjerne imot en liten fordel 
når han unngår de objektivt beste variantene fordi 
han vil unngå remis.

4...Sf6 5.Sc3 e6 5...Sc6 6.Sf3 Lg4 7.cxd5 Sxd5 
8.Db3 Lxf3 9.gxf3 e6 10.Dxb7 Sxd4 11.Lb5+ 
Sxb5 12.Dc6+ Ke7 13.Dxb5 Dd7 14.Sxd5+ Dxd5 
15.Dxd5 exd5 16.Le3 Ke6 17.0–0–0 er for eksem-
pel en kjent remisvariant som Magnus må unngå 
når han sitter og velger hva han skal spille.

6.Sf3 Lb4 7.Ld3 Her ble jeg veldig fascinert av 
muligheten for å spille 7.Lg5 og brukte en del tid 
på å regne på variantene som oppstår etter 7...Da5 
8.Lxf6 Lxc3+ 9.bxc3 Dxc3+ 10.Sd2 gxf6 11.cxd5 
Dxd4 der jeg har tre valg. Det oppstår en del 
fascinerende stillinger, men svart står helt fint, og 
kanskje litt bedre. Litt skuffet ble jeg nødt til å gi 
opp en fortsettelse som kunne gitt et svært interes-
sant parti. 12.Lb5+ (12.Tc1; 12.dxe6) 

7...dxc4 8.Lxc4 0–0 9.0–0 b6 Nå er vi plutselig 
over i hovedvarianten i en variant som vanligvis 
oppstår etter 1.d4. Kramnik vant et viktig parti 
mot Kasparov fra denne stillingen i matchen i 
2000, der han ble verdensmester. Jeg har spilt 
dette selv med svart, og vet hvor vanskelig det er 
å unngå de forserte remisvariantene. Så jeg går for 
den mest primitive fortsettelsen, så får det være 
opp til Magnus hvilken dårlig stilling han vil ta for 
å unngå remisen.

10.Lg5 Lb7 11.Se5 
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Lykke til, Magnus!

11.Te1 Sbd7 12.Tc1 Tc8 13.Db3 Le7 14.Lxf6 
Sxf6 15.Lxe6! fxe6 16.Dxe6+ Kh8 17.Dxe7 Lxf3 
18.gxf3 Dxd4 19.Sb5 skjedde i det berømte partiet 
mellom Kramnik-Kasparov.
11...h6 Hovedvarianten, og det objektivt beste 
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for svart, er å fortsette 
11...Sbd7 12.Sxd7 Dxd7 
13.Lxf6 gxf6 14.d5 Lxc3 
15.bxc3 Lxd5 16.Dg4+ 
Kh8 17.Dh4 Lxc4 (17...
Dd8 18.Lxd5 exd5 
19.Tad1 gir hvit et skum-
melt angrep.) 18.Dxf6+ 
Kg8 19.Dg5+ Kh8 med 
evigsjakk.

12.Lh4 Sc6!? Magnus går for dette. I analysen etter 
partiet forklarte han valget på følgende måte: "Jeg 
visste at dette er gjendrevet for svart, men jeg klarte 
ikke å huske hvordan, og da håpet jeg at hvis jeg 
ikke husket det, kom ikke du til å huske det, heller." 
Det var solid logikk. Jeg visste at dette var dårlig, 
men var helt ute av stand til å huske hvorfor.

13.Lxf6! Nå vinner hvit en kvalitet. Det er selvfølge-
lig et alternativ å spille knallhardt på å bytte brikker 
ned til remis med 13.Sxc6 Lxc6 14.d5 . Jeg spurte 
Magnus etter partiet om han var redd for dette. Han 
svarte "Ja, selvfølgelig, men det ville blitt for dumt." 
Det har han jo rett i. Det eneste prinsipielle er å ta 
materiellet, når han tilbyr meg det.]

13...Dxf6 14.Sd7 Dh4 Under partiet måtte jeg 
selvfølgelig regne på alle mulige slags måter svart kan 
prøve å matte meg på, men ingen av dem fungerer. 
14...Dg5; 14...Dg6.

15.Sxf8 Txf8 15...Ld6 16.g3 Dh3 ser selvfølgelig 
livsfarlig ut ved første øyekast, men hvit berger seg 
ganske komfortabelt med 17.Te1 Sxd4 18.Lf1; 
15...Sxd4 gjorde meg også bekymret. Men hvit har 
ingenting å frykte. Jeg kunne se det da jeg regnet va-
riantene, men i tillegg kommer den generelle frykten 
for å ha oversett noe.

16.Te1? Nå blir svarts angrep livsfarlig. Logikken 
bak dette trekket er sunn nok, jeg vil spille bonden 
til g3 og løperen til f1. Men konkret får svart for 
mye kompensasjon.

16.a3! er riktig måte å fortsette på. Poenget er at du 
vil tvinge denne løperen til å erklære sin framtid, 
slik at svart ikke får tid til å plukke bonden på d4. 

Trekket gikk under radaren min, rett og slett fordi 
jeg i forrige trekk allerede var livredd for å bli satt 
sjakk matt. Det føltes ulogisk å gi svart de sam-
me sjansene, med ett ekstra tempo. Med en gang 
man kommer seg forbi det psykologiske ubehaget 
er imidlertid variantene ganske enkle å regne. For 
eksempel 16...Ld6 17.g3 Dh3 18.Te1 Sxd4 19.Lf1 
og hvit forsvarer seg komfortabelt mot alle svarts 
trusler. 19...Sf3+ (19...Df5 20.Dxd4) 20.Dxf3

16...Sxd4! Svart plukker opp en viktig bonde og får 
brikkene i aktivitet. Nå er angrepet livsfarlig.

17.Ld3! Med ideen Le4 for å bytte vekk svarts 
farlige løper.

17...f5! Magnus stopper ideen.

18.Te3! Den eneste måten å forsvare stillingen 
på. Tårnet må i aktivitet, og bidra til forsvaret av 
kongen. Da jeg vurderte 18. Te3 raste varianten 18...
f4 19.Th3 Dg5 20.Le4 Lxc3 21.Lxb7 Lxb2 22.Tb1 
Td8 23. Txb2 f3 24.Tg3 Se2+ 25.Dxe2 Dc1+ 
26.Df1 Dxf1 27.Kxf1 Td1# gjennom hodet mitt, og 
jeg tenkte "Wow, det var en vakker variant. Jaja, hvis 
ikke en gang Te3 fungerer er stillingen min virkelig 
dårlig." Så fikk jeg roet meg litt ned fant ut at jeg 
trenger ikke spille 23.Txb2, jeg kan heller helt rolig 
spille 23.Td3, og plutselig er stillingen vunnet for 
meg. Ok! Da blir det 18.Te3!

18.Le4 ville ha vært fikst, hvis det ikke hadde vært 
for 18...fxe4 19.Dxd4 Lc5

18...f4 «Wow! Likevel! Hva skjer? Fungerer varian-
tene likevel?! Hva har jeg oversett? Jeg klarer ikke 
skjønne hva jeg har oversett». Jeg bruker en del tid, 
dobbelsjekker variantene, men klarer ikke skjønne 
hva han har planlagt. Til slutt bestemmer jeg meg 
for å gå for det, så får heller Magnus vise hva jeg har 
oversett.

18...Lc5 er en enkel måte å fortsette på for svart. 
Det er utrolig vanskelig for hvit å forsvare seg mot 
alle truslene. Stillingen er ikke tapt, men praktisk 
vanskelig å spille for hvit.
19.Th3 Dg5 20.Le4! 
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Her går Magnus lenge i tenkeboksen. På kropps-
pråket hans er det tydelig at han har oversett noe og 
ikke er fornøyd.

20...Lxe4! Etter en lang tenkepause må Magnus bite 
i det sure eplet og spille dette trekket, som egentlig 
bare er en erkjennelse av at stillingen er dårlig. Trek-
ket får imidlertid et utropstegn fordi han nullstiller 
seg umiddelbart, forstår at drømmestillingen er 
borte, og går i forsvar. Det er tegn på en veldig sterk 
spiller!

I analysen etter partiet fortalte Magnus at han hadde 
trodd det var matt etter 20...Lxc3 21.Lxb7 Lxb2 
22.Tb1 f3 23.Lxf3 Sxf3+ 24.Txf3 Txf3 25.Dxf3 
Dc1+ . Det er det jo ikke, ettersom jeg kan spille 
26.Txc1 Han hadde dobbeltsjekket variantene før 
han spilte 18...f4, men av en eller annen grunn reg-
net han feil. Det kan kanskje forklares av den men-
tale tilstanden hans. Han visste at 15.Te1 var feil, at 
angrepet nå var livsfarlig, og derfor så han etter en 
variant som vant forsert. Stillingen er imidlertid ikke 
vunnet for ham, den er bare bedre. Derfor burde 
han ikke lete etter en forsert vinstfortsettelse, men 
heller en måte han kan spille stillingen rolig videre 
på. Når man leter etter en forsert vinst, i en stilling 
der den ikke finnes, ender man ofte opp med å over-
bevise seg selv om at noe er vunnet, selv om det ikke 
er det. Det kan lede til svært rare avgjørelser.

21.Sxe4 De5 22.Td3 Lc5 23.Sxc5 bxc5 24.f3 Tb8 

25.b3 a5 26.De1 Dd5 
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 Her gir computeren hvit en vinnende fordel på 
1.69. Jeg har lite tid igjen på klokken, men nok til å 
kunne føre partiet hjem.

27.De4? Dette kaster imidlertid bort hele fordelen. 
Det er synd å si det, men trekket er født ut av for 
stor respekt for verdensmesteren. Mot en annen 
spiller ville jeg ha beholdt mer is i magen, og bare 
spilt det beste trekket i stillingen. Mot Magnus blir 
jeg litt nervøs, og søker en avklaring av stillingen. Jeg 
vet at det ikke er det beste trekket, men føler meg 
tryggere med dronningene av brettet. Det er helt 
feil måte å spille stillingen på! Det gjør det også mye 
enklere for Magnus å spille stillingen.

27.Kh1 er en rolig måte å spille videre på. Hvit 
beholder en ekstra kvalitet, gode brikker og solid 
bondestruktur. Stillingen er vunnet.

27...Dxe4! 28.fxe4 Tb4 28...a4 29.bxa4 Tb4 
30.Kf2 Txa4 31.Tc3 c4 32.a3 Sb5 33.Tcc1 Sd4 
34.Tc3 Sb5 35.Tcc1 Sd4 36.Tcb1 Sb3 37.Ta2 
Kf7 38.Kf3 g5 39.Ke2 Kf6 40.Kd1 Ke5 41.Kc2 
g4 42.Kc3 f3 43.h3 h5 44.hxg4 hxg4 45.Th1 Kf4 
46.e5 Kxe5 47.gxf3 gxf3 48.Th4 Sc1 49.Tah2 Se2+ 
50.Kc2 Kd5 51.Th8 e5 52.Kb2 c3+ 53.Kb3 Ta7 
54.Tc8 Tb7+ 55.Ka2 Tb2+ 56.Ka1 Td2 57.a4 Sd4]

29.Kf2 a4 30.bxa4 Txa4 Hvits bondestruktur er 
ødelagt. Sammen med svarts aktive brikker og et 
stabilt felt for springeren på d4, gir det balanse i 
stillingen.

31.Tc3 c4 32.a3 Sb5 33.Tcc1 Sd4 34.Tc3 Sb5 
35.Tcc1 Sd4 Her kan jeg kreve remis med 36.Tc3. 
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Jeg klarer imidlertid ikke å nullstille meg på 
samme måte som Magnus klarte tidligere i partiet. 
Jeg jager fortsatt seieren, og forstår ikke at det er 
på tide å slå seg til ro med remis. Dette ønsket om 
å vinne partiet preger avgjørelsene mine de neste 
trekkene. Heller enn å dra i nødbremsen presser 
jeg knallhardt for å vinne, tar for store sjanser, og 
finner meg plutselig etter tidsnøden med en tapt 
stilling.

36.Tcb1?! Sb3 37.Ta2 Kf7 38.Kf3 g5 39.Ke2? 
39.h4 Det var ingenting i veien med å dra i 
nødbremsen med for eksempel 39…Kf6 40.hxg5+ 
hxg5 41.g3 og en ganske grei remis.

39...Kf6 40.Kd1 Ke5 41.Kc2 g4 42.Kc3 f3 Røy-
ken har lagt seg etter tidsnøden, og jeg må bare 
erkjenne at stillingen ikke lenger er vunnet. Den er 
derimot tapt. Hovedproblemet mitt er at tårnene 
ikke har åpne linjer å jobbe på, at springeren har 
stabile felter å jobbe på, at kongen hans er aktiv, at 
han har farlige fribønder og at fribonden min ikke 
kommer seg framover i løpet av dette årtusenet. 
Jeg har prestert å overpresse mot historiens beste 
spiller.

43.h3! Et godt forsøk. Poenget er å åpne h-linja, 
slik at tårnene i det minste får litt rom å jobbe på.

43...h5 Solid og godt. Det er lett å bli fristet av 
ulike konkrete alternativer, men de er bare i min 
favør.

44.hxg4 hxg4 45.Th1 Nå har i det minste tårnet 
en h-linje å jobbe på. Det gir et lite håp.

45...Kf4! 45...Kxe4? 46.Th4! var en av måtene 
han kunne trø feil på. Jeg har skaffet meg noen 
ressurser i stillingen.

46.e5! På nytt et godt forsøk, kongen tvinges tilba-
ke, og stillingen åpnes opp for tårnene.

46...Kxe5 47.gxf3 gxf3 
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48.Th4? Men her trør jeg feil.

48.Th5+! var et godt praktisk forsøk. Etter 48...
Kf4 (Svart kan beholde en vinnende fordel med 
det kontraintuitive 48...Kd6) 49.Tah2 er stillin-
gen faktisk remis! Tårnene har fått den plassen de 
trenger for å fungere godt.

48...Sc1! Magnus straffer feilen umiddelbart. Det 
er lett å overse dette trekket, rett og slett fordi 
springeren ikke går ned til førsteraden så veldig 
ofte.

49.Tah2 Se2+ 50.Kc2 Kd5 51.Th8 e5 Partiet er 
over. Fribøndene er skumle, springeren har et sta-
bilt felt og kongen er beskyttet mot sjakker. Svart 
har vunnet.

52.Kb2 c3+ 53.Kb3 Ta7 54.Tc8 Tb7+ 55.Ka2 
Tb2+ 56.Ka1 Td2 57.a4 Omsider begynner 
fribonden å løpe. Det er imidlertid altfor sent.

57...Sd4 Og omsider er det på tide å gi opp. På 
en måte er det kjipt å tape et slikt parti, på en 
annen måte er det helt greit. Man får ikke sjansen 
til å måle krefter mot Magnus så ofte, og da er det 
bedre med et interessant tap, enn en kortere remis. 
Det hadde vært morsomt med flere forsøk. Jeg 
håper Magnus stiller opp i Eliteserien flere ganger!

0–1
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Takket være denne snuoperasjonen, i tillegg til seire 
fra stormesterjagende Benjamin Haldorsen og den 
alltid trygge Vegar Koi Gandrud sikret Offerspill 
seier i sin første eliteseriekamp med sifrene 4,5 – 1,5. 
Dette holdt til delt førsteplass sammen med fortsatt 
overpresterende Alta, som slo Asker med samme 
sifre. Denne matchen var preget av hard kampsjakk, 
og den eneste remisen kom på førstebord hvor den 
rutinerte stormesteren Jonathan Tisdall måtte ta til 
takke med remis mot unge Elham Abdulrauf.

Den beryktede fredagsrunden i Eliteseriehelgen er 
ofte preget av overraskende resultater, og et av disse 
kom i oppgjøret mellom Shazil Shehzad og Rune 
Djurhuus. Sistnevnte spilte med de hvite brikke-
ne, men måtte likevel strekke våpen mot sin unge 
motstander – som allerede har et IM-napp i beltet. 
Stavanger slo dermed Nordstrand og hadde dermed 
sikret seg en god start på en tilsynelatende overkom-
melig første helg. Det andre vestlandslaget, Bergens, 
kunne også notere seg for en komfortabel lagseier 
mot SOSS takket være trygge og tålmodige seiere fra 
Eirik T. Gullaksen og Kjell Arne Mork.

Den eneste kampen uten vinner ble oppgjøret 
mellom titteljagende Vålerenga og regjerende mester 
SK 1911. Her ble det 3-3 i en jevn match hvor SK 
1911s unge Noam Vitenberg klinket til med sorts-
eier mot vanligvis svært solide Anders Hobber og 
dermed reddet uavgjort i en av årets tøffeste kamper. 
Etter at Frode Urkedal meldte overgang til Offerspill 
har klubbens rekrutteringssjef åpenbart jobbet over-
tid og kunne stille med den tsjekkiske stormesteren 
Vojtech Plat på startstreken mot Vålerenga. Det er 
ingen tvil om at stormesteren blir en viktig brikke i 
et mannskap som ellers er gjennomsyret av ungdom-
melig pågangsmot, men som ser noe svakere ut enn 
utgaven som vant gull i 2019.

Runde 2: Kampen om Nord-Norge
Størst spenning i denne runden var det nok knyt-
tet kampen mellom Alta og Tromsø, hvor det bare 
ble én remis. Arvola Notkevich hentet seg kjapt 
inn etter tapet for verdensmesteren i forrige runde 
og valset opp med Abdulrauf på førstebord, mens 
solide Gunnar Lund og uberegnelige Pål Røyset 
begge hentet hjem hver sin seier mot henholdsvis 
Peter Flermoen og André Nielsen. Da hjalp det lite 
at Matvey Galchenko og Harald Mikalsen vartet 
opp med svært overbevisende sortseire mot Mads 
Vestby-Ellingsen og Monika Machlik – dermed gikk 
Tromsø til topps, noe som må ha smakt godt etter at 
slaget om Nord-Norge endte 3-3 og uavgjort i 2019.

Oslo-klubbene Offerspill, Nordstrand og SK 1911 
vant alle komfortabelt i andre runde mot henholds-
vis Asker, Bergens og Stavanger. Førstnevnte viste 
sin store bredde med partiseire på bord 3-6 og en 
overlegen 5-1 seier sammenlagt. På toppbordene 
kunne stormestrene Urkedal og Salomon kontrollere 
inn trygge remiser, og bidro dermed til å nøytralisere 
Asker-klubbens sterkeste kort. De to sistnevnte, som 
sammen med Vålerenga tapetserte seierspallen sist 
Eliteserien gikk av stabelen, hadde dermed kommet 
godt i gang – mens Vålerenga måtte ta til takke med 
en hardt utkjempet uavgjort mot SOSS. Regjerende 
mester SK1911s nye førstebordsspiller, stormester 
Plat, viste sin klasse i partiet mot solide Levi André 
Tallaksen.

Selv om Alexander Flaata tok seg av Arne Danielsen 
på sistebord var det ventet at resten av bordene skul-
le holde inn med god margin for ratingfavorittene, 
men langt ut i sluttspillet smalt det på andrebord. 
Magne Sagafos, som kan være i ferd med å gjøre 
enda et comeback, kjempet seg tilbake til et likt 
sluttspill før hans russiske motstander Evgeny Ro-
manov startet en tidlig julefeiring og forærte Sagafos 
hele poenget. Dermed hjalp det lite at både Anders 
Hobber og Odin Blikra Vea hentet hjem hver sin 
oppskriftsmessige seier – SOSS hadde klart et sen-
sasjonelt uavgjortresultat mot tittelgrossist Vålerenga!

Runde 3: Det spøker for Asker
Det er ikke mange klubber som kan skilte med en 
så rik og lang fartstid i toppdivisjonen i norsk sjakk 
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som Oslo Schakselskap, men etter storklubbens 
nedrykk til Østlandsserien gjenstår det nå bare et 
knippe tradisjonsklubber i den øverste divisjonen. 
Blant disse er Asker, som til tross for en stadig 
mer rusten spillerstall fortsatt evner å bite fra seg – 
inntil nå?
Årets sesong startet nemlig med to strake tap, og 
sort på førstebord mot hjemmelaget Tromsø blin-
ket seg kjapt ut som en potensielt livsviktig kamp 
for et Asker i motvind.
Da hjalp det ikke for bortelaget at Benjamin 
Arvola Notkevich virkelig hadde reist seg etter 
fredagens stjernesmell og nå valset opp med 
stormester Jonathan Tisdall. Uberegnelige Jøran 
Aulin-Jansson fikk aldri angrepet skikkelig i gang 
mot hjemmelagets Gunnar Lund, og ble deretter 
sakte, men sikkert nedspilt – og til slutt ble det 
storseier for Tromsø med hele 5-1 etter at søstrene 
Machlik tok seg av de to nederste bordene.
Turen tilbake til Rogaland ble lystig for et Stavan-
ger-lag med nærmest urovekkende få representan-
ter fra Fossan-familien, hvor «bare» rutinerte Erik 
og Petter Fossan stilte på startstreken mot SOSS. 
De gjorde jobben med en seier og en remis, men 
det var unge André Gjestemoen-Vonhirsch som 
stjal overskriftene med et sylfrekt kvalitetsoffer og 
påfølgende angrepsseier mot Kim Astrup.

K Astrup, Kim (2229)
k Gjestemoen-Vonhirsch, André (2192)

 Eliteserien (3)
Kommentarer: Joachim B. Nilsen
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Sc3 En aggressiv og uorto-
doks spillemåte som har blitt populær de siste åre-
ne. Blant annet har magikeren Baadur Jobava hatt 
suksess med dette spilleopplegget. Hvit planlegger 
rask utvikling og lang rokade, enkelt nok.

3...d5 4.Lf4 a6 Et lurt trekk som indikerer at sort 
står klar med bøndene dersom hvit rokerer langt.

4...Lg7 5.Sb5!? Det er ikke nødvendigvis det at 
hvit regner med å gjøre rent bord på c7, men nå 
blir sort tvunget til å plassere springeren på randen 
- og der trives den dårlig. 5...Sa6 6.e3 0–0 7.h3 c6 
Takket være dette trekket blir det vanskelig for den 
sorte springeren å returnere til sentrum på vanlig 

vis. 8.Sc3 Hvit står kanskje ørlite bedre, men det 
er ikke snakk om mye. Her er det viktigst å kjenne 
stillingstypen.
5.e3 5.Dd2 b5 6.0–0–0 Sbd7 Med spennende 
spill. (Aktuelt var også 6...Lg7 7.h4!? h5 8.Se5 
Lb7 9.f3 Dette kan fort bli kaotisk, men foreløpig 
er computerens nådeløse evaluering det klassiske 
"0.00" - men misforstå ikke, her er begge spillere 
klare for angrep.) 
5...Lg7 6.Le2 0–0 7.Se5 c5 

XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7+p+-zppvlp'

6p+-+-snp+&

5+-zppsN-+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-sN-zP-+-#

2PzPP+LzPPzP"
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xabcdefghy

8.Dd2 8.h4!? Den britiske stormesteren Simon 
Williams ville neppe nølt lenge med å sende 
h-bonden avgårde her, og det ser slett ikke dumt 
ut. Hvit venter ofte med å forplikte kongen til 
en av sidene i påvente av en slik mulighet. 8...h5 
Det tryggeste trekket, men også noe svekkende for 
kongefløyen - alle bondetrekk er forpliktende og 
må vurderes nøye. Her er det g6–bonden mister 
dekning, i tillegg til at det blir mer luft rundt den 
sorte kongen.
8...Sc6 9.h4 h5 10.0–0–0 Da5 11.Kb1 cxd4 
12.exd4 Lf5 13.Sxc6 (13.f3!?)13...bxc6 14.f3 
Tfc8 15.Le5 

XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7+-+-zppvl-'

6p+p+-snp+&

5wq-+pvLl+p%

4-+-zP-+-zP$
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xabcdefghy

 Begge spillere har åpenbart kontroll på stillings-
typen og har begge spilt prikkfritt foreløpig. Ut av 
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intet klinker nå sort til med et skikkelig offer.
15...Tab8!? 16.Lxb8 16.b3!? Trolig det tryggeste. 
Hvits sortfeltsløper er en viktig forsvarsbrikke 
ettersom den holder stillingen sammen fra sin sen-
trale posisjon. 16...c5 17.Lxb8 cxd4 (17...Txb8? 
18.Sxd5!) 18.Sa4 Dd8! 19.Le5? Txc2 20.Dxc2 
Lxc2+ 21.Kxc2 Dc8+ 22.Kd3 Df5+ 23.Kxd4 En 
helsprø stilling hvor alle resultater er mulig - men 
igjen er evalueringen det nærmest pinlige "0.00" - 
tro det eller ei.

16...Txb8 17.g4? For drastisk. Her var det enda 
mulig å spille roligere.

17.b3 Da3 18.Ld3 Lxd3 19.Dxd3 c5 Med en 
stilling som sannsynligvis er noe bedre for sort i 
praksis takket være den skumle løperen i den lange 
diagonalen - dette er lurt spill av Gjestemoen-Von-
hirsch!

17...hxg4 18.fxg4 Sxg4 19.Sxd5? Gjør vondt 
verre. 19.Lxg4 Lxg4 20.Tdf1 e5 Sortfeltsløperen 
våkner til liv med dødelig effekt.

19...Dxd5 Verre var det ikke. 20.Df4 e5 21.Dg3 
De4

0–1

Med denne seieren sikret Stavanger seg en knepen 
seier 3,5 – 2,5 mot de normalt blide sørlendin-
gene. Et av helgens lyspunkt må være gjensynet 
med Magne Sagafos, som bare avga en remis mot 
sterk motstand. Vi håper at Sagafos har funnet seg 
til rette ved brettet igjen og blir å se enda oftere 
fremover. 

Av andre resultater er det verdt å nevne formann 
i Bergens Schaklub, Eirik Gullaksen, som innle-
det helgen med å bli matchvinner mot SOSS i et 
velspilt parti mot solide Bjørnar Byklum før han 
slo til med en sterk seier mot SK1911s sterke ju-
niorspiller Isak Storme. Lagseier ble det riktignok 
ikke ettersom unge Max Dahl klarte å vende et 
likt sluttspill mot like unge Afras Mansoor til seier. 
Med remis på resten av bordene ble det dermed 
3-3 og broderlig fordeling av lagpoengene. 

Oddsfavoritt Offerspill fortsatte sin dampveival-
saktige behandling av motstanderne og tok seg 
enkelt av Alta med sifrene 4-2, til tross for at 
vikarierende førstebordsspiller Frode Urkedal 
måtte bite i gresset mot Altas innleide juniorkomet 
Elham Abulrauf.

Kampen om seriegull var på forhånd spådd å bli 
mellom nevnte Offerspill og alltid svært sterke 
Vålerenga, men sistnevnte fikk en treg start med 
to uavgjorte lagkamper. I tredje runde var det 
imidlertid tegn til bedring med seier 3,5 – 2,5 
mot Nordstrand, mye takket være Øystein Bøyum 
Fossum og hans seier mot Daniel Nordquelle på 
femtebord:

K Bøyum Fossum, Øystein (2302)
k Nordquelle, Daniel (2143)

 Eliteserien (3)

XABCDEFGHY
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24.Sxb7! En taktisk vending som nærmest avgjør 
partiet på direkten.

1–0 (36 trekk)

Eliteserien fortsetter med tre nye runder helgen 
7.-9. januar 2022. Det blir også da en todelt spille-
helg med lagkamper både i Oslo og Stavanger.
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Nasjonalt gjennombrudd 
for Bodø Grand Prix

Gjennom helgen 5.-7. november tok Bodø skrittet fra 
å være en middels by i Norge innen sjakk til å melde 
seg på i øverste divisjon. Bodø Grand Prix ble elegant 
gjennomført med 98 deltagere fra det meste av 
landet i en praktfull spillesal på Scandic Havet Hotell.

Tekst: Øystein Brekketraks jeg åpner den nye boka til Sverre n og Torbjørn Ringdal Hn  

Bodø Sjakklag hadde et par beskjedne tiår før 
Åsmund Andersen kom til klubben i 2010 og lot 
seg velge til nestleder i 2012 og leder i 2014. Med 
hjelp fra tidligere leder Kjetil Vollan startet han 
opp Bodø Grand Prix som siden har vært fast på 
terminlista i november, bortsett fra i pandemiåret 
2020. Åsmund kunne denne helgen fornøyd 
fortelle hvordan Bodø Grand Prix de siste årene 
har bidratt til å vitalisere sjakklivet i den søndre 
og midtre delen av Nordland, altså Helgeland og 
Salten Sjakkrets, der klubbene Mosjøen, Fauske 
og Sandnessjøen har våknet til dåd og langt på vei 
sikrer et godt sjakkmiljø i området.

Ekstra satsing mot 2024

Som et friskt pust kom også Eirik Bjørgum inn 
som ny leder i klubben fra tidlig i 2021. Han har 
gått energisk løs på oppgaven og har fått med 
styret blant annet på å øke ambisjonene etter at 
Bodø fikk status som «Europeisk kulturhovedstad 
2024». En opptrapping av Bodø Grand Prix 
fram til en mulig tittelkvalifiserende turnering i 
2024 ligger i planene. Som en første milepæl fikk 
klubben en stor gave fra Sparebank 1 lokalt til 
innkjøp av proft sjakkutstyr inkludert utstyr til 
livesjakk.

En nøkkelperson i klubben er turneringslederen 
Leif Inge Nilsen som har vært på kurs og blitt 
kretsdommer. Undertegnede hadde gleden av 

å bistå litt under Bodø Grand Prix, som ble 
en fornøyelse da Leif Inge håndterte det hele, 
inkludert livesjakken, nærmest mer suverent og 
behagelig enn jeg noen gang har opplevd gjennom 
et langt liv i bransjen.

Årets turnering hadde deltagere fra hele landet, 
selv om delegasjonen fra Østlandet gjerne kunne 
vært større. Det bør bedre seg neste år med en slik 
herlig turnering bare en drøy times flytur nordover, 
til fotball- og sjakkbyen Bodø.

Gode lokale spillere

Bodø Sjakklag har en god bredde av spillere som 
utgjør selve klubben. To av de beste har kommet 
takket være at Bodø ble universitetsby fra 2011. 
Begge har gjort comeback etter at de var lovende 
juniorspillere tilbake på 80-tallet. 

FM Dag Madsen (50) var del av det et 
ungdommelig sterkt miljø i Steinkjer og underviser 
nå Bodø-studentene i matematikk. Dag vant 
den første nye Bodø Grand Prix i 2014. Denne 
gang ble det premie bare som kretsmester igjen i 
Helgeland og Salten. Kjetil Jakobsen (56) kom litt 
tidligere i et annet juniormiljø i Tromsø Sjakklubb 
og har siden 2015 vært professor i historie i Bodø, 
og altså sjakkspiller igjen.

Per Fredrik Holand (20) er klubbens egen 
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velspillende ungdom med rundt 2000 i rating. 
Tidligere i høst hentet han hjem en fin seier fra 
Tromsøsjakken NGP etter seier mot Pål Røyset 
som er sjudobbelt nordnorsk mester. Per Fredrik 
framhever at han lærte mye av stormester Kjetil 
Lie i skoleåret sitt 2018-19 med sjakk på Telemark 
Toppidrett (TTG) i Skien.

Nord-Norges egen stormester

Årets turnering ble passende nok vunnet av 
landsdelens egen stormester. Benjamin Arvola 
Notkevich (28) fra Tromsø vant finalepartiet i siste 
runde mot sin tyske stormesterkollega Michael 
Richter på sedvanlig underholdende vis. Stas var 
det også at Aksel Bu Kvaløy (13) fra Stavanger 
med sin andreplass tok et nytt skritt i sin fartsfylte 
reise mot Norges sjakkelite.

I siste runde fikk vi to skikkelige finalepartier i 
toppen. Med moderne tenketid halvannen time på 
hele partiet pluss 30 sekunder per trekk blir lange, 
tøffe partier etter hvert bare tilleggstid å spille på. 
De beste spillerne behersker dette på imponerende 
vis, men også her er det nærmest uunngåelig med 
en feil eller to under nådeløst press fra klokken.

Bare spør Martin Halsvik Larsen fra Sortland 
som spilte godt hele veien mot Benjamin Arvola 
i andre runde. Stormesteren var under press, men 
forsvarte seg solid i dels kompliserte stillinger. Til 
slutt kom den grusomme bukken: 

K Halsvik Larsen, Martin
k Arvola Notkevich, Benjamin

 Bodø Grand Prix (2), 05.11.2021

Kommentarer: Joachim B. Nilsen 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Et rolig 
åpningsvalg, men selv om hvit avklarer stillingen 
i sentrum tidlig kan det fortsatt bli veldig 
komplisert i midtspillet - noe vi får se senere.

4...Sc6 5.c3 Sf6 6.Sf3 6.Lf4 og 6.h3 Er to helt 
fine alternativer for hvit hvor man avventer med å 
utvikle hesten.

6...g6 6...Lg4 7.0–0 e6 ..ville vært en annen måte 
å håndtere dette på for sort.

7.Sbd2 Lf5 8.Sf1 8.Lxf5 gxf5 Selv om man skal 
være forsiktig med å pådra seg dobbeltbønder - det 
er så forpliktende, tross alt - så er det flere plusser 
enn minuser i denne stillingen. Blant annet kan 
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Foto: Anders Høifødt

en åpen g-linje bety trøbbel for en uforsiktig 
hvitspiller. I tillegg får sort veldig god kontroll på 
sentrumsfeltet e4.

8...Lg7 8...Lxd3 9.Dxd3 Lg7 Stormesteren vil 
helst bytte brikker på sine vilkår, men det var 
ingenting galt med dette alternativet.

9.Lxf5 gxf5 Nå står løperen på g7 litt klønete 
plassert. Normalt ønsker man å ha denne på e7/
d6 slike stillinger for å kunne gi tårnet fri bane i 
g-linjen.

10.Sg3 e6 11.Lg5 Db6 12.De2 Se4 13.Sh5 
Halsvik Larsen går respektløst til verks og presser 
stormesteren med sine aktive brikker.

13...Tg8 14.0–0 Lh8 15.Lh4 Tg4?! Lokker frem 
en slags svekkelse, men det er uklart om sort tjener 
noe på dette.
16.h3 Tg8 17.Tac1 17.Se1 Med planen f2–f3 
for å jage vekk den sterke springeren i midten av 
brettet - dette ser faktisk rimelig ubehagelig ut for 
sort.
17...Se7 18.c4 
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18...Da6 19.b4 19.b3! Et tålmodig trekk som 
holder bondestrukturen, og presset, inntakt.

19...dxc4! 20.Lxe7 Kxe7 21.Txc4 Tgc8 22.b5 
Da5 23.Tfc1 Txc4 24.Dxc4 Sd6 25.De2 
Arvola Notkevich har manøvrert mesterlig de siste 
trekkene og er i ferd med å få orden på brikkene.
Hans neste trekk gir imidlertid hvit en gyllen 
mulighet til å bryte gjennom.

25...Td8?! 26.De3 26.d5! Se4 27.dxe6 fxe6 
28.Sg3 Sxg3 29.fxg3 Det er ingen drøm å spille 

sort med denne kongestillingen, men selv her må 
hvit spille nøyaktig for å få noe ut av presset.

26...Se4! Sentrumsbruddet er avverget og plutselig 
er sorts brikker langt bedre koordinert.

27.Sg3 Sxg3 28.Dg5+ Lf6 29.Dxg3 Dxb5 
30.Tc7+ Td7 31.Tc8 Hvit har mistet en bonde, 
men har skumle angrepsplaner - den sorte kongen 
kan risikere å bli fanget bak sine egne brikker.

31...Db1+ 32.Kh2 Db6 33.Kh1 Db1+ 34.Kh2 
Db6 35.Kh1 Dd6 Arvola Notkevich er en 
skikkelig kriger som sjelden er fornøyd med remis. 
Nå får han betalt for slitet.

36.Se5 Tc7
XABCDEFGHY
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37.Sc6+?? Et glimrende parti som dessverre 
avsluttes etter denne brøleren.

37.Sg6+! Dette trekket, med noe av den samme 
ideen, fungerer langt bedre. 37...Kd7 (37...hxg6? 
38.Txc7+) 38.Sf8+ Kc6 39.Dc3+ Kb6 40.Txc7 
Dxc7 41.Sd7+! Dette elegante offisersofferet fører 
til remis ved trekkgjentagelse. 41...Dxd7 42.Dc5+ 
Ka6 43.Da3+ Kb5 44.Db3+ Ka6 45.Da3+ Kb5 
46.Db3+ Kc6 47.Dc4+ Kb6 (47...Kd6?? 48.Dc5#) 
48.Dc5+=

Sandra Ovidia Leirvåg mot Oda Strøm, begge fra Bodø
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37...Txc6! Det eneste trekket som ikke taper 
materiell, men stormesteren finner selvsagt dette. 
37...bxc6? 38.Txc7+!; 37...Dxc6? 38.Txc7+

0–1

Finaleparti om sølvet 

I siste runde fikk vi et jevnt og spennende parti 
mellom Aksel Bu Kvaløy (hvit) og IM Mads 
Vestby-Ellingsen (svart). Hvit hadde et initiativ 
som ble et visst overtak i sluttspillet. I denne 
stillingen etter hvits trekk 76.Sd6 falt igjen 
avgjørelsen falt igjen med ett fatalt feiltrekk som 
blir severdig utnyttet:

K Bu Kvaløy, Aksel
k Vestby-Ellingsen, Mads

 Bodø Grand Prix (5), 06.11.2021

Kommentarer: Joachim B. Nilsen 
XABCDEFGHY
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76...Sa1?? 76...Se1! Dette truer både Sf3+ og Sd3. 
Samtidig sikter sort seg inn på c5–bonden og hvits 
konge. 77.Sf5+ Kd7 78.Sd4 Nå fungerer ikke den 
samme planen om å bane vei for e-bonden. 78...
Sd3+ med remis.

77.Sf5+ Kd7 78.Sd4 Nå er springeren fanget i 
hjørnet på a1! Da var løpet kjørt. Etter ytterligere 
noen trekk fikk hvit fart på fribonden sin. Ke8 
79.Ke6 Kd8 80.Kf7 Kd7 81.e5  Kd8 82.e6 Kc7 
83.e7 Sc2 84.Sxc2 Kb7 85.e8D Kc7 86.De7+ 
Sjakk er et vakkert, men brutalt spill.

1–0

Resultatlister:

Gruppe A
1 GM Benjamin Arvola Notkevich, Tromsø 4½

2 Aksel Bu Kvaløy, Stavanger 4

3 IM Mads Vestby Ellingsen, Tromsø 3½

4 GM Michael Richter, Tyskland 3½

5 FM Mathias Unneland, Aalesund 3½

6 Shazil Khan Shehzad, Sandnes 3½

7 FM Dag Madsen, Bodø 3½

8 Mathias Lind Schouten, Tromsø 3½

9 Simen Sørensen, Haukås 3½

10 Pål Røyset, Tromsø 3

11 WIM Viktorija Ni, Hell (Latvia) 3

12 Tommy Liden, Luleå, Sverige 3

13 Roland Eriksson, Boden, Sverige 3

14 Kjetil Ansgar Jakobsen, Bodø 3

15 Thomas Sekkingstad, Sotra 3

Gruppe B
1 Samuel Peder Storck, Offerspill 4½

2 Sondre Andreas Pedersen, Mosjøen 4½

3 Sander Joa, Stavanger 4

4 Sebastian Lien, Bergen 3½

5 Snorri Vikanes Bjarnason, Bergen 3½

Pallen i gruppe C. Fra venstre: Jakob Sælen Høifødt, Eirik Texe, 
Edvard Kristensen.

Gruppe C
1 Eirik Texe, Bergen 4½

2 Jakob Sælen Høifødt, Tromsø 4

3 Edvard Kristensen 3½
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I lang tid var Gausdal et sjakksenter i verden 
med flere årlige turneringer under regi av Arnold 
Eikrem. Alt det er borte nå. Derfor var det bra at 
Hans Olav Lahlum satte i gang sin årlige turnering 
på Fagernes. 

Denne gang havnet den i uke 41 i disse smitteti-
dene vi nå kan ha lagt bak oss. Staben hans besto 
av Henrik Sjøl, Tom Eriksen, Øyvind Bentsen, 
Monica Lauvik Fjeldstad og Henrik Johansson. De 
sørget i kjent stil for et vel gjennomført arrange-
ment.

Det var imidlertid en svensk stormester som stakk 
av med seieren i toppgruppen. Samlet deltok 
det 129 spillere, hvorav 64 spilte i den sterke 
GM-gruppen, mens 65 konkurrerte i ELO-grup-
pen. Deltakerantallet må sies å være svært opp-
muntrende ettersom det er høyere enn både 
fjoråret og det siste «normalåret» 2019. La oss håpe 
at sjakkinteresserte kjenner sin besøkelsestid også 
neste år.

Svensk suksess i GM-gruppen

Dette var mitt første møte med Tiger Hillarp Pers-
son. Han gjorde et bra inntrykk, og det var ingen 
stjernenykker å finne der i gården. Han satt høyt 
plassert gjennom hele turneringen, og selv om han 
var litt heldig i et par partier, så var det lite å si på 
den rutinerte stormesteren hentet hjem seieren i 
GM-gruppen.

Etterlengtet sjakkfest på Fagernes
Tekst: Joachim B. Nilsen 
Alle foto: Tom Eriksen
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Runde 1-5: Urkedal i fyr og flamme

I åpne turneringer vil det alltid være store sprik i 
rating mellom de som møtes ved brettet i de første 
rundene. Resultatet var at de ti stormesterne som 
spilte den første runden vant sine partier uten 
store vanskeligheter. Oppskriftsmessig og «cruise 
control», med andre ord – men på de lavere 
bordene smalt det fra start.
K Sørensen, Simen (1975)
k Ingebretsen, Jens (2274)

 Fagernes (1)

Kommentarer: Joachim B. Nilsen
XABCDEFGHY
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Hvit har nettopp spilt 27.Lg3? og ser ikke 
trusselen.

27...Sxh3! 28.gxh3 d4+ En slu avdekkersjakk.

29.e4 29.Kh2 dxc3 30.bxc3 Txd1 31.Dxd1 Hvit 
har ikke tapt materiell, men bondestrukturen ser 
ikke ut i måneskinn.

29...dxc3 30.bxc3 Kh7 31.Kh2 Dc7 32.Tb1 Td7 
33.Da2 Ted8 34.Tc4 Td3 35.Db3 T8d7 35...
Txg3! 36.fxg3 Td2+ 37.Kh1 Dd8 38.Txc5 Dd3 
Hvits konge er forsvarsløs.

36.Da4 Txg3! Baner vei for en lekker avslutning.

37.fxg3 Td2+ 38.Kh1 Dxe5 39.Td1 Dxg3 
40.Txd2 Dg1#

0–1

Imponerende seier i helsvensk oppgjør

De svenske stormesterne Hillarp Persson og 
Blomqvist er begge velkjente figurerer på Fagernes, 
men erfaringen falmer i møte med Stellan Brynell. 
Ringreven har representert Sverige i hele fem (!) 
olympiader, og ble svensk mester for første gang i 
1991. Det er riktignok en stund siden han var på 
topp, ifølge ratinglistene i januar 2003, men han 
gikk likevel rett i strupen på landsmann Hillarp 
Persson med de sorte brikkene i deres innbyrdes 
oppgjør i femte runde. Det var imidlertid hvit som 
hadde best kontroll på komplikasjonene.

K Hillarp Persson, Tiger (2521)
k Brynell, Stellan (2431)

 Fagernes (5)

Kommentarer: Joachim B. Nilsen

1.c4 c5 Symmetrisk engelsk åpning. 2.Sf3 Sf6 
3.Sc3 Sc6 4.d4 Tiger velger å åpne spillet tidlig. 
En annen fremgangsmåte er 4.g3 med mer lukket 
spill. cxd4 5.Sxd4 e6 6.g3 Db6 7.Sdb5 Se5 
8.Lf4 Sfg4 Brynell går rett i strupen og truer matt 
allerede etter 8 trekk, men Hillarp Persson har god 
kontroll.

9.e3 Dc6 10.h3! 

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zpp+p+pzpp'

6-+q+p+-+&

5+N+-sn-+-%

4-+P+-vLn+$

3+-sN-zP-zPP#

2PzP-+-zP-+"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

10...Sf3+ 10...Dxh1 Vinner en kvalitet, men til 
ingen nytte - nå er dronningen offside i hjørnet 
mens hvit fortsatt angriper på dronningfløyen. 
11.hxg4 Sf3+ 12.Ke2 g5 13.Ld6+–
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11.Ke2 Sge5 12.b3 g5 13.Lg2 gxf4 14.exf4+– 
Hvit står faktisk overlegent her, ifølge computeren. 
Sort sliter med dårlig utvikling og koordinasjon, 
mens de hvite brikkene samarbeider godt. Kongen 
er heller ikke så utsatt som den kan se ut på e2.

14...a6 15.fxe5 axb5 16.Lxf3 Dc5 17.Sxb5 
Dxe5+ 18.Kf1 d5 19.Kg2 dxc4 20.bxc4 Le7 
21.Te1 Dc5 22.Db3 Hvit har både best og flest 
brikker her.

22...Ld7 23.Lxb7 Tb8 24.Lf3 Lxb5 25.Tab1 
0–0 26.cxb5 Tfd8 27.Te2 Td4 28.b6 Df5 
29.Dc2 Da5 30.b7 Kg7 31.Td1 Tb4 32.Td7 Lf6 
33.Dd3 Db6 34.Tc2 Le5 35.Tc6 Da7 

XABCDEFGHY

8-tr-+-+-+(

7wqP+R+pmkp'

6-+R+p+-+&

5+-+-vl-+-%

4-tr-+-+-+$

3+-+Q+LzPP#

2P+-+-zPK+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Nå avgjør Hillarp Persson på mesterlig vis. Det er 
faktisk forsert matt i seks trekk her!

36.Txf7+ Kxf7 37.Dd7+ Kg6 38.Dxe6+

1–0

Følgende spillere knivet i teten etter litt over 
halvspilt turnering på Fagernes: 1. Tiger Hillarp 
Persson (4,5 poeng)
2-5. Frode Urkedal, Erik Blomqvist, Vahap Sanal, 
Kaido Kulaots (4,0 poeng)

Runde 6-9: Svenskene drar fra

Hans Olav Lahlums turneringer har alltid vært 
et samlingspunkt for sjakkinteresserte, og kan-
skje særlig for ungdommen. Både hans tidligere 
turneringer på Gausdal og de senere utgavene på 

Fagernes har vært sosiale møtepunkter for miljø-
et – i tillegg til at det er en glimrende arena rent 
sportslig. En av ungdommene som valgte å delta i 
denne utgaven var stortalentet Elham Abdulrauf.

En lovende start fikk imidlertid en bråstopp i sjette 
runde mot fastlege og internasjonal mester Frode 
Elsness. Sistnevnte er som regel å finne i tetstriden 
i alle turneringer på norsk jord, men denne gangen 
ble det for ujevnt. Han fikk riktignok med seg 
følgende fine avslutning mot en av norsk sjakks 
kommende storkanoner:

K Elsness, Frode (2465)
k Abdulrauf, Elham (2334)

 Fagernes (6)

Kommentarer: Joachim B. Nilsen

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+r+-'

6-+-+-+-mk&

5+p+Nvl-zp-%

4-zPr+P+R+$

3+-+-mKP+-#

2-+-tR-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Denne sekvensen er et godt eksempel på hvor vik-
tig initiativet kan være i sluttspillet. Sort ser ut til å 
ha noe kompensasjon for den manglende bonden, 
men det snur fullstendig etter hvits neste manøver.

38.Ta2! Elsness griper muligheten til å aktivisere 
tårnet. Tc1 39.Ta6+ Kh5 40.Te6 Lf4+? 41.Txf4! 
En lekker avslutning. Sort mister mer materiell og 
ga derfor opp. Poenget er 41...gxf6 42.Sxf6+ Kh4 
43.Th6+.

1–0

Det norske håpet, Frode Urkedal, gikk derimot 
ned på brutalt vis mot stormesteren Kaido Kulaots 
i den sjette runden - det partiet sparer vi leseren 
for. Dermed så det mørkt ut for hjemmeseier, 
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mens det svenske flagget vaiet stadig sterkere i 
vinden på Fagernes.

Unggutt avgjorde i siste runde

I ELO-gruppen vant Nordstrand-gutten Eivind 
Grunt Kreken med 7.5 poeng foran Dion Kriven-
ko fra Estland med 7.0 poeng og Torbjørn Dahl 
med 6.5 poeng. 

Vinneren Grunt Kreken gikk ubeseiret gjennom 
turneringen og kunne til slutt notere seg for en 
ratingoppgang på hele 105 poeng! Dette må 
utvilsomt sies å være ungguttens gjennombrudd, 
og det blir spennende å se hvordan han utvikler 
seg videre.

Vi tar en titt på hvordan unge Grunt Kreken ek-
spederte en av sine argeste konkurrenter, Torbjørn 
Dahl, i den siste og avgjørende runden.

K Grunt Kreken, Eivind (1838)
k Dahl, Torbjørn (1876)

 Fagernes (9)

Kommentarer: Joachim B. Nilsen

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 Sbd7 4.Sf3 e5 5.g4!? En 
hyperaggressiv variant som går rett i strupen på 
motstanderen. Dette har blitt forsøkt, med hell, 
av store navn som Aronian, Shirov og Vachier-La-
grave. Det er tydelig at Grunt Kreken holder seg 
oppdatert på åpningsteori.

5...h6 

XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppzpn+pzp-'

6-+-zp-sn-zp&

5+-+-zp-+-%

4-+-zPP+P+$

3+-sN-+N+-#

2PzPP+-zP-zP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

 Forsøker klokelig å bremse hvits angrep.

6.g5 6.Tg1!? Et alternativ som forbereder fremstø-
tet - dette var nok å foretrekke, kanskje med 
planen h2–h4.

6...hxg5 7.Lxg5 c6 8.Dd2 b5! 9.a3 a6?! Dette er 
et forståelig, men litt langsomt trekk. I en så skarp 
stilling gjelder det å være på hugget.

9...Da5 Et mer aktiv trekk som truer b5–b4. Plut-
selig må hvit på defensiven.

10.0–0–0 Dc7 11.h4 Le7 11...a5!? Ettersom hvit 
har spilt a2–a3 har sort nå fått en "krok" å hekte 
seg fast i på dronningfløyen. Hvits bondetrekk 
hindret b5–b4 tidligere, men nå kommer bonde-
trekket med dobbel effekt.

12.Lh3 a5 13.Lxd7+ Lxd7 14.dxe5 dxe5 15.Sxe5
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XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7+-wqlvlpzp-'

6-+p+-sn-+&

5zpp+-sN-vL-%

4-+-+P+-zP$

3zP-sN-+-+-#

2-zPPwQ-zP-+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

 I en stilling med så mange muligheter er det ikke 
rart sort mister oversikten med sitt neste trekk.
15...b4? 16.Lxf6! Lxf6 17.Sxd7 0–0–0 17...bxc3 
18.Sxf6+! Dette mellomtrekket, som også sier 
"sjakk", sikrer hvit en overlegen stilling. 18...gxf6 
19.Dxc3 Df4+ 20.Kb1 Sorts stilling er til forveks-
ling lik ruinene av en gammel gresk bystat.

18.Sa4 bxa3 19.bxa3 Le5 20.Sab6+ Kb7 
21.Dxa5 Resten er enkelt for hvit, som også får 
avslutte partiet med en lekker matt.

21...Ld6 22.Txd6 Th5 23.Dxh5 Dxd6 24.Da5 
Df4+ 25.Kb1 Dxf2 26.Sc5+ Kc7 27.Da7+ Kd6 
28.Sc4#

1–0

Vi gratulerer med seieren og kaster et kjapt blikk 
på den endelige resultatlisten.

 1  Tiger Hillarp Persson (Sverige) 7.0
 2  Erik Blomquist (Sverige) 7.0
 3  Vahap Sanal (Tyrkia) 6.5
 4  Frode Urkedal (Norge) 6.5
 5  Vitaly Kunin (Tyskland) 6.5
 6  Kaido Kulaots (Estland) 6.0
 7  Aloon Greenfeld (Israel) 6.0
 8  Gudmundur Kjartansson (Island) 6.0
 9  Tor Fredrik Kaasen (Norge) 6.0

10  Marsel Efroimski (Israel) 6.0
11  Erlend Mikalsen (Norge) 6.0

Den tyske stormesteren Vitale Kunin kom til Fa-
gernes en dag for sent, og måtte dermed akseptere 
en walkover- remis i første runde – og til slutt var 
det dette halve poenget som skilte ham fra teten. 
Heller ikke førsterangerte Vahap Sanal klarte å 
gjøre noe med den svenske tetduoen, og måtte ta 
til takke med tredjeplass.

Forhåpentligvis finner flere enda flere spillere veien 
tilbake til Fagernes når Hans Olav Lahlum igjen 
inviterer til sjakkfest i påsken neste år.
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NYBEGYNNERKURS I DESEMBER
Dronningspranget inviterer til gratis nybegynnerkurs for kvinner over nettet. Neste kurs blir lørdag og 
søndag 18-19. desember. Meld deg på nå, og spre ordet til alle du tror kan være interessert!

Har du lyst til å lære deg hvordan du kan slå dine nærmeste i sjakk? Dette kurset kan ta deg fra 
nybegynner til klubbspiller!

Inkludert pauser vil kurset ta omtrent 9 timer inndelt i to dager.

Kurset har fokus på å løfte deltakerne fra grunnleggende regler til litt bredere sjakkforståelse og kunn-
skap. Kurset passer for dere som akkurat har lært dere reglene, men også for dere som har spilt en stund, 
men aldri tatt hele steget inn i sjakkteori. Eller for dere som ønsker å forstå mer av hva dere ser på TV.

I del 1 av kurset vil vi gå dypere inn på brikkeforståelse og om hvordan brikkene liker å ha det, hvordan 
de ikke liker å ha det, og om hvordan de kommuniserer med hverandre.
I del 2 av kurset vil vi se på åpningsprinsipper, taktikker for midtspill, og enkle sjakkmattmønstre.

Dronningspranget tilbyr også oppfølging i etterkant av kurset med torsdagstreninger hver tredje torsdag. 
Torsdagstreningene starter opp igjen etter nyttår.
Vi har også egne turneringer for nybegynnere hvor det går an å øve seg på å spille i trygge omgivelser. 
Foreløpig er det planlagt en slik turnering i romjulen og to slike turneringer i januar.

Hele kurset foregår på Zoom, og er interaktivt. Ønsker du å delta aktivt i undervisningen er det veldig 
positivt for egen utvikling, men det er også helt i orden å være med bare for å lytte og lære hvis du fore-
trekker det.

For mer informasjon: dronningspranget.no
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Før Magnus Carlsen gjorde sin inntreden på den 
internasjonale sjakkscenen var ikke verdensmester-
skapet i hurtig- og lynsjakk særlig godt besøkt fra 
norsk side.
Siden har imidlertid titlene kommet på løpende 
bånd for Carlsen. Helt siden den første tittelen i 
2009, da han ble verdensmester i lynsjakk, har det 
blitt totalt hele åtte verdensmestertitler i fartsdisi-
plinene hurtig- og lynsjakk.
I år får sjakkstjernen besøk av sine klubbkamera-
ter Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen, 
i tillegg til de regjerende norgesmestrene Kristian 
Stuvik Holm og Olga Dolzhikova.
Det kombinerte mesterskapet går tradisjon tro av 
stabelen i romjulen, og i år er det Nur-Sultan i 
Kasakhstan som er vertskap for fartsglade sjakk-
spillere fra hele verden. Det ble ikke kåret nye 
verdensmestere i fjor ettersom arrangementet ble 
avlyst på grunn av pandemien, så derfor er Carlsen 
fortsatt regjerende verdensmester i begge farts-
disiplinene i åpen klasse. I kvinneklassen var det 
Humpy Koneru fra India som stakk av med hur-
tigsjakktittelen i 2019, mens ukrainske Kateryna 
Lagno ble verdensmester i lynsjakk. Sistnevnte har 
representert Russland siden 2014.

Formatet
Det blir lite hvile for våre håpefulle spillere i 
romjulen. VM i hurtigsjakk består av 13 runder, 

11 i kvinneklassen, som skal spilles i løpet av tre 
dager. Tidskontrollen er 15 minutter på hele parti-
et med 10 sekunder ekstra tid per trekk.
I lynsjakken skal det spilles hele 21 (!) runder i 
åpen klasse, mens kvinneklassen spiller 17 runder. 
Begge klasser avvikles på bare to dager, så her kan 
det bli både skalper og flauser i fleng – forhåpent-
ligvis blir det førstnevnte for våre spillere. Tidskon-
trollen i lynsjakken er 3 minutter på hele partiet 
med 2 sekunder tillagt tid per trekk.
Foruten en svært travel verdensmester har vi tatt 
en prat de tilreisende nordmennene – og kan mel-
de om en kamplysten gjeng med store ambisjoner. 
Det er på tide å bli bedre kjent med VM-deltaker-
ne, og vi starter med norgesmester Kristian Stuvik 
Holm.

Historisk stor norsk delegasjon Historisk stor norsk delegasjon 
til VM i hurtig- og lynsjakktil VM i hurtig- og lynsjakk

Tekst: Joachim Birger Nilsen

Foto: Anniken Vestby
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Kommer rett fra eksamen: - Skal spille 
med lave skuldre
- Gratulerer igjen med norgesmestertittelen, Kristi-
an! Nå er du klar for et enda større mesterskap, hva 
er ambisjonen? 
- Takk for det! Ja, det blir veldig gøy. Vanskelig å si 
noe om ambisjoner, men hadde vært gøy med en 
skalp eller to. Jeg kan jo spille med lave skuldre, 
noe som er sjelden kost, så skal kose meg!
Holm er klart mest aktiv i langsjakk, og innrøm-
mer at han sjeldent spiller noe annet. Han melder 
at det blir lite tid til å terpe på de raske formatene 
med flere eksamener hengende over seg inn mot 
jul, men han har likevel planen klar.
- Regner med at jeg fikser noen åpningsvåpen og 
gjør en del taktikkoppgaver i forkant, i tillegg til å 
spille en del på internett som oppvarming.
- Du får selskap av flere andre norske spillere, har 
dere samarbeidet i forkant eller drøftet erfaringer 
fra hurtig og lyn?
- Jeg har ikke samarbeidet med de, men kommer 
nok til å spørre Aryan og JS om en tips i tiden 
fremover – de har jo masse erfaring. Kanskje det 
blir et lite samarbeid, vi får se, forteller Holm.
Som fulltidsstudent har ikke Holm hatt mulig-
heten til å sette foten på pedalen når det gjelder 
sjakksatsing det siste året. Likevel hentet han hjem 
en overraskende, men svært gledelig norgesmes-
tertittel sist sommer. På spørsmål om hvordan han 
kombinerer studenttilværelsen med ambisjoner om 
stormestertittel er han brutalt ærlig.
- Det er svært vanskelig. Sannheten er at det blir 
svært lite sjakk, ettersom skolen og deltidsjobb 
spiser all tiden, men prøver å skvise inn litt her og 
der. Det blir heller til at jeg legger opp til mindre 
skole i forkant av en turnering, slik at jeg får kom-
met litt i modus da, sier han.
- Kan et lite mål være å komme foran noen av dine 
norske kamerater, kanskje? 
- Jeg skal si meg veldig fornøyd dersom det skjer! 
Har ikke sett feltet enda, men å komme foran for-
håndsrangeringen er i alle fall et lite mål. De fleste 
der er jo profesjonelle, noe jeg er langt ifra, så det 
hadde vært gøy!

«En vanlig dag på jobben»
Olga Dolzhikova har vært rangert som en av 
landets sterkeste spillere i flere år, og har vært fast 
inventar på kvinnetoppen like lenge. Som kvinne-
lig stormester med lang erfaring fra internasjonale 
mesterskap har hun vært med på mye, og kommer 
til å stole på rutinen i romjulen. Mye tid til trening 
blir det ikke for den travle sjakkpedagogen, men 
hun trekker frem en spesifikk metode for å komme 
i form før turnering.

- Det hjelper meg mest å løse «matt i to 
trekk»-oppgaver, så det pleier jeg å sitte et par 
timer med om dagen. Ellers skal jeg se gjennom 
åpningene mine og komme i god form taktisk før 
turneringen.
Selv om turneringen er av internasjonalt kaliber, 
og dekkes direkte av blant annet NRK, skiller ikke 
Dolzhikova på store og små turneringer.
- Det er jo luksus å spille hvilken som helst turne-
ring når man jobber, sier hun.
Også hun trekker frem det å kunne spille med 
senkede skuldre mot gode motstandere som et 

Foto: Anniken Vestby
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høydepunkt med denne typen turnering, men 
kjenner seg ikke helt igjen i den «magiske» atmo-
sfæren som gjerne formidles av ulike medier når 
det står på som verst.
- Jeg må innrømme at atmosfæren faktisk er 
mindre emosjonell på stedet enn hva ulike 
sjakksendinger prøver å få frem. Det kan komme 
mange tilsynelatende dramatiske resultater, men 
for mange av spillerne blir dette som en vanlig dag 
på jobben, forklarer Dolzhikova, som legger til at 
det blir «spennende å se om Firouzja fortsetter å 
imponere».
Ellers innrømmer hun at langsjakk nok er hennes 
favorittgren, siden hun «liker å ha god tid», og 
forteller at planen i hovedsak er å «spille rolig og 
kose seg med turneringen» - og når hun virkelig er 
avslappet ved brettet blir resultateten deretter.

«JS» er tilbake i form: - Deilig å få den 
bekreftelsen
Etter at han bare 20 år gammel ble Norges 15. 
stormester i sjakk har Johan-Sebastian Christian-
sen, gjerne bare kalt «JS», satset hardt på videre 

fremgang. I dag er han rutinert toppspiller og 
rangert som nummer fire i Norge, men selv slike 
spillere kan gå på en smell. Det skjedde da han 
i oktober dro til idylliske Kypros for å spille en 
internasjonal turnering – et nytt kraftig minus-
resultat forsterket den negative trenden det siste 
halvåret. Heldigvis er Christiansen sterk også 
mentalt, og under EM for Landslag klinket han 
til med en råsterk ratingprestasjon på 2723 på det 
tøffe førstebordet. Prestasjonen tilsvarer ypperste 
verdensklasse, og ble kronet med en kampremis 
mot den tsjekkiske stjernespilleren David Navara.
- Det var utrolig godt å få den bekreftelsen på at 
jeg fortsatt kan og at ingenting er endret. Ekstra 
deilig var det at jeg leverte mitt livs resultat, og jeg 
skulle hatt en seier i siste også, sier Christiansen, 
og viser til partiet mot nevnte Navara.
Sandefjordingen er kjent som en lynsjakkspesialist 
og ble en slags romjulskjendis da han under mes-
terskapet i Qatar i 2016 slo til med ti strake seiere. 
Året etter, i Saudi Arabia, hadde han like mange 
poeng som selveste Magnus Carlsen etter første 
dag av VM i lynsjakk.
- Da feide jeg mange store stjerner av brettet. Selv 
om jeg ikke har fått det helt til i lynsjakk de siste 
årene håper jeg å slå til i år. Planen er å forberede 
noen lynåpninger som gir meg en fordel på klok-
ken raskt, og jeg har ambisjoner om å møte mange 
av toppspillerne, forklarer han.
- Hvordan er det å spille slike turneringer for deg, 
VM må jo være litt spesielt?
- Stemningen er generelt god med hel verdenseli-
ten samlet for å gjøre det de liker aller best. Det er 
utrolig deilig å rusle rundt og se alle verdenssjerne-
ne rundt deg. Men disse turneringene er tøffe, og 
noen kan være uheldig og havne i en ond sirkel. 
Da taper du konstant, mens andre er helt i hundre 
og tar tak i alle for å fortelle at de har slått en eller 
annen storspiller, ler Christiansen, som har slått en 
tidligere verdensmester i lynsjakk.
- Det å slå Le Quang Liem i Saudi Arabia var 
spesielt moro, der spilte jeg godt.

Tari satser på topp 20
Aryan Tari har blitt regnet som et av de største 
talentene i norsk sjakk, og ble stormester allerede 
2016. Da hadde han allerede rukket å bli norges-

Foto: Anniken Vestby
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mester. Siden ble han juniorverdensmester som 
første nordmann noensinne. Formpilen peker opp-
over for Tari og i skrivende stund er han nummer 
91 i verden med en imponerende rating på 2653. 
Likevel prøver han å tone ned egne ambisjoner før 
de kommende mesterskapene, men klarer ikke å 
dy seg helt:
- Jeg skal bare spille så bra som mulig, men det 
hadde vært veldig kult å komme blant de 20-25 
beste. Alt er mulig hvis man har litt flaks, påpeker 
han.
- Og hvordan har du lagt opp treningen for å klare 
dette?
- Det blir mye lynsjakk på nett, og åpninger blir 
viktig. Jeg skal ha et eget repertoar for lyn og hur-
tig. Dette blir ganske annerledes enn langsjakk og 
da kan jeg tenke ut andre åpninger, og til og med 
spille litt tvilsomt. Her trenger vi ikke høre så mye 
på computeren, forklarer Tari.
I likhet med Christiansen beskriver han stemnin-
gen under slike turneringer som «helt spesiell» og 
det er åpenbart at stormesteren ser frem til å gyve 
løs på den knalltøffe motstanden. Spilleprogram-

met omtaler han som «veldig intenst med mye 
nerver».
- Samtidig er det kult å spille på et sånt sted hvor 
de aller beste spiller, og miljøet er fantastisk siden 
man fort kan møte stormestere i hvert eneste parti. 
Også er det jo alltid gøy med hurtig- og lynsjakk, 
det er mindre press enn langsjakk noe som gjør det 
mer avslappende. Da spiller jeg ofte bedre også, 
mener han.

Foto: Norway Chess / Lennart Ootes
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NORSK SJAKKBLAD GRATULERER MED DAGEN!

90 ÅR
15.01. Sigmund Salamonsen, Haugaland Sjakklubb

80 ÅR
16.03. Petter Lund, Follo 

Sjakkforening
19.03. Øistein Yggeseth, 

Asker Schakklubb
20.04. Magne H Røed, 

Nordstrand Sjakklubb
27.01. Oddvar Aasen, 

Moss Schakklub
75 ÅR

02.03. Øyvind Antonsen, Aalesunds Schaklag

03.01. Odd Bø, Randaberg SK

06.02. Arne Zwaig, OSS

06.03. Odd Gunnar Heitun, Kragerø SK

10.04. Per F Olsen, Schakklubben av 1911

15.01. Per Arne Sveia, Konnerud Tempo sjakklubb

15.03. Kjell Ole Kristensen, Narvik SK

17.03. Einar Hatlebakk, OSS

18.04. Per-Arvid Jakobsen, Jæren Sjakklubb

21.04. Helge Stavang, Florø SK

23.04. Hugo Parr, Nittedal Sjakklubb

24.04. Jan Kolflaath, Fredriksstad Schackselskap

70 ÅR
03.02. Åsgeir Moe, Nærøy SK

05.01. Leif Øgaard, OSS
08.02. Helge N Hansen, Nærøy SK

17.02. Jan Arve Nyaas, Offerspill

19.04. Johnny Hanssen, Trondheim SF

19.04. Ruben Guerrero, Kongsvinger Sjakk-Klubb
21.04. Ole Smeby, Kongsvinger Sjakk-Klubb

22.01. Espen Aursand, Namsos SK

28.02. Per Omtvedt, SK Stjernen

60 ÅR
04.02. Ivar Kosberg, Molde SK

05.02. Hanne Beate Misund, NSSF

05.02. Erik Zahl, Fredriksstad Schackselskap

07.02. Arild Myhre, Kristiansund SK

07.03. Stefan Köwerich, Kongsberg Sjakklubb

08.01. Paul Ivar Johansen, Trondheim SF

10.01. John Christian Hanssen, Drammens Schakklub

14.04. Ove A. Breiby, SK Stjernen

16.02. Bjørn Haveland, Bærum Schakselskap

16.02. Ulf Vidar Henriksen, Drammens Schakklub

17.03. Henrik Carlsen, Bærum Schakselskap

19.01. Ove Sævareid, SK 96

20.01. Bjarne Gustad, Guovdageainnu Šáhkkasearvi

21.04. Ole Johan Ski, OSS

24.02. Magnor Pettersen, Narvik SK

26.01. Tor Kristian Schølseth, Konnerud Tempo sjakklubb

26.03. Birger Sjøvoll, Mosjøen Sjakk klubb

30.03. Erlend Sæteren, Nordstrand Sjakklubb

31.03. Inge Vidar Frivoll, Arendal SS

50 ÅR
02.01. Espen Hoel, Offerspill Sjakklubb

03.03. Gunnar Innvær, Bergens Schakklub

04.03. Frode Lillevold, Strømmen Sjakklubb

06.03. Eldin David, Indre Østfold SS

07.03. Erlend Pape Nordtorp, Offerspill Sjakklubb

08.03. Karl Isak Skau, Larvik Sjakklubb

09.02. Andreas Lundstad, Offerspill Sjakklubb

09.02. Terje Roer, Offerspill Sjakklubb

09.03. Erling Elias Skjelstad, Trondheim SF

09.03. Ann-Kristin Rougthvedt, Offerspill Sjakklubb

12.04. Børge Masterdalshei, Offerspill Sjakklubb

13.04. Arne Hagesæther, Haugaland Sjakklubb

14.02. Ingar Berg Burchard, Mosjøen Sjakk klubb

14.03. Rune Hammari, Alta Sjakklubb

15.01. Olaf Espeland Hansen, Norges Sjakkfor-

16.02. Ellen Anette Stickler, OSS

16.02. Kjetil Sætre Breivik, Aalesunds Schaklag

16.03. Ivar Sømhovd, Nordstrand Sjakklubb

18.02. Anders Juhl Pedersen, Caissa SK

19.04. Jan Tellefsen, OSS

20.02. Eyvind Arnaud Larre, Offerspill Sjakklubb

23.04. Driton Jashari, Sarpsborg SK

24.04. Kristin Ribe, Hell SK

25.01. Tore Bonsaksen, Drammens Schakklub

26.04. Sven Olav Rosnes, Schakklubben av 1911

28.04. Tore Andøl, Offerspill Sjakklubb

29.03. Ole Johan Valaker, Søråshøgda SK

Æresmedlem Øistein Yggeseth blir 
80 den 19. mars! Foto: Arkivet



Norsk Sjakkblad  3/2021 51

Vår sjakkamerat Ivar Martin Dahl gikk bort 
lørdag 16. oktober 2021 etter lang tids sykdom. 
Ivar Martin ble født 8. november 1943.

Ivar Martin ble medlem i Akademisk sjakklubb 
allerede i 1960. For å komme i gang lånte han 
raskt 12 bøker om Euwes åpningsteori av Widar 
Fossum. Han lærte fort og allerede i 1961 spilte 
han i juniorklassen i NM med hederlige 50 prosent 
score i mesterskapsdebuten.

I 1970 vant han Mesterklassen i Landsturneringen. 
I 1972 ble han nummer 2 i Kandidatklassen og 
dermed kvalifisert for Eliteklassen. Der deltok han 
aldri. Arbeidet hos Sintef ble prioritert, og han 
ble der hele arbeidslivet og litt til! Som pensjonist 
beholdt han kontoret og jobbet noen timer i 
uken for pensjonistlønn og holdt kontakten med 
arbeidsmiljøet. Han var glad i å plukke sopp og 
lage god mat, og enda gladere i å besøke kjente 
restauranter sammen med kona både i Norge og 
rundt om i Europa.

Han fulgte Magnus Carlsens sjakkkarriere tett. 
I begynnelsen ved å besøke spillestedene, og de 
senere årene via Internett og fjernsyn. Ivar Martin 
huskes best som lagspilleren. Høydepunktet var 
NM-gullet på hjemmebane med Stabekk (i dag 
Bærum Schakselskap). Han var aktiv i seniormiljøet 
og var med å starte opp Blindern old timers, som 
spilte flere mesterskap i Europa.

Selv hadde jeg gleden av å kjenne han fra 
lagsjakken i Bærum. På laget var han en bauta og fast 
førstebordspiller. Ivar Martin holdt imponerende 
nok mesternivå helt til det siste.

Vi lyser fremover Ivar Martin Dahls minne!

Bjørn I. Haveland

for Bærum Schakselskap

Ivar Martin Dahl til minne
Tekst: Bjørn I. Haveland
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Butikk: Hauges gate 84A, 3019 Drammen. Tlf. 32 82 10 64.  
Mandag – fredag kl 12 – 1630. Epost: post@sjakkbutikken.no 

 

SSjjaakkkk  ttiill  ffoollkkeett  ……  nnåå!!  

  
 

 

 

 

 

 

 

I januar 2022 må sjakkfolk 
og klubber over hele landet 
gripe sjansen, når folket er 
i sjakkmodus etter TV-
sendingene og Magnus 
Carlsens bravader! 
 

Med godt læremateriell er det 
greit å holde kurs for både 
store og små, gjerne sammen. 
 

GODT NYTT SJAKKÅR! 
 

 
 

 

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 325 
(innbundet bok, med også gjennomgang av åpningene) 

 

Gruppesett a kr 70 fra minst 
10 Sjakkskolen-bøker.  

Alle bør ha sin egen bok  
og oppgavehefter. 

Klubbene har også 10%      
rabatt på sjakkmateriell ved 

kjøp fra kr 2000. 
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Grubleoppgave:
Denne oppgaven er litt annerledes enn den vanlige sjakkoppgaven der man gjerne skal finne det beste 

trekket, og er laget av logikeren Raymond Smullyan. Her er oppgaven å finne ut hvilken brikke (svart 
eller hvit) som må stå på h4 i diagrammet under for at det skal være en gyldig stilling som kan ha 

oppsttått i et parti:

XABCDEFGHY

8-+ntR-+-mK(

7zpk+Rzp-zp-'

6p+-zp-+-+&

5zP-zp-+-+-%

4-zPp+-+-+$

3+-zPP+-zP-#

2-+-+P+-zP"

1sn-+-+-+-!

xabcdefghy

Hint 1: Hva må det siste trekket til hvit ha vært?

Hint 2: Hvilken svart brikke kan ha stått på d8?

Hint 3: Har svart gått i mål med en av sine bønder, i såfall, hvilken?

Hint 4: På hvilke type felt har de svarte bøndene slått ut hvite brikker? Hva slags brikker har de slått ut?

Hint 5: Er hvits g-bonde den opprinnelige g-bonde?

Hint 6: Hvilken hvite brikke går kun på mørke felt og kan ikke ha blitt slått ut?

Send inn ditt forslag til nsb@sjakk.no!
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Ratingklatrerne!
Selv om pandemien fortsatt nekter å slippe taket har det heldigvis vært aktivitet å spore det siste halvåret. 
Vi har nå samlet en oversikt over den flittigste ratingklatreren for hver måned siden sist sommer – felles-
nevneren er at nær de alle er unge og fremadstormende, bortsett fra den gledeige fremgangen til Sverre 
Fuglerud. Sistnevnte er «bare» fremadstormende, men kunne notere seg for en betydelig fremgang på 
knappe tre partier i juni.

Juni

Sverre Fuglerud 
NSSF, f. 1963
Rating: 1663 
Endring: +83 

Partier: 3

Juli

Max Moe Pedersen 
Hell SK, f. 2004

Rating: 1831 
Endring: +172 

Partier: 10

August

Afras Mansoor 
Bergens Schaklubb, f. 2004 

Rating: 2192 
Endring: +63 

Partier: 9

September

Martin Holten Fiskaaen 
Stavanger Sjakklubb, f. 2008

Rating: 1704 
Endring: +125 

Partier: 14

Oktober

Mathias Lind Schouten 
Tromsø Sjakklubb, f. 2005

Rating: 2166 
Endring: +310 

Partier: 16

November

Ingvar Torjesen Kveim 
Kragerø Sjakklubb, f. 2003

Rating: 1606 
Endring: +223 

Partier: 13

Kilde: Norgesratinga



Norsk Sjakkblad  3/2021 55

"Sjaktuell": Monika Machlik
Aktuell med WIM-napp, eliteserien og NRK-jobb!

Gratulerer med WIM-napp Monika! Er tittelen i sin helhet ditt neste sjakklige mål?
- Ja, mitt neste mål er å bli WIM! Jeg har ett napp fra før og mangler nå ett napp til og ratingravet 
på 2200.

Du jobber for tiden på bakrommet til NRK under VM sendingene! Hva går jobben din utpå 
der?
- Min jobb på bakrommet går ut på å ta meg av sosiale medier i form av e-post, Twitter og Insta-
gram, og så filtrere videre det som skal inn til Heidi i studio og ut på sendingene. Veldig artig å 
jobbe med dette under VM-matchen!

Hvordan balanserer du alt dette sammen med fotballkarrieren og livet ellers?
- Nå har jeg sesongpause fra fotballen etter en lang og tidkrevende fotballsesong og nyter friheten og 
fritiden! Fra nyåret skal jeg starte opp med en doktorgrad, så da får jeg se hvordan jeg får tidskabalen 
med både sjakk og fotball til å gå opp. Det er alltid veldig krevende, men pleier som regel å løse seg!

Helt til slutt: har du noen skjulte talenter?
- Jeg kan et kult korttriks ;-) (som ingen på det norske landslaget har klart å forstå, red.anm)
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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 ven-
tilasjon. 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


