
01 / 22

Eliteserien

Fullsatte spillelokaler

Bladet i ny drakt
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Da fjoråret gikk ut i juleferie var det kanskje ikke et historisk toppunkt for 
norsk sjakk, men det var i det minste ny VM-tittel til Magnus Carlsen og sterke 
toppnoteringer fra flere andre toppspillere å feire i løpet av året. Det satses også 
på kvinnelandslaget hvor stormester Frode Urkedal er engasjert som trener i 
perioden frem til et eventuelt OL. Eventuelt er stikkordet her i lys av den dystre 
situasjonen i Ukraina og påfølgende flytting av begge sjakkolympiadene fra 
Russland. Samtidig registrerer vi urovekkende svake deltakertall fra Norges-
mesterskapet for kvinner i Bergen, særlig i Eliteklassen. På vei ut av en pandemi 
med en ellers urovekkende situasjon pågående i Europa skal vi ikke trekke kon-
klusjoner uten videre, men det er ingen tvil om at en aktivering av flere av våre 
toppspillere på både herre- og kvinnesiden er et av de overordnede spørsmålene 
i norsk sjakk. På den annen side er det gledelig å se engasjementet og aktiviteten 
i de yngre klassene, og vi håper at sjakkåret 2022 blir langt lystigere enn de to 
foregående på alle områder.

Som en foreløpig konklusjon kan det konstateres at det store flertallet av 
reaksjoner på vårt første bidrag til Norsk Sjakkblads historie var overrasken-
de positive, men samtidig er det fortsatt slik at antall meninger om hva bladet 
burde inneholde er sterkt korrelert med medlemsantallet i sjakkforbundene – 
en kommentar ført i pennen av daværende redaktør Hans Olav Lahlum i hans 
andre utgave som ansvarlig redaktør for bladet i 2006.  «Norge rundt»-stoff vies 
spalteplass denne gangen også, men fortsatt mindre enn hva vi kunne ønske oss. 
Redaktørene kan derfor love at alle innspill om mulig innhold til denne kategorien 
artikler og reportasjer blir lest med stor interesse. 

I dette bladet fortsetter vi ferden mot et blad som kan treffe både bredt og 
presist i et mangfoldig miljø – og samtidig etterlyser vi flere reaksjoner og innspill 
fra våre lesere. Vi kan ellers berolige kombinasjonstørste angrepsfantomer med 
at tidligere mye brukte spalter om kombinasjoner og vakre partier ikke har gått 
bort, men at spalten fort kan gjenoppstå i neste utgave – det er i hvert fall ikke 
mangel på innhold.

Kort oppsummert vil ivrige lesere kunne meske seg med de to avsluttende 
Eliteserie-helgene med rikelig av kommenterte partier i denne utgaven før veien 
går videre til lokale turneringer, historiske betraktninger i regi av sjakknestor 
Øystein Brekke og en utgreiing av utdanningstilbudet til unge sjakkspillere. En 
stor takk må for øvrig rettes til Geir Sune Tallaksen Østmoe som straks svarte ja 
da han ble spurt om å kommentere sitt remisparti mot verdensmester Magnus 
Carlsen fra Eliteserien. Hans betraktninger rundt partiet og egen karriere slo 
retningssansen ut av redaktøren som i vedvarende tidsnød heldigvis fikk skrevet 
ut intervjuet i tide til bladet skulle sendes ut til diverse postkasser. Intervjustoff 
er tradisjonelt noe av det mest populære i Norsk Sjakkblad og vi håper det er 
tilfellet også denne gangen.

God fornøyelse!

Sjakkåret 2022 starter som alle andre år med gryende 
optimisme, mange spørsmålstegn, men samtidig også 
med flere utropstegn og et stort mulighetsrom for norsk 
sjakk.
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Først og fremst går våre tanker til den 
ukrainske befolkningen og især våre 
gode sjakkvenner. Bare for noen måne-
der siden, høsten 2021, ble Ukraina eu-
ropamestere for landslag. Nå ser vi bil-
der av kapteinen på laget stå foran noen 
bunkere med gevær i hånden klar for å 
forsvare landet. Ukraina har lenge vært 
en av verdens aller beste sjakknasjoner 
med rekke fantastiske sjakkspillere. Det 
er helt forferdelig å tenke på at disse nå 
blir utstyrt med våpen og må kjempe en 
kamp på liv og død mot et russisk militært 
maskineri. 

Sjakkforbundet må ta stilling til pre-
kære utenrikspolitiske problemstillinger. 
Vassilij Ivanchuk, den kanskje største 
ukrainske sjakkprofilen, og mange av 
de store ukrainske stjernene oppfordrer 
til boikott av alle russiske spillere. Men 
det er også mange russere som synes det 
som nå skjer er helt forferdelig. En rekke 
russiske stormestere, deriblant Ian Ne-
pomnjasjtsjij og Peter Svidler, gikk mo-
dig sammen om et opprop mot krigen. 
Mon tro hvordan dette blir tatt imot av 
Putin-regimet. 

Boikott har sin pris, og mange uskyl-
dige blir rammet. Sjakkforbundet be-
sluttet likevel et par dager etter krigs-
utbruddet at vi ville følge opp Norges 
Idrettsforbunds appell om full boikott av 
alle utøvere som representerer Russland 

og Hviterussland. Det står i forbundets lo-
ver at vi skal være upolitiske, men det som 
nå skjer kan vi ikke la være å ta stilling til.

Det smerter å si nei til våre gode sjakk-
venner. Gens Una Sumus, vi er alle en 
familie, heter det i Fides slagord. Sjakk-
spillere er lite opptatt av landegrenser. Vi 
beundrer gode sjakkspillere uavhengig 
av hvor de kommer fra. I Kragerø Resort 
Chess i vinterferien i år var spillere fra 26 
nasjoner samlet, og da sitter man ikke i 
sine nasjonale klynger rundt middags-
bordet. Nei, vi henger sammen, russere 
og ukrainere og alle om hverandre. Dom-
mer i Kragerø, Anastasia Sorokina, har 
tidligere vært leder av sjakkforbundet i 
Hviterussland, men måtte brått rømme 
landet for å unngå å bli arrestert for oppo-
sisjon mot myndighetene. Det er mange 
dramatiske personlige historier.

Det ukrainske oppropet ba også om 
at Fide-president Arkady Dvorkovitsj må 
gå. Dvorkovitsj var tidligere visepresident 
i Putins regime og sjef for fotball-VM 
i Russland i 2018. Så koplingen til det 
russiske regimet er definitivt der. Sam-
tidig har Dvorkovitsj også vist seg som 
en glimrende leder av FIDE. Forbundet 
besluttet raskt at sommerens sjakkolym-
piade og kongress skulle flyttes ut av 
Russland, og alle koplinger til russiske 
sponsorer er brutt. Rundt 30 prosent av 
FIDEs administrasjon er russere. Vi risi-

kerer å miste mange dyktige mennesker.
Først og fremst ønsker vi å vise soli-

daritet med Ukraina og støtter alle tiltak 
som kan bedre situasjonen for ukrainere. 
Flyktninghjelpen med Torstein Bae i spis-
sen er allerede i gang med sjakkarran-
gementer for Ukraina. Sjakkforbundet 
var med på innsamlingsaksjon til jord-
skjelvofre i Armenia i 1988, og i 1996 sam-
let vi inn en god sum til Norsk Folkehjelps 
«Mineaksjon 96» i Bosnia. Nå håper vi at 
vi kan bidra med vårt for Ukraina. 

For øvrig? Joda, sjakkinteressen er 
stadig gigantisk i landet. Magnus beholdt 
VM-tittelen og genererer stadig enorm 
interesse, men stadig er det lite bevegelse 
i medlemstallet. Pandemien har rammet 
oss hardt, men vi kan ikke bare skylde på 
denne. Det er mye som kan gjøres. Min far 
var bygningsingeniør og forklarte at på 
store byggeplasser kan det se ut om intet 
skjer i lange tider, men plutselig smeller 
det opp store fasader. Vi er kanskje ikke 
så synlige som vi burde fra sentralt hold, 
men noen grep er gjort. Forhåpentligvis 
vil dette gi resultater i tiden som kommer, 
men den viktigste jobben skjer på lokalt 
nivå. Ennå, selv etter en bratt læringskur-
ve i høst, holder jeg fast ved at ildsjelene 
er den store byggesteinen i norsk sjakk.

Vi var klare for å puste lettet ut etter to år med pandemi.  
Så skjer det utrolige at Russland angriper Ukraina. Europa  
er plutselig i krig, og framtiden er høyst uviss. 

Presidenten har ordet

Simen Agdestein, 
Sjakkpresident

FOTO: Anniken Vestby
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FOTO: Anniken Vestby

OPEN 2022

Stavanger 31. mai - 10. juni
Sjakkeliten møtes i Stavanger også i år for 10. gang!
Gjennom Norway Chess turneringen har Stavanger blitt til
en av verdens sjakkmetropoler. Følg turneringen live i
Stavanger i Finansparken eller på TV 2 Sport eller
norwaychess.com 

Norway Chess 10 år! 

Stavanger  3. - 10. JUNI

Info og registrering : norwaychessopen.no 

Åpen turnering som foregår parallelt med Norway Chess
superturneringen! 
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Vålerenga er  
seriemester

SOSS og Alta rett ned

4. runde

Poengløse Asker stirrer ned i avgrun-
nen mens Tromsø imponerer

Den blide, langveisfarende delegasjo-
nen fra Tromsø har hatt en god start på 
årets sesong, men har ingen planer om å 
ta foten av gasspedalen riktig enda. Selv 
om Benjamin Arvola Notkevich, mannen 
som nesten spilte remis mot Magnus,  
gikk ned mot Geir Sune Tallaksen Øst-
moe, mannen som spilte remis mot 
Magnus, på førstebord ble det likevel en 
marginal lagseier til tromsøværingene. 
Med en kombinasjon av rutinert kløkt 
og pågangsmot ser stallen til Tromsø ut 
til å være langt sterkere enn antatt – og 
ironisk nok virker kløkten å komme fra 
juniorenes tålmodige posisjonssjakk 
mens pågangsmotet i stor grad kommer 
fra lagets eneste stormester i tillegg til to 

uberegnelige blad Røyset. SOSS på sin 
side nyter godt av at Tallaksen Østmoe 
virker å være immun mot enhver form for 
sjakklig rust, men det er poengfangsten 
på de nederste bordene som taler mot 
overlevelse for de stadig mer bekymrede 
sørlendingene.

Stavangers sindige sørlending seiret  
i sylskarpt slag

Vestlandsoppgjøret mellom Stavanger og 
Bergens var preget av mye kampsjakk, 
eksemplifisert ved førstebordsoppgjøret 
mellom Levi André Tallaksen og Lasse 
Østebø Løvik. Partiet lignet med på en 
runde gjørmebryting som pågikk ut i den 
fjerde spilletimen hvor Tallaksen til slutt 
gikk seirende ut. Partiet er kommentert 
under, men vi advarer mot overhengende 
fare for svimmelhet og sjøsyke underveis.

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Anniken Vestby

Etter en oppskriftsmessig start på 2021/22-sesongen gikk debutanten Offerspill 
inn i sesongens andre spillehelg med et klart favorittstempel, men et braktap mot 
Nordstrand sørget for et vaskeekte oppgjør om gullet siste helg – passende nok på 
Den Gamle Krigsskole i Oslo. Den helt store spenningen uteble imidlertid, ettersom 
Offerspill ble sendt veggimellom og måtte bokføre sitt andre 1-5 tap på rad. Dermed 
kunne Vålerenga feire et velfortjent seriegull, mens både SOSS og Alta må ta den 
tunge veien ned etter å ha fomlet bort livsviktige poeng siste helg.
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K Tallaksen, Levi André (2327)
k Løvik, Lasse Østenbø (2368)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.c4 c6 2.d4 d5 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Lg5 
Vi er inne i semi-slavisk forsvar hvor hvit 
inviterer til sylskarpt spill. Bonden på c4 
er ubeskyttet, men til gjengjeld får hvit et 
mektig sentrum.

5...dxc4 Løvik forsyner seg.

6.e4 b5 7.e5 h6 8.Lh4 g5 9.Sxg5 Et mid-
lertidig offer. Takket være bindingen får 
hvit igjen materiellet.

9...hxg5 10.Lxg5 Sbd7 11.exf6 Lb7 12.g3 
c5 13.d5 Db6 14.Lg2 0–0–0 15.0–0 

XABCDEFGHY

8-+ktr-vl-tr(

7zpl+n+p+-'

6-wq-+pzP-+&

5+pzpP+-vL-%

4-+p+-+-+$

3+-sN-+-zP-#

2PzP-+-zPLzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

En mildt sagt kaotisk stilling. Det er 
fortsatt velkjente saker for begge disse 
spillerne, men her skal man være relativt 
oppdatert for å feil.

15...b4 16.Sa4 Det mest kjente alternati-
vet her er 16.Tb1

16...Da6 17.Te1 Ikke et dårlig trekk, men 
langt ifra det vanligste. Nå er vi på vei 
over i ukjent terreng og da er det alltid 
spennende å se hvem som takler stillin-
gen best.

17...exd5 18.a3 b3 19.Sc3 d4 20.Sd5 
Ld6 21.Dg4 Kb8 22.Df5? Det tematiske 
skinnofferet 22.Te7 var sterkt her, men 
ikke sterkere enn at den nådeløse mas-
kinen gir evalueringen ”0.00” etter 22...

Se5! 23.Txb7+ Hvit fjerner ”limet” i mot-
standerens stilling, nemlig den sterke 
hvitfeltsløperen. Det gjør også at kolle-
gaen på g2 ikke har noen motstander i 
den lange diagonalen. 23...Dxb7 24.Df5 
med uklart spill - forstå det den som kan.

22...Sb6! 23.Sb4?! Kreativt, men meget 
suspekt. Tallaksen går for gull.

23.Sxb6 axb6 24.Lxb7 Dxb7 Løvik vil 
være godt tjent med avbytter her etter-
som det vil gjøre bondemajoriteten på 
dronningfløyen enda sterkere og lettere 
å flytte på. Hvit er på sin side avhengig 
av aktivitet og angrep i disse stillingene, 
men har ikke annet enn løskrutt igjen her.

23...cxb4 24.axb4 

XABCDEFGHY

8-mk-tr-+-tr(

7zpl+-+p+-'

6qsn-vl-zP-+&

5+-+-+QvL-%

4-zPpzp-+-+$

3+p+-+-zP-#

2-zP-+-zPLzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

24...Sa4? En forståelig reaksjon, men nå 
er hvit tilbake i partiet.

24...The8! Dette tårntrekket ville vært en 
real kalddusj for hvit som nå mister alle 
angrepsmuligheter. Igjen er det viktigste 
for sort å få stabilisert og roet ned stillin-
gen for å kunne spille på bondemajori-
teten på dronningfløyen. 25.Txa6 Txe1+ 
26.Lf1 Lxa6 27.b5 Lc8 28.Dh7 c3 Stillin-
gen er håpløs for hvit.

25.Lxb7?! 25.b5! Variantene som følger 
her er ekstremt komplekse, så alle lesere 
som allerede sliter med kraftig hodepine 
anbefales å hoppe videre i partiet. 25...
Db6 (25...Da5? 26.Lxb7 Kxb7 27.Dd5+ 
Kb8 28.Dxc4+– Hvit angriper fra alle 
kanter her.) 26.Lxb7 Dxb7 27.Te7! Igjen 
ser vi dette tematiske offeret ødeleg-

ge den sorte stillingen fullstendig. 27...
Lxe7 28.fxe7 Tc8 29.Txa4 c3 30.bxc3 
dxc3 31.Lf4+ Ka8 32.b6 Dxb6 33.Le3 c2 
34.Dd5+ Kb8 35.Lf4+ Tc7 36.Tc4 Herfra 
har hvit forsert matt i 18 trekk. Lykke til!

25...Dxb7 26.Te7! 
En kraftpakke av et trekk.

26...Lxe7 Det er sjelden anbefalt å ta 
imot dette offeret, men det er vanskelig 
å kritisere Løvik for dette veldig naturlige 
trekket - sort henger tross alt med enda.

27.fxe7 Td5 28.Lf4+?! 28.Df4+! Ka8 
29.Dxf7 Løperen gjør en viktig jobb på g5.

28...Ka8 29.Dxf7 Dd7 30.Txa4 Te8 30...
c3! Sort har alt under kontroll og kan dytte 
bøndene avgårde.

31.Ta5 Txa5?! 31...Txe7! 32.Dg8+ Dd8! 
Ofrer et helt tårn, men vinner takket være 
fribøndene. 33.Dxd5+ Dxd5 34.Txd5 c3!

32.bxa5 Dc6? Et tilsynelatende solid 
trekk som får maskinen til å hoppe av 
forskrekkelse.

33.h4 

XABCDEFGHY

8k+-+r+-+(

7zp-+-zPQ+-'

6-+q+-+-+&

5zP-+-+-+-%

4-+pzp-vL-zP$

3+p+-+-zP-#

2-zP-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

33.a6! Stenger den sorte kongen inne 
og tvinger dermed den hvite dronningen 
til å stå i den lange diagonalen. 33...c3 
34.h4 cxb2 35.Dxb3 Dxa6 36.Dxb2 Db7 
37.Dxd4 Dxe7 38.h5+– Hvit vinner tak-
ket være fribøndene og en langt tryggere 
kongestilling.
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33...c3? 33...a6! Det var viktig for sort å få 
inn dette trekket før motstanderen igjen 
får muligheten, det hastet ikke å avansere 
med fribøndene.

34.Dxb3 34.a6!

34...c2 35.Kh2! De4 35...c1D? 36.Lxc1 
Dxc1 37.Dd5+ Kb8 38.Db5+ Kc7 39.Dxe8 
vinner enkelt.

36.a6! Nøkkeltrekket. Etter et par nøy-
aktige trekk er det nå hvit som står til 
vinst, og Tallaksen førte partiet trygt i 
havn herfra.

1–0 (43 trekk)

Etter at lagene deretter fikk inn hver sin 
fulltreffer, henholdsvis ved Bu Kvaløy for 
hjemmelaget og Mork for bergenserne, 
endte det med en knapp seier til helgens 
hjemmelag.

De friske finnmarkingene har som 
vanlig overprestert i årets serie, men 
måtte bite i gresset mot hittil lavtflygen-
de Nordstand hvor sistnevnte tok fullt 
hus på de tre nederste bordene og igjen 
belyste Altas store problem – selv med 
et fenomenalt toppnivå på de tre øverste 
bordene er det fortsatt tre bord igjen med 
poeng å spille om. Bror Thanke, en av se-
riens store veteraner, fortsatte sin gode 
poengfast og ekspederte Aksel Brasøy 
effektivt på sistebord. Etter en trygg re-
mis fra Rune Djurhuus mot unge Elham 
Abdulrauf kunne Nordquelle og nyer-
vervelsen Gustav Tørngren hente hjem 

lagpoengene med hver sin seier mot Mi-
kalsen senior og klubbnomaden Joachim 
Solberg.

K Solberg, Joachim (2221)
k Tørngren, Gustav (2229)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 Sf6 
5.Sc3 Sxd5 6.Sf3 Sc6 7.d4 a6 8.h3 g6 
9.Lc4 Le6 10.De2 Lg7 11.0–0 0–0 
12.Sxd5 Lxd5 13.Lxd5 Dxd5 14.Le3 
Tfd8 15.Tfd1 Td7 16.a3 Tad8 17.Td2 Db3 
18.Tad1 Td5 19.Tc1 Lf6 20.Tc3 Da4 21.Tc1 
Kg7 22.Tcd1 Db3 23.Tc1 e6 24.Tcd1 T8d7 
25.Tc1 Da4 26.Dc4 Da5 27.Tcd1 Dd8 
28.b4 Se7 29.g4 Kg8 30.Kg2 h5 31.De2 
Sc6 32.Dc4 hxg4 33.hxg4 Da8 34.De2 
Td8 35.Th1 b5 

XABCDEFGHY

8q+-tr-+k+(

7+-+-+p+-'

6p+n+pvlp+&

5+p+r+-+-%

4-zP-zP-+P+$

3zP-+-vLN+-#

2-+-tRQzPK+"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

Hvit sto ørlite bedre i utgangsstillingen, 
men etter at klokkene startet var det all-
tid Tørngren som presset med de sortene 
brikkene. Her gjør Solberg den avgjø-
rende feilen - ikke utypisk etter å ha blitt 
presset i mange trekk.

36.Th3? Sxd4! Gjennombruddet.

37.Lxd4 Txd4 38.Txd4 Txd4 39.g5 Lg7 
40.Kf1 Td8 41.Se5 Dd5 
Hvit står håpløst koordinert. Solberg ga 
opp etter at en kjapp varetelling avslørte 
røde tall i bonderegnskapet.

0–1

Stø kurs for favorittene

Enkelte optimister med tilhørighet til 
Nordre-Aker i Oslo kan ha påpekt at 
SK1911, til tross for å ha mistet Frode Ur-
kedal til motstander Offerspill, fortsatt 
har et stadig ungt og lovende lag med 
tsjekkiske Vojtech Plat som en stødig 
forsterkning på førstebord – men sjanse-
ne forble teoretiske. Etter noen effektive 
spilletimer ble det raskt klart at innsat-
sen på førstebord ble for platt og med tre 
individuelle seire signert Christiansen, 
Johansson og Ranaldi var det aldri tvil om 
hvor lagpoengene kom til å havne.

Det har skjedd rarere ting i verden enn 
at et desperat Asker skulle klare å få et 
stjernespekket Vålerenga ut av fatning, 
men til tross for poengnøden var den ru-
tinerte gjengen fra Asker aldri i nærheten. 
Nyervervelsen Yilmaz avga riktignok en 
remis mot Hillarp Persson på førstebord, 
og det samme gjorde en fredelig innstilt 
Anders Hobber i en søvndyssende affære 
mot normalt så angrepsglade Jøran Au-
lin-Jansson, men det var også det hele 
– Vålerenga vant resten av partiene og 
kunne fryde seg over en knusende seier i 
ruskeværet i Stavanger.

Et tilsynelatende solid trekk 
som får maskinen til å hoppe 
av forskrekkelse
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5. runde

Déjà vu for Magnus

David mot Goliath er en klisjé, men samti-
dig en treffende beskrivelse av oppgjøret 
SOSS – Offerspill med selveste verdens-
mesteren på startstreken for sistnevnte. 
Geir Sune Tallaksen Østmoe var ikke be-
væpnet med slynge, men viste igjen sitt 
høye toppnivå med en oppvisning i både 
regneferdigheter og posisjonsspill. Det 
er heller ingen enkel sak å holde nervene 
under kontroll når man står med ryggen 
mot veggen i møte med en spiller av Mag-
nus’ kaliber, men Østmoe holdt stand i 84 
trekk. Da var det ikke flere brikker igjen, 
selv om Magnus helt sikkert var innstilt 
på å fortsette vinstforsøkene noen timer 
til. Tro det eller ei, men dette var ikke 
den første remisen mellom disse to. Iføl-
ge Østmoe var dette det åttende partiet 
mot Magnus – den første remisen kom 
helt tilbake i år 2000, og den gang var det 
Østmoe som var storfavoritt.

en godt forberedt hvitspiller. Siden hadde 
derimot det rutinerte Askerlaget god kon-
troll og gikk seirende ut med sifrene 4-2. 
Særlig morsomt var generasjonspartiet 
mellom Aksel Bu Kvaløy og Bjarke Sahl, 
hvor sistnevnte fikk vist at de eldste fort-
satt er eldst (og best, i dette tilfellet).

K Fossan, Aleksander (2128)
k Aulin-Jansson, Jøran (2215)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.c3 Fossan-familiens spesialitet.

2...Sf6 3.e5 Sd5 4.d4 d6 5.Sf3 Lg4?? 

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7zpp+-zppzp-'

6-+-zp-+-+&

5+-zpnzP-+-%

4-+-zP-+l+$

3+-zP-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRNvLQmKL+R!

xabcdefghy

Dette trekket spilles ”aldri”. Vi skal kjapt 
se hvorfor, men den observante leser vil 
se at sorts to offiserer begge er ubeskyttet 
- det vitner om en litt løs stilling.

5...cxd4 Er teoretikernes førstevalg.

6.dxc5! dxc5 7.Lc4 Fossan er våken.

7...Lxf3 7...Le6 Redder offiseren, men 
neppe partiet etter 8.Sg5!; 7...e6 8.Lxd5! 
Dxd5 9.Da4+ Vinner løperen på g4.

8.Dxf3 e6 9.0–0 Sc6 10.Td1 Alarmen går 
allerede for sort.

10...Sxe5?

10...De7 11.Lxd5 exd5 12.Txd5 Sxe5 13.Dd1 
Td8 14.c4! Var heller ikke spesielt lystig 
for sort, men langt bedre enn partifort-
settelsen.

Stort flere poeng ble det imidlertid ikke 
på SOSS i dette oppgjøret. Stormester-
kollegene Tari og Christiansen ekspe-
derte Magne Sagafos og Bjørnar Byklum 
effektivt. Da hjalp det lite at Alexander 
Flaata holdt stand mot Lucas Ranaldi på 
sistebord – 5-1 og en kraftig kilevink til en 
av Eliteseriens mest rustne startoppstil-
linger i møte med gulljagende Offerspill.

Stadig tettere i bunnstriden

Asker var før runden nederst på tabellen 
og trengte desperat en seier mot ujevne 
Stavanger. Tabelljumboen fikk en dårlig 
start da humørspiller Jøran Aulin-Jansson 
åpenbart hadde stått opp på feil bein, og 
tapte kjapt mot hjemmelagets Aleksander 
Fossan. Det var ikke mange unøyaktighe-
ter den tidligere sjakkpresidenten gjorde 
i åpningen, men alle ble brutalt straffet av 

Les mer om dette i intervjuet 

med Geir Sune Tallaksen  

Østmoe på side 20..

11.Lb5+ Ke7 12.De2 Dc7 13.f4?! 13.c4! 
Var enda sterkere, men Fossan har god 
kontroll i partiet.

13...c4 14.fxe5 Dc5+ 15.Kh1 Dxb5 16.Sa3 
Da6 17.Sxc4 Tc8 18.Td4 Sb6? En siste feil 
som blir straffet på direkten.

19.Lg5+! Ke8 20.Tad1 
Hvit truer matt på d8.

20...Sd5 21.De4 Lc5 22.Txd5! exd5 
23.Dxd5 Hadde denne stillingen vært gitt 
i en oppgave hadde jeg rokert brennkvikt 
med sort, men det er dessverre ikke mulig 
her. Aulin-Jansson går like greit matt med 
sitt neste trekk.
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23...De6 24.Dd8+ Txd8 25.Txd8#

1–0

Bunnstriden i Eliteserien var før runden 
preget av en klar jumbo med flere lette-
re nervøse lag like foran. Takket være 
lagseire til både Nordstrand og SK 1911, 
og nevnte Asker, ligner det nå mer på 
en seig hengemyr. Bergens tapte klart 
mot gullkandidat Vålerenga etter å ha 
skrapet til seg remiser på de tre nederste 
bordene, men Vålerengas høye toppnivå 
på de resterende bordene ble for mye å 
håndtere for de værsyke bergenserne. 
Nevnte Nordstrand tok et langt steg mot 

et nytt år i Eliteserien med sterke 5-1 mot 
Tromsø. Selv om førstebordsspiller Rune 
Djuurhus virker å slite med formen etter 
et nytt tap, denne gang mot kompromiss-
løse Benjamin Arvola Notkevich, virker 
resten av det unge Nordstrand-laget skar-
pe og sultne. Lagseieren kom også uten 
en eneste remis, noe som gjør sluttresul-
tatet desto mer imponerende. 

Her er det vel verdt å nevne at IM-kan-
didat Andreas Tryggestad revansjerte fre-
dagens Offerspill-tap med en sterk seier 
med sorte brikker mot Gunnar Lund, 
mens Isak Sjøberg fortsatt virker å følge 
en meget lovende alternativ diett med en 
ny velsmakende seier, denne gang mot 
solide Mads Vestby-Ellingsen.

Regjerende seriemester SK 1911 vir-
ket også å ha fått opp dampen med sin 
kontrollerte 4-2 seier mot Alta. Jens Hjort 
Kjølberg forspiste seg på noen bønder 
markert med dødninghoder og gikk ned 
på brutalt vis mot Joachim Solberg på 
femtebord, men ellers hadde gjengen fra 
Nordre Aker god kontroll – godt hjulpet 
av seire på de to øverste bordene signert 
Vojtech Plat og Milton Pantzar, i tillegg 
til en stolpe på sjettebord fra «egenpro-
duserte» Max Dahl.

Bildetekst. Quibus ma volupid ipidemp 

oribusdam inus, ex eu
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6. runde

Sjokkseier til Nordstrand  
– krise i Bergen

Serieleder Offerspill stilte riktignok noe 
svakere enn i tidligere runder, men med et 
ratingsnitt på rundt 2400 var intet annet 
enn seier godt nok. Men i stedet for stø 
kurs mot klubbens første seriegull var-
tet debutanten opp med noe som lignet 
totalt havari på alle bord, og til slutt var 
det bare remiser fra Johansson og Ran-
aldi på poengtavlen. Eliteseriens svar på 
Clint Eastwood, Bror Thanke, imponerte 
igjen med en fin angrepsseier seier mot 
Kenneth Gvein. For ratingfavorittene 
hjalp det heller ikke at veteranen Djur-
huus spilte et av sine bedre partier det 
siste tiåret med en glimrende seier med 
de sorte brikkene mot Tari – et resultat 
som kunne ruinert et lite bookmakersel-
skap med den rette innsatsen. Offerspill 
var sant nok ikke heldige med uttellingen, 
men Nordstrand var nesten like overleg-
ne på spill som på poeng. Den sjakklige 
berg-og-dalbanen Daniel Nordquelle 
spratt opp på 4 av 6 individuelle poeng 
med følgende avslutning mot Offerspills 
Johannes Kvisla.

K Kvisla, Johannes L. (2212)
k Nordquelle, Daniel (2143)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.Sc3 c6 
5.Dc2 g6 6.Sf3 Lf5 7.Db3 Db6 8.Lf4 
Dxb3 9.axb3 Sd7 10.e3 Sgf6 11.h3 Lb4 
12.Sd2 0–0 13.g4 Le6 14.Lg2 Tfe8 15.0–
0 h5 16.f3 hxg4 17.hxg4 Sh7 18.Kf2 Lf8 
19.Th1 Lg7 20.b4 g5 21.Ld6 f5 22.gxf5 
Lxf5 23.Sb3 Te6 24.Lg3 Shf6 25.Sc5 
Sxc5 26.bxc5 Tf8 27.Txa7 Ld3 28.Ld6 
Sg4+ 29.Kg3 Sxe3 30.Lxf8 Sf5+ 31.Kh2 
Kxf8 32.Td1 Th6+ 33.Lh3 Lc2 34.Te1 
Sh4 35.Kg3 Lxd4 36.Txb7 Sg6 37.Ta1 
Se7 38.Kg2 Lxc5 

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7+R+-sn-+-'

6-+p+-+-tr&

5+-vlp+-zp-%

4-+-+-+-+$

3+-sN-+P+L#

2-zPl+-+K+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit har spilt et meget godt parti og har 
fått en kvalitet for bryet. Det er ikke helt 
enkelt å bryte gjennom, men i tråd med 
lagnavnet klinker Kvisla til med offerspill.

39.Sxd5? cxd5 40.Tc1 Spidder løperne, 
men Nordquelle finner en avgjørende 
forsvarsressurs i trekk 40 - imponerende.

40...g4! 41.Lxg4 Ld6 Poenget og en real 
kalddusj for hvit - nå reddes sort av res-
sursen Tg6–h2. Nordquelle forvaltet for-
delen godt og dro i land en viktig seier.

42.Kg1 Lh2+ 43.Kg2 Lf4 44.Te1 Th7 
45.Td7 La4 46.Td8+ Kf7 47.Ta8 Th2+ 
48.Kg1 Lb5 49.Le6+ Kg7 50.Ta7 Kf6 
51.Txe7 Kxe7 52.Lxd5+ Kf6 53.Te4 Lc7 
54.Lc4 Ld7 55.Te2 Th4 56.b3 Lb6+ 
57.Kg2 Th7 58.Td2 Tg7+ 59.Kf1 Ke5 
60.Ke2 Kf4 61.Td6 Lc5 62.Tf6+ Ke5 
63.Ta6 Tg2+ 64.Ke1 Lb4+ 65.Kf1 Tb2 
66.Th6 Kf4 67.Th7 Lf5 68.Th4+ Kg3

0–1

Det var ikke like sjokkerende, men vel så 
bekymringsfullt, at Bergens til tross for 
hvitseier på førstebord likevel tapte 4-2 
mot et fortsatt redusert Asker. Dermed 
kunne sistnevnte krype fornøyd opp på 
sikker plass, mens bergenserne nå måtte 
utstyre seg med stadig sterkere kikkert 
for å se lagene på trygg grunn. Med sine 
to lagpoeng var Bergens nå godt plantet i 
nedrykkssumpen til lettere fortvilelse for 

et lag som nå virket svært avhengig av å 
overprestere i tredje og siste helg.
Askers tredjebordspiller Bjarke Sahl vist 
glimt av gammel storhet i årets serie, og 
sortpartiet mot Kjetil Stokke var intet 
unntak:

K Stokke, Kjetil (2321)
k Sahl, Bjarke (2309)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.c4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sc3 Lg7 5.d3 
0–0 6.e4 d6 7.Sge2 Sc6 8.0–0 e5 9.Sd5 
f4 Stokke er kjent som en sterk teoretiker 
og har sett mye på dette systemet.

10.gxf4 Sh5 11.Kh1 Dh4 

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zppzp-+-vlp'

6-+nzp-+p+&

5+-+Nzp-+n%

4-+P+PzP-wq$

3+-+P+-+-#

2PzP-+NzPLzP"

1tR-vLQ+R+K!

xabcdefghy

Sahl virker også oppdatert, men tidsbru-
ken var i kraftig favør hvit her noe som 
må ha virket betryggende for seierslystne 
bergensere.

12.Sxc7? 12.f5! Som vi skal se er det av-
gjørende at hvit legger inn dette trekket 
først. Stokke spilte fortsatt meget raskt, 
men avslørte etter partiet at han hadde 
bommet på trekkrekkefølgen her.

12...exf4! 13.Sg1 f3! Briljant av Sahl. Nå 
rekker ikke hvit å blokkere sorts angrep 
som planlagt, og da hjelper det ikke med 
fordel på klokken.

14.Sxf3 
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XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zppsN-+-vlp'

6-+nzp-+p+&

5+-+-+-+n%

4-+P+P+-wq$

3+-+P+N+-#

2PzP-+-zPLzP"

1tR-vLQ+R+K!

xabcdefghy

14...Txf3! 15.Dxf3 Le5 16.h3 Sd4 Den 
sorte stillingen spiller seg selv.

17.De3 Lf4! Enda et offer for å tvinge den 
hvite dronningen bort fra forsvaret av 
h3–bonden. Dette er som å se Bjarke fra 
velmaktsdagene.

18.Dxd4 Lxh3 19.Te1 Le5 19...Tf8 Var 
faktisk matt i maksimalt ti trekk, men 
dette kan knapt kalles en skjønnhetsfeil. 
20.De3 Lg4+ 21.Kg1 Dh2+ 22.Kf1 Tf8 
23.Te2 Sg3+ 24.Ke1 Dg1+ 25.Kd2 Lxe2 
Et perfekt angrepsparti fra Sahl, mens 
Stokke må ha irritert seg grønn over å 
ha blitt overrumplet på eget åpningster-
ritorium.

0–1

Tromsø slo favoritten

Iherdig kjemping holdt ikke for de regje-
rende seriemestrene fra 19/20-seson-
gen, SK 1911, som måtte bite i gresset 
mot fortsatt overpresterende Tromsø i 
et oppgjør hvor kun vinneren ville ha re-
elle muligheter for medalje, mens taperen 
ville stå igjen på perrongen. Det betyr at 
førstnevnte nå kommer til å ta færre po-
eng enn i gullsesongen – selv med seier 
i de tre resterende lagkampene. Kampen 
ble avgjort på de to nederste bordene 
hvor Tromsø knep seier i begge oppgjør 
til tross for at både Dahl og Kjølberg for-
søkte å fossro i land lagpoenget.

Bunnoppgjøret mellom SOSS og 
Alta var en typisk «firepoengskamp» 
hvor begge lag, med henholdsvis 1 og 2 

lagpoeng, var dypt avhengig av flere lag-
poeng på kontoen. Da gikk det som det 
ofte gjør i slike oppgjør – uavgjort! Mat-
vey Galchenko gjør det som vanlig godt i 
Eliteserien og hentet hjem en ny seier på 
andrebord, denne gang mot Magne Saga-
fos, men seier på sjettebord ved Alexan-
der Flaata mot Aksel Brasøy ga utligning. 
3-3 var et noe frustrerende resultat for 
begge lag, men neppe mindre enn fortjent 
ut ifra spill og sjanser. 

Det ble en runde i tørketrommelen for 
Stavanger mot et Vålerenga som med gull 
i sikte kun tillot seg å avgi to remiser med 
seire på bord 2-5. Et ulykksalig dronning-
bytte fra Eirik Fossan og en rekke ellers 
kontrollerte seire ga Oslo-laget delt le-
delse etter seks serierunder.

K Fossan, Erik (2330)
k Hammer, Jon Ludvig (2613)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+k+p+-'

6p+-zP-+p+&

5+pwq-+p+-%

4-+-+-zP-+$

3zP-+-+P+p#

2-zP-wQ-+-zP"

1+-+-+K+-!

xabcdefghy

Det er ingen tvil om at det er sort som 
presser, men det var fortsatt håp for hvit 
her. Optimistiske rogalendinger kom 
raskt ned på jorden igjen etter følgende 
mageplask:

36.De2?? Fossan hadde imidlertid føl-
gende redning: 36.b4! Dxd6 37.De3= Hvit 
har god kontroll på sine egne bønder og 
kan konsentrere seg om å likvidere sorts 
h3–bonde ved anledning.

36...Dc4! Tvinger frem et mildt sagt for-
delaktig dronningbytte.

Optimistiske 
rogalendinger 
kom raskt ned  
på jorden igjen 
etter følgende  

mageplask

37.Dxc4 bxc4 38.Kf2 Kxd6 Sluttspillet 
ser mistenkelig godt ut for sort - aktiv 
konge, bedre struktur og en merbonde 
bekrefter det.

39.Kg3 Kd5 40.Kh4 Dette fører ingen-
steds for hvit.

40...Kd4 41.Kg5 Ke3

0–1

7. runde

Vålerenga til topps

Etter å ha jaget etter hverandre hele se-
songen var det klart for gullkamp mellom 
Vålerenga og Offerspill i sjuende runde 
av Eliteserien. Den ble imidlertid aldri 
spennende da førstnevnte kom toppet, 
forberedt og åpenbart skarpest til mat-
chen. Anført av tyrkiske Mustafa Yilmaz 
på førstebord vant Vålerenga hele 5-1. Tari 
måtte strekke våpen mot nevnte Yilmaz 
på førstebord, mens Hammer vant det 
norske stormesteroppgjøret på tredjebord 
mot Johan Salomon. Hammer virker å ha 
funnet tilbake til seg selv denne sesongen 
og har vist tidvis gnistrende god sjakk i sin 
debutsesong for Vålerenga. Offerspill fikk 
bare med seg to remiser og tapte dermed 
5-1 for andre lagkamp på rad.
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←

Førstebordsspiller Jovanka Houska tok et viktig 

halvpoeng mot Benjamin Arvola for å sikre remis 

mellom Bergen og Tromsø.

Monika Machlik fortsetter å klatre 

på ratinglistene, og er i øyeblikket 

øverst blant aktive kvinner.
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K Hammer, Jon Ludvig (2613)
k Salomon, Johan (2495)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.Sf3 a6 4.d4 cxd4 
5.Sxd4 b5 6.Ld3 Lb7 7.0–0 Sc6 8.Sxc6 
Lxc6 9.De2 Sf6 10.Lg5 Le7 11.e5 Sd5 
12.Sxd5 Lxg5 13.Sb4 Le7 14.Sxc6 dxc6 
15.a4 Tc8 16.axb5 axb5 17.Tfd1 Db6

XABCDEFGHY

8-+r+k+-tr(

7+-+-vlpzpp'

6-wqp+p+-+&

5+p+-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+L+-+-#

2-zPP+QzPPzP"

1tR-+R+-mK-!

xabcdefghy

Stillingen virker relativt balansert ulike-
fargede løpere og likt materiell. Sort har 
fått dronningen av veien og planlegger 
nå rokade, men det vil ikke Hammer ha 
noe av.

18.Lxh7! Som lyn fra klar himmel. Ham-
mer må ha regnet langt med. Løperen kan 
ikke slås, men blir fanget av sorts neste 
trekk.

18...g6 18...Txh7 19.Dd3! Truer både tår-
net på h7 og en avgjørende invasjon på d7.

19.Lxg6! fxg6 20.Dg4 Sorts kongestilling 
er et sørgelig skue.

20...Kf7 21.Td7 Thd8 22.Df3+ Ke8 

XABCDEFGHY

8-+rtrk+-+(

7+-+Rvl-+-'

6-wqp+p+p+&

5+p+-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+Q+-#

2-zPP+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

23.Txe7+! Hammer er virkelig i storform 
og kler nå den sorte kongen fullstendig 
naken.

23...Kxe7 24.Df6+ Ke8 25.Dxe6+ Kf8 
26.Df6+ Kg8 27.Dxg6+ Kh8 28.Dh5+! 
Dekker ”sekkematt-feltet” på d1 og forbe-
reder å svinge tårnet over til kongefløyen.

28...Kg8 29.Ta3 Hvit har et tårn mindre, 
men det er ingen fare - angrepet avgjør.

29...Tc7 30.Th3 Tg7 31.e6 Dd4 32.Dh8#

1–0

Dessverre var det store problemer med 
liveoverføringen av runden, men trekk fra 
gullkampen ble lagt ut fortløpende for å 
døyve abstinensene til ivrige skuelystne.

Dermed måtte det et mellomstort 
mirakel til for å riste Vålerenga løs fra 
førsteplassen, mens Offerspill plutselig 
måtte konsentrere seg om å sikre sølv-
medaljene med både Nordstrand og 
Tromsø jagende bakfra.

Medaljejagende Nordstrand tok opp-
skriftsmessig ledelsen 3-1 mot bunnlaget 
SOSS, men fikk så to nesestyvere og måt-
te nøye seg med 3-3 og uavgjort. Det var 
ikke godt nok for noen av lagene, og særlig 
var det kritisk for SOSS som med stø kurs 
for nedrykk virkelig savnet sin førstebord-
spiller Tallaksen Østmoe denne helgen. 

Utrydningstruede Bergens gikk opp 
i ledelsen 3-1 mot Tromsø, men takket 
være full klaff i de to gjenværende parti-
ene reddet tromsøværingene lagpoenget 
med et langtrukkent nødskrik. Bergens 

hadde for anledningen britiske Jovanka 
Houska inne på førstebord som i sin se-
songdebut holdt stormester Arvola Not-
kevich til remis.

Regjerende seriemester SK 1911 så 
ut til å ha innsett at det i år kom til å bli 
en plassering midt på tabellen og stilte 
svært redusert til sesongens siste spil-
lehelg. De fikk svi for dette mot et As-
ker-lag som hadde motsatt strategi med 
forsterkningene Normunds Miezis og 
Berge Østenstad på de to første bordene. 
Forsterkningene så ved første øyekast ut 
som det motsatte da både latviske Miesiz 
og Østenstad gikk rett ned mot IM-kan-
didat Eivind Olav Risting og svenske Isak 
Storme, men ellers hadde Asker full kon-
troll og kunne kontrollere inn seier med 
sifrene 4-2. Dermed så rutinerte Asker ut 
til å gjøre som vanlig, nemlig å mobilisere 
kraftig til siste spillehelg og dermed redde 
en ellers miserabel sesong.

K Storme, Isak (2331)
k Østenstad, Berge (2455)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-zpl+-+p'

6-zpn+-zpq+&

5+-snNzp-+-%

4r+P+P+-zP$

3+-+-+-zP-#

2PvLQ+-zPL+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Hvit har en solid fordel med løperparet 
og en aktiv hest i midten av brettet, men 
Østenstads følgende forsøk på aktivitet 
slår tilbake på ham.

26...Sd4? 27.Lxd4 exd4 28.Sxc7 Hvorfor 
ikke? En bonde er en bonde.

28...Lc6 29.Db2! Sikter seg inn på to sva-
ke bønder.
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29...Txc4 30.Dxb6 Lxe4 Østenstad star-
ter en runde med slagvekslinger, men 
Storme har full kontroll.

31.Tac1 Lxg2 32.Txc4! Lxf1 33.Dxc5 Tru-
er tårnet på f8 og løperen på f1. Østenstad 
blir dermed tvunget til å bytte av til et håp-
løst sluttspill.

33...Lxc4 34.Dxf8+ Lg8 

XABCDEFGHY

8-+-+-wQlmk(

7+-sN-+-+p'

6-+-+-zpq+&

5+-+-+-+-%

4-+-zp-+-zP$

3+-+-+-zP-#

2P+-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

35.Se6? 35.Sd5! d3 36.Sf4 var en mer 
nøyaktig vei til mål.

35...d3? 35...Df7! Tvinger frem flere byt-
ter. Plutselig er ikke seieren så triviell for 
hvit. 36.Dxf7 Lxf7 37.Sxd4 Lxa2 Det er 
ingen tvil om at hvit står best, men det er 
en lang vei til seier herfra.

36.Sf4! 
Nå har hvit ”drømmestillingen” i behold.

36...Df7 37.Dd8 Kg7 38.a3 En passende 
avslutning. Fribonden på d3 ryker og med 
to bønder i minus ga stormesteren opp.

1–0

Alta har for vane å overprestere i Elite-
serien, men i år har det lugget på bret-
tet. Mot Stavanger var det imidlertid god 
kontroll, og altaværene vant alle sine tre 
hvitpartier anført av en storspillende El-
ham Abdulrauf vant Alta 4,5 – 1,5. Abdul-
rauf slo ellers solide Levi André Tallak-
sen på førstebord og trengte nå «bare» 
1 av 2 poeng på de siste rundene for å ta 
sitt andre napp i IM-tittelen. Med dette 

tapet ble Tallaksens muligheter for IM-
napp svært redusert, og regnemaskinen 
fra Sørlandet måtte nå vinne begge sine 
gjenværende partier – ingen lett oppgave 
på det knallharde førstebordet.

Også Isak Sjøberg hadde gode mulig-
heter for tittelnorm før de to siste rundene 
og trengte i likhet med Abdulrauf 1 av 2 
poeng. I tillegg til nevnte Tallaksen kunne 
også Risting og Gunnar Lund fra Tromsø 
ta IM-norm, men begge var avhengig av 
full pott i de siste rundene.

8. runde

SOSS klare for nedrykk 
– Vålerenga seriemester!

Premisset før Vålerenga – Alta i den åt-
tende runden var klart – Vålerenga ville 
bli seriemestere med seier grunnet seier 
innbyrdes oppgjør mot Offerspill, mens 
Alta var i desperat poengnød og på jakt et-
ter en sensasjonsseier. Den ble det imid-
lertid ikke noe av, selv om Abdulrauf og 
Matvey Galchenko spilte sterke remiser 
på de to første bordene mot Yilmaz og Ev-
geny Romanov fra Vålerenga. På de andre 
fire bordene forsynte Vålerenga seg grovt 
av poengfatet og avga bare én remis. Der-
med ble seieren komfortable 4,5 – 1,5 og 
det femte seriegullet i Oslo-klubbens his-
torie. Alta var nå avhengig av poeng i siste 
runde mot Bergens for å unngå nedrykk.

Offerspill stilte svekket mot Bergens, 
men var likevel ansett som favoritter i et 
oppgjør som langt på vei kunne sikre dem 
sølvmedaljene. Det ble ingen enkel opp-
gave mot poengjagene bergensere, men 
danske Ellen Fredericia Nilssen avgjorde 
for Offerspill med sin sluttspillseier mot 
Afras Mansoor. Dermed tok Offerspill et 
langt steg mot sølv og europacup-plass, 
mens Bergens måtte mobilisere til søn-
dagens nedrykksduell mot Alta. En liten 
trøst for Bergens var det at Kjell Arne 
Mork fikk vise frem gamle kunster med 
de hvite brikkene mot Kristoffer Madland:

K Mork, Kjell Arne (2241)
k Madland, Kristoffer (2168)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

XABCDEFGHY

8-+-tr-trk+(

7+lwq-zppvlp'

6p+-+-+psn&

5+pzpnzP-+-%

4-+-+N+-+$

3+-zP-+N+P#

2PzPL+QzPP+"

1+-vLRtR-mK-!

xabcdefghy

Hvit står komfortabelt og har brikkene i 
gode posisjoner. Sort sliter med hesten 
på h6, i tillegg til at det er vanskelig å fin-
ne en åpenbar plan i stillingen. Madland 
velger et ventetrekk, men blir satt på yt-
terligere press av en våken motstander.

18...Kh8 For å gi rom til hesten på g8, men 
dette blir som å si ”pass”.

18...c4 er et av maskinens forslag, men 
heller ikke dette er noen fest for sort.

19.Seg5! Db6 20.Sh4 

XABCDEFGHY

8-+-tr-tr-mk(

7+l+-zppvlp'

6pwq-+-+psn&

5+pzpnzP-sN-%

4-+-+-+-sN$

3+-zP-+-+P#

2PzPL+QzPP+"

1+-vLRtR-mK-!

xabcdefghy

20.e6! f6 Dette er trekket hvit ønsker at 
sort skal spille. 21.Sxh7! Med mye av det 
samme som i partiet.

20...f6? Forsøker å jage vekk hvits brik-
ker, men inviterer i stedet bare reven inn 
i hønsegården.
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21.Sxh7! Kxh7 22.Lxg6+ Kg8 23.Lxh6! 
fxe5 23...Lxh6 24.Dh5 Er like håpløst for 
sort.

24.Lxg7 Kxg7 25.Dxe5+ Df6 26.Lc2 
Dxe5 27.Txe5 Kf7 28.Tde1 Td7 29.Lf5 
Tc7 30.Le6+

1–0

SOSS var avhengig av seier mot reduserte 
SK 1911 for å holde liv i håpet om fortsatt 
Eliteseriespill neste sesong, men tapte en 
jevn kamp 2,5 – 3,5. Kjølberg og Risting 
slo sine eldre og noe mer rustne motstan-
dere Astrup og Sagafos i jevne partier og 
vippet dermed lagkampen i Oslo-lagets 
favør. Dermed må sørlendingene ta tu-
ren ned til Østlandsserien neste sesong, 
mens SK 1911 fortsatt lå an til en litt begi-
venhetsløs sesong midt på tabellen.

Overpresterende Nordstrand sikret 
medaljer med sin seier 4-2 mot Asker 
i åttende runde anført av den svenske 
stormesteren Erik Blomqvists seier på 
førstebord mot Miezis – en forsterkning 
enda hadde til gode å overbevis på Askers 
førstebord. Det var ikke det eneste Nord-
strand hadde å juble for i denne kampen da 
Isak Sjøberg snudde partiet på rekordfart 
mot en imploderende Martin Haubro og 
sikret seg sitt første IM-napp. Også Andre-
as Tryggestad imponerte med seier mot 
stormester Jonathan Tisdall, og da hjalp 
det ikke at lunefulle Jøran Aulin-Jansson 
vant på sjettebord for Asker – en trygg sei-
er for Nordstrand som nå spilte for sølv- og 
bronsemedaljer i siste runde. 

Konkurranse om de medaljene kom 
de ikke til å få fra Tromsø som måtte se 
medaljesjansene svinne hen etter tap 2,5 
– 3,5 i en jevn kamp mot Stavanger. Med 
fem remiser kunne Petter Fossan avgjøre 
på femtebord med sin fine seier mot Frode 
Bull Jæger.

K Fossan, Petter (2280)
k Jæger, Frode Bull (2132)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

XABCDEFGHY

8-+rtr-+k+(

7+p+q+pzp-'

6p+-+l+-zp&

5+-+ptR-+-%

4-+-wQ-+-+$

3+-zP-+-zP-#

2PzPL+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Sort står litt dårligere, men det var ingen 
krise før Bull Jægers plutselige kollaps i 
neste trekk.
24...Dc6? Uoppmerksomt. Plutselig får 
Fossan demonstrere sin taktiske teft.

24...Db5! Hindrer hvits plan og aktivise-
rer dronningen.

25.Dd3! g6 26.Txe6! Et ødeleggelsesof-
fer som legger sorts kongestilling i ruiner.

26...fxe6 27.Dxg6+ Kf8 28.Txe6

1–0

9.runde

Alta nede, Bergens oppe

Eliteseriens to topplag, Vålerenga og 
Offerspill, vant begge oppskriftsmes-
sige seire mot henholdsvis Tromsø og 
Stavanger. Offerspills margin var den 
mest imponerende, med 5,5 – 0,5 mot 
svimle rogalendinger, mens Våleren-
ga kontrollerte inn 3,5 – 2,5 til tross for 
forfall på sjettebord fra Anders Hobber. 
Blant matchvinnerne var Tor Fredrik Kaa-
sen som fikk muligheten til å hjemsøke 
sine gamle lagkamerater, her med seier 
mot Bull Jæger som nok allerede har for-
trengt denne spillehelgen.

Dermed ble det gull til Vålerenga, sølv 
til Offerspill og bronse til Nordstrand på 
tross av tap i Oslo-oppgjøret mot et ungt 
SK 1911-lag. Risting kunne ta IM-napp 
med seier mot svenske Blomqvist på før-
stebord, og fikk en fin stilling ut fra åpnin-
gen, men måtte gi tapt mot stormesteren. 
SK 1911 vant imidlertid på de neste tre 
bordene, og særlig imponerte Aleksan-
der Lindbøl med en fin kontringsseier 
mot en Isak Sjøberg i tittelnormrus på 
tredjebord.

K Sjøberg, Isak (2287)
k Lindbøl, Aleksander (2218)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

XABCDEFGHY

8r+-+r+-mk(

7zp-wq-+pzp-'

6Nzpp+-zp-+&

5+-+l+-+-%

4-+-zPLsn-zp$

3+-zP-+-+P#

2PzPQ+-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Hvit er neppe fornøyd med stillingen og 
sliter litt med koordinasjonen her, men 
partiet tar virkelig fyr etter Lindbøls invi-
tasjon til materiell ubalanse i neste trekk.

21...De7?! 
Ikke det beste, men et spennende valg.

21...Dd6! Var veien til en risikofri fordel 
for sort, særlg takket være den sterke 
hesten på f4.

22.Lxd5 Dxe1+ 23.Txe1 Txe1+ 24.Kh2 
Sxd5 25.c4 Se7 26.Dd2 Ta1 27.De2?! 
Inviterer sorts hest tilbake i partiet.

27.De3 Sg6 28.Sb4 Med fin fordel for hvit.

27...Sg6! Nå er f4–feltet ledig. En liten, 
men betydningsfull forskjell fra alterna-
tivet 27.De3.
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28.Sb4 c5 29.dxc5 bxc5 30.Dh5+ Kg8 
31.Dxc5 Te8 32.Sd3 Td1 33.Da3? 
Sjøberg sprekker og lar Lindbøl aktivisere 
begge sine tårn.

33...Td8! 34.Sb4 T8d2 Nå jobber sorts 
brikker harmonisk og fint sammen, mens 
hvit aldri får fribøndene avgårde.

35.Df3 Tf1 36.Sd3 Tdd1 37.g3 hxg3+ 
38.Kxg3 Tg1+ 38...Th1! Truer dronning-
vinst med det andre tårnet i neste trekk.

39.Kh2 f5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+pzp-'

6-+-+-+n+&

5+-+-+p+-%

4-+P+-+-+$

3+-+N+Q+P#

2PzP-+-zP-mK"

1+-+r+-tr-!

xabcdefghy

40.b3? Like før tidskontrollen kommer 
den avgjørende tabben.

40.Da8+ Kh7 41.Df3= Maskinen indikerer 
at sort ikke har noe bedre enn evigsjakk 
her, utrolig nok. Isteden griper Lindbøl 
muligheten etter Sjøbergs feil i partiet.

40...Sh4! Sorts brikker svermer rundt 
den hvite kongen. Det er ikke helt enkelt, 
men sort vinner i alle varianter. Sjøberg 
hadde sett nok.

0–1

Nedrykksklare SOSS avsluttet som de 
startet årets sesong og tapte 4-2, denne 
gang mot Asker. Førstebordspiller Miezis 
slo Sagafos og fikk endelig en seier, og 
det samme gjorde ringreven Østenstad 
på andrebord. Asker endte dermed helt 
oppe på sjetteplass, til tross for å ha liknet 
en soleklar jumbo tidligere i sesongen. 
SOSS blir avhengig av å mobilisere i en 

sterk Østlandsserie neste sesong for å 
kunne komme tilbake på toppnivå.

Med medaljestriden avgjort var alles 
øyne rettet mot bunnstriden og oppgjøret 
Alta – Bergens. Alta hadde ett lagpoeng 
å gå på, og ville dermed redde plassen 
med uavgjort. Det ble ikke mye bedre for 
Bergens da Abdulraf, som bare trengte 
remis på førstebord mot Jovanka Houska 
for å sikre sin andre IM-norm, virket å få 
inn en forberedelse og feide brettet med 
nevnte Houska.

Til tross for dette var det grunn for re-
ell optimisme i Bergens-leiren med gode 
stillinger for Bern, Gullaksen, Gabriel-
sen og Demac. Gabrielsens store fordel 
forduftet plutselig, men remis var fort-
satt innenfor rekkevidde da han «glemte 
klokken» og tapte partiet – nå gikk alle 
alarmene i Bergen. Klubbformann og 
lagleder Eirik Gullaksen førte imidlertid 
an med en fin seier med de sorte brikkene 
mot uberegnelige Erlend Mikalsen, mens 
Demac og Bern samlet tok 1,5 poeng mot 
André Nielsen og Matvey Galchenko.

K Mikalsen, Erlend (2373)
k Gullaksen, Eirik (2345)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5 
5.Sb5 d6 6.g3 Le7 7.Lg2 a6 8.S5c3 Sf6 
9.Sd5 Sxd5 10.exd5 Sd4 11.0–0 0–0 
12.c3 Sf5 13.a4 Ld7 14.a5 b6 15.axb6 
Dxb6 16.Sa3 Tfc8 17.Te1 a5 18.Lf1 a4 
19.Sc2 Ld8 20.Lg2 h6 21.Dd3 Se7 22.Sb4 
Db5 23.Dxb5 Lxb5 24.f4 f6 25.fxe5 fxe5 
26.Lh3 Tcb8 27.Le6+ Kh8 28.Te4 La5 
29.Ld2 Tf8

XABCDEFGHY

8r+-+-tr-mk(

7+-+-sn-zp-'

6-+-zpL+-zp&

5vll+Pzp-+-%

4psN-+R+-+$

3+-zP-+-zP-#

2-zP-vL-+-zP"

1tR-+-+-mK-!

xabcdefghy

Stillingen virker lettere å spille for sort, 
men objektivt sett er den fortsatt i balan-
se. Mikalsen prøver å gjøre fremskritt 
med sitt neste trekk, men svekker isteden 
bare egen stilling.

30.c4? Lb6+! 31.Kh1 31.Le3 Lxe3+ 
32.Txe3 Lxc4 var objektivt sett bedre, 
men ikke særlig mye lystigere for hvit.

31...Le8 32.Te2 Sf5! 33.Lxf5 Txf5 34.g4 
Tf8 Sort nyter godt av et sterkt løperpar 
og en åpen f-linje.

35.Kg2 Lg6 36.Tc1 a3! 
Får med den siste offiseren i angrepet.

37.bxa3 Txa3 38.Le1 Ta4 38...Le3! 
Vinner materiell direkte - tårnet er truet 
samtidig som sort åpner opp for den an-
dre løperen på e4. 39.Td1 Le4+!

39.h3 Lc5 40.Ta2 Txb4! 41.Lxb4 Le4+ 
42.Kh2 Lxb4 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+-+-+-zp-'

6-+-zp-+-zp&

5+-+Pzp-+-%

4-vlP+l+P+$

3+-+-+-+P#

2R+-+-+-mK"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

 Med to råsterke løpere for et tårn har sort 
avgjørende fordel, og Gullaksen førte par-
tiet trygt i havn.

0–1 (47 trekk)

Til slutt vant også Afras Mansoor et ka-
otisk parti på sjettebord mot Joachim 
Solberg og sikret lagseier med sifrene 
3,5 – 2,5. Bergens passerte med dette 
Alta og sendte finnmarkingene tilbake 
til Finnmark – og ut av Eliteserien.
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Tabell Eliteserien

1 Vålerenga 9 7 2 0 37.0 16

2 Offerspill 9 7 0 2 34.0 14

3 Nordstrand 9 5 1 3 32.0 11

4 SK 1911 9 4 2 3 27.0 10

5 Tromsø 9 4 1 4 26.5 9

6 Asker 9 4 0 5 22.5 8 +

7 Stavanger 9 4 0 5 21.0 8 -

8 Bergens 9 2 2 5 23.5 6

9 Alta 9 2 1 6 25.0 5

10 SOSS 9 0 3 6 21.5 3

Tromsøværingene Gunnar Lund og 

Pål Røyset tok hver sin sterke remis 

mot Eliteserievinnere Kristian Stu-

vik Holm og Jon Ludvig Hammer i 

siste runde.
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Veien fra eneste juniorspiller i den loka-
le sjakklubben i Kristiansand til remis 
mot kanskje tidenes beste sjakkspiller 
høres ut som noe for Netflix, men det er 
altså historien om Geir Sune Tallaksen 
Østmoe. Som ung var han en lovende 
spiller, men vil ikke karakterisere seg 
selv som en barnestjerne – selv om han 
raskt gjorde seg bemerket på den na-
sjonale scenen med flere norgesmes-
terskap i beltet. Nå er han nærmere enn 
noen gang den høyeste tittelen av dem 
alle etter å ha tatt sitt andre stormester-
napp i Kragerø. Også har han spilt remis 
mot Magnus, da.

- Jeg lærte sjakk av min far, vi er uenige 
om når, men jeg begynte i klubb da jeg var 
11, forteller Geir Sune (37).

Den etter hvert så sterke sjakkspille-
ren vokste opp som den eldste av tre søs-
ken i Søgne like ved Kristiansand. Han 
bemerker at den store interessen for sjakk 
først dukket opp da han tilfeldigvis kom 
over en sjakkbok på det lokale biblioteket. 
Boken fanget den unge guttens interesse 
og mer skulle det ikke til – han var bitt av 
sjakkbasillen.

Satt mye alene

Like etter at resten av sjakkbøkene fra bi-
blioteket var fortært begynte altså even-
tyret i klubb, og siden har han knapt sett 
seg tilbake – men sørlendingen forteller 
om en tidvis ensom tilværelse som sjak-
kinteressert junior i den lokale klubben.

- Da jeg begynte i klubben var jeg 
yngst. Man kunne telle antall juniorer i 
klubben på én hånd, og jeg satt mye for 
meg selv og leste.

Men fremgangen kom raskt og bare et 
år etter sin inntreden i klubbmiljøet hadde 
han etablert seg som en av landets beste 
spillere i sin aldersklasse. Der holdt han 
seg, og markerte seg ved å bli Norgesmes-
ter i aldersbestemte klasser flere ganger.

Tallaksen Østmoe omtaler sluttspillek-
spert Jarl Ulrichsen som en inspirasjons-
kilde, og peker på ham som en av årsake-
ne til at han etter hvert fikk interesse for 
studier og problemsjakk.

- En bok jeg lånte hadde noen studier 
av ham, og den verdenen ble jeg veldig 
fascinert av. Det gikk en del år før jeg kun-
ne kalle meg studiekomponist, men jeg 
har hele tiden likt det å løse studier.

Laget sjakkstudie på bussen

Sørlandsperlen forteller at han tidlig be-
gynte å komponere egne sjakkoppgaver. 
Den første kom allerede som 13-åring da 
han fikk en kombinasjonsoppgave på tre 
trekk publisert i Norsk Sjakkblad. I 2012 
ble han for alvor sjakkomponist.

- Hvor lang tid bruker du typisk å kom-
ponere slike oppgaver?

- Det er vanskelig å si, det varierer jo, 
men den kjappeste jeg har laget tok jeg 
på bussen på vei hjem fra jobb, humrer 
Tallaksen Østmoe.

Det går imidlertid ikke så fort med alle 
studiene, og noen ideer sysler han med i 
flere år før han er i mål.

- Inspirasjonen går opp og ned. Skal 
man lage en ordentlig god studie må in-
spirasjonen være der, den er vanskelig å 
tvinge frem. Jeg prøver en stund først uten 
computer, men før eller siden må den inn i 
bildet for å kvalitetssjekke, forklarer han.

Ungdomsmiljøet har betydd  
mye for meg

Det er allerede skrevet bok om temaet, 
men Geir Sune har selv stilt seg et spørs-
mål som ikke er helt ukjent for sjakkspil-
lere – sjakken eller livet?

Fra biblioteket i Søgne til  
neglebiter mot verdensmesteren

TEKST: Joachim B. Nilsen

Geir Sune Tallaksen 
Østmoe

Født 1985. Internasjonal mester, 

studiekomponist og studiedom-

mer. Representerer SOSS. Debu-

terte i eliteklassen som 16-åring 

i 2001, og spilte stikkamp om 

kongepokalen i 2007. Har nå to 

stormesternapp. 

←

Geir Sune i Rådhuset i Porsgrunn, klar for 

stikkamp om Norgesmestertittelen i 2007.

FOTO: Bjørn Berg Johansen
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– På et tidspunkt lurer man på om 
sjakken er livet, om man skal prøve å bli 
profesjonell. Men jeg har tatt det samme 
valget i sjakken som med musikken, som 
er den andre store interessen min (Geir 
Sune har absolutt gehør, red. anm.). Jeg 
har holdt det på hobbyplan, man kan jo gå 
lei hvis det jobbes for intenst. Det kunne 
skjedd med sjakken også, forklarer han.

Helt siden oppstarten i klubb har han 
trivdes godt med sjakk som en hobby, selv 
om noen perioder har vært veldig rolige. 
En av disse var oppholdet på bibelskole 
i Australia i ungdomsårene, uten at det 
virket å prege ham på brettet etterpå.

- Det var mitt første lengre opphold fra 
sjakken, men da jeg kom tilbake merket 
jeg knapt at jeg hadde vært borte. Da var 
det ekstra gøy å spille igjen.

Det er ingen tvil om at Geir Sune er 
sjakkentusiast på sin hals, men selv i ti-
der som dette med gode resultater er han 
tydelig på hva som driver sjakkspilleren 
i ham.

- Jeg spiller fordi jeg synes det er gøy. 
Blir det borte så slutter jeg, men jeg tviler 
på at det skjer, sier han, og avslører at han 
nok holder på en god stund til.

Stormesternapp og Magnus- 
remis: Rakk ikke forberede meg

Av tidligere høydepunkt i hans etter hvert 
lange karriere som sjakkspiller finner vi 
de nevnte NM-titlene i aldersbestemte 
klasser og juniorlag, i tillegg til stikkamp 
om et individuelt norgesmesterskap i 
2007 (tap mot klubbkamerat Espen Lie 
etter seks partier) og Porsgrunns første 
norgesmesterskap for lag året før.

Det er imidlertid de senere år at Tal-
laksen Østmoe virker å ha slått ut i full 
blomst. Det hele startet med stormester-
napp i Eliteserien i sesongen 2019-20 
hvor han slo flere stormestere på veien.

- Da tenkte jeg at «nå spiller jeg så-
pass bra at det kan tenkes at jeg blir stor-
mester», mimrer hovedpersonen selv.

Nå har han nylig tatt sitt andre napp 
i stormestertittelen etter en mesterlig 
prestasjon i Kragerø Resort Chess Inter-
national, behørig omtalt i dette bladet, og 
er nærmere den gjeve tittelen enn noen 

gang. Sørlendingen virker imidlertid ikke 
stresset, og har ingen planer om å gjøre 
noe annerledes i fortsettelsen – analy-
sene liker han fortsatt best på brett, selv 
om computeren også spiller en birolle i 
sjakkarbeidet.

- Det føles selvsagt godt å ha enda et 
napp i boks. Også godt å se at jeg igjen 
kan ta napp selv om jeg taper to partier. 
Man skal ha litt gli for å ta napp, men noen 
feilskjær er tydeligvis lov likevel, sier han 
beskjedent om sin egen 2613-prestasjon – 
en rating tilsvarende solid stormesternivå.

- Hvordan føltes det i siste runde da du 
måtte vinne for å sikre nappet, kjente du 
på nervene?

- Nervene var der nesten ikke i det 
hele tatt. På det første stormesternappet 
var jeg veldig lettet da Johan (Salomon, 
red. anm.) strakte frem hånda. Da hadde 
jeg stått godt mye lenger enn i siste runde 
i Kragerø, i tillegg til at det var mitt første 
napp, så jeg kjente mer på nervene da.

Tallaksen Østmoe er kjent for å være 
god til å stenge ute «støy» og press uten-
fra når han spiller, og fikk tatt i bruk dis-
se evnene da han i årets Eliteserie møtte 
verdensmester Magnus Carlsen med de 
sorte brikkene. Partiet ble spilt i femte 
runde mellom Offerspill og SOSS.

- Det var en match vi uansett var for-
ventet å tape, bare det å møte et så sterkt 
lag med Magnus var morsomt.

- Hvordan forberedte du deg til partiet, 
gjorde du noe spesielt?

- Den runden var i den travleste tiden 
på året for en som jobber med regnskap, 
så det ble ingne prepp, men det var egent-
lig greit – det er umulig å si hva det blir 
mot Magnus.

Det skal for øvrig nevnes at Tallak-
sen Østmoe ble offer for en flyforsinkel-
se dagen i forveien, og kombinert med et 
langdrygt parti som varte til langt over 
midnatt var det mest fokus på å være ut-
hvilt i møte med verdensmesteren.

- Jeg spilte med lave skuldre, og det 
gikk helt fint, sier han selv.

Det gjorde det virkelig – her er det bare å 
nyte det historiske partiet med kommen-
tarer fra hovedpersonen selv.

K Carlsen, Magnus (2855)
k Østmoe, Geir Sune T. (2469)

Kommentarer av 
Geir Sune Tallaksen Østmoe

1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.d3 Magnus styrer 
umiddelbart unna hovedvariantene og 
spiller en variant jeg før partiet ikke en-
gang visste om. Tidligere var det opplest 
og vedtatt at 2.d3 d5 3.Sd2 var den korrek-
te måten å spille d3 på i Caro-Kann, men 
med denne trekkrekkefølgen argumen-
terer hvit for at å ha kongen på d1 ikke er 
noe problem uten dronningene på brettet.

3...dxe4 4.dxe4 Dxd1+ 5.Kxd1 Sd7 
6.Sbd2 e5 7.Sc4 f6 8.Sfd2!? Rask ut-
vikling er heller ikke en nødvendighet i 
denne varianten, da ingen av spillerne 
er i posisjon til å utnytte et utviklingsfor-
sprang. Hvit bruker derfor heller tid på å 
forbedre springerne.

8...Sc5?! Nå får hvit litt for enkelt ta ter-
reng på dronningfløyen. Bedre var nok 
8...Sh6.

9.a4! Le6 10.b4 Sd7 11.c3 Sh6 12.Kc2 
Sf7 13.Sb3 Sd6 14.Sxd6+ Lxd6 15.Sa5 
0–0–0 16.Lc4 Lxc4 17.Sxc4 Le7 18.Le3 
b6 19.Thd1 Kc7 

XABCDEFGHY 
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2-+K+-zPPzP" 
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Hvit har spilt seg opp en solid fordel, 
og kan bygge videre på den med f.eks. 
20.Td3. Magnus velger heller å gå mer 
direkte til verks:
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20.a5 b5 21.Sb6?! Magnus setter sprin-
geren rett i slag, og det på et felt den ikke 
har noen trygg retrett fra! Ideen er bril-
jant, men det viser seg at jeg kunne ha 
gjort forsvarsjobben enklere for meg selv 
ved å bare slå springeren.

21...Sb8? Jeg konkluderte med at 
svarts stilling var håpløs etter 21...axb6 
22.axb6+ Sxb6 (22...Kc8? 23.Ta7 vinner 
for hvit) 23.Ta7+ Kb8 24.Lxb6 (24.Txe7 
Txd1 25.Kxd1 Td8+ 26.Kc2 Td7) 24...Txd1 
25.Kxd1 . Det jeg overså, var at jeg her kan 
blokkere syvenderaden med 25...Ld8! 
26.Lc5 Lc7 og svart står helt fint.

22.Txd8? Det umiddelbare 22.a6! ser 
ut til å vinne: 22...Txd1 23.Sa8+! Kc8 
24.Kxd1 
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En forunderlig stilling der hvit har «fan-
get» sin egen springer på a8 og ikke har 
noen direkte trusler, men svart har likevel 
ingen gode forsvar mot hvits plan om å 
rolig åpne stillingen med trekk som Kc2 
og c4! Hvit truer ikke 25.Lxa7 på grunn 
av 25...Sxa6! 26.Txa6 Kb7, men for å opp-
rettholde denne muligheten er svart nødt 
til å holde springeren på b8. Jeg trodde 
jeg kunne grumse stillingen til med 24...
c5, men da hopper hvit bare tilbake med 
25.Sb6+! Kc7 26.Sd5+ og vinner. Det ser 
derfor ut til at beste forsvar er 24...Sxa6! 
25.Txa6 Td8+ 26.Kc2 Td7 (springeren er 
fortsatt fanget) 27.Txc6+ Kb7 28.Tc7+! 
Txc7 29.Sxc7 Kxc7 30.Lxa7 med bonde 
over for hvit i løpersluttspillet. Hvis ana-
lysene mine stemmer, er dette sluttspillet 
vunnet for hvit. Det samme sluttspillet 
oppstår også hvis svart forsøker 22...axb6 

23.Txd8 Txd8 24. a7 Sa6! 25.Txa6 Ta8 
26.Rxb6 Txa7 27.Txc6+! Kxc6 28.Lxa7.

22...Lxd8! På det mer naturlige 22...Txd8 
følger 23.a6! Sxa6 24.Txa6 Kb7 25.Txa7+! 
Kxa7 26.Sc8+ Kb7 27.Sxe7. Denne varian-
ten fungerer ikke for hvit nå som det ikke 
står en løper på e7 lenger.

23.a6! Sxa6! 
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24.Sc4! Tre trekk etter at hvit satte sprin-
geren i slag med Sc4–b6, setter han den i 
slag på nytt med Sb6–c4! Her er det også 
utvilsomt det beste trekket.

24.Txa6? Kb7! og plutselig er det svart 
som ender opp med merbonde.

24...bxc4 25.Txa6 Kd7 26.Txa7+ Lc7 
27.f4 Kc8 Spilt med tanke på å unngå alle 
Lb6–temaer - men i virkeligheten stopper 
jo ikke dette trekket Lb6 i det hele tatt!

28.fxe5 28.Lb6 var også mulig. Etter 28...
Lb8 29.Txg7 exf4 står hvit utvilsomt best 
i sluttspillet, med mer aktive brikker og 
best bondestruktur.

28...fxe5?? 
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Dermed gjør jeg det helt tydelig at jeg ikke 
har sett Lb6–ideen. Ettersom jeg ikke så 
at stillingen nå er tapt, falt det meg hel-
ler ikke inn å se etter alternativer til det 
«åpenbare» slaget på e5. Hadde jeg først 
sett etter alternativer, ville jeg nok også 
sett at 28...Kb8! 29.exf6 gxf6 er helt OK 
for svart. Hvits merbonde er bare midler-
tidig, for han kan ikke dekke både h2 og 
e4 (etter ...Te8) samtidig.

29.Ta8+?? Magnus viser at han heller 
ikke har sett det! I denne stillingen ville 
29.Lb6! vært helt avgjørende. Jeg måtte 
forsøkt 29...Ld8 30.Lxd8 Txd8 31.Txg7 
, men dette sluttspillet holder man ikke 
mot verdensmesteren.

29...Lb8 30.Ta5 Hvit står fortsatt best i 
sluttspillet og kan spille videre mot svarts 
svake bønder. Den umiddelbare trusse-
len er ikke 31.Tc5 (31...La7!), men 31.b5 
og svart rekker ikke å dekke opp bonden 
på c4. Derfor:

30...Kb7 31.b5 I tillegg til den umiddel-
bare trusselen 32.bxc6+ Kxc6 33.Tc5+, 
åpner hvit også opp muligheten for å an-
gripe c4–bonden fra siden med Ta4.

31...Tc8 32.b6 Tf8! c4–bonden kan ikke 
dekkes opp, så aktivt motspill er nødven-
dig. Nå truer svart å gå etter hvits bønder 
med Tf1–h1.

33.Ta1 33.Ta4 Tf1 34.Txc4 Th1 35.h3 Th2 
og svart vinner bonden tilbake.

Etter 28...Lb8 
29.Txg7 exf4 står 
hvit utvilsomt best  
i sluttspillet, med 
mer aktive brikker og 
best bondestruktur.
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33...Tf6 Dermed kan Td1 besvares med 
Ld6 eller Td6.

34.g3 h5 35.Kd2 Td6+ 36.Kc2 Tf6 37.Lc5 
h4 
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38.Td1 Stockfish mener det er her hvits 
fordel forsvinner, og at han skulle ha for-
søkt 38.gxh4. Den klarer imidlertid ikke 
å gi noe godt svar på hvordan hvit skal 
spille videre etter 38...Tf4, f.eks. 39.h5 
Txe4 40.Tg1 Th4 41.Txg7+ Ka6 42.Th7 
Txh2+ 43.Kd1 e4 og svart ser ut til å ha 
tilstrekkelig motspill.

38...hxg3 39.hxg3 Tg6 40.Td7+ Ka6 
Hvit kom seg inn på syvenderaden til 
slutt, men nå er det lite igjen å angripe på 
kongefløyen, og på dronningfløyen kom-
mer ikke hvit seg videre. Samtidig sliter 
han med å dekke opp g3 og b6 samtidig.

41.Td8 Kb7 42.Lf2 Tf6 43.Le1 
Eneste måte å spille videre på, men det 
innebærer å gi b-bonden.

43...g6 44.Ld2 Ld6 45.Le3 c5 
Dermed faller b-bonden og svart kommer 
nominelt til og med til å stå bonde over. 
Dobbeltbonden i c-linjen kan imidlertid 
ikke kalles noen sunn merbonde, og det 
er fortsatt hvit som har vinstsjansene på 
grunn av svarts svake bønder.

46.g4 Kxb6 47.Te8 Kc6 48.g5 Kd7 
Her var det visst også mulig å sette opp en 
festning med 48...Tf8 49.Te6 Tg8 og hvit 
kommer ikke videre. En så passiv oppstil-
ling var ikke i tankene mine engang, og 

må kun gjøres hvis man er helt sikker på 
at ikke hvit har noe gjennombrudd.

49.Ta8 Tf3 50.Kd2 Ke6 51.Ta6 Ke7 
52.Ta7+ Kf8 53.Ta4 Hvit kan gå etter 
e-bonden i stedet, men etter f.eks. 53.Td7 
Le7 54.Td5 Kf7 55.Txe5 Tg3 56.Ke2 Ld6 
57.Td5 Le7 58.Kf2 Th3 kommer han ikke 
videre.]

53...Le7 54.Txc4 Tg3 55.Lxc5 Txg5 55...
Lxc5 56.Txc5 Txg5 er sikkert også remis, 
men tillater hvit å aktivisere kongen med 
Kd3–c4. Partifortsettelsen så tryggere ut.

56.Lb4 Magnus insisterer på å bytte lø-
pere. Jeg går med på det på én betingelse: 
Hvits konge får ikke lov til å krysse tred-
jeraden.

56...Tg2+ 57.Kd3 Tg3+ 58.Kc2 Lxb4 
59.cxb4 Ke7 60.b5 Tf3 61.Tc5
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Etter 61.b6 Tf6 62.Tb4 Tf8 har bonden 
kommet så langt frem at den faller.

61...Kd6 Det er viktigere å stoppe b-bon-
den enn å holde på g-bonden. En fort-
settelse som 61...Ke6 62.b6 Tf8 63.Kc3 
er fortsatt innenfor remisgrensen, men 
her må svart spille mer presist videre for 
å holde balansen.

62.Td5+ Hvit kan plukke opp g-bon-
den, men etter 62.Tc6+ Kd7 63.Txg6 Te3 
64.Tg4 Kc7 faller b-bonden i løpet av få 
trekk.

62...Ke6 63.Td8 Ke7 64.Tg8 Kd6 Selv om 
Stockfish har rett i at “alt” holder remis 

her, inkludert 64...Kf7 og 64...Tf6, mener 
jeg aktivt forsvar er det enkleste. Hvit kan 
ikke holde på begge bøndene sine, så 
bondeofferet er bare midlertidig.

65.Txg6+ Kc5 66.b6 Tf7 67.Te6 Kd4 
68.Kb3 Tf1 69.Ka4 Kxe4 70.Td6 Tb1 
71.Ka5 Kf3 72.Tf6+ Kg3 73.Tf5 e4 74.Tb5 
En siste test. Nå kan ikke svart bytte tårn 
fordi hvit får ny dronning med sjakk.

74...Ta1+ 75.Kb4 Ta8 Svart besto testen. 
Herfra og inn er det bare å holde hodet 
kaldt og ikke tenke på at du er i ferd med 
å holde remis mot verdensmesteren.

76.Kc3 e3 77.Kd3 Kf4 78.b7 Td8+ 79.Ke2 
Tb8 80.Tb4+ Ke5 81.Kxe3 Kd5 82.Kd3 
Kc6 83.Kc4 Txb7 84.Txb7 Kxb7

½–½

Har møtt Magnus flere ganger:  
– Det var en sensasjon

For de sjakkhistorisk interesserte må det 
for ordens skyld nevnes at dette ikke var 
det første møtet mellom disse spillerne. 
Tallaksen Østmoe opplyser at dette fak-
tisk var det åttende møtet, men det første 
på 16 år.

- Første gang vi møttes var i i år 2000. 
Da hadde ikke Magnus internasjonal ra-
ting, men han hadde rundt 900 i norsk 
rating. Jeg hadde 2100 og var klar favoritt, 
forteller Tallaksen Østmoe.

Kanskje var det et frampek, men også 
det partiet endte remis – også den gang 
var Carlsen som presset. Den ferske nor-
gesmesteren for miniputter (den yngste 
klassen i NM) fikk avgjørende fordel mot 
kadettnorgesmesteren på den andre si-
den av brettet, men godtok remis.

- Det var en sensasjon den gangen. Et 
jevnt parti hvor jeg spilte feil med dårlig 
tid, men så tilbyr Magnus remis.

Tallaksen Østmoe har orden i sysake-
ne, og kunne selvfølgelig varte opp med 
selve partiet også.
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↑

Geir Sune viser sin sluttspillstyrke mot verdensmesteren.

FOTO: Skjermdump Norges Sjakkforbund / Twitch

Geir Sune vant mot Magnus, den gang verdens yngste stormester, i 

NM for juniorlag, 2009.  FOTO: Atle Grønn

↓
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K Carlsen, Magnus (900)
k Østmoe, Geir Sune T. (2100)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.g3 cxd4 
5.Sxd4 a6 6.Lg2 Sc6 7.0–0 Le7 8.b3 
0–0 9.Lb2 Dc7 En rolig åpning med fin 
utvikling for begge spillere.

10.Sc3 d6 11.Tc1 Sikter seg inn på dronnin-
gen på c7 via et røntgenangrep i c-linjen.

11...Ld7 
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Sort står litt trangt og burde derfor være 
glad for å bytte litt brikker. 11...Sxd4 
12.Dxd4 Ld7 Dette unngår problemer i 
c-linjen. Selv om hvit står bedre her også 
ville dette vært å foretrekke.

12.Sd5! Et tematisk midlertidig offer som 
utnytter den litt klønete plasseringen av 
dronningen på c7.

12...exd5 13.cxd5 Sxd5 14.Lxd5 Tac8 
15.a3 Da5 16.Lg2 Sxd4 17.Lxd4 d5 18.Lb2 
Hvits fordel er ikke stor, men sort sliter 
med en isolert bonde i midten. Jo færre 
brikker det er igjen på brettet, desto let-
tere blir den å angripe for hvit.

18...Txc1 19.Lxc1 Le6 20.b4 Db5 21.e3 
Tc8 22.f4 f5 23.g4!? Risikabelt, spen-
nende og fryktløst.

23...Td8 Sort ville unngå at hvit skulle få 
initiativet med 23...fxg4 24.f5 Lf7 25.Lb2

24.g5 Db6 25.Dd2 d4 26.exd4 Txd4 
27.Df2 Dd8 28.Lxb7 Lc4 29.Te1 Td7 
30.Lf3 
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Sort er kraftig på defensiven med en 
bonde i minus i tillegg til en litt vaklende 
stilling.

30...Ld5 31.Lxd5+ Txd5 32.Da2 32.De2 
Vinner minst en bonde til.

32...Kf8 33.Le3 a5 34.bxa5 Txa5 35.a4 
Dd3 36.Lf2 Dd7 37.Tb1 Dd5 38.Dxd5 
Txd5 39.Tb5 Td1+ 40.Kg2 Sluttstillingen 
er vunnet ved korrekt spill for hvit, men 
den fremtidige sluttspillvirtuosen lar sin 
motstander slippe unna med remis.

½–½

Historien om Geir Sune Tallaksen Øst-
moe er langt ifra over, men den er allerede 
et eksempel til etterfølgelse – en oppskrift 
bestående av hardt arbeid og lidenskap i 
tillegg til en sunn holdning om at spillet 
skal være gøy er noe alle unge sjakkinter-
esserte gjør lurt å i merke seg.
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90 år

26.8 Odd B. Johansen

  Fredriksstad Schackselskap

85 år 

24.6. Kristoffer Haugan

  Tønsberg Schackklubb

26.6. Ole Bækken

  Elverum Sjakklubb

4.8. Oddvar Eriksen

  Sarpsborg SK

80 år

1.7.  Endre Endresen

  Halden Sjakklubb

11.5. Per Tveten

  Bærum Schakselskap

13.8. Odd Habberstad

  OSS

17.6. Per S Hammerø

  Aalesunds Schaklag

20.4. Magne H Røed

  Nordstrand Sjakklubb

24.6. Trygve Olsen

  Follo Sjakkforening

8.6. Frans Larsen

  Tromsø SK

8.8. Jørgen Michael Sommer

  Alta Sjakklubb

9.8. Odd Flattum

  Modum SK

75 år

10.4. Per F Olsen

  Schakklubben av 1911

12.5. Lars Lium

  Orkland Sjakklubb

15.5. Sigurd Tjelmeland

  Løperen SK

15.7. Jarl H Ulrichsen

  Trondheim SF

18.4. Per-Arvid Jakobsen

  Jæren Sjakklubb

20.7. Tore-Inge Bratteteig

  Voss Sjakklubb

21.4. Helge Stavang

  Florø SK

21.6. Erland Henrichsen 

  Porsgrunn Sjakklubb

22.6. Helge Storhaug

  Stavanger Sjakklubb

22.7. Øystein Hjertenes

  Florø SK

23.4. Hugo Parr

  Nittedal Sjakklubb

24.4. Jan Kolflaath

  Fredriksstad Schackselskap

24.4. Paul Svedenborg

  Narvik SK

24.5. Jan Arne Bjørgvik

  Norges Sjakkforbund

6.6. James Steedman

  Randaberg SK

6.8. Knut Mjøs

  Sotra Sjakklubb

7.6. Johs R Kjeken

  Schakklubben av 1911

7.6. Ragnar Knut Vester

  Våler Sjakklubb

7.7.  Øystein Skar

  OSS

70 år

11.7. Hallvard Tjelmeland

  Tromsø SK

12.6. Olav Thoresen

  Narvik SK

17.6. Dag Wernø Holter

  OSS

19.4. Ruben Guerrero

  Kongsvinger Sjakk-Klubb

19.4. Johnny Hanssen

  Trondheim SF

21.4. Ole Smeby

  Kongsvinger Sjakk-Klubb

21.8. Steinar Arild

  Alta Sjakklubb

22.5. Åsmund Forfang

  Orkland Sjakklubb

22.6. Terje Lie

  Bergens Schakklub

3.8. Georg Balas

  Schakklubben av 1911

30.7. Morten Sand

  Nordstrand Sjakklubb

9.6. Per Alfred Johansson

  Komsa SK

9.7. Arnt Kristian Roksvold

  Hamar SS

60 år

1.5. Geir Moseng

  Nordstrand Sjakklubb

1.8.  Knut Thunes

  Bergens Schakklub

10.8. Einar Sund

  Sandnessjøen Sjakklubb

11.7. Jon Fredrik T. Rørvik

  Konnerud Tempo sjakklubb

12.7. Helge Larsen

  Komsa SK

14.4. Ove A. Breiby

  SK Stjernen

15.5. Lars-Christian Stig

  Arendal SS

2.5. Jon Morten Hellum

  SK Stjernen

2.5. Geir Werner

  Vålerenga SK

2.6. Erik Lie

  Hamar SS

2.7. Dag Arild Andersen

  Indre Østfold SS

21.4. Ole Johan Ski

  OSS

21.5. Øivind Hope

  Bergens Schakklub

21.7. Even Svindal

  Larvik Sjakklubb

21.8. Bjarne Grøttland

  Kongsvinger Sjakk-Klubb

22.5. Steinar Vedeld

  Konnerud Tempo sjakklubb

23.7. Karl Eirik Ødegaard

  Norges Sjakkforbund

24.8. Ole Oddvar Wiik

  Porsgrunn Sjakklubb

29.7. Kan Shanker

  Florø SK

30.7. Truls Skauge Klausen

  Drammens Schakklub

5.5. Steinar Klemet Olsen

  Offerspill Sjakklubb

5.6. Stig Magne Rølvaag

  Sandnessjøen Sjakklubb

8.7. Sigmund Lunde

  Sarpsborg SK

9.7. Trond Inge Hansen

  OSS

GRATULERER MED DAGEN
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50 år

1.7.  Torbjørn Brenden

  Follo Sjakkforening

11.8. Lars Espen Kristiansen

  Moss Schakklub

12.4. Børge Masterdalshei

  Offerspill Sjakklubb

12.8. Marius Stub

  SK Stjernen

13.4. Arne Hagesæther

  Haugaland Sjakklubb

15.5. Jørn-Oddvar Thorsen

  Offerspill Sjakklubb

16.5. Morten Lillestøl Madsen

  Sotra Sjakklubb

17.6. Fritjof Øvrebø

  Haugaland Sjakklubb

19.4. Jan Tellefsen

  OSS

2.6. Lars Haarr

  Kristiansand SK

23.4. Driton Jashari

  Sarpsborg SK

24.4. Kristin Ribe

  Hell SK

25.6. Kim Chr. Astrup

  Sjakklubben SOSS

26.4. Sven Olav Rosnes

  Schakklubben av 1911

27.6. Andreas Skjelde

  Norges Sjakkforbund

28.4. Tore Andøl

  Offerspill Sjakklubb

28.6. Asbjørn Tømte

  Drammens Schakklub

29.5. Arild Øye

  Hell SK

29.6. Lars Børge Rebbestad

  Volda Ørsta Sjakklag

3.6. Thomas Hebæk

  Sjakklubben Sorte Bønder

31.5. Emal Dawar

  Drammens Schakklub

4.5. Morgan Henriksen

  Fredriksstad Schackselskap

5.6. Arne-Birger Lund

  Nordstrand Sjakklubb

7.7.  Hans Arild Runde

  Akademisk Sjakklubb Oslo

7.8. Nils H. Frivoll Omland

  Arendal SS

→

Tidligere sjakkpresident Morten Lillestøl 

Madsen fyller 50 år den 16. mai. Norsk 

sjakkblad gratulerer!

FOTO: Anniken Vestby
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Til minne

Øyvind Normann
TEKST & FOTO: Kjetil Stokke

Søndag 20. februar mottok jeg en svært 
tung beskjed. Min mangeårig trofaste 
venn Øyvind Normann hadde gått bort 
lørdag 19. februar 2022. Øyvind ble bare 
56 år gammel og hadde absolutt fortjent 
mange flere år.

Øyvind var en snill og hjelpsom person 
som likte å stille opp for andre og bidra. 
Blant annet påtok han seg tidlig vervet 
som leder for Bergens Schakklubs Ung-
dom og gjorde en veldig god innsats der. 
Han hadde utvilsomt mye av æren for at 
ungdomsjakken i Bergen blomstret etter 
tusenårsskiftet.

Øyvind begynte å spille sjakk i voksen 
alder. I likhet med de fleste andre startet 
han beskjedent, men ved hjelp av tålmo-
dig og systematisk jobbing ble han etter 

hvert en meget habil spiller og oppnådde 
en rating på 1999!

Jeg husker selv jeg var veldig imponert 
da han startet Grand Prix-sesongen 1999-
2000 som klasse 4-spiller, men prester-
te å vinne klasse 3 sammenlagt. Han var 
dermed kvalifisert til klasse 2 i Landstur-
neringen med en rating på under 1500. 
Øyvind trosset ratingtallene og vant like 
godt også Landsturneringen i klasse 2.

Øyvind var også glad i å spille turne-
ringer utenfor landegrensene, og jeg selv 
fikk æren av å få reise med Øyvind til Pula 
Open 2004 i det som var min første åpne 
turnering utenfor Norden.

Øyvind var glad i naturen og likte å 
gå turer langs fjord og fjell. Jeg har gått 
mange turer med ham gjennom årene, 
og merket alltid hvordan han strålte av 

begeistring når han kom opp i utsikten. 
Han var også en meget sprek syklist, og 
har blant annet syklet turer som Nord-
kapp-Lindesnes og Hirtshals-Benidorm. 
Sykkelen ble etter hvert også et viktig 
framkomstmiddel for å kunne spille tur-
neringer rundt i Europa for en som ikke 
var så glad i å fly.

Øyvind slet med sykdom de siste 
årene sine. Likevel kom det som en stor 
overraskelse på meg at han skulle gå bort 
så raskt. Øyvind hadde ingen etterkom-
mere, likevel er vi mange som vil savne 
ham dypt og han fortjener en stor takk 
for innsatsen han har gjort!

Takk for alt.
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Jeg legger ved et fint parti av Øyvind med 
svart. Partiet er fra en Grand Prix-turnering 
på NTG i år 2000 hvor han slår en kom-
mende verdensmester.

K Carlsen, Magnus
k Normann, Øyvind (1362)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 
Øyvind likte klassiske systemer og hadde 
mye suksess med slavisk forsvar.

5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4 Hvit har fått til-
bake bonden, men har til gjengjeld en 
sortsfeltsløper som akkurat nå er sper-
ret inne. Mye av spillet i denne varianten 
handler dermed om hvorvidt hvit får inn 
sentrumsstøtet e3–e4 for å frigjøre brik-
kene - og særlig denne sortfeltsløperen.

7...Lb4 8.0–0 0–0 9.Db3 De7 10.Sa2 
Jager bort løperen, men samtidig blir hes-
ten stående passivt på kanten.

10...Ld6 11.Ld2 a5! Sikrer kontroll over 
b4–feltet og bidrar dermed til god kon-
troll på dronningfløyen.

12.Tac1 Se4 13.Sc3 Sxd2 14.Sxd2 Sa6 
15.Sde4 

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+p+-wqpzpp'

6n+pvlp+-+&

5zp-+-+l+-%

4P+LzPN+-+$

3+QsN-zP-+-#

2-zP-+-zPPzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

15...Lxh2+?! Fristende, men denne kom-
binasjonen slår ikke helt heldig ut.

16.Kxh2 Dh4+ 17.Kg1 Lxe4 18.Sxe4 Dxe4 
19.Lxa6 bxa6 20.Dc3!? Vinner tilbake 
bonden.

20.Tc5!? var også mulig med fint spill mot 
sorts hanglete bondestruktur.

20...Tfb8 21.Dxc6 Dxc6 22.Txc6 Txb2 
23.Tc5 g6 24.g3 Tab8 25.Txa5 T8b6 
26.Tc1 Ta2 27.Tc8+ Kg7 28.Tc1 Tbb2 
29.Tf1 Tb4 30.Txa6 Tbxa4 31.Txa4 Txa4 
Tårnsluttspillet skal være remis, men i et 
parti mellom to fightere kan alt fortsatt 
skje.

32.Kg2 Kf6 33.Kf3 h5 34.g4 hxg4+ 
35.Kxg4 e5 36.Td1 Ke6 37.Kg5 Ta2 
38.Tf1 exd4 39.exd4 Ta5+ 40.Kf4 Kd5 
41.Td1 Ta4 42.Ke3 g5 43.f3 f5 44.Tb1 f4+ 
45.Kf2 Ta2+ 46.Kf1 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+k+-zp-%

4-+-zP-zp-+$

3+-+-+P+-#

2r+-+-+-+"

1+R+-+K+-!

xabcdefghy

Øyvind var særlig god i sluttspillet og har 
skaffet seg sine muligheter her.

46...Kxd4 47.Tb5 Ke3 48.Txg5 Kxf3 
49.Kg1 Ta4 50.Tg2 Ke3 51.Tf2 f3 52.Tf1 
Tg4+ 53.Kh2 f2 Hvit ga her i møte med 
den langt fremskutte bonden, men stil-
lingen er remis etter eksempelvis 54.Ta1. 
Kanskje det var dette inntrykket som ga 
Magnus en slik interesse for sluttspillet? 
Uansett er det ingen tvil om at Øyvinds 
varme vesen gjorde inntrykk på alle han 
møtte, og han vil bli dypt savnet.

0–1
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Til minne

Sigmund  
Salamonsen
TEKST: Johannes Melkevik

FOTO: Skudenes & Aakra Sparebank

Grunnleggeren av sjakklubben, vår 
kjære Sigmund, har gått ut av tiden. 
Sigmund ble 90 år.

Sigmund begynte sin sjakk-karriere da 
han var 36 år. Han hadde den gang et 
lengre opphold på Haukeland sykehus, 
og det var der han lærte seg sjakk. Den-
ne lærdommen tok han med seg hjem til 
Sevland hvor han lærte sine barn å spil-
le. Noe senere, i 1969, satt Sigmund med 
barn «hjemme på trappa» og spilte sjakk. 
Året etter fikk Sigmund & sjakkgjengen 
låne et klasserom på Sevland skole. Sev-
land Sjakklubb ble formelt stiftet den 5. 
april 1974. Det var Sigmund som var leder 
den gang, og han var en ildsjel i mange, 
mange år. Sjakken ble en stor aktivitet på 
Karmøy, og «alle» spilte sjakk – ja, slik 
føltes det ut i hvert fall, og slik var det i 
mange år.

Sigmund gjorde seg bemerket i 
hele sjakk-Norge, og han ble æresmed-
lem både i Sevland Sjakklubb, Norges 
Sjakkforbund og Norges Sjakkforbunds 
Ungdom. Han ble også sjakkdommer, og 
etter hvert toppdommer i Norge hvor han 
ledet både nasjonale og internasjonale 
turneringer. Sigmund var også med på 
planleggingen og igangsettelsen av «Bar-
nas Grand Prix» i 1988, en landsdekkende 
turnering som fremdeles er en av grunn-
pilarene i norsk sjakk.

Sigmund mente alltid at det var mye 
viktigere å bygge et godt sjakk-miljø enn 
å sikre gode resultater. For noen år siden 
ga han et intervju, og han forklarte da at 
«Dersom vi får til en god bredde, så vil 
toppene komme etter hvert». Vi som fikk 
gleden av å være med Sigmund da han var 
aktiv kjenner oss godt igjen i dette. Han 
var inkluderende, og han hadde et lunt 

smil og en væremåte som gjorde at både 
barn og voksne satte stor pris på han.

Vår nåværende klubb er en sammen-
slutning av klubbene Sevland og Hauga-
land. Vi er nå spesielt glade for at man 
igjen har begynt med sjakk på Sevland 
skole, og på første samling møtte 40 
barn! Dette er frukter av Sigmund sitt 
arbeid – nå er det foreldre og bestefor-
eldre som vil at deres barn skal få del i 
sjakkspillet gleder.

Vi er takknemlige for alt Sigmund gjorde 
for oss i sjakk-miljøet. Vi lyser fred over 
Sigmunds minne.

På vegne av alle oss 
i Haugaland Sjakklubb og 

sjakkvenner i hele distriktet.
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En mandag i februar, da Sjakk og Sam-
funn gruppa møttes på Kjærsenteret Ak-
tivitetssenter for å spille sjakk, sto det en 
overraskelse klar ute og ventet på dem. I 
høst deltok de på en digital sjakkturne-
ring, hvor deltagelse var nok til å være 
med i trekningen av en sjakkbenk. De ble 
den heldige vinneren, og på denne man-
dagen, under en presenning, sto benken 
klar til avduking.

Daglig leder Arnhild H. Rustan ved 
Kjærsenteret Aktivitetssenter hadde det-
te å si om avdukingen:

«Det ble en hyggelig markering og 
avduking av premien fra Norges sjakk-
forbund. Det ble mange blide fjes i Sjakk 
og Samfunn gruppa når de overraskende 
mottok premien. Her representert med re-
presentant fra Holmestrand Sjakklubb, re-
presentanter fra Holmestrand Pensjonist-
forbund og spillende deltakere fra Sjakk og 

Samfunn. Det var dessverre lav deltagelse 
denne mandagen pga korona. Senteret 
spanderte kake for å «krydre» festen. For 
dette ble en festdag. Tusen takk for en fan-
tastisk premie.»

Tilsvarende benker som den vi kun-
ne sende til Holmestrand pensjonistlag 
vil snart også komme til ulike sentre i 10 
av landets fylker. Gjensidige-stiftelsen, 
SR-bank-stiftelsen og Sparebank 1 stif-
telsen Østfold Akershus har gitt støtte til 
et prosjekt med en totalramme på 4,25 
millioner kroner. Med disse midlene vil vi 
denne våren kunne dele ut mer enn 100 
benker fordelt på 95 sentre rundt omkring 
i landet. Sentrene vil sørge for utlånsord-
ninger av sjakkbrikker og organisering av 
sjakkaktiviteter på sentrene. Vi gleder oss 
til å kunne skape gode sosiale møteplas-
ser der sjakken er i sentrum.

 

Første sjakkbenk utdelt til 
Kjærsenteret Aktivitetssenter
TEKST: May-Helene Gram Franck

FOTO: Arnhild H. Rustan
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Tittelnapp og norsk jubel 
på hjemmebane

Kragerø Resort Chess International:

1-5. runde

Ujevn norsk start i tittelgruppen - 
ungdommen herjer i Elo-gruppen

Den første spilledagen i Kragerø bar 
bud om hva som ventet med en intens 
dobbeltrunde full av dramatikk, over-
raskende resultater og feiende flott spill. 
Raskest ut av startblokkene var blant an-
net førsterangerte Alexander Donchenko 
fra Tyskland sammen med flere av de an-
dre forhåndsfavorittene. Gledelig var det 
også å se at Geir Sune Tallaksen Østmoe, 
en av Norges absolutt sterkeste spillere, 
hadde funnet veien til en tittelkvalifise-
rende internasjonal turnering igjen. Det 
har ikke blitt mange av dem på sørlen-
dingen de siste årene, men vi kjenner alle 
hans potensial.

Det samme er tilfellet med unge El-
ham Abdulrauf, som fikk en kanonstart 
i Kragerø med seier mot førsterangerte 
Daniel Fridman fra Tyskland. Tyskeren 
klarte ikke å håndtere uortodoks og friskt 
åpningsspill fra Alta-spilleren, og måtte 
til slutt kaste inn håndkleet.

Lukten av stormesternapp

En av våre fremste håp, stormester 

Frode Urkedal, ble lidende av det klas-
siske scenarioet i første runde hvor favo-
ritten ikke har blitt skikkelig varm i trøya, 
og måtte nøye seg med en rolig remis mot 
irske Trisha Kanyamarala. Deretter fulgte 
imidlertid to fine seire, blant annet mot 
den alltid underholdende, men kronisk 
uberegnelige Magne Sagafos.

Oppsummert etter fem runder var 
det få norske som hadde grunn til å glise 
bredt av egen prestasjon, men det var til 
gjengjeld én som virkelig gjorde vei i vel-
linga – Tallaksen Østmoe hadde med 4,5 
poeng ikke bare heng på teten, men be-
fant seg midt i en tetstrid full av utenland-
ske stormestere. Med en ratingprestasjon 
tilsvarende høyt stormesternivå så det 
hele meget lovende ut for sørlendingen, 
og hvisking om et nytt stormesternapp 
kunne trolig høres fra Søgne til Kragerø 
(det er ikke så langt) - men bak ham slet 
flere norske tittelholdere med å komme 
seg videre fra førstegir.

Rekordjevnt i ELO-gruppen: Norske 
unggutter på tokt

Det var ikke mindre spennende i den 
andre gruppen med en seierslysten gjeng 
samlet på 4,5 poeng etter de første fem 

rundene. Helt fremst var Audun Engeset 
og Håvard Haug som avga en innbyrdes 
remis i femte runde, mens Nicolai Ma-
xime Østensen og Lars Tormod Haugen 
begge hadde fått opp dampen med hen-
holdsvis fire og tre strake seiere i beltet. 
De to sistnevnte representerer begge 
Porsgrunn, og vitnet om at det gror godt 
i alle retninger i Porsgrunn med en kjem-
pestart for både unge Østensen og ruti-
nerte Haugen.

Også i denne gruppen ble det spilt 
svært underholdende sjakk, og fjerder-
undeoppgjøret mellom Catherine Jørgen-
sen og Frode Arntsen var intet unntak. 
Førstnevnte holdt lenge god stand, men 
måtte gi tapt etter glimrende manøvre-
ring av sin motstander i sluttspillet:

K Jørgensen, Cathrine (1242)
k Artnsen, Frode (1670)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen
 
38.Dd2 Hvit virker å ha god kontroll her, 
selv om hvitfeltsløperen er veldig passiv 
innenfor egen bondekjede. Den viktige 
bonden på d4 er heldigvis trygg, eller hva?

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Kragerø Sjakklubb

Den femte utgaven av denne etter hvert svært internasjonale turneringen kunne 
skilte med hele 176 deltakere, det høyeste deltakerantallet i turneringens historie. 
Med hele 54 tittelholdere, inkludert 14 stormestere, var det duket for et bikkjeslags-
mål i toppen av tittelgruppen. Turneringsformatet var av det intense slaget med 
dobbeltrunder og rask tidskontroll. Det ble en ordentlig sjakkfest, men stemningen 
ble trykket og nervøs i hele Europa etter Russlands invasjon av Ukraina – også i 
Kragerø, hvor det var spillere fra begge land på startstreken.
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38...g6! Starten på en mesterlig plan fra 
Arntsen - han har identifisert hvits svake 
punkt.

39.Lf1 Hvit kan ikke gjøre annet enn å 
vente på nådestøtet.

39...De8! 40.Kg1 Dh8! Sentrumsbonden 
på d4 ryker og med det faller hele kort-
huset.

41.De3 Lxd4 42.De2 Lb2 43.De3 Dc3 
44.Dxc3 Lxc3 Sorts løper kan forsyne 
seg i ro og mak av de hvite bøndene.

0-1 (57 trekk)

6-9. runde

Norske tittelnapp i tolvte time

Det er gjerne ved halvspilt turnering at 
man begynner å høre prat om tittelnapp 
og pengepremier i feltet, og turneringens 
andre halvdel leverte virkelig til tjue i stil 
med spenning helt til målstreken.

Den sjette runden startet med et brak da 
stormester Lie, oppe på toppbordene et-
ter en treg start, bestemte seg for å skape 
liv og røre tidlig med sort mot sterke Va-
hap Sanal. Det ble mest røre for Lie som 
aldri kom inn i partiet. Samtidig opplevde 
Tallaksen Østmoe med de sorte brikkene 
mot andrerangerte Fridman. Sistnevnte 
var endelig varm i trøya, og straffet slapt 
åpningsspill sakte, men sikkert.

´

På sjettebord satt Stavanger-gutten 
Andre Gjestemoen-VonHirsch med 
de hvite brikkene mot den fortsatt un-
derpresterende stormesteren Sebastian 
Bogner, men til tross for ukuelig optimis-
me og standhaftig kjemping ble det tap 
for vår mann. Det var i det hele tatt lite 
hell å spore for de norske tittelkandidate-
ne denne runden med tap for Vestby-El-
lingsen, Ingebretsen og Elham Abdulrauf 
mot sterke stormestere – sistnevnte mot 
stormester Frode Urkedal som kunne 
innkassere kriminelt mye materiell tidlig 
mot en for anledningen svært fortumlet 
Abdulrauf:

K Urkedal, Frode (2549)
k Abdulrauf, Elham (2343)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 b5 4.a4 c6 5.axb5 
cxb5 6.Sc3 Db6 Denne varianten er på 
moten om dagen, og Abdulrauf er selv-
følgelig oppdatert. Det er, uheldigvis for 
ham, Urkedal også.

6...a6!? 7.Sxb5 axb5 8.Txa8 Lb7 9.Ta1 e6 
er en annen populær variant hvor sort 

ofrer materiell for aktivt spill.

7.Sd5 Db7 8.Lf4 Hvit øyner allerede en 
kjempegaffel på c7.

8...e5 9.Lxe5 
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9...Sc6? Abdulrauf blunker først og foræ-
rer Urkedal en kjempefordel.

Det riktige trekket var 9...Sd7! 10.Lf4 (10.
Sc7+ Kd8 11.Sxa8?? Lb4+ 12.Ke2 Dxe4# 
Poenget. Denne varianten er ikke mulig 
med hesten på c6 - da er dronningens 
utsikt til e4–feltet blokkert.) 10...Sgf6 
11.Sc7+ Kd8 12.Sxa8 Dxe4+ 13.Se2 Dxa8 
Sort har definitivt kompensasjon for kva-
liteten her, men om det er tilstrekkelig er 
vanskelig å si. Uansett var nok dette å 

→

Den nye treneren for kvin-

nelandslaget, Frode Urkedal 

endte på en 7. plass.

FOTO: Kragerø Sjakklubb
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foretrekke fremfor partifortsettelsen.
10.Lg3! Det haster ikke med gaffelen på 
c7.

10...Sf6 11.Sc7+ Kd8 12.f3! Igjen er Ur-
kedal pinlig nøyaktig og tillater ikke noe 
motspill.

12...Lb4+ 13.Kf2 Lg4!? En desperado, 
men stormesteren er ikke lett å vippe av 
pinnen.

14.Se2 Tc8 15.Sd5 Le6 16.Sxb4 Sxb4 
17.Sc3 Db6 18.Lf4 a6 19.Le3 Db7 20.d5 
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Røyken har lettet og hvit står fullstendig 
overlegent med materiell fordel og et ge-
digent sentrum på vei fremover. Abdul-
rauf holdt det gående noen trekk til, men 
det var nok mest for syns skyld. Hvit vant 
greit.

1-0 (28 trekk)

Særlig fortumlet var ikke Aksel Bu Kval-
øy, som etter en fantomstart med seier 
mot internasjonal mester Bjørn Møller 
Ocschner i andre runde fortsatte sin ferd 
mot tittelnorm med hvitseier mot russis-
ke Ivan Rozum. Stormesteren slet med å 
finne fotfeste i partiet, og gomlet i seg en 
bonde på feilaktig vis i sluttspillet – straf-
fen var brutal fra talentfulle Bu Kvaløy:

K Bu Kvaløy, Aksel (2280)
k Rozum, Ivan (2537)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen
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Den russiske stormesteren mangler en 
bonde, men har til gjengjeld aktive og 
godt plasserte brikker. Nå trår han imid-
lertid feil og gir Bu Kvaløy muligheten til 
å vise sin klasse.

27...Se7?! 27...Tc5!? Med den enkle pla-
nen om å slå ut bonden på e5. 28.Sd3 Td5 
29.c4 Td4= Sort vinner tilbake bonden og 
taper neppe partiet herfra, selv om det er 
mye spill igjen i stillingen.

28.Kf1! Enkelt og greit. Nå er hvit klar til 
å spille Kf1–e2 - et trekk som hadde vært 
svært nyttig i sidevarianten over.

28...Td8 Men ikke 28...Tc5? Dette fun-
gerer ikke like godt nå. 29.Sd3 Td5 
30.Ke2!+– Plutselig står tårnet bare 
fryktelig på d5.

29.Sb3 Sc4 30.Ta1 Sd5 31.Sxd5 Txd5 
32.Te1 Td3? 32...b6! med likt spill var å 
anbefale.

33.Tc1 33.Sc5! Slår ut sorts b-bonde i nes-
te trekk og baner vei for egen fribonde.

33...Td5 34.Te1 Td3 35.Sc5! Der satt den. 
Nå har unggutten stormesteren i kne.

35...Txc3 36.Sxb7 Ta3 37.Tc1 Txa4 
38.Sd6! Bu Kvaløy viser gode regne-
ferdigheter og slipper ikke stormesteren 
inn i partiet etter dette.

38...Sd2+ 39.Kg2 Tb4 40.Tc6 Sb3 41.b6 
a4 42.b7 a3 43.Tc8+ Kg7 44.Ta8 a2 
45.Txa2 Sc5 46.Ta8!
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En siste finesse.

46...Sxb7 47.Tb8 Sxd6 48.Txb4 Sf5 
49.Kf3+– Hvit har avgjørende materiell 
fordel og førte partiet sikkert i havn.

1-0 (91 trekk)

Nedturen fortsatte for Tallaksen Øst-
moe i sjuende runde med et nytt forsme-
delig tap, denne gangen med hvite brikker 
mot Norgesvenn Evgeny Romanov. Sist-
nevnte må ha vært preget av situasjonen 
i Ukraina som dagen i forveien virkelig 
hadde eskalert. Russeren viste imidlertid 
ikke tegn til dette og hadde god kontroll, 
til tross for iherdig kjemping fra vår nor-
ske stormesterkandidat. En viktig seier 
for førstnevnte i jakten på heder, ære og 
pengepremier, mens Tallaksen Østmoe 
nå var avhengig av å finne seg selv igjen 
etter en resultatmessig rokade de to siste 
rundene.

«Det er deilig å være dansk i Norge» 
er et mindre brukt uttrykk, men var til de 
grader gjeldende for Boris Chatalbashev 
som etter et underholdende, men spe-
kulativt parti gikk seirende ut mot den 
ulykksalige stormesterkollegaen Sanal. 
Sistnevnte slet med uttelingen i Kragerø 
og var neppe tilfreds med å slippe inn et 
kontringsmål på overtid mot Chatalbas-
hev – som nå var i ferd med å feste grepet 
om teten.

Mens unge Bu Kvaløy holdt stø kurs 
mot sin første inntegning i IM-tittelen, 
nå med remis mot Magne Sagafos, had-
de både Urkedal og Tor Fredrik Kaasen 
skrudd opp farten og hadde nå teten i 
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sikte etter sine seire mot lavere rated 
motstand. Ellers var den sjuende runden 
preget av mange avgjørelser, blant annet i 
partiet Abdulrauf – Gjestemoen-VonHir-
sch hvor førstnevnte tok en kontrollert 
seier.

Etter å ha fullført turneringens siste 
dobbeltrunde (runde 7 og 8) ledet Cha-
talbashev med sterke 6,5 poeng foran en 
haug spillere på 6 poeng – inkludert en 
stadig mer formsterk Urkedal. Tallaksen 
Østmoe og Kaasen fulgte like bak med 
5,5 poeng, men det var bare førstnevn-
te som hadde stormesternorm innenfor 
rekkevidde – da måtte han «bare» slå 
superstormester Sanal i siste runde. For 
Abdulrauf ble siste runde mot Liam Vro-
lijk av mindre betydning ettersom han 
allerede hadde sikret seg et napp i tittel 

internasjonal mester – en ny imponeren-
de turnering av 17-åringen. Bu Kvaløy ble 
utmanøvrert av Tallaksen Østmoe i åtten-
de runde, og måtte nå slå en noe formsvak 
Isak Sjøberg i siste runde for å knipe sitt 
første tittelnapp.

Tok stormesternapp i siste run-
de: - Var ikke nervøs i det hele 
tatt

De færreste hadde nok ønsket seg en 
superstormester i en må-vinne situasjon 
i siste runde, men Tallaksen Østmoe for-
teller til NSB at han underveis anså det 
som en mulig fordel.

- Det ble en skarp stilling med angrep 
på motsatte fløyer, og det tror jeg passet 
oss bra begge to – jeg regner med at han 
også var interessert i å spille på vinst.

Men noen vinst ble det ikke på tyr-
keren, som etter å ha spilt seg opp til en 
lovende stilling raskt satte kaffen i hal-
sen da Tallaksen Østmoe brøt gjennom 
på kongefløyen og til slutt vant et helt 
tårn. På spørsmål om premisset før par-
tiet hadde gjort ham nervøs under partiet 
var svaret enkelt og greit:
- Det gikk så fort da jeg begynte å stå bra 
til partiet var over, at jeg rakk egentlig 
ikke å tenke så mye over at nå kunne det 
faktisk gå, uttalte den sindige sørlendin-
gen om partiet.

K Tallaksen Østmoe (2466)
k Sanal, Vahap (2601)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

→

14-årige Aksel Bu Kvaløy med en 

kjempeturnering på Kragerø!

FOTO: Kragerø Sjakklubb
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Den rutinerte WIM Sheila Barth Standford.

FOTO: Kragerø Sjakklubb
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1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lg5 h6 4.Lxf6 Dxf6 
5.e4 d6 6.Sc3 g6 7.Dd2 Lg7 8.0–0–0 
De7 9.e5 a6 10.Ld3 d5 11.Se2 c5 12.c3 
Sc6 13.De3 c4 14.Lb1 b5 15.h4 Ld7 16.h5 
g5 17.Sh2 b4 18.Sg4 a5 19.Th3
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Det er siste runde og begge spillere jager 
like bak teten. Bare seier er godt nok for 
en topplassering, og det passer Tallaksen 
Østmoe glimrende - han måtte vinne for å 
sikre seg sitt andre napp i stormestertitte-
len. Den tyrkiske stormesteren fikk tidlig 
opp en fin stilling, men de siste trekkene 
har ikke vært like presise.

19...Kd8?! Man skal være god for å spille 
slike trekk. Det er definitivt Sanal, men 
her bommer han - trekket er slett litt for 
tregt. 19...0–0–0!?; 19...b3!? 20.a3 0–0–
0 21.f4 f5 22.exf6 Lxf6 23.Sxf6 Dxf6 Beg-
ge disse variantene gir uklare stillinger 
med masse spill igjen, og var nok begge 
å foretrekke istedenfor 19..Kd8.

20.f4! Hvit er på hugget og jakter initi-
ativet mot sorts litt malplasserte konge.

20...gxf4 21.Dxf4 Kc7 22.Tf1 Tab8 
23.Tg3 
XABCDEFGHY
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23...bxc3 23...a4!? Hvits kongestilling er 
tryggere enn den ser ut, men det er ikke 
godt å si hvem som presser her.

24.Sxc3 Db4? Fristende, men b2–bon-
den er enkelt å forsvare.

25.Tf2 Kc8 25...Le8 26.Se3! Avgjørende. 
Truer både familiegaffel på d5 og løperen 
på g7.

26.Se3 Lf8? Stormesteren hadde ikke 
sin beste dag på jobben, men det klager 
vi ikke på.

27.Df6! Med en original tårnfangst etter 
bare 27 trekk. Sort ga opp.

1-0

Tallaksen Østmoe ligger nå virkelig 
godt an til å bli Sørlandets første stor-
mester noensinne, og mangler «bare» et 
stormesternapp til og en rating på 2500. 
Etter Kragerø var tallet 2485.

De øvrige norske resultatene var ujev-
ne i den grytidlige sisterunden, men Kjetil 
A. Lie tok seg greit av islandske Gudmun-
dur Kjartansson og endte dermed med en 
prestasjon tilsvarende egen rating.

Svært gledelig var det også at Bu Kval-
øy fullførte en kjempeturnering med en 
aldri så liten snuoperasjon i siste runde, 
noe som resulterte i hans første innteg-
ning i IM-tittelen. Like gledelig var det 
ikke for motstander Isak Sjøberg, men 
han kommer garantert sterkere tilbake.

Avslutningsvis må det nevnes at 
Sandnes-gutten Sverre Lye sto i stor fare 
for å bli stoppet av politiet på vei hjem 
med for mange ratingpoeng i bagasjen 
– Lye tok 4,5 poeng, slo en kvinnelig in-
ternasjonal mester og kunne plusse på 
117 nye ratingpoeng på kontoen, hvilket 
medfører at han passerer den symboltun-
ge 2000-grensen for første gang.

Fremgang hadde også Andre Gjeste-
moen-VonHirsch, som til tross for å ha 
blitt satt matt i siste runde kunne reise 
hjem med en ratingprestasjon på sterke 

2315.

Trippel norsk i ELO-gruppen: 
Østensen til topps

Han var i delt ledelse halvveis, men 
etter ni runder sto Nicolai Maxime Øst-
ensen igjen alene som soleklar seierherre 
med 7 av 9 poeng og en kruttsterk rating-
prestasjon på 1947. Denne turneringssei-
eren må utvilsomt være hans definitive 
gjennombrudd. Han fullførte også med 
stil med en fin seier mot lovende Audun 
Engeset:

K Østensen, Nicolai M. (1728)
k Engeset, Audun (1823)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen
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Hvit har presset hele partiet, men har 
til gode å få motstanderen i bakken. Nå 
skrur Østensen til enda et hakk.

42.b5! Ld5 43.Lxd5+ cxd5? Sjakk er bru-
talt. Etter et godt forsvarsparti sprekker 
Engeset.

43...Txd5! 44.Lb4 Td7= Sorts forsvars-
mur er intakt og partiet er i balanse.

44.b6! Forbereder det avgjørende gjen-
nombruddet med c5–c6.

44...d4 45.exd4 exd4 46.Ld2 Se6 47.c6!

1-0
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Håvard Haug og Kristoffer Wang 
Strømhaug fullførte en norsk trippel på 
pallen, begge med sterke 7 av 9 poeng. 
Tidligere nevnte Lars Tormod Haugen 
og Audun Engeset falt litt av mot slutten, 
men havnet begge innenfor topp 10 – og 
førstnevnte tapte bare ett parti i løpet av 
turneringen, mot nettopp Engeset.

Moro var det også å se to islendinger 
og to armenere blant de 15 beste, noe som 
kan skyldes det gode forholdet arrangø-
ren har utviklet med blant annet Island 
de siste årene.

Amelia Nordquelle fra Nordstrand er 
født så sent som i 2007, men har allerede 
rukket å bli en rutinert spiller. Hun hadde 
en god turnering i Kragerø og særlig var 
avslutningen sterk med 3,5 poeng på de 
siste fire rundene. Med sort i siste runde 
hadde hun god kontroll mot Benjamin 
Andreas Lien fra Elverum:

K Lien, Benjamin Andreas (1412)
k Nordquelle, Amalie (1570)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen
 
1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.e4 g6 5.d3 
d6 6.Le3 Lg4 7.Le2 Lxf3 8.Lxf3 Sd4 
9.0–0 Lg7 10.b4 Sd7 11.Tc1 0–0 12.Se2 
Sxf3+ 13.gxf3 c5 14.a3 f5
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15.f4?! Hvit inviterer bytter i sentrum, 
men Nordquelle beholder spenningen 
og aktiviserer heller dronningen.

15.exf5!? var tryggere.

15...Dh4! 16.exf5 Txf5 17.Sg3 Tf7 18.fxe5 
Sxe5 De sorte brikkene svermer rundt 
den hvite kongen og Nordquelle avslut-
ter effektivt.

19.f4 Sg4! 20.Dd2 Sxe3 Rasker med seg 
en offiser på kjøpet - i tillegg er hesten 
giftig på grunn av løperen som kommer 
fra dypet.

21.Tce1 21.Dxe3 Ld4!

21...Sxf1 22.Txf1 Ld4+ 23.Kh1 Taf8 Med 
et helt tårn ekstra vant Nordquelle uten 
problemer.

0-1 (39 trekk)

Prosjektleder for Sjakk og Samfunn, Mar-

tin Johannessen fikk en sterk 12. plass i 

ELO-gruppen og tjente mye rating.

FOTO: Kragerø Sjakklubb
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Kragerø Tittelgruppe

1 GM Lucas Van Foreest 7.0

2 GM Boris Chatalbashev 7.0

3 IM Geir Sune Tallaksen Østmoe 6.5

4 GM Daniel Fridman 6.5

5 GM Evgeny Romanov 6.5

6 IM Bjorn Moller Ochsner 6.5

7 GM Frode Olav Olsen Urkedal 6.5

8 GM Kaido Kulaots 6.5

9 GM Daniel Dardha 6.0

10 IM Jung Min Seo 6.0

Kragerø ELO-gruppe

1 Nicolai Maxime Østensen 8.0

2 Håvard Haug 7.0

3 Kristoffer Wang Stromhaug 7.0

4 Benedikt Thorisson 6.5

5 Snorri Vikanes Bjarnason 6.5

6 Lars Tormod Haugen 6.5

7 Aida Alvanjyan 6.0

8 Kristjan Dagur Jonsson 6.0

9 Audun Engeset 6.0

10 Aleksander Stolp 6.0
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Har alle muligheter

Historisk stort utdannings- 
tilbud til unge sjakkspillere

TEKST: Joachim B. Nilsen

Det er ikke mange år siden Norge ikke 
hadde mer enn et knippe stormeste-
re og en liten kjerne av toppspillere. 
Nå kryr det nærmeste av titteljagen-
de spillere i ulike aldre, men sjakken 
handler ikke bare om elitesatsing, titler 
og høy rating. I denne reportasjen tar 
Norsk Sjakkblad deg med på innsiden 
av Grenland Folkehøgskole, Telemark 
Toppidrettsgymnas og Norges Top-
pidrettsgymnas – tre sentrale aktører 
som alle tilbyr sjakkutdannelse etter 
fullført videregående skole, men på litt 
ulike måter.

Stor tro på individuell oppfølging: 
- Alle må få muligheten til å bryte 
barrierer 

I front for de to førstnevnte står stormes-
ter Kjetil A. Lie. Han er kjent som en av 
Norgeshistoriens mest kreative spillere 
med seire mot klassespillere som Bu Xi-
angzhi og Moiseenko på samvittigheten, 
i tillegg til en deprimerende god score 
mot undertegnende. Lie forteller ivrig 
om planen for elevene som velger å gå i 
hans lære på Grenland folkehøgskole og 
toppidrettsgymnaset i Telemark (TTG).

- På folkehøgskolen går de bare i ett 
år, så vi har ikke veldig mye tid å gjøre 
det på. Jeg har en plan på starten av året 
for hva vi skal innom, en slags årsplan, 
sier han.

Årsplanen er fundamentet for elevene 
og omfatter alt fra strategi og kjente slutt-
spilltema til vanlige åpninger.

- Her utfordres elevene litt ved å prak-
tisere det de lærer, det har jeg stor tro på, 
forklarer Lie, som nok vet godt hva han 
snakker om her. Lie er kjent for å være 
en praktiker av rang ved brettet, og drar 
nok stor nytte av egen erfaring i under-
visningshverdagen.

- Men hvor mye sjakk kan man få plass 
til på et år på folkehøgskole? Det blir ikke 
for mye?

- Hver uke er det tre sjakkøkter på 
rundt tre timer per økt. Vi fyller disse med 
alt mulig, både praktisk sjakk og spillets 
historie slik at elevene får en ordentlig 
sjakkutdannelse. Det er klart at det blir 
mye sjakk, men det er også individuelt.

Lie understreker særlig det siste – in-
dividuell tilpasning og oppfølging. Som 
erfaren sjakkspiller vet han godt at ulike 
personligheter responderer ulikt, enten 
det er tung sjakkfaglig undervisning eller 
lystbetont lek med spillet.

- Balansen er viktig. Vi er opptatt av at 
alle elevene skal få den hjelpen de ønsker, 
hvis de vil lære noe spesielt har de alle 
muligheter her, forteller Lie, og legger til:

- Det blir jo store forskjeller når man 
tar inn mange elever, noen er helt ferske 
mens andre er i Norgeseliten i sin klasse. 
Da må vi tilpasse og gå litt ulikt til verks.

Elever ved Telemark Toppidretts-

gymnas spiller basketsjakk.

FOTO: Kjetil A. Lie
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↑

Grenland Folkehøgskole og Telemark Toppidrettsgymnas på vei til Norway Chess, med brødrene Lie som reiseledere. FOTO: Kjetil A. Lie
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↑

Elevene på sjakklinja ved Norges Top-

pidrettsgymnas i klasserommet i Bærum. 

FOTO: Olga Dolzhykova

→

Pratelagsjakk mellom elvene på 

Grenland Folkehøgskole.

FOTO: Kjetil A. Lie
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Ulik filosofi på toppidrettsgymnasene: 
– Her er det ingen fasit

Sjakktilbudet på toppidrettsgymnaset i 
Telemark er nå inne i sitt fjerde år etter 
oppstarten i 2018, mens Simen Agde-
stein og hans sjakklinje på NTG startet 
opp tilbake i 1998 som det første av sitt 
slag i Norge. Andre tilbud har kommet og 
gått i løpet av de siste årene, men det er 
nå to fullverdige tilbud for unge, sultne 
sjakkspillere på vei ut av tenårene og inn 
i voksenlivet.

– Vi ønsker at Grenland skal være et 
kraftsenter i norsk sjakk hvor barn og 
unge ønsker å komme for å utvikle seg 
og være en del av vårt miljø, og vi er på 
god vei, forteller Lie.

Vil ikke at elevene skal begå de 
samme feilene: – Mye jeg kunne gjort 
annerledes

Lie har vært en del av sjakkmiljøet hele 
sitt voksne liv, og mer til, men ingen av 
dem har planer om å ta foten av gasspe-
dalen i nærmeste fremtid.

– Jeg får muligheten til å jobbe med 
de to tingene jeg liker best, nemlig sjakk 
og unge mennesker i utvikling. Som tre-
ner har jeg lært veldig mye, og jeg tror 
vi trenere har mye å lære av hverandre, 
forklarer Lie, og legger til at trenere i an-
dre idretter ved toppidrettsgymnaset har 
vært nyttig.

Den erfarne stormesteren bruker sin 
egen karriere som eksempel for sine elever 

– særlig som en kilde til lærdom.
 – Det er mange ting jeg kunne gjort 

annerledes, og ser jeg verdien av å fortelle 
mine elever om hva som har fungert for 
meg, og hva som ikke har fungert.

Simen om starten: – Var knapt  
rekruttering i det hele tatt

De ulike tilbudene har ulike formål og 
filosofier i bunn, men de har én sentral 
ting til felles: tilbudet om en sosial og 
sjakkfaglig reise utenom det vanlige for 
sjakkglade ungdommer. Dette er noe av 
det viktigste for Simen Agdestein ved 
Norges Toppidretts Gymnas (NTG) som 
startet sin sjakklinje tilbake i 1998. Agde-
stein selv trenger ingen introduksjon, og 
vil selv helst fokusere på hva elevene får 
ut av en tur på Norges eldste sjakklinje på 
NTG i Bærum.

- Bare i det man har samlet en god 
gjeng sjakkfantaster på en slik måte, er 
mye av jobben gjort. Det er stusselig å 
være sjakkspiller alene. Miljø er supervik-
tig, forteller Agdestein, som for øvrig ble 
landets første stormester tilbake i 1985.

Men det var ingen dans på roser fra 
start for den nå svært erfarne sjakktre-
neren. Selv om oppstarten var bra med 
ti elever og «masse optimisme», fulgte 
flere magrere år for det den gang ferske 
sjakktilbudet.

- Påfølgende år var det knapt rekrut-
tering i det hele tatt. Det tredje året var 
det bare seks elever totalt. Det fjerde var 

det ingen førsteklassinger inn. Og slik 
fortsatte det med små kull enda noen år. 
Først i 2006, etter åtte års drift, løsnet 
det med den fantastiske 1990-årgangen 
bestående av Magnus Carlsen, Jon Ludvig 
Hammer og så videre. Mye av motivasjo-
nen for å holde det gående de første årene 
var nettopp at det var en slik gjeng i vente.

Men det er ikke bare sjakkferdigheter 
som formes på NTG, men langt viktigere 
ting – nemlig vennskap og varige bånd 
mellom unge mennesker.

- Jeg håper vi skaper vennskap for 
livet på denne måten. Vi forsøker å dra 
samlet på tre utenlandsturneringer i året, 
og det samme prinsippet gjelder her. Det 
er stadig nye reisemål som skal oppda-
ges, forteller sjakknestoren.

- Lie forteller at trenerjobben er hans 
”drømmejobb” - hvordan er det for deg å 
fortsatt jobbe med sjakk etter så mange år? 
Holder du motivasjonen oppe?

- Jeg har for lengst akseptert min 
«skjebne», og er storfornøyd med å ha 
brukt så godt som hele yrkeskarrieren 
min på å være sjakktrener. Jeg begynner 
å dra på årene og bukker stadig mer når 
jeg selv spiller, men jeg blir aldri mett av 
verken spillet eller ungdommen. Så jeg 
håper å holde det gående enda en god 
stund til, forklarer Agdestein.

Vi håper både Lie og Agdestein holder 
det gående i mange år til.

→

NTG-elevene 2021/22 

med primus motor Si-

men Agdestein.

FOTO: Olga Dolzhykova
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Kvinner Elite

1 Monika Machlik, Tromsø 3

2 WFM Sylvia Johnsen, OSS 3

3 Sara Marie S. Bjørkly, Bergens 0

Kvinner åpen klasse

1 Ina Sander Pedersen, Offerspill 6

2 Pernille Solem 4½

3 Sander Joa, Stavanger 4

4 Sebastian Lien, Bergen 3½

5 Snorri Vikanes Bjarnason, Bergen 3½

Kvinne-NM: i skyggen av 
omdiskuterte deltakertall

Jente- og kvinne-NM ble avholdt i Bergen på 
Rothaugen skole. Tross et fint arrangement 
og ros fra mange deltakere var det ikke det 
sjakklige, men heller spillerantallet som fikk 
mest oppmerksomhet. Med kun tre kvinner i 
elite kunne det virke som det ikke ville bli like 
spennende som det har vært tidligere.

Uventet omspill i eliteklassen

Forhåndsfavoritt Monika Machlik ble i første runde 
overrasket av rutinerte WFM Sylvia Johnsen, men hun ut-
nyttet muligheten til å hevne seg når de møttes igjen med 
motsatte farger. Det ble dermed omspill om NM-tittelen, 
som Monika stakk av med etter å ha vunnet 2-0 i omspillet.
Monika sikret seg dermed støtte til VM i lyn- og hurtigsjakk 
senere i år! Bronsen gikk til initiativrike Sara Marie Skaug 
Bjørkly, som tok arrangementet i forsvar mot kritikken. 

Overlegen seier til Ina i åpen klasse

I åpen klasse var Ina Sander Pedersen overlegen i grup-
pen og tok 6 poeng av 6 mulige!   Det var gledelig å se nye 
kvinner fra Bergen debuttere i NM og ta poeng.

Jente-NM er omtalt i Førsteraden.

Etter langsjakk stod det 1-1 mellom Johnsen og Machlik.

FOTO: Tom Eriksen

TEKST: Maud Rødsmoen

Vinner av åpen klasse, Ina Sander Pedersen.

FOTO: Norges Sjakkforbund
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Takk for et flott 
kvinne-NM!
Jeg deltok i helgen på NM for kvinner. Jeg er også en av dem 
som mener at breddesjakken er sjakkens bærebjelke – og 
jeg synes det er litt vanskelig å kalle det for breddesjakk når 
94% er menn.

Jeg deltok i et NM med sterk deltakelse og høy interesse! 
For i hvor mange turneringer ser vi 29 jenter og kvinner? Ikke 
minst, hvor ofte ser vi 4 jenter og kvinner debutere i samme 
turneringshelg?

Det skjedde også noe annet stort denne helgen. Takket være 
denne turneringen kommer Norge til å delta i VM i lyn og hurtig 
for kvinner – representert av Norgesmester Monika Machlik - 
som er et kjempeflott forbilde i sjakken!

En kan spørre seg om riktig fokus for et arrangement rettet 
mot kvinner er å la en stor del av mobiliseringen være for tilste-
deværelsen av en mannlig GM. Eller å bruke stor kapasitet på å 
mobilisere for sideturneringer kun for menn og gutter, med fo-
kus på at det er noe for alle. Er det riktig tidspunkt å arrangere et 
NM midt mellom de to største individuelle norske turneringene; 
Kragerø og Fagernes? Og at på til midt mellom to skoleferier? 
Er det riktig at det kjøres NGPer og kretsmesterskap samtidig 
som et NM?

Kunne det vært en idé at klubber som bruker store deler av 
budsjettet sitt på å rykke opp og ned av eliteserien investerer 
litt penger på NM-deltakelse, og kanskje til og med får et klub-
bmedlem kvalifisert til VM? Bør klubbene ta mer ansvar og ta 
en aktiv del i mobilisering- og rekrutteringsarbeidet rettet mot 
NM? Kanskje en også kan forvente et lavere oppmøte i en tid 
hvor sykefraværet er på sitt høyeste noen sinne.

Det er nok mye som kunne økt deltakerantallet i helgen. 
Jeg vil foreslå at NSF sender ut et skjema for å spørre kvinnene 
om hva som kan gjøres bedre til neste år. Men en ting er sik-
kert: At det ikke var flere deltakere kan absolutt ikke legges på 
kvinnene i miljøet. Slik det blir fremstilt både på Bergensjakk 
og Tromsøsjakk.

Kvinne-NM er et tiltak for å jobbe med kvinnedeltakelsen i 
sjakkturneringer generelt. Å konkludere med at slike tiltak må 

stenges fordi det dukker opp få kvinner er en ekstremt kontra-
produktiv analyse. Det var 12 jenter/kvinner fra bergensområdet 
som deltok på denne helgeturneringen. Det er absolutt ikke 
ofte det skjer at det er så mange jenter/kvinner på en turnering 
i dette området, eller i Norge for øvrig. Så å definere dette som 
«lite interesse» er et sterkt bomskudd.

NM for kvinner 2020 viste tydelig at interessen for å spille 
sjakk i stor og liten skala er der, også blant kvinnelige spillere 
som ikke er like aktive lengre. Vi trenger å tilrettelegge for at 
kvinnene ikke faller fra – ikke avfeie arrangementet fordi det 
brukes penger og ressurser. Det er tvert imot på tide å investere 
i et enda bedre kvinne-NM, og å investere i kvinnesjakken for 
øvrig. For slik kan vi øke andelen, høyne interessen, og jobbe 
for norsk breddesjakk. Vekst i bredden skaper bedre økonomi 
og flere ressurser.

Under årets NM deltok ca 14% av NSFs kvinner. Til sam-
menligning deltok under 9% av NSFs menn i landsturneringen 
2019. Jeg ser ingen stille spørsmål om hvorvidt landsturneringen 
bør legges ned.

Når stolte damer har deltatt på sin første turnering og gle-
delig vil lese om dekningen av den, håper jeg at de i fremtiden 
møter tekster som i hovedsak fokuserer på å heie frem jentene 
og damene som deltar!

At to mannfolk hos de to mest leste norske sjakksidene kla-
ger på at det brukes økonomi og ressurser på kvinner, for så 
å gi kvinnene skylden for lav interesse, det er kanskje mye av 
grunnen til nettopp den lave kvinnedeltakelsen i norsk sjakk.

Personlig hadde jeg en kjempeflott turnering, med mange 
gode partier, og til tross for null poeng og en travel hverdag er 
jeg supermotivert for å jobbe videre med sjakken og å delta mer.

Takk for et flott NM!
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Internasjonal mester

Internasjonal mester (IM) er den tredje 

høyeste tittelen man kan oppnå, bare 

bak stormester (GM) og kvinnelig stor-

mester (WGM). For å bli IM må du ha 

en ratingprestasjon på minst 2450 i tre 

tittelkvalifiserende turneringer i tillegg til 

å dytte ratingen over 2400 på en offisiell 

eller uoffisiell liste.

Konsentrerte gutter i hettegensere under 

Eliteseriens siste helg.

FOTO: Anniken Vestby
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Sjøberg og Abdulrauf med 
IM-napp

- Skal bli så god jeg kan bli

Isak Sjøberg tok et velfortjent tittelnapp etter en solid se-
song i årets Eliteserie for bronselaget Nordstrand. I likhet 

med Sjøberg tegnet også Elham Abdulrauf for et tittelnapp i 
årets serie, men han var ikke snauere enn at han også rasket 

med seg et tittelnapp fra den internasjonale turneringen i 
Kragerø som ble avsluttet like før. Med en lynrask dobbel 
seiler Abdulrauf opp som den fremste kandidaten til å bli 

Norges neste internasjonale mester i sjakk.

Merknad: Norsk Sjakkblad har ikke lyk-
tes i å innhente kommentarer fra Elham 
Abdulrauf til denne artikkelen.

Det er ikke flust av tittelkvalifiserende 
turneringer på norsk jord, men de få vi har 
pleier å være godt besøkt av titteljagende 
og ambisiøse spillere. Et godt eksempel er 
Eliteserien hvor både Isak Sjøberg (Nord-
strand) og Elham Abdulrauf (Alta) hen-
tet hjem et napp i tittelen internasjonal 
mester. En snau uke tidligere hadde sist-
nevnte spurtet inn til et napp i den samme 
tittelen under Kragerø Resort Chess In-
ternational, og etter en solid avsluttende 
helg i Eliteserien sto plutselig Abdulrauf 
med to IM-napp på halvannen uke – det 
er effektivt!

Ungguttene, som er født i henholdsvis 
2003 og 2005, har virkelig fått sving på 
brikkene i det siste og ser på fremtiden 
med stor forventning, selv om fremgangs-
måten virker å være svært ulik.

Satser som hobbyspiller

Sjøberg omtaler sin egen trenings-
hverdag som «rolig» og forteller at han i 
stor grad behandler sjakk som en hobby.

- Da får jeg mest glede av det. Jeg job-

ber en del, men det kunne vært mye mer, 
forteller han.

Han er ikke en del av sjakkakademi-
ene til Simen Agdestein og Kjetil Lie på 
NTG eller TTG, men jobber heller mye 
alene.

- Jeg prøver å finne steder jeg kan 
forbedre meg på, særlig åpninger. Det 
har mye å si, får man en god åpning så er 
partiet ditt, mener Sjøberg.

Det beviste han til gangs i årets Elite-
serie da han feide brettet med stormes-
ter Frode Urkedal. Sjøberg var dermed en 
sterk bidragsyter til Nordstrands sensa-
sjonelle storseier mot Offerspill, noe som 
bidro til at sistnevnte ble stående igjen på 
perrongen i kampen om gullet.

K Sjøberg, Isak (2287)
k Urkedal, Frode (2564)
 Eliteserien 2022  

Kommentarer: Isak Sjøberg

1.e4 c5 Frode pleier å foretrekke 1…e5, 
men uansett hvem man møter må man 
alltid være forberedt på at Najdorf kan 
dukke opp, så jeg hadde preppet litt på 

TEKST: Joachim B. Nilsen
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6.Lc4 varianten.

2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 
6.Lc4 e6 7.Lb3 Sbd7 8.f4 Sc5 9.e5 

XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7+p+-+pzpp'

6p+-zppsn-+&

5+-sn-zP-+-%

4-+-sN-zP-+$

3+LsN-+-+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Ikke den vanligste varianten, så jeg hå-
pet at Frode ikke hadde sett på dette noe 
særlig i tiden før partiet.

9...dxe5 10.fxe5 Sxb3?! Ikke et bra trekk 
ettersom det beste trekket etter at hesten 
blir slått tilbake er Sfd7 uansett.

10...Sfd7 Hovedtrekket og stillingen er 
helt lik, men fortsatt skarp. Frode hadde 
nok lite lyst til å spille noe jeg hadde sett 
på før partiet og ville heller prøve å finne 
andre trekk for å få meg ut av prepp. 11.Lf4 
b5 12.De2 Lb7 Er spilt av flere superstor-
mestere.

11.axb3 Lc5? Ideen med Sxb3 var å spille 
Lc5 etterpå, men dette funker dårlig av 
flere grunner.

11...Sd7 Det beste trekket, men ville vært 
en for stor innrømmelse etter å ha spilt 
10...Sxb3.

12.Le3 Gir hvit en komfortabel fordel, 
men hvit har noe enda bedre her:

12.Sdb5! Og hvit står til kliss vinst. 12...
Sd5 13.Dg4! Hvit sine brikker faller per-
fekt på plass mens svart klarer ikke å få 
kongen i sikkerhet.

12...Sd5 12...Sd7 13.Dg4 Med veldig godt 
plasserte brikker og svarts konge i midten 
har hvit vinnende fordel.

13.Sxe6! Den viktige ressursen til hvit. 
Nå oppstår det virkelig store komplika-
sjoner, men hvit kommer godt ut av alle 
variantene.

13...Dh4+? 13...Lxe6 Det beste forsø-
ket 14.Lxc5 Dh4+ (14...Sxc3 15.Dxd8+ 
Txd8 16.bxc3) 15.Lf2 Sxc3 16.Lxh4 Sxd1 
17.Txd1 Hvit kan aldri tape og med ideer 
om å sette løperen på d6, deretter kjøre 
på med bøndene på dronningfløyen ser 
dette mørkt ut for svart, men på ingen 
måte tapt.

14.g3

XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+p+-+pzpp'

6p+-+N+-+&

5+-vlnzP-+-%

4-+-+-+-wq$

3+PsN-vL-zP-#

2-zPP+-+-zP"

1tR-+QmK-+R!

xabcdefghy

 Stillingen ser kaotisk ut, men hvit har 
god kontroll.

14...Sxe3 14...Lxe6!? 15.gxh4 Sxe3 16.De2 
Førstevalget til coomputeren, men hvit 
har vinnende fordel her også.

15.Sc7+ Ke7 15...Kf8 Funker ikke 16.gxh4 
Sxd1 17.Txd1 Med truslene Sxa8 og Td8+.

16.S3d5+ Kf8 17.gxh4 Sxd1 18.Sxa8 Se3 
18...Sf2 19.Tf1 hjelper bare hvit.

19.Sxe3 Lxe3 20.Td1 Ting har roet seg og 
hvit leder komfortabelt med en kvalitet.

20...Ke7 21.Sc7 La7 22.Sd5+ Ke6 
23.Sc7+ Hvit må få med sitt siste tårn, 
men jeg var litt redd for at etter 23.Tf1 
ville svart kunne spille 23...Lb8 så ble litt 
usikker på hvordan jeg skulle få med tår-
net. 23...Kxe5 så veldig farlig ut for svart 
så jeg trodde svart måtte gå tilbake med 

kongen, og så måtte jeg klare å løse pro-
blemet mitt med tårnet etter det.

23...Kxe5 24.Td5+ Kf6? 24...Ke4! Ser litt 
rart ut, men svarts konge er veldig trygg 
her i midten av brettet. Dette var svarts 
aller siste sjanse til å få til et eller annet og 
her må hvit spille presist. 25.Td3! Eneste 
trekket som bevarer en vinnende fordel, 
med planen Kd2 og Te1+ har hvit fortsatt 
kontroll. Jeg er veldig usikker på om jeg 
hadde funnet dette trekket, så jeg er glad 
dette ikke oppstod i det hele tatt. Sort har 
ikke noe bedre enn å gå tilbake med kon-
gen. 25...Ke5.

25.Tf1+ Ke7 26.Te5+ Le6 26...Kd6 27.Te8 
Poenget, hvit vinner enkelt etter tårnbyt-
tet.

27.Sxe6 fxe6 28.Te4 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(

7vlp+-mk-zpp'

6p+-+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+R+-zP$

3+P+-+-+-#

2-zPP+-+-zP"

1+-+-mKR+-!

xabcdefghy

Og endelig kunne jeg slappe helt av og 
se på Rune storkose seg mot Aryan på 
bordet ved siden av.

1–0 (64 trekk)

Det var imidlertid ikke bare mot Sjøberg 
at Urkedal måtte bite i gresset – i årets 
første Eliteseriehelg måtte han gi tapt mot 
Abdulrauf med de hvite brikkene. Kan-
skje har ungguttene funnet oppskriften – 
hvis man har ambisjoner om tittelnapp er 
det i hvert fall ingen tvil om at det hjelper 
å få en sterk spiller som Urkedal i bakken.

Ser opp til Djurhuus

Sjøberg er generøs i beskrivelsene av 
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sine lagkamerater, og fremhever særlig 
stormester Rune Djurhuus.

- I år slet Rune i noen partier, men han 
vinner når det gjelder. Han slo Aryan med 
svart, det er sterkt. Hvis Rune er i form 
kan han slå hvem som helst, mener Sjø-
berg.

Nordstrand-spilleren planlegger ikke 
noe sabbatsår for å satse på sjakk, men 
vil fortsette som før med egentrening og 
lystbetont spill.

- Til sommeren fullfører jeg videregå-
ende, etter det blir det nok studier.

- Betyr det at du kommer til å trappe 
ned på satsingen?

- Jeg skal bli så god jeg kan bli, slår 
Sjøberg fast.

Dobbel på få dager for Abdul-
rauf

Han har lenge vært ansett som en av 
landets mest lovende spillere, og har blitt 
omtalt i rosende ordlag av ingen ringe-
re enn Hikaru Nakamura etter å ha målt 
krefter mot amerikaneren i lynsjakk på 
internett.

Nå har Elham Abdulrauf tegnet seg 
for to tittelnormer på få dager og stormer 
mot IM-tittelen. På veien fikk han også 
med seg en skikkelig skalp med seier 
mot stormester Daniel Fridman fra Tysk-
land. Normalt skal man slite lenge med 
å få slike spillere i bakken, men her fikk 

Alta-spilleren det hele til å se enkelt ut – 
mye takket være originalt åpningsspill.

K Abdulrauf, Elham (2343)
k Fridman, Daniel (2626)
 Eliteserien 2022  

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.d4 

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+-zp-+-%

4-+-zPP+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

En slags spesialitet for Elham - en litt 
uvanlig åpning han virker å ha suksess 
med, som dette partiet er et bevis på. Hvit 
får muligheter til aggressivt spill litt uten-
for teoriens velkjente jaktmarker.

3...exd4 4.Dxd4 Sc6 5.Dd3 Lc5 6.Lf4 d6 
7.0–0–0 Lxf2 Det konsekvente. Stor-
mesteren forsyner seg, men hvit får raskt 
fart på brikkene.

8.Sf3 0–0 9.De2 Sh5?! 9...Lb6! 10.e5 Te8 
11.Db5 Sg4 12.exd6 Le3+ 13.Lxe3 Sxe3 
14.Td2 Dette er på ingen måte tvunget, 
men viser hvits muligheter i stillingen. 
14...cxd6 15.Ld3 Hvit ønsker å plassere 
løperen på sentrumsfeltet e4. Får han til 
det kan stillingen raskt bli ubehagelig for 
sort, men maskinens beregninger viser 
gode muligheter for sort her. Fridman 
hadde imidlertid ingen medhjelper og 
gikk seg raskt vill.

10.Lxd6! Vinner tilbake bonden og ender 
opp med en noe bedre stilling takket være 
aktive brikker og bedre bondestruktur.

10...cxd6 11.Dxf2 De7? Ikke et godt felt 

for dronningen, noe hvit illustrerer i par-
tiet.

12.Dd2 Td8
XABCDEFGHY

8r+ltr-+k+(

7zpp+-wqpzpp'

6-+nzp-+-+&

5+-+-+-+n%

4-+-+P+-+$

3+-sN-+N+-#

2PzPPwQ-+PzP"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

13.Sd5! Abdulrauf er best med initiativet 
og jakter angrepsmuligheter konstant.

13...Dxe4 14.Te1 Da4 15.Dg5 g6 

XABCDEFGHY

8r+ltr-+k+(

7zpp+-+p+p'

6-+nzp-+p+&

5+-+N+-wQn%

4q+-+-+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-+PzP"

1+-mK-tRL+R!

xabcdefghy

16.Lb5! Stjernetrekket. Løperen kan ikke 
slås, men samtidig er det ingen god måte 
å dekke tårnet på.

16...Dxa2 16...Da5 17.Lxc6! bxc6 18.Se7+ 
vinner dronningen og dermed spillet.

17.Lxc6 Lf5 18.Se7+ Kh8 19.Sxf5 bxc6 
20.Sg3 Da1+ 21.Kd2 Dxb2 Den tyske 
veteranen spreller videre, men hvit har 
god kontroll.

1–0 (42 trekk)

Vi gratulerer de unge juniorene med glim-
rende resultater og gleder oss til å følge 
ferden videre!

Rune Djurhuus

Djurhuus er ikke noen hvem som 

helst i sjakksammenheng. Han 

fikk sitt gjennombrudd på den 

internasjonale scenen da han på 

sensasjonelt vis ble europamester 

for juniorer i 1991 etter å ha slått 

kommende verdensmester Vladi-

mir Kramnik. I 1996 fikk Djurhuus 

endelig stormestertittelen, og er 

i dag tro mot egen stil som uredd 

angrepsspiller med kapasitet til å 

slå hvem som helst.
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Fartsfylt moro i Molde og 
Oslo, drama i Nord-Norge

Turneringsaktiviteten stiger igjen

Siden forrige utgave av Norsk Sjakkblad har flere klubber 
benyttet en stadig mer avtagende pandemi til å trappe opp 
turneringstilbudet – det er kjekt å se! Vi håper på enda flere 
turneringer før neste blad ligger i postkassen, men bringer 
her vår versjon av distriktsnyhetene i form av rapporter fra 
utvalgte turneringer.
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Med hele tre turneringer på én helg må 
Molde ha vært i nærheten av en eller an-
nen rekord da de 12.-13. februar arran-
gerte både Barnas Grand Prix i tillegg til 
hurtig- og lynsjakkturnering under Nor-
ges Grand Prix-paraplyen.

- Konseptet er at vi kjører flere turne-
ringer slik at det blir litt tilbud å reise til 
Molde for, og «3 for 1» for de ivrigste bar-
na, forteller klubbleder Tor Wetle Hoem.

Grunnet pandemien hadde det ikke 
blitt arrangert NGP-turneringer på to må-
neder før Moldes travle helg, noe som kan 
ha forklart et deltakerantall noe under 
normalen - men nå blir det mer i regio-
nen, ifølge Hoem.

- Vi kjører den helgen, hver tredje må-
ned, og får nå med Kristiansund, Ålesund 
og Volda/Ørsta på det samme slik at det 
blir et lite tilbud i regionen hver måned, 
mellom hovedarrangementene.

Det ble favorittseire i begge turnerin-
ger denne helgen. Moldes Charlie Nett-
leton var i det umulige hjørnet og tok 
en komfortabel seier med imponerende 
10,5/11 poeng, mens førsterangerte Tho-
mas Nyland knep seieren i hurtigsjakken 
til tross for tap i siste runde mot nevnte 
Hoem.

Tre turneringer på én helg:

Turneringsbonanza i Molde

Molde lyn-NGP

1 Charlie Nettleton, Molde 10½

2 Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl, Kristiansund 9½

3 Leo Moen Eidet, Molde 9½

Molde hurtig-NGP

1 Thomas Nyland, Kristiansund 6

2 Sindre Lyngsaunet Ytrestøyl, Kristiansund 6

3 Tor Wetle W. Hoem, Molde 5

Vellykket Barnas Grand Prix avholdt samme helg. Vinner ble Amadeus S. 

Sveggen med 6/6 fra Kristiandsund.

FOTO: Molde SK

TEKST: Joachim B. Nilsen
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Lille Skjervøy ligger 3 timer og 45 
minutters kjøring nordøst for Tromsø og 
har rundt 2500 innbyggere. De har ho-
tell, idrettslag, sjakklubb og en engasjert 
befolkning. Tidligere har de arrangert en 
rekke sjakkturneringer, og nå etter koro-
naperioden åpnet de opp for en 5-run-
ders turnering. Det ble spilt en runde 
hurtigsjakk fredag, og så langsjakk med 
1 time og 30 sekunders tillegg i resten av 
turneringen.

Dette ga en etterlengtet åpning for et 
sosialt arrangement på lørdagskvelden. 
Det ble arrangert mime-quiz for både sto-
re og små der Edit imponerte ved å etter-
ligne en kvitrende due, mens Pål nailet 
lyden av en motorsag. Det var også en 
pizza-bankett med salat og dressing til, 
samt en lynsjakkturnering med 30 del-
takere. Denne ble vunnet av Alta sitt 16 
år gamle talent Vinjar Hammari foran 
Tromsøs jevngamle Birk Sæther Rostad, 
med Edit Machlik på tredjeplass.

Populær vinner

Edit Machlik gikk helt til topps i tur-
neringen på Skjervøy etter en dramatisk 
sisterunde der de to som ledet etter 4 run-
der, Edit og Pål Røyset, begge så ut til å 
tape sine oppgjør i sisterunden. Røyset 
gikk ned mot Jan S. Berglund, men Edit 
berget seg med svarte brikker til remis i et 
dronningsluttspill der hun faktisk kunne 
vunnet på slutten mot unge Birk Sæther 
Rostad.

Det viste det seg da at Edit hadde best 
kvalitet av fire spillere på lik poengsum. 
Hun vant dermed turneringen foran Jan 
S. Berglund, Paul Johan Jensen og Fran-
cesco Galbiati – alle med 4 av 5 mulige. 
Berglund var den en av to spillere, som 
vant 4 partier - men han tapte innbyrdes 
oppgjør mot Paul Johan Jensen. Jensen 
var eneste spiller, bortsett fra vinneren 
Edit, som ikke tapte noe parti. Francesco 
Galbiati var den andre som vant 4 partier 
– men han møtte svakere motstand og 
havnet utenfor pallen.

Det ble også spilt en barneturnering 
på Hotell Maritim i Skjervøy med 27 del-
takere denne helgen. Vinneren ble 10 år 
gamle Jonathan Steinnes Åkre fra Tromsø 
i klassen for spillere med erfaring - mens 
nybegynnerklassen ble vunnet av Altas 
Iben Sofia Heggelund.

Tidlig knockout fra favoritten

Landslagsspiller Machlik fikk virkelig 
vist frem sin taktiske teft i følgende parti.

K Machlik, Edit (2088)
k Francesco, Galbiati (1625)
  Skjervøy 70 grader nord

Kommentarer: Sven Wisløff Nilssen

Vinneren Edit Machlik fikk inn en enkel 
angrepsseier i 2. runde. Temaet har vi alle 
sett før - nemlig The Greek Gift. 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zplzp-+pzpp'

6-zpn+p+-+&

5+-+nzP-+-%

4-vl-zP-+-+$

3+-sN-vLN+-#

2PzPL+-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

abcdefgh

12.Lxh7+! Kxh7 13.Sg5+ Kg8 Etter det 
relativt beste: 13...Kg6 kommer enklest: 
14.Dd3+ f5 15.Sxe6 Dd7 16.Sxd5! og sprin-
gergaffelen på f4 gjør at svarts stilling er 
tapt. 14.Dh5 Te8 15.Dxf7+ Kh8 16.Dh5+ 
Kg8 17.Dh7+ Kf8 18.Dh8+ og svart ga opp 
- det er matt på g7 i neste trekk.

1–0

Oppgjøret mellom toer Berglund og 
treer Jensen ble også interessant:

K Berglund, Jan Sigmund (1973)
k Jensen, Paul Johan (1900)
  Skjervøy 70 grader nord

Kommentarer: Sven Wisløff Nilssen

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.b3!? En svært sjelden 
fugl i åpningsfloraen - vanligvis kombine-
rer en ikke et tidlig d5 med b3 på denne 

70 grader nord:

Skjervøy slår på stortromma
TEKST: Sven Wisløff Nilssen
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måten da det ikke setter svarts sentrum 
under press. I åpningen er det viktig å 
kjempe om initiativet og å bygge stilling 
i tillegg til det vi lærer på skolesjakken - 
nemlig rask utvikling, sentrumskontroll 
og kongesikkerhet. 

3...Lf5!? Det tematiske: 3...c5! 4.e3 cxd4 
5.exd4 Sc6 6.Sbd2 Lg4 gir svart rask ut-
vikling og en sunn struktur og er en god 
tilnærming for svart. 

4.Lb2 e6 5.Sbd2 c5!? Et godt alternativ 
for svart når løperen står på f5, er å spille 
Londonsystemet med motsatte farger, 
altså: 5...c6 6.e3 Sbd7 7.Ld3!? Se4! og 
svart har mer enn løst åpningsproble-
mene sine. 

6.e3 Ld6 7.Le2 Sbd7 8.0–0 0–0 Grun-
nen til at c6 trolig var bedre enn c5 for 
svart i femte trekk, er løpernes plassering 
i forhold til bondekjeden. Dette illustreres 
i en variant som: 8...cxd4?! 9.Sxd4! Lg6 
10.c4 og det er hvit som griper initiativet 
først, og står litt bedre. 

9.Sh4! Hvit erobrer løperparet på klassisk 
vis, men svart er solid og har et fritt spill. 

9...Lg6!? Også: 9...Le4!? 10.Sxe4 dxe4 
11.g3 De7 12.c4! gir hvit en liten åpnings-
fordel. 

10.Sxg6 hxg6 11.f4?! Hvit har en forkjær-

lighet for sentrums plogen - som oppstår 
med hvit i Pillsbury-oppstillingen og med 
svart i Stonewalloppstillingen. Her er det 
slett ikke godt og gir hvit varige struktu-
relle problemer. Etter: 11.Sf3 har hvit sin 
lille åpningsfordel og kan prøve å åpne 
opp for løperne på sikt med c4. 

11...De7 12.c3 Hvit søker å spille Stone-
wall med omvendte farger, men det er en 
stor forskjell fra Stonewall til stillingen på 
brettet. Ser du den viktige forskjellen? Ja, 
i Stonewall stanger hvits hvitfeltsløper på 
granitt i sentrum - her er hvitsfeltsløperen 
til svart byttet ut - og to springere fryder 
seg over en lukket struktur. 

12...cxd4! Sikrer at stillingen forblir luk-
ket ved å slå når en bonde må ta igjen. 
13.exd4
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13...La3! Bytter ut en tilsynelatende dår-
lig løper - men oppnår å få mer plass for 
brikkene og skaper en svakhet i c-linja på 
c3 for hvit og svekker d4. 

14.Dc1 Lxb2 15.Dxb2 Tfd8!? Er mest 
egnet til å skjule planene til svart - mer 
logisk var: 15...Tac8 direkte! 

16.Ld3 Tac8 17.Tae1 Tc7 En god egen-
skap i sjakk er å innse sine feil, og svart 
ser nå at tårndobling i c-linja var beste vei 
videre selv om et tempo gikk tapt. 

18.a4 Selvsagt ikke: 18.c4 dxc4 19.bxc4 
Sb8! 20.Sf3 Sc6 og hvits sentrum kollap-
ser på klassisk vis. 

18...Tdc8 19.Sb1?! Passivt spilt, springe-
ren hadde sin misjon på d2, der den har 
en vei fremover på brettet via f3. Så: 19.Tc1 
var et bedre alternativ. 

19...Dd6 20.g3 Db6 21.Tc1
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21...Sb8!? Ser sofistikert ut - men sprin-
geren ser penere ut på c6 enn den er. 
I sjakk er det viktig at brikkene gjør en 
jobb – ikke at de ser pene ut! Hvits evige 
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svakheter i stillingen er feltene e4 og f5 - 
og i øyeblikket også bonden på c3. Ved å 
spille: 21...Se8! 22.Tf2 Sd6 har svart flere 
gode planer videre, men det viktigste på 
kort sikt var å stoppe c4 fra hvit. Svart har 
trolig en posisjonelt vunnet stilling her. 

22.Kg2 Sc6 23.b4?! Svekker feltet c4, og 
dermed hele c-linja. 

23...Se8 Et godt alternativ var: 23...Se7 
med ideer som Sf5 eller ett Se4 fulgt av 
dxe4 og Sd5! for svart etter Lxe4. 

24.Tc2 Se7 25.a5 Dd6 26.Sd2 Sf5 Hvit 
kan ikke slå denne springeren uten å tape 
på de svake hvite feltene i fortsettelsen. 
27.Te1 Sf6 28.h3?
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Tapstrekket - etter: 28.Sf3! kan hvit fort-
satt kjempe i en posisjonelt vanskelig 
stilling. 

28...Sh5! Et vinnende trekk. Maskina-
nalysen viser at svart vinner helt direkte 
med: 28...Sxg3! 29.Kxg3 Sh5+ 30.Kf2 
Dxf4+ 31.Sf3 e5!! og hvits brikker koor-
dinerer ikke i forsvaret av den åpne kon-

gestillingen, men Pauls trekk er godt det 
også. 

29.Lxf5 gxf5 30.Sf3 Sf6 31.Sd2 g6 
32.Tec1 32.Te3 var seigere, men slaget er 
og blir posisjonelt og strategisk fullsten-
dig tapt - så svart skal gjøre en stor feil for 
ikke å vinne. 32...Da6 33.Sb3 b6 34.axb6 
axb6 35.Te1 Se4 Systematisk spilt - det 
er nå bare et spørsmål om tid før borgen 
sprenges opp, og svarts styrker smetter 
inn. 35... Dd3! var ellers svært effektivt 
da c3 ville falt direkte. 

36.Sd2 Gjør det enkelt - men det var in-
gen utvei i lengden. En mulig variant var: 
36.Te3! Kg7 37.Sd2?! Txc3 38.Tcxc3 Txc3 
39.Txc3 De2+ 40.Kg1 Sxd2 og vinner. 

36...Sxc3 37.Sf3 37...Sd1! En siste fidus 
- hvit taper tungt materiell og ga opp. En 
flott posisjonell oppvisning av Lyngens 
Paul Johan Jensen. 

0–1

Skjervøy 70 grader Nord

1 Edit Machlik, Tromsø 4

2 Jan Sigmund Berglund, Tromsø 4

3 Paul Johan Jensen 4

Turneringsvinner Edit Machlik.

FOTO: Anniken Vestby
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Det neste halvåret kan sjakkhungrige 
fryde seg over enda et konsept, nemlig 
en egen liga i regi av Offerspill Sjakklubb. 
Tilbudet er et supplement til Grand Pri-
x-systemet med egen poengberegning og 
sammenlagtpremier. 

I løpet av åtte turneringer, fordelt på 
to langsjakkturneringer og tre hurtig- og 
lynsjakkturneringer, kan man samle opp 
såkalte «Offerpoeng» og konkurrere i en 
ny liga.

Helgen 26.-28. februar gikk de to 
første turneringene av stabelen. Arran-
gørklubben var godt representert, men 
det var en unggutt fra Oslo Schakselskap 
som stjal overskriftene.

Brattgjerd med kjempehelg: Full 
pott i lynsjakken og andreplass i 
hurtigsjakken

En helg med både hurtig- og lyn-
sjakkturnering kan være utmattende, 
men påkjenningen virket ikke å bekym-
re Isak Brattgjerd – han er født i 2009, 
men spillet tilsier en uvanlig modenhet. 
I lynsjakkturneringen fikk han arrangør-
klubbens Jakob Aavik til å se betraktelig 
mindre solid ut enn ellers.

K Brattgjerd, Isak Vinh
k Aavik, Jakob (1719)
  LynOffer 1

Kommentarer: Joachim B. Nilsen

1.d4 c5 2.dxc5 e6 3.Sc3 Lxc5 4.e4 Sc6 
5.Sf3 Sf6 6.Ld3 d5 7.0–0 
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7...0–0? Det skulle ikke mer til enn et na-
turlig trekk som dette før unge Brattgjerd 
klinker til med følgende klassiker:

8.e5! Åpner for løperen ned mot sorts 
konge. 

8...Sd7 9.Lxh7+! "The Greek Gift" er en 
gjenganger i denne utgaven av Norsk 
Sjakkblad. 

9...Kxh7 10.Sg5+ Sort så seg nødt til å gi 
dronningen med 10...Dxg5 men etter det 
selvfølgelige 11.Lxg5 ligger sorts stilling 
i ruiner.

1–0 (43 trekk)

Ellers var det gledelig å se Tor Bot-
heim gjøre en sjelden opptreden i sjakk-
sammenheng igjen, noe han markerte 
med en klar andreplass i lynsjakkturne-
ringen – det eneste tapet kom mot nevnte 
Brattgjerd.

I kategorien «overraskende, men gle-
delig» finner vi Offerspills Robin Kjær 
som med en lynsjakkrating på 1304 spilte 
sitt livs turnering med 7 poeng, noe som 
ga en sterk fjerdeplass med hele 72 (!) nye 
ratingpoeng i bagasjen.

Arrangør, klubbleder og sjakkentusi-
ast Jon Kristian Haarr gikk til topps i hur-
tigsjakkturneringen. Rogalendingen had-
de full pott og sikret turneringsseieren før 
siste runde, og kunne dermed tillatte seg 
en smell med de hvite brikkene mot Ste-
fan Turony fra Oslo Schakselskap.

Nytt konsept fra Norges største klubb:

Offerspill-ligaen

LynOffer 1

1 Isak Vinh Brattgjerd, OSS 11½

2 Tor Botheim, Offerspill 9½

3 Alena Ayzenberg, OSS 7½

HurtigOffer 1

1 Jon Kristian Haarr 6

2 Isak Vinh Brattgjerd, OSS 5

3 Alena Ayzenberg, OSS 5

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Offerspill SK
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Det nye 
Sjakk-Mekka på 
Fagernes

TEKST OG FOTO: Øystein Brekke

Det ble et tomrom i norsk sjakk etter Hans Olav Lahlums siste turnering på Gausdal Høifjells-
hotell i 2008. Hvordan erstatte en arena med over 200 turneringer gjennom 39 år fra 1970, 
de fleste i regi av legendariske Arnold J. Eikrem? Mange av oss levde på dette sjakkhotellet i 
flere måneder av livene våre.

I en periode var turneringene «Arctic 
Chess Challenge» i Tromsø et nytt even-
tyr, men begrenset til og med 2010, da 
Norge ble tildelt arrangementet av sjakk-
OL i Tromsø 2014. Hans Olav Lahlum ar-
rangerte «Oslo Chess International» på 
Ullevål stadion i årene fra 2011 til 2014, 
men slike turneringer er vanskelige i 
Oslo over tid. Den økonomiske kabalen 
går ikke helt opp når hotellet opplever at 
ganske få gjester kjøper overnatting.

I stedet ble Fagernes løsningen med den 
vakre spillesalen som avbildet blant an-
net i forrige sjakkblad. Jeg inngikk en av-
tale mellom mitt firma Norsk Sjakkforlag 
og Quality Hotel Fagernes (nå Scandic 
Hotel Valdres) om en første sjakkfestival i 
påsken 2011. I november 2010 tjuvstartet 
vi med et NM for barn og ungdom, som 
også manglet arrangør. NM for ungdom 
med 263 deltagere var nesten i største 
laget for spillelokalene, men gikk akku-
rat bra, selv om både den store salen og 
hotellet passer enda bedre for opptil to 
hundre spillere. 
Sjakkfestivalen i påsken ble straks en 
suksess med 118 spillere i Det åpne NM, 
vunnet av Sergei Tiviakov fra Nederland 

og med gode resultater av flere unge nor-
ske spillere, ikke minst 11-årige Aryan 
Tari fra Asker som ble nummer 16. Sam-
tidig hadde vi både Fagernes Grand Prix 
med 48 deltagere, populært vunnet av 
sjakkveteranen Odd Ristesund fra Kam-
pen, og Fagernes Barnas Grand Prix med 
33 spillere og to grupper vunnet av An-
dreas Tryggestad, Nordstrand og André 
Nielsen, Alta. 

To år etter gjorde Aryan den helt store 
bragden da han leverte et napp i stormes-
tertittelen som 13-åring i påsken 2013. 
Den Fagernes-rekorden kan vel holde en 
stund.

I løpet av tre år hadde jeg gleden av å 
gjennomføre sju store arrangement på 
Fagernes: Tre sjakkfestivaler, tre ganger 
NM for klubblag og et NM for ungdom. Jeg 
skryter gjerne litt av disse turneringene 
og hadde ikke tenkt å slutte med dem, da 
jeg på høsten 2013 følte at jeg var i ferd 
med å ta meg vann over hodet. Jeg hadde 
hovedansvar for Landsturneringene på 
Lillehammer i 2013 og Trondheim i 2014, 
mye å gjøre i Sjakkbutikken og skrev ikke 
minst for fullt på Norges Sjakkforbunds 

100-års jubileumsbok som selvfølgelig 
måtte ut til hundreårsdagen 20. juli.

Hva gjør man i en slik situasjon? Det 
eneste gode trekket var som ventet å kon-
takte min yngre gamle sjakkvenn Hans 
Olav Lahlum på Gjøvik. - Jo da, han kun-
ne overta arrangementet av festivalen i 
påsken 2014, og gjorde det selvfølgelig 
aldeles glimrende og på sin måte. Etterpå 
spurte han og antok at jeg ville ha tilbake 
arrangementet året etter, men jeg spurte 
om han ikke like gjerne kunne ta det igjen, 
og slik ble det. Siden har Fagernes Inter-
national i Hans Olavs regi vært en sikker 
og fin turnering på kalenderen. 

Jeg pleier årlig bare å kjøre en tur opp til 
Fagernes, ta en overnatting med god mat, 
titte på spennende sjakk, ta noen bilder, 
hilse på venner og ha sjakkbutikk i noen 
timer. Det er all mulig grunn til å hylle 
Hans Olav også for turneringene på Fa-
gernes, som med kontinuitet har erstattet 
Norges tidligere sjakksenter i Gausdal. 
Turneringene «mine» der fra 2011 til 13 
er nå bevart på nettstedet http://festival.
sjakkweb.no/.
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Seks norgesmestere for ungdom på Fagernes i 2010. Fra venstre Arman Ghaderi, Byåsen, Johannes Haug, Nordstrand, Aryan Tari, OSSU, 

Peter Flermoen, Harstad, Anders Hobber, Porsgrunn og Kristoffer Madland, Stavanger. Mesteren i 11-årsklassen, Benjamin Imsrud fra Cais-

sa i Sandefjord, manglet på bildet.

Eminente dommere 

Tom Eriksen og Hans 

Olav Lahlum.
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- De var helt knust

Preget arrangør om delatkere fra Ukraina:

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Morten L. Madsen

Kragerø Resort Chess International 
startet som følge av VM-forberedelse-
ne Magnus Carlsen hadde på hotellet 
med Jan Kvalheim og et team bestående 
av flere sjakkstjerner. Etter en forsiktig 
start med NM for Barne- og Ungdoms-
skolelag i 2016 fikk den lokale klubben 
større ambisjoner, og nå er planen over 
200 deltakere til neste år. Årets turne-
ring ble en ny suksess, men ble etter 
hvert sterkt preget av den tragiske situ-
asjonen i Ukraina. Med både russiske og 
ukrainske deltakere i feltet ble det «en 
vanskelig situasjon for alle», forteller 
arrangør Truls Jørgensen.

Etter at 2020 utgaven av etter hvert 
så velkjente internasjonale turneringen 
i Kragerø forløp med 165 deltakere og at 
2021 ble Covidavlyst, startet arrangøren 
planleggingen av en ny turnering i august 
siste år. Årets deltakerantall endte på 174.

- Men utover høsten ble det klart at 
utfordringene med tanke på smitte var 
økende, og vi fikk et taktskifte med Om-
ikron. Heldigvis hjalp Eirik Natlands-
myr (generalsekretær i NSF og USF, red. 
anm.) oss med en søknad til Kulturde-
partementet om å bli unntatt Covidfor-
skriften, forklarer Truls Jørgensen.

Dermed fikk utenlandske deltakere 
unntak fra eventuelle karantenekrav ved 
innreise til Norge, noe som kan ha reddet 
arrangementet.

Jørgensen blir ansett som ildsjelen 
som får hjulene til å gå rundt i forbindelse 
med arrangementet, men er raskt ute med 
å påpeke at han ikke er alene.

- Forberedelsene og etterarbeidet 
hviler på meg, men selve arrangemen-
tet er lagarbeid.

- Hvor går veien videre for dere i Kra-
gerø nå, blir det flere turneringer?

- Vi har funnet konseptet vårt og 
ønsker å være tro mot det, forteller Jør-
gensen, og understreker at «vi skal ha 
kvalitet i det vi gjør».

 Han håper at den positive trenden 
fortsetter og sikter mot at antall utenland-
ske spillere skal stå for rundt halvparten 
av totalen i 2023. Særlig er interessen 
stor fra Island, Baltikum og Tyskland.

Sterkt og følelsesladet – to reiste 
tilbake til Ukraina

Det er ikke til å komme utenom at 
årets turnering, som alt annet, ble sterkt 
preget av Russlands invasjon av Ukraina. 
Turneringsleder og sjakknestor Øystein 
Brekke «sa noen ord» om situasjonen 
ved oppstarten av tredje runde, ifølge 

Jørgensen, som kommuniserte tett med 
de Ukrainske spillere under turneringen.

- Én deltaker sto over både tredje og 
fjerde runde, mens en annen var så pre-
get at hun endte opp med å trekke seg 
fra de siste to rundene, forklarer han.

Før premieutdelingen holdt unge Ta-
mila Maschenko en appell til alle frem-
møtte. Jørgensen beskriver den som både 
«sterk og følelsesladet».

- To av deltakerne reiste tilbake til 
Ukraina etter turneringen, og jeg har 
hatt kontakt med dem regelmessig.

Arrangøren om russiske deltake-
re: - Skamfulle og preget

Jørgensen var tidligere helt avhengig 
av nettverket til arrangørveteranen Hans 
Olav Lahlum for å sikre seg utenlandske 
tittelspillere til sine turneringer, men har 
siden utviklet et stort og godt nettverk på 
egenhånd. Blant annet har han blitt godt 
kjent med deltakere fra både Ukraina og 
Russland de siste årene, og kan beredte 
om en situasjon litt utenom det vanlige i 
turneringen.

- Det var en vanskelig situasjon for 
alle. De ukrainske deltakerne var natur-
ligvis helt knust, og hadde store proble-
mer med å spille etter at invasjonen ble 
kjent. De hadde alle søsken, foreldre og 
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besteforeldre som ikke hadde kommet 
seg i sikkerhet.

- Hva med de russiske spillerne?
- De var begge skamfulle og preget av 

invasjonen. Evgeny Romanov som har 
mor fra Dobas og familie i det invader-
te området satt umiddelbart i gang en 
søknad om å skifte flagg til Norge, mens 
Ivan Rozum var en av de russiske spil-
lerne som etter invasjonen skrev under 
et opprop mot invasjonen sammen med 
Nepo, Dubov og en rekke andre russiske 
sjakkspillere. Uansett så var nok dette 
blant de siste turneringene på en stund 
hvor vi ser spillere delta under russisk 
flagg i internasjonale turneringer, for-
klarer den etter hvert så erfarne turne-
ringsarrangøren.

Et bilde sier mer enn tusen ord

Tidligere sjakkpresident Morten Lil-
lestøl Madsen spilte selv i Kragerø og tok 
til sosiale medier etter at partiet mellom 

den ukrainske kvinnelige stormesteren 
Evgeniya Doluhanova og den russiske 
stormesteren Ivan Rozum endte remis. 
Partiet ble spilt i åttende runde og varte 
i 24 trekk.

La oss håpe at utfallet av konflikten 
ikke er for langt unna den symbolske opp-
stillingen på bildet.  
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Desember

Snorri Vikanes Bjarnarson 
Bergens, f. 2000

Rating: 1586

Endring: +312

Partier: 16

Februar

Amanda Mai Irgens Eiding
Fredrikstad, f. 2003

Rating: 1683

Endring: +105

Partier: 18

Januar

Phillip Helland
Porsgrunn SK, f. 2006

Rating: 1760

Endring: +172

Partier: 6

Mars

Rafe Rehman
Nordstrand, f. 2009

Rating: 1308

Endring: +114

Partier: 5

Ratingklatrerne
Vi ser endelig konturene av at turneringsaktivitet er på vei tilbake mot nivået før 
Mars 2020. Naturligvis er mange av de største ratingklatrerne unge og lovende 
spillere, som Amanda Mai Irgens Eiding som spilte hele 18 partier i turneringer i 
Europa på tur med NTG. Tall fra norgesratinga.no

FOTO: Olga Dolzhykova
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Sjaktuell: Olga Dolzhykova
Aktuell med Sjakk for Ukraina, det norske landslaget 

og pedagogiske sjakkprosjekter

Olga, du er landslagsspiller for Norge, 
men kommer opprinnelig fra Ukraina. 
Hvordan har du det, og hvilke tanker har 
du om krigen som nå utspiller seg i ditt 
hjemland?

– Hva kan man si, det er jo helt for-
ferdelig og utenkelig at noe liknende kan 
skje i 21-tallet. Jeg er veldig bekymret 
for min familie og venner som er igjen i 
Ukraina, or samtidig føler jeg meg veldig 
stolt av ukrainsk folk. Det er veldig trist 
at Ukraina har fått sin fremtredende plass 
på verdens kartet på denne bekostnin-
gen, men uansett hvordan det blir fram-
over, vi har allerede vunnet denne krigen, 
tenker jeg.

Du har nylig vært engasjert i Sjakk for 
Ukraina og spilte en simultan der - hvor-
dan gikk arrangementet?

– Sjakk for Ukraina var arrangert på 
initiativ fra Torstein Bae, som bidro sterkt 
med å putte innsamlingen i rampelyset og 
sørget for at alle formaliteter og nødven-
dige ressurser var på plass. Han fikk med 
seg et engasjert lag av dyktige sjakkfolk 
og arrangementet endte opp med å være 
stort på bare et par ukers tid. Utrolig hyg-
gelig at mange frivillige fra alle  sjakklub-
ber i Oslo ble med for å hjelpe. Deichman 
var stappfullt av folk, men innsamlingen 
gikk fortsatt over all forventning. !

Hva er neste turnering - og hva er ditt 
neste sjakklige mål?

– Jeg planlegger å spille i Fagernes i 
påske, men kan ikke si at jeg har noen 
store ambisjoner som spiller lenger. Jeg er 
mer opptatt av sjakkens framtid og mine 
pedagogiske sjakkprosjekter hos både 
Play Magnus og i vår klubb Dragulf USK. 
Min største plan i år er å fortsette på vårt 
nye klubbprosjekt «Sjakkpass» som har 
vist seg utrolig populært hos barn og som 
forhåpentligvis kan nå et nasjonalt nivå.

Olga i aksjon på Sjakk for Ukraina arrange-

mentet på Deichman Bjørvika.

FOTO: Eirik Natlandsmyr
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Grubleoppgaven

Denne grubleoppgaven tar utgangspunkt i en tidsnød der hvit velter sin konge av 
brettet. Ingen av spillerne husker hvor den hvite kongen stod, så  derfor må du, som 
dommer, bestemme hvor den stod! Det er faktisk bare ett felt den kan ha stått på, gitt 
at ingen av spillerne har gjort noen ulovlige trekk! Du vet heller ikke hvem sin tur det 
er, det har spillerne også klart å glemme!

Send inn ditt forslag til nsb@sjakk.no for muligheten til å vinne en premie!

Innsendere med riktig svar på forrige grubleoppgave: Jarle Høyte, Tore Andøl og Petter 
Markussen, alle tre med svært gode begrunnelser for at det var en løper som stod på h4! 

Hvor stod den hvite kongen 
før den falt av brettet?
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+r+l+-+-%

4L+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+k+-+-!

abcdefgh

TEKST:  Maud Rødsmoen
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Prøv deg i en  
sjakkturnering
Utover våren er det masse sjakkturneringer på gang!  
Er du sugen på å spille litt sjakk, kan du delta i noen 
av turneringene under. 

Turneringene som heter BGP er en del av Barnas Grand Prix- 
serien, som du kan lese mer om på bgp.barnesjakk.no.  
Se sjakk.no/aktiviteter for oppdatert kalender.

Alta

INFO:  Alf Tomas Tønnessen

TLF: 918 76 566

INFO: Trond Nerland

TLF: 916 17 427

INFO: Monika Ratama

MAIL: monika.ratama@yahoo.no

INFO: Olga Dolzhykova

MAIL: olga@stormester.no

INFO: Tore Kristiansen

TLF: 959 16 262

INFO: Trond Nerland

TLF: 916 17 427

Bærum

Kristiansund

Hamar

23.04

06-08.05

Alta Sjakklubb
Ungdom BGP

Dragulf BGP 
Mr. Kanin

Greveløkka Vår-BGP

30.04

14.05

30.04

22.05

BGP 1 2022

Kristiansand

Varig forsikring
BGP/UGP 2022

NM for skolelag 2022
Hamar
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Taktikk vs. Strategi
To ord vi ofte hører mye om når vi skal begynne å jobbe ordentlig 
med sjakk er taktikk og strategi, men hva betyr de egentlig?

Disse to ordene føles jo ganske 
like. Det er jo hvordan man plan-
legger et parti...eller? Kanskje 
hvordan man vinner? Hvis du 
ikke er helt sikker, så er ikke du 
den første, og det er derfor vi 
skal se litt på dem. Vi skal se på 
hva de er, hvorfor de er viktige, 
og hvordan du kan øve på dem!

Viktig info før vi starter!

Du lurer kanskje på hvorfor dette 
er så viktig å vite, og du har rett i 
å tenke det. Det er egentlig ikke så 
viktig å vite akkurat hva disse or-
dene betyr. Mange gode sjakkspil-
lere kan kanskje ikke forskjellen 
hvis du spør dem.

Grunnen til at dette kan være godt 
å kunne er:
• Ordene kommer ofte opp i sjak-

kanalyser og forklaringer.

• For å vite hva man kanskje sliter 

med, og hvordan du kan øve på 

akkurat det.

↑

Magnus Carlsen som tenker på forskjellen mellom taktikk og strategi
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For å skjønne hva disse ordene betyr, 
så må vi tenke på hva det er vi faktisk 
gjør ved sjakkbrettet når vi spiller. Jo, 
det er jo å planlegge frem i tid, å se 
hvilke trusler vi kan skape og hvor-
dan vi til slutt kan vinne partiet. Det 
er nettopp her vi finner betydningen!

Veien til seier

Både strategi og taktikk handler om 
planlegging, men det som skiller 
dem er hvor langt framover vi tenker.  

Taktikk er det som du skal gjøre nå, 
og det du kan få til med en gang (el-
ler i løpet av 2-5 trekk). Her snakker 
vi om gafler, bindinger, avdekkere, 
også videre. Strategi derimot, er det 
som planlegges langt fram i tid.  Det 
er den lille stillingsfordelen som du 
skal utnytte gjennom 30, 40 eller 50 
trekk. Bondestruktur og aktive brik-
ker er ting som kan være viktig her.

Nå som du skjønner hva taktikk og 
strategi er, så skal vi se på to forskjel-
lige stillinger, og hvordan den ene 
løses med taktikk og den andre med 
strategi.

Taktikk

I denne stillingen er det ett trekk 
svart har som gir han et stort over-
tak, kan du se hvilket?
XABCDEFGHY

8-+-trr+k+(

7t+pwq-+pvp '

6pvvlp+l+ zp&

5+ +-+-+-%

4-zPP+-+-+$

3zP-z+ s+NwQP#

2-+-+LzPP+"

1tR +-+RmK-!

xabcdefghy

Jo, det er jo 1...Dxg3. Det ser ut som 
et dronningbytte, men hvit kan ikke 
slå tilbake fordi bonden på f2 er bun-
det av den svarte løperen på b6. 

Dette er et godt eksempel på en tak-
tikk. Ett enkelt trekk som skaper 
en umiddelbar trussel for motstan-
deren som han ikke kan svare på. I 
dette tilfellet er det bare ett trekk, 
men det er ofte to, tre eller fire trekk 
forover man må tenke.

Strategi

Her har vi en stilling fra et parti med 
Judit Polgar, der hun spiller strate-
gisk som svart. I dette tilfellet vil du 
ikke få en umiddelbar fordel, men du 
vil få noe som du kan bygge på videre 
i partiet.
XABCDEFGHY

8 mk-trr+-+(

7t+ wq-+ +p'

6p+l+-+p+&

5+ +-ssn-+-%

4Nvl-zp-+PzP$

3+Pz+ + +Q#

2PvL-+ + +"

1mKL+R+R+-!

xabcdefghy

Her er svaret 1...Lxa4. Grunnen til at 
Polgar gjør dette er at dette svekker 
bondestillingen til hvit rundt kon-
gen. Det ser vi når hvit må ta med 2. 
bxa4. 

Vi kan se at dette er en strategisk 
tankegang, da den ødelagte bonde-
strukturen ikke gir oss en fordel nå, 
men vil kunne gjøre det enklere for 
oss i sluttspillet. Polgar endte opp 
med å vinne dette partiet.

Nå eller etterpå

TIPS

Spill sjakk!

Løs oppgaver!

Analyser parti!

Hvordan lærer jeg mer?

Det er to forskjellige strategier 
(hah!) for å lære mer om dette. For å 
lære mer taktikk kan det være lurt å  
lære seg de ulike taktikkene som bin-
dinger og gafler, før du så går over på 
taktiske oppgaver som du kan finne 
på nett eller så kan du spørre en vok-
sen (f.eks. sjakktreneren din) om å 
få noen. Prøv så om du kan sette de 
i spill med et par parti!

Å mestre strategi i sjakk er nær-
mest umulig, men det er mye vi kan 
gjøre for å øve. Det viktigste er å 
kjenne til de grunnleggende strate-
giene som man bruker i forskjellige 
deler av spillet. Senere kan du se på 
kjente parti og se om du kan finne ut 
hva spilleren planla, og om de fikk 
det til. Men, det viktigste tipset er, 
uansett hva du skal lære deg, spill!



Om NM for jenter 2022

Årets NM for jenter ble som tidlige-
re arrangert sammen med NM for 
kvinner. Turneringen ble arrangert 
av Søråshøgda SK, og spilt i Ber-
gen over en helg fra 11. til 13. mars. 
I år var det 22 jenter som kom for 
å delta i turneringen.

Sammen med NM ble det arrangert 
flere forskjellige turneringer gjen-
nom uken med både hurtigsjakk, 
blitz og BGP. 
Det ble også analyse og simultan-
parti under turneringen sammen 
med flere talentfulle spillere.

70 Førsteraden

NM for jenter 2022
Det er to år siden sist, men endelig er NM for jenter tilbake!

Etter at NM for ungdom fikk 
komme tilbake i november, 
så har også NM for jenter 
(og kvinner) nå fått sin plass 
tilbake. Det betyr at vi igjen 
fikk se de beste unge jentene  
i Norges sjakkverden tilbake 
ved brettet. Her kan du lese 
litt om denne turneringen!
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Premieutdeling for lilleputt, miniputt og mikroputt.

Foto: Cecilie Kuttner

Premieutdeling for junior og kadett.

Foto: Ole Valaker

I årets NM var det ikke like mange som deltok som 
det har vært i tidligere år, men det ble uansett en skikke-
lig kamp og mye gøy sjakk! Klassene lilleputt, miniputt 
og mikroputt ble satt sammen til en klasse, der spiller 
hadde seks parti.

Her ble det Oda Kofoed Skramstad (lilleputt) fra 
Bærum som stakk av med seiren med full pott. Hun har 
tidligere også tidligere deltatt for Norge i sjakk-EM for 
ungdom, og har gjort det godt i BGP-turneringer. 

I den andre gruppen, med junior og kadett, var det 
Livia Lindstad (kadett) som tok førsteplassen der hun 
klarte å ta fire av fem mulige poeng. Livia har tidligere 
sølv fra Nordisk mesterskap for jenter, og er tidligere 
norgesmester.

Det var også mange andre sterke deltakere som fikk 
gode resultater, og vi fikk en god og jevn turnering! Hele 
resultatlisten kan du se på neste side.

Få, men sterke

I tillegg til konkurrentene var det også flere flinke 
sjakkspillere som tok tiden til å komme innom.

Stormester Frode Urkedal, med en FIDE-rating på 
2549, kom fra Oslo for å spille, samt for å hjelpe. Han 
hjalp med analyse av partiene under turneringen, men 
holdt også simultan og rakk å vinne både hurtigsjakk- og 
lynsjakkturnering de samme dagene.

Ellers kom også 17 år gamle Afras Mansoor, som for 
ikke så lenge siden vant NM for ungodm, pluss Ole Vala-
ker, hovedtrener i Søråshøgda, for å analysere partiene 
sammen med deltakerne.

Ved siden av NM ble det også arrangert flere forskjel-
lige turneringer for de som ikke har nok med bare en 
turnering av gangen!

Med andre ord var det både konkurranse og kos i 
Bergen den helga, og det eneste som manglet var at enda 
flere kunne komme. Neste år håper vi på at så mange som 
mulig kommer, sånn at det blir ekstra spenning og kos!

Nå er det et helt år igjen til neste NM for jenter, men  
ikke frykt, det er mye som du kan fylle tiden med dette 
året! 

Vær aktiv, meld deg på turneringer, og husk, sjakk 
er for alle!

Besøk, analyse og enda mer sjakk!



Lilleputt + Miniputt + Mikroputt

1 Oda Kofoed Skramstad Dragulf AUSK 6.0 6.0

2 Anna Blauhut FUS 5.0 6.0

3 Silje Marthinussen Sørsåshøgda SSL 4.0 6.0

4 Linnea Reinfjord Lindholm Dragulf OUSK 4.0 6.0

5 Amalie Linnea Heibo Dragulf AUSK 3.5 6.0

6 Githiha Sathish Stavanger SKU 3.5 6.0

7 Sofie Sæterlid Hella Sotra SKU 3.0 6.0

8 Anna Kirakosyan Dragulf OUSK 3.0 6.0

9 Emthe Solskinnsbakk Vålerenga USK 3.0 6.0

10 Christine Nordahl Dragulf AUSK 3.0 6.0

11 Bella Marie Young Sotra SKU 3.0 6,0

12 Andrea Vikingsen Skogestad Sotra SKU 3.0 6.0

13 Josefine Jakobsen Dragulf OUSK 2.0 6.0

14 Marie Nagelsen Sotra SKU 1.0 6.0

15 Madalina Anniken Tapu Bergens SKU 1.0 6.0

Kadett + Junior

1 Livia Lindstad Nordstrand SKU 4.0 5.0

2 Ariza Hana Sørsåshøgda 3.5 5.0

3 Elma Selvik 1911 U 3.5 5.0

4 Anna Ovidia Young Sotra SKU 2.5 5.0

5 Susanne Wiggen Larsson Alta SKU 2.5 5.0

6 Lykke-Merlot Helliesen Grenland SKU 2.0 5.0

7 Urte Karaliute Søråshøgda SSL 2.0 5.0

72 Førsteraden

Resultater i NM for jenter 2022
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Sjakkgøy!
Mange dronninger

Lite plass 2 harde nøtter

Her kommer et gøy sjakkproblem for å teste hvor 
god du er til å se trusler og følge med på hvor brikker 
kan bevege seg! Se om du klarer det!

Det skal stå til sammen åtte dronninger på brettet, 
men ingen skal true hverandre. Her har vi allerede 
plassert fire av dem, så du trenger bare å sette på 
plass de fire siste. 

W

W

W

W

Q

Q

Q

Q

b c d e f g ha

7

8

6

5

4

3

2

1

Klarer du å plassere de siste fire dronningene på 
brettet sånn at ingen av de truer hverandre? Her 
er det bare en løsning, så tenk deg nøye om!

Hint: Utelukk de feltene en dronning ikke kan stå på 
først, så kan du prøve å teste hvor de faktisk kan stå!

Her kommer to spesielle sjakknøtter, 
se om du kan finne svarene! 

Nøtt 1:

Alexander og Julia spiller sjakk. De spiller bare fem 
partier, men begge klarte å vinne tre. Det ble ikke 
spilt remis! Hvordan klarte de dette?

Nøtt 2:

De aller fleste mener at dronningen er den mektigste 
brikken på brettet, men det er noen ting dronningen 
ikke kan gjøre som alle andre brikker kan gjøre, hva 
er disse tingene? Her er det mange forskjellige svar, 
så se hvor mange du klarer å finne!
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Lett

Vanskelig

Middels

Hvit setter matt på ett trekk, og er i trekket.

Hvit setter matt på fire trekk, og er i trekket.
Bruk dronningen godt!

Hvit setter matt på ett trekk, og er i trekket.

Matt på tre nivå
Her kommer tre sjakknøtter hvor du skal 
komme fram til sjakkmatt. Her må du ha 
kontroll på dronningene dine for de er de 
viktigste brikkene i hver nøtt!

W

W WQ

k

K

b c d e f g ha

7

8

6

5

4

3

2

1

W

V

ZZ

M

W

L

N

PPPPP

KR

Q

R

L

k

n

q

n

r l r

ppplpp

b c d e f g ha

7

8

6

5

4

3

2

1

W

W

Z

Z

V

T¢

W

q

Q

P

P

LL

l

N

P

P

P

p

p

p

l

p

pp

r

RRK

g f e d c b ah

2

1

3

4

5

6

7

8

Fasit
Mange dronninger, liten plass:
a4, b6, c8, e7

To harde nøtter
1. De spilte ikke sammen!
2. Her er noen eksempler:
 a) Dronningen kan aldri  
  starte partiet på et felt  
  av motsatt farge.
 b) Dronningen kan ikke  
  bli slått ut av motstande- 
  rens konge.
 c) Dronningen kan aldri slå  
  ut en brikke som er mer  
  verdifull enn seg selv.

Matt på tre nivåer
Lett
1. Dh2#.

Middels
1. …Th1+.
2. Kxh1, Dh8+.
3. Kg1, Dh2#.

Vanskelig
1. Dxd7+, Txd7.
2. Te8+, Td8. 
3. Texd8+, Sxd8.
4. Ld7#
(2….Sd8. 3. Lxd7#)
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Dronningene  
av sjakkbrettet!

En av de første damene som vi vet 
spilte sjakk er krigeren Macalda di 
Scaletta fra Italia. Hun levde i mid-
delalderen (1240 - 1308?), og drev 
med politikk, samtidig som hun 
var flink til å slåss. Når hun ble ar-
restert i 1285, ble hun holdt fange i 
et slott. Det blir skrevet om at hun 
spilte sjakk med en medfange fra 
Nord-Afrika, mens hun satt i fengsel. 

En annen tidlig kvinnelig sjakk-
spiller var Elizabeth I, dronning av 
England (1533-1603). Ifølge gamle 
plakater i London var hun veldig ta-
lentfull. Vi vet også at mange vikti-
ge damer i Frankrike på 1700-tallet 
spilte sjakk på et høyt nivå.

Når man tenker på alle de utrolige sjakkspillerne vi finner der 
ute i verden, så kommer man på mange navn! Garry Kasparov,  
som hadde den beste ratingen i verden i over 20 år. Hikaru 
Nakamura, en av verdens beste hurtig- og lynsjakkspillere. Så 
klart også Magnus Carlsen, som i dag regnes som verdens beste 
sjakkspiller! Men, kan du se noen som mangler i den listen? Jo, 
det er nemlig sjakkspillere som ikke er menn!

De kvinnene som jeg har nevnt til nå spilte ikke sjakk 
profesjonelt, de drev nok med det bare for gøy. Men på 
slutten av 1800-tallet kommer de første damene som 
drev med sjakk i turnering.

I 1884 ble den første kvinnelige sjakkturneringen 
arrangert i England. Femten år senere, i 1897, ble den 
første internasjonale turneringen for kvinner arrangert 
i London. Der vant engelske Mary Rudge med 18 seire og 
en remis. Hun var en av de første damene som fikk være 
med i en sjakklubb, før hun vant i 1897 hadde hun vun-
net minst en turnering tidligere og ble i 1889 den første 
kvinnen som spilte offentlig simultansjakk. 

Mary var bedre enn de aller fleste menn i England på 
sin tid og fikk spille mot verdensmester Emanuel Lasker 
når han spilte simultansjakk i 1898. De rakk ikke å bli fer-
dige, men Lasker aksepterte tap siden han sto dårligere 
når tiden var over. Det er det samme som at du skulle ha 
slått Magnus Carlsen i dag, tenk det!

De første spillerne Turneringer for alle

Vi glemmer ofte hvor mange utrolige damer 
og jenter som spiller kjempespennende sjakk, 
og derfor skal vi se litt på noen av de største 
kvinnelige sjakkspillerne i historien og hva de 
har klart å få til.
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↑

Elizabeth I, dronning av England 

(1533–1603), var ifølge gamle pla-

kater en veldig talentfull spiller.

←

Mary Rudge (1842–1919), en av de 

første damene som fikk være med 

i en sjakklubb.
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Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) - et land som 

besto av 15 land, der det største var det 

som i dag er Russland.

I 1927 ble det første verdensmesterskapet i sjakk for kvinner 
arrangert i London, England. Der var det tolv deltakere som 
alle spilte hverandre en gang. Det var til og med en norsk 
spiller med det året! Nemlig Sofie Synnevåg fra Bergen. Hun 
var Norges beste kvinnelige sjakkspiller på denne tiden, og 
ble senere norgesmester i sjakk tre år på rad. Synnevåg endte 
på en delt niende plass med 3,5 poeng.

Den første verdensmesteren ble derimot Vera Menchik 
fra Sovjetunionen. Hun vant med hele 10,5 poeng av 11 mu-
lige. Menchik kom til å være verdensmester i 7 sjakk-VM på 
rad og var fortsatt verdensmester når hun døde i 1944. I alle 
17 år hun var verdensmester og spilte i VM-turneringer vant 
hun 78 parti, spilte fire remis og tapte bare en gang. Hun 
var så god at selv den nest beste kvinnelige sjakkspilleren i 
verden, tyske Sonja Graf, ikke hadde en sjanse mot henne. 
Hun konkurrerte også i turneringer med menn, hvor hun 
blant annet slo Max Euwe som senere ble verdensmester.

Sjakk-VM for kvinner 1927

Stjerner fra Sovjetunionen

Etter Vera Menchik døde i 1944 var det sovjetis-
ke Lyudmila Rudenko som tok over med seier i 
1950. Dette var det siste verdensmesterskapet 
for kvinner hvor man spilte turnering, og man 
begynte i stedet å gjøre det sånn man gjør det i 
dag med en kandidatturnering. 

De neste tre turneringene ga oss to nye ver-
densmestere; Elisaveta Bykova og Olga Rubts-
ova, begge også fra Sovjetunionen. I 1962 kom 
det en ny stjerne i sjakkverdenen, Nona Gaprin-
dashvili fra Georgia i Sovjetunionen. Hun ble 
verdensmester uten å tape et eneste parti! Nona 
spilte mot sovjetiske Alla Kushnir i tre VM på rad 
og vant alle tre. Hun vant også et fjerde VM i 1975, 
og ble i 1978 den første kvinnelige stormesteren 
(GM). I 1995 ble hun senior kvinnelig verdens-
mester, og i 2019 ble hun senior verdensmester 
for sjuende gang når hun var 78 år gammel!

En annen kvinne fra Georgia tok over et-
ter Nona, når 17 år gamle Maia Chiburdanidze 
slo henne i 1978. Maia var også verdensmester 
lenge, helt fram til 1991 når hun ble slått av ki-
nesiske Xie Jun. Dette var første gangen siden 
kvinne-VM i sjakk begynte at noen som ikke var 
fra Sovjetunionen vant!

Nina Gaprindashvili

→

Vera Menchik
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Polgar-søstrene Spillere i dag

I de siste årene er det kinesiske Hou Yifan som 
har vært den beste kvinnelige sjakkspilleren i 
verden. Hun ble stormester når hun var 14 år, og 
verdensmester når hun var 16 år. I 2015 nådde 
hun sin beste ranking som nummer 55 i verden. 
Nå spiler hun ikke så mye lenger, men man ten-
ker fortsatt at hun er den beste. I dag er den kvin-
nelige verdensmesteren kinesiske Ju Wenjun.

Nå har jeg nevnt bare de aller største kvin-
nelige spillerne, men det finnes tusenvis flere 
som har spilt utrolig bra sjakk, også her i Norge. 
WGM Olga Dolzhikova, WIM Sheila Barth Sahl 
og WIM Silje Bjerke er noen av dem som spiller 
i dag. Så følg litt ekstra med neste gang det er 
sjakk-VM eller sjakk-NM for kvinner og jenter. 
Husk at alle kan spille bra sjakk, uansett hvem 
de er og hvordan de ser ut!

Nå skal vi over til de beste og kanskje mest kjente kvinne-
lige sjakkspillerne noensinne. I Ungarn i 1969 ble Susan 
Polgar født og syv år senere ble søsteren hennes Judit født. 
Storesøster Susan vant sin første turnering før lillesøsteren 
var født med 10/10 poeng. Når hun var tolv år vant hun ver-
densmesterskapet for jenter under 16 år. Allerede når hun 
var 15 år ble hun verdens beste kvinnelige sjakkspiller. Hun 
ble den tredje og yngste kvinnelige stormesteren i januar 
1991, men det tok ikke lang tid før rekorden hennes ble slått.

I desember 1991 ble Judit Polgar, Susans lillesøster, ti-
denes yngste stormester, både blant gutter og jenter. Judit 
var bare 15 år gammel når hun ble stormester. Når hun var 9 
hadde hun en rating i Ungarn på 2080, og når hun var 12 var 
hun nummer 55 i verden! I 1996 var hun den første kvinnen 
som var blant de ti beste spillerne i verden. Judit vant flere 
turneringer, og i 2002 slo hun verdens beste spiller på den 
tiden, Garry Kasparov. I dag mener de fleste at hun er den 
beste kvinnelige sjakkspilleren noensinne.

←

Sofia, Judit  

og Susan Polgar

→

Hou Yifan
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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 ventilasjon. 
Hallen ligger i Kongsvinger sentrum. Alle spiller i samme 
lokale. Kantine med god lokal og kortreist mat med rimelige 
priser. Påmelding:  www.sjakknm2022.no 

  

         

 


