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Med en 38 sider-lang spesial som kunne vært et eget blad i seg selv, er Land-
sturneringen selvfølgelig et hovedfokus for denne utgaven. Alle gruppene er 
gjort rede for, med partier, tabeller og sitater fra de aller fleste gruppevinnere! 
GM Simen Agdestein har gjort seg vel fortjent til forside med sin åttende nor-
gesmestertittel i Eliteklassen, førti år etter at han tok sin første.

Norges Grand Prix er også godt representert i bladet, med turneringene i 
Molde, Ålesund og Gjøvik som stadig blir mer profesjonelle skal man tro både 
omtaler og bildene av spillelokalene. Mange artikler blir det også av alle GM- og 
IM-napp som unge norske talenter tar over hele landet, og fremtiden til norsk 
sjakk ser lys ut! Kragerø Round Robin er et eksempel på en turnering som lokket 
utenlandske spillere til tittelnapp her i Norge.

Internasjonal sjakk er også med i denne utgaven etter at reising har begynt 
å bli en vane for oss igjen. Vi får bli med Kristian Stuvik Holm på turné i Spania, 
og Jens Ingebretsen til Manhem, Sverige. De skuffende resultatene i Sjakk OL 
i Chennai er omtalt av spillerne, men også USF-akademiet som var på tur dit 
har skrevet reisebrev. Det er fylt med hyggelige bilder og omtale av den intense 
FIDE-presidentvalget som endte med Jøran Aunlin-Jansson som visepresident.

En nyhet i dette bladet er konseptet Sjakkquiz av Kristoffer Gresli, der han 
har laget spørsmål og testet Nina Hagesæther på disse. Prøv å slå henne i antall 
rette på side 74!

Vi håper at du som leser dette bladet vil sette av god tid til å lese gjennom 
alt det som norsk sjakk har hatt å tilby gjennom de lange sommer månedene.

God fornøyelse!

Joachim har siden forrige utgave blitt vår nye sjakkpre-
sident, og Maud har deltatt i Sjakk-OL i Chennai. Vi har 
fått vitne noen av de største sjakkarrangementene på 
veldig nært hold, samtidig som vi har vært fryktelig trav-
le. Likevel har Norsk Sjakkblad aldri vært tykkere! Det har 
vært en travel sommer, med aktivitet over hele landet, 
flere tittelnapp til unge og lovende spillere, og selvføl-
gelig den tradisjonsrike Landsturneringen som endelig 
kunne ønske velkommen til alle deltagere igjen.
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Det har vært en innholdsrik periode siden 
forrige utgave av Norsk Sjakkblad gikk i 
trykken. Krigen i Ukraina pågår dessver-
re enda, og noen avklaring virker ikke å 
foreligge.

Det har også vært valg i FIDE. Arkady 
Dvorkovich ble gjenvalgt med overvel-
dende margin, men Norges Sjakkforbund 
var tydelig på sin holdning i forkant – vår 
stemme gikk til den ukrainske kandida-
ten Andrii Baryshpolets og hans danske 
visepresidentkandidat Peter Heine Ni-
elsen. Sistnevnte er nok et meget kjent 
navn for de fleste her til lands i kraft av 
rollen som trener for verdensmester Mag-
nus Carlsen i en årrekke.

Forbundet gikk i forkant av valget ut 
med en artikkel på egen hjemmeside med 
begrunnelse for valget, og det har i etter-
kant blitt skrevet flere artikler i lands-
dekkende presse om sjakkens rolle i den 
geopolitiske situasjonen i verden.

Vi ser nå frem til et godt samarbeid 
med verdenssjakkforbundet, hvor nor-
ske Jøran Aulin-Jansson er valgt inn som 
visepresident, men vil ikke nøle med å 
utfordre det sittende styret og adminis-
trasjonen dersom vi finner det naturlig. 
Dersom Norges Sjakkforbund skal ha re-
ell påvirkningskraft er det viktig at vi står 
samlet nasjonalt, og er klare for å utfordre 
på den store politiske scenen – fremover 

ønsker vi å bygge på det gode nordiske 
samarbeidet for å sikre videre utvikling 
og mer åpenhet i FIDE.

Nasjonalt har det vært en fryd å være 
vitne til samlende arrangementer som 
NM for Klubblag og Landsturneringen, 
som begge er som folkefester å regne i 
sjakksammenheng. Vi skal heller ikke 
glemme hvor betydningsfulle våre hel-
geturneringer er, og det kommer flere 
av disse på høsten – jeg oppfordrer alle 
sjakkentusiaster til å spille både helgetur-
neringer og seriesjakk. Disse er en av flere 
viktige drivkrefter i miljøet, og det er ikke 
til å stikke under en stol at aktivitetsnivå-
et, deltakerantall og medlemstall ikke er 
der vi ønsker.

Jeg ønsker derfor å avslutte i samme 
ordlag som sjakknestor og ildsjel Øystein 
Brekke, som på årets Kongress i Kongs-
vinger uttalte at vi fremover må brette 
opp ermene og gjøre en skikkelig innsats 
fremover – vi er ikke der vi ønsker å være, 
men trenden er positiv.

Min oppfordring til alle medlemmer 
og lesere av bladet er derfor enkel – spre 
sjakkglede og spill sjakk. Fremover skal 
vi vokse, men det må vi gjøre sammen.

Presidenten 
har ordet

Joachim B. Nilssen, 
Sjakkpresident

Det  nye sentralstyret:

Joachim Birger Nilsen, Bergens 
Schakklub, president

Anniken Vestby, Tromsø Sjak-
klubb, visepresident

Henrik Sjøl, Akademisk Sjak-
klubb Oslo, turneringssjef

Terje Lund, Levanger Sjakklubb, 
kasserer

Jon Kristian Haarr, Offerspill 
Sjakklubb, styremedlem

Benedicte Westre Skog, Sand-
nes SK, styremedlem

Frode Antonsen, Risør Sjak-
klubb, styremedlem

Sheila Barth Stanford, SK Stjer-
nen, styremedlem

I de mørke høstmåneder sent på året 
2021 fikk Sjakk & Samfunn flere mil-
lioner i prosjektstøtte. Disse pengene 
skulle brukes på sjakkbenker til hele 
landet. Og nå, i de lyse sommermåne-
dene i 2022, er 115 sjakkbenker på vei 
til sine nye hjem.

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen, 
SR-Bank Stiftelsen og Sparebank1-stif-
telsen Østfold Akershus har vi i Sjakk & 
Samfunn delt ut over 100 sjakkbenker til 
hele landet. 

«Den enorme sjakkinteressen som har 
vokst frem i Norge gir oss muligheten til å 
bruke sjakk som et verktøy for å skape mø-
ter mellom mennesker. Vi tror dette sjakk-
bord-prosjektet vil bidra til å dekke behovet 
og skape mange gode møteplasser» sier 
prosjektansvarlig for sjakkbenkene, Erik 
Grindbakken. 

Benkene skal fungere som en møte-
plass for alle, alle er velkomne til å bruke 
de. Mottakeren av disse bordene er fri-
tidsklubber, bibliotek og seniorsentre, 

og sammen med disse ønsker Sjakk & 
Samfunn å legge til rette for lavterskel 
sjakkaktivitet. Alle som får et bord har 
en form for utlånsordning, så det blir lett 
som bare det å spille sjakk her. På sjakk.
no finnes det en liste over alle plassene 
som har fått en benk, og hvor man kan 
låne brikker. 

«Totalt har vi fått gleden av å dele ut 115 
sjakkbord dette året. Vi har stor tro på at vi 
skal få støtte til å dele ut enda flere benker i 
årene som kommer.»

115 sjakkbenker 
i gave fra Sjakk & Samfunn til hele Norge

TEKST: May-Helene Gram Franck

FOTO: Sjakk og Samfunn
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7 Eliteklassen

18 Kandidatklassen

20 Mester

28 Gruppe 1

34 Gruppe 2

42 Gruppe 3

46 Gruppe 4

48 Gruppe 5

52 Senior

58 Junior

60 Lilleputt

62 Miniputt

Landsturneringen 2022

Simen feide motstanderne 
av brettet

Eliteklassen:

Runde 1: Kamplysten start - 
bare én remis

Landsturneringen har de siste årene tjuv-
startet med første runde av Eliteklassen 
dagen før resten samles til en sjakkfest 
som for mange er blant årets høydepunkt.

Antall deltakere varierer som regel 
noe, men årets deltakertall var lavere 
enn normalen. Med fjorten deltakere 
og ni runder var i hvert fall publikums 
interesser tatt godt vare på – her ble det 
ingen enkle partier, men snarere tvert tøff 
kampsjakk i hver eneste runde.

Ratingfavoritt Jon Ludvig Hammer 
vant et kontrollert parti mot NM-grossist 
Berge Østenstad, mens Simen Agdestein 
fulgte opp med en knusende seier mot Tor 
Fredrik Kaasen. Sistnevnte har registrert 
god form over lengre tid, og hadde nok 
håpet å by Agdestein på mer motstand 
enn hva han maktet her. Det samme følte 
nok motstanderne til Geir Sune Tallaksen 
Østmoe, Elham Abdulrauf og Frode Els-
ness – som alle noterte seg for helpoeng 
i første runde.

K Abdulrauf, Elham (2466)
k Stanford, Maxim Barth (2308)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.c3 Alapin, også kjent som "c3–
siciliansk", er ikke like vanlig på høyt nivå 

i disse dager, men er stadig et populært 
våpen på klubbnivå. Hvit ønsker å ta kon-
trol over sentrum med bøndene umidde-
bart. Denne varianten er et speilbilde av 
åpningen i partiet Ding Liren - Nepomn-
jasjtsjij fra Kandidatturneringen.

2...Sf6 3.e5 Sd5 4.Sf3 Sc6 5.Lc4 Sb6 
6.Lb3 c4
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zpp+pzppzpp'

6-snn+-+-+&

5+-+-zP-+-%

4-+p+-+-+$

3+LzP-+N+-#

2PzP-zP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Sort avanserer og stikker kjepper i hju-
lene for hvits planlagte fremmarsj med 
d-bonden.

7.Lc2 Dc7 8.0–0!? Tro mot egen stil ofrer 
Abdulrauf sentrumsbonden, og håper å 
straffe sin motstander ved hjelp av aktivt 
spill og utviklingsforsprang. 

8...Sxe5 Sort er prinsipiell og forsyner 
seg av matfatet.

9.Sxe5 Dxe5 10.Te1 Dc7 11.a4 e6 12.Sa3 

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zppwqp+pzpp'

6-sn-+p+-+&

5+-+-+-+-%

4P+p+-+-+$

3sN-zP-+-+-#

2-zPLzP-zPPzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

12...a6 Kanskje var det enkleste å bli kvitt 
noen brikker med 12...Lxa3 13.Txa3 a5 
men hvit har fortsatt brukbar kompensa-
sjon takket være løperparet etter 14.Dh5.

13.d4 13.a5 Sd5 14.d3 åpner stillingen til 
hvits fordel, og kompensasjonen for den 
manglende bonden er i høyeste grad reell 
her.

13...d5 Naturlig å feste grep om sentrum 
på denne måten, men trekket låser flere 
av sorts lette offiserer inne bak bonde-
kjeden.

13...Sd5!? med planen b7–b6 for å akti-
visere hvitfeltsløperen var en interessant 
idé.

14.Df3 Le7 15.a5 Sd7 16.Lf4 Ld6 17.Lg5 

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Anniken Vestby
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XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+pwqn+pzpp'

6p+-vlp+-+&

5zP-+p+-vL-%

4-+pzP-+-+$

3sN-zP-+Q+-#

2-zPL+-zPPzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

17...Sf6?! En gavepakke. Sort frister hvit 
til å gi avkall på løperparet for å få den 
manglende bonden tilbake, men det er 
hvit som kommer best ut av dette.

17...b5!? 18.axb6 (18.Dxd5 Tb8 og sorts 
brikker har plutselig langt bedre utsikter 
enn tidligere, selv om stillingen fortsatt er 
svært uklar med den sorte kongen ståen-
de i midten av brettet.) 18...Sxb6 virker å 
være helt fint for sort, særlig siden kon-
gen fortsatt ikke har forpliktet seg til en 
fløy - en spiller som Abdulrauf finner helt 
sikkert noen interessante angrepsplaner 
her, men det er ingen tvil om at hvits kom-
pensasjon er i ferd med å forvitre her.

18.Lxf6 gxf6 19.Dxd5 Lxh2+ 20.Kh1
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+pwq-+p+p'

6p+-+pzp-+&

5zP-+Q+-+-%

4-+pzP-+-+$

3sN-zP-+-+-#

2-zPL+-zPPvl"

1tR-+-tR-+K!

xabcdefghy

 20...h5? Poengløst. Sort har ingen tid å 
miste, men kaster her bort verdifull tid 
som burde vært brukt på utvikling av 
brikkene.

Stillingen er overhodet ikke klar etter det 
naturlige 20...Ld7!? med lang rokade som 
en naturlig oppfølger for sort.

21.Sxc4! Abdulrauf hogger til og rasker 
med seg en bonde - og nå begynner sorts 
konge virkelig å skjelve i buksene.

21...Ld7 Et trekk for sent.

22.Sb6 Lc6 23.Sxa8! Df4 24.La4! Fjer-
ner en viktig angrepsbrikke.

24...Lxa4 25.Txa4 Dxf2
XABCDEFGHY

8N+-+k+-tr(

7+p+-+p+-'

6p+-+pzp-+&

5zP-+Q+-+p%

4R+-zP-+-+$

3+-zP-+-+-#

2-zP-+-wqPvl"

1+-+-tR-+K!

xabcdefghy

26.Txe6+! Sorts konge blir fullstendig 
avkledd av de hvite brikkene, og partiet 
ser ut til å gå mot en rask slutt.

26...fxe6 27.Dxe6+ Kf8 28.Kxh2 Tg8 
29.Dc8+ Kg7 30.Dxb7+ Kh6 31.Df3 
Dh4+ 32.Kg1 Txa8 Barth Stanford har 
kjempet seg inn i et sluttspill, men man-
gler for mange bønder til at det ble særlig 
spennende herfra.

33.Ta1 Te8 34.Df2 Dg5 35.Td1 Te4 
36.Dd2 Tf4 37.d5 Kg7 38.De2 h4 39.Td3 
Df5 40.d6 Dc5+ 41.De3 Df5 42.d7 Tf1+ 
43.Kh2

1–0

Det ble ingen poeng på Lars Oskar 
Hauge, men dette av mer ekstraordinæ-
re årsaker – hans motstander Anders 
Hobber måtte trekke seg på kort varsel. 
Superreserve Levi André Tallaksen ryk-
ket dermed opp fra Kandidatklassen, men 
fikk partiet i første runde utsatt til senere 
i turneringen.

Eliteklassens mest sannsynlige del-
taker i «fakkeltog mot remis», Rune Dju-
rhuus, sto ironisk nok også for rundens 
eneste remis i oppgjøret mot Frode Urke-
dal – der resten av runden kan betegnes 
som et fyrverkeri lignet dette mer på en 
kinaputt mellom de to stormestrene.

Runde 2: Dominans for for-
håndsfavoritten

K Hammer, Jon Ludvig (2638)
k Abdulrauf, Elham (2466)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Sf3 cxd4 5.Sxd4 
Sc6 6.Sxc6 bxc6 7.Ld3 e6 8.0–0 Se7 
9.Sd2 a5 10.c4 Sg6 11.Sf3 Le7 12.g3 0–0 
13.h4 f5 14.h5 Sh8 15.cxd5 cxd5 16.Le3 
Sf7 17.Tc1 Ld7 18.De2 Db8 19.Ld4 Sh6 
20.Tc3 Tc8 21.Tfc1 Db7 22.Sh2 Lb4 
23.T3c2 Txc2 24.Txc2 Tc8 
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+q+l+-zpp'

6-+-+p+-sn&

5zp-+pzPp+P%

4-vl-vL-+-+$

3+-+L+-zP-#

2PzPR+QzP-sN"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Hammer har etter mye manøvrering opp-
arbeidet seg en solid fordel fra åpningen, 
og skifter her gir med følgende fremstøt:

25.g4!? Ikke det objektivt beste, men 
definitivt ubehagelig å møte over brettet.

25...Txc2 Det åpenbare 25...fxg4 åpner 
opp for    en rekke trekk fra hvit, men det 
mest direkte er  26.Sxg4 Sf5. Naturlig, 
men samtidig et trekk som krever presi-
se beregninger. Sort mister i enkelte va-
rianter nå en bonde, men får glimrende 
spill takket være sin sterke hvitfeltsløper. 
27.Txc8+ Dxc8 28.Lxf5 exf5 29.Se3 f4! 
(29...Le6 Er også mulig, men et langt mer 
passivt trekk som neppe ville appellert til 
Abdulrauf. 30.f4) 30.Sxd5 Dc1+ 31.Kh2 
Lc6 Plutselig har sort hvit i en tilsyne-
latende livsfarlig situasjon - hesten kan 
ikke flytte ettersom sort da har sjakk matt 
med dronningen i hjørnet. 

Superreserve Levi André Tallaksen rykket dermed opp fra Kandidat-
klassen, men fikk partiet i første runde utsatt til senere i turneringen.

Hvit har en kunstig redning her som, 
ifølge maskinen, ender i en merkelig 
trekkgjentakelse. 32.De4 Dc4 Binding av 
hesten, men hvit har en redning. 33.Sb6! 
Dc1 34.Sd5= Med en usannsynlig trekk-
gjentakelse.

26.Dxc2 Dc6 26...fxg4 27.Lxh7+! Åpner 
opp hele sorts kongefløy og ser lite fris-
tende ut.

27.Dxc6 Lxc6
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+-zpp'

6-+l+p+-sn&

5zp-+pzPp+P%

4-vl-vL-+P+$

3+-+L+-+-#

2PzP-+-zP-sN"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

28.g5! Hammer avanserer.

28...Sf7 29.a3 Ld2 30.g6 Sort blir presset 
bakover på brettet, og hesten har ikke all 
verdens med fristende felter å gå til.

30...hxg6 31.Sf3! Et snedig mellomtrekk 
som truer løperen på d2. 

31...Lf4 32.hxg6 Sh8
XABCDEFGHY

8-+-+-+ksn(

7+-+-+-zp-'

6-+l+p+P+&

5zp-+pzPp+-%

4-+-vL-vl-+$

3zP-+L+N+-#

2-zP-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Her blir hesten stående en stund.

32...Sg5? 33.Sxg5 Lxg5 34.La6 Sikter 
seg inn på bonden på e6. 34...Ld7 35.b4 
Plutselig er hvits plan åpenbar - b-bonden 
flyr rett i mål.

33.b4! axb4 34.axb4 Lb7 35.Sh4 Lg5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+ksn(

7+l+-+-zp-'

6-+-+p+P+&

5+-+pzPpvl-%

4-zP-vL-+-sN$

3+-+L+-+-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

36.Sxf5!! Dette offeret må Hammer ha 
sett lenge i forveien. Hvit utnytter at sorts 
hest er begravet levende på h8, og skaffer 
seg nok en fribonde.

36...exf5 37.Lxf5 Kf8 38.b5 Ke7 39.Kg2 
Kd8 40.Kg3 Le7 41.Kg4 Lb4 42.f4

XABCDEFGHY

8-+-mk-+-sn(

7+l+-+-zp-'

6-+-+-+P+&

5+P+pzPL+-%

4-vl-vL-zPK+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Sort kan ikke gjøre annet enn å vente - de 
lette offiserene er hjelpesløse mot hvits 
godt koordinerte armé.

42...Ld2 43.Ld3 Lc8+ 44.Kg3 Ld7 45.b6 
Lb5 En desperat manøver for å frigjøre 
hesten, men det hjelper ikke.

46.Lxb5 Sxg6 47.Kg4 Sxf4 48.La6 Sg6 
49.e6 Lb4 50.b7 Ld6 51.Lc5! Lb8 52.Kg5 

Se7 53.Lb5 Sg8 54.e7+! En lekker avslut-
ning. Sort ga opp - det er matt i tre trekk.

1–0

Det ble flere remiser i denne runden, 
men to remiser på rad var uaktuelt for 
Djurhuus – som i kjent stil nedsablet lil-
lebror Tallaksen med de sorte brikkene. 
Urkedal virket imidlertid å ha fått sansen 
for fredspipe, og dro denne frem igjen et-
ter et par timers spill mot Østenstad. 

 En kreativ åpning fra Elsness virket 
lenge mer eller mindre vellykket, men 
plutselig snappet motstander Hauge opp 
en forsvarsløsbonde på h5 og konverterte 
til seier mot en hoderistende Bærum-spil-
ler.

Runde 3: Maktdemonsstra-
sjon fra Simen - helt åpent 
felt

Sorte brikker mot en heltent Simen Ag-
destein er aldri en enkel oppgave, noe en 
tilsynelatende formsterk Hammer fikk 
erfare på tredje dag av årets Eliteklasse. 
Med en energi og presisjon vi kjenner fra 
Simens beste stunder var det aldri tvil om 
resultatet, og med denne sterke hvitseie-
ren var det plutselig uklart hvor favoritt-
stempelet lå – dette dagen etter at Ham-
mer seilte opp som både den sterkeste og 
mest formsterke spilleren i Kongsvinger 
denne sommeren.

K Agdestein, Simen (2559)
k Hammer, Jon Ludvig (2638)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.g3 Lb4 
5.Lg2 Lxc3 6.bxc3 0–0 7.0–0 e4 8.Sg5 
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Te8 9.f3 exf3 10.Sxf3 De7 11.e3 Se5 
12.Sxe5 Dxe5 13.Tb1 c6 14.Tf4 d6 15.Df1 
De7 16.a4 Sg4 17.a5 a6 18.h3
XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+p+-wqpzpp'

6p+pzp-+-+&

5zP-+-+-+-%

4-+P+-tRn+$

3+-zP-zP-zPP#

2-+-zP-+L+"

1+RvL-+QmK-!

xabcdefghy

18...Sh6?! Hvit åpnet med Engelsk 
åpning, og etter noe manøvrering har 
spillerne havnet i en relativt lik, men 
ubalansert stilling. Hvit har to løpe-
re, men en litt skadet bondestruktur 
med dobbeltbonde i c-linjen. Nå tar 
Hammer et steg i feil retning, og gir 
sin motstander full kontroll over sen-
trum.

19.e4 Dg5 Med dobbeltangrep på g3 
og a5. En overseelse, ifølge Agdestein 
selv, men han fant tydeligvis en løs-
ning ved brettet.

20.Tf3 Dxa5 21.d4 
XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+p+-+pzpp'

6p+pzp-+-sn&

5wq-+-+-+-%

4-+PzPP+-+$

3+-zP-+RzPP#

2-+-+-+L+"

1+RvL-+QmK-!

xabcdefghy

Hvit har et overlegent sentrum med støtte 
fra to sterke løpere - det er ingen tvil om 
hvem som står best, til tross for at sort har 
en ekstra bonde. Den sorte hesten på h6 
er i kjempetrøbbel.

21...f5? Hammer forsøker å få liv i brik-
kene, men dette blir for meget.
21...Dh5!? var et bedre forsøk, men 
hvit har gode muligheter her også etter 
22.g4!? Dh4 23.Df2 Dxf2+ 24.Txf2 Trus-

selen g4–g5 med offisersvinst nærmest 
tvinger sort til å spille 24...f6 25.Lxh6 
gxh6 26.Txf6 Te6 Sort ser ut til å redde 
stumpene, men hvits initiativ er ikke 
over 27.Txe6 Lxe6 28.d5! Tvinger den 
sorte løperen på defensiven igjen. 28...
Lc8 29.dxc6 bxc6 30.e5! Åpner opp for 
løperen og gir hvit nærmest vinnende 
fordel. De sorte brikkene er som tilsku-
ere å regne.

22.Lxh6! fxe4 23.Tf7 gxh6 
XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+p+-+R+p'

6p+pzp-+-zp&

5wq-+-+-+-%

4-+PzPp+-+$

3+-zP-+-zPP#

2-+-+-+L+"

1+R+-+QmK-!

xabcdefghy

24.Lxe4! Ved hjelp av taktiske midler 
har Agdestein skaffet seg et ustoppelig 
angrep mot en for anledningen nærmest 
naken sort konge.

 24...Dg5 25.Kh2 h5 26.h4 Dh6 27.Lxh7+! 
Kh8 28.Ld3 Løperen returnerer, men an-
grepet fortsetter. Hvit vant enkelt.

  28...Kg8 29.Lh7+ Kh8 30.Ld3 Kg8 
31.Tf6 Dd2+ 32.Kh1

1–0

Like bak spilte Hauge og Tallaksen Øst-
moe en tilsynelatende søvndyssende re-
mis som på tampen ekslploderte i offer-
spill og evigsjakk. Hvit opparbeidet seg 
en betydelig fordel takket være løperparet 
og kontroll over d-linjen, men Sørlandets 
stormesterhåp reddet seg inn med følgen-
de kreative kontring på overtid:

K Hauge, Lars Oskar (2526)
k Østmoe, Geir Sune T. (2483)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.Sc3 Lg4 4.h3 Lxf3 
5.Dxf3 e6 6.Le2 Sf6 7.0–0 dxe4 8.Sxe4 
Sxe4 9.Dxe4 Sd7 10.d4 Sf6 11.De3 Ld6 
12.g3 0–0 13.Df3 De7 14.Te1 Tad8 
15.Lf1 Tfe8 16.c3 Sd5 17.Ld3 Df8 18.Ld2 
g6 19.Tad1 e5 20.dxe5 Lxe5 21.Lc4 Sb6 
22.Lb3 Lg7 23.Le3 Txd1 24.Txd1 Te5 
25.Td3 De7 26.Dd1 h5
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zpp+-wqpvl-'

6-snp+-+p+&

5+-+-tr-+p%

4-+-+-+-+$

3+LzPRvL-zPP#

2PzP-+-zP-+"

1+-+Q+-mK-!

xabcdefghy

Hauge har spilt et glimrende parti, og ny-
ter fordelen av løperparet og kontroll over 
d-linjen. Hans neste trekk er naturlige, 

men overser en viktig detalj.

27.Td8+?! Maskinen anbefaler å starte 
rolig med 27.Kg2!? Kh7 28.Lxb6 axb6 
29.Td7 Dc5 30.Txb7 Te7 31.Txe7 Dxe7 
32.Df3. Hvit leder med én bonde, truer 
to nye bønder og har en solid fordel. Selv 
med løpere på ulik farge burde dette gi 
svært gode muligheter for hvit.

27...Kh7 28.Dd6 
XABCDEFGHY

8-+-tR-+-+(

7zpp+-wqpvlk'

6-snpwQ-+p+&

5+-+-tr-+p%

4-+-+-+-+$

3+LzP-vL-zPP#

2PzP-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

28...Txe3! Tallaksen Østmoe er våken og 
griper sjansen.

29.fxe3 Dxe3+ 30.Kf1 Sd5! Nøkkeltrek-
ket Hauge kan ha oversett. Nå er det in-
gen vei utenom remissjakker.

31.Lxd5 Hvit kunne ikke la hesten bli med 
i angrepet.

31...Dd3+ 32.Kg2 De2+ 33.Kg1 De1+ 
34.Kg2 De2+

½–½

På bordet nedenfor banket Djurhuus ut 
en hjemmesnekret versjon av Engelsk 
åpning, men uten tilstrekkelig sting og 
gift var det ingen problemer for Elsness 
å håndtere Nordstrand-spillerens noe ek-
sentriske oppsett – og doktoren fullførte 
med stil.

Remisprosenten økte igjen denne run-
den, men det var ikke mangel på kamp-
vilje som sto bak dette – snarere et tegn 
på en klasse med mange jevnbyrdige 
spillere. 

Runde 4: Agdestein alene 
i tet - ny runde med enorm 
kampvilje

I en så lang turnering som Landsturne-
ringen kan det være skummelt å snakke 
om favorittstempel så tidlig som etter fire 
runder, men etter en ny seier med enkle 
midler, denne gang mot en imploderende 
Elsness, så var Agdestein i ferd med å ryk-
ke fra resten av feltet. Formpilene pekte i 
været med to sterke seire på rappen, mot 
henholdsvis Hammer og Elsness, og etter 
remis på andrebord mellom Hammer og 
Hauge kunne en av feltets veteraner nå 
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smykke seg med et halvt poengs ledelse 
i teten.

På tredjebord fikk Tallaksen Østmoe 
mulighet til å revansjere tapet i NM for 
Klubblag mot Abdulrauf, men det ble i 
stedet en vaskeekte reprise med seier til 
sort – denne gangen en sen kontringss-
eier av skarpe Abdulrauf, som virker å ha 
godt tak på den ellers så solide Tallaksen 
Østmoe.

Det ble hvitseire på bordene 4-7, in-
kludert en imponerende seier av poeng-
fattige Maxim Barth Stanford mot en 
formsvak Østenstad, mens Urkedal tok 
en ny seier, denne gang mot Mads Vest-
by-Ellingsen, og virket å ha fått opp farten 
i jakten på teten – og i neste runde ventet 
de sorte brikkene mot Agdestein.

Runde 5: Agdestein utnyttet 
remisfest i toppen

Syv NM-titler høres imponerende ut, men 
åtte er enda bedre – det må ha vært noe 
slikt Agdestein hadde i tankene da han 

på imponerende vis regnet Urkedal i senk 
på førstebord og økte sin ledelse – dette 
etter at samtlige av konkurrentene spilte 
remis i sine oppgjør. 

Øverst på adelskalenderen over flest 
NM-titler var fortsatt Østenstad, men 
feltets store veteran virket ute av form i 
Kongsvinger. Til tross for dette vant han 
tungvekteroppgjøret mot Djurhuus med 
de sorte brikkene, og doblet dermed egen 
poengsum – ikke et tegn på en god turne-
ring etter seks runder, men like fullt en 
imponerende seier.

K Djurhuus, Rune (2407)
k Østenstad, Berge (2451)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 e6 2.De2 c5 3.Sf3 Sc6 4.g3 d6 5.Lg2 
Sf6 6.0–0 Le7 7.b3 0–0 8.Lb2 e5 9.h3 
Te8 10.c4 Lf8 11.d3 g6 12.Sc3 Lg7 13.Dd2 
a6 14.a3 b5 15.Sd5 Tb8 16.Lc3 a5 17.a4 
bxc4 18.bxc4 Sxd5 19.exd5 Sb4 

XABCDEFGHY

8-trlwqr+k+(

7+-+-+pvlp'

6-+-zp-+p+&

5zp-zpPzp-+-%

4PsnP+-+-+$

3+-vLP+NzPP#

2-+-wQ-zPL+"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

En vellykket åpning har gitt Østen-
stad en behagelig stilling med de sor-
te brikkene. Djurhuus var imidlertid 
i det gavmilde hjørnet, og bestemte 
seg her for å gi sin motstander et par 
ekstra trekk.

20.Se1?! f5 21.Sf3 Man kan tydelig-
vis si "pass" i sjakk også. Plutselig har 
sort fått to trekk gratis, og det utnyt-
ter Østenstad.

21...Lf6 22.h4 Tf8 23.Tfe1 Tb7 
24.Te2 Tbf7 25.Lh3 Te8 26.Se1 

Tungvekteroppgjøret: Berge Østenstad mot Rune Djurhuus.

Etter denne «nær 
døden» opplevelsen 

begynte det virke-
lig å se lyst ut med 
tanke på en åtten-
de NM-tittel for en 

Agdestein i absolutt 
toppform.

XABCDEFGHY

8-+lwqr+k+(

7+-+-+r+p'

6-+-zp-vlp+&

5zp-zpPzpp+-%

4PsnP+-+-zP$

3+-vLP+-zPL#

2-+-wQRzP-+"

1tR-+-sN-mK-!

xabcdefghy

26...Ld7 Sort hadde allerede et mulig 
gjennombrudd med 26...f4!

27.Sg2 Lg7 28.f3 Tfe7 Igjen var det høy-
aktuelt med 28...f4!? men Østenstad vel-
ger å bruke god tid.

29.Kh2 h6 30.Tf2 Tf7 31.f4 Djurhuus kla-
rer ikke vente lengre, og prøver å avklare 
situasjonen.

31...e4! 32.Lxg7 Kxg7 33.d4? 
XABCDEFGHY

8-+-wqr+-+(

7+-+l+rmk-'

6-+-zp-+pzp&

5zp-zpP+p+-%

4PsnPzPpzP-zP$

3+-+-+-zPL#

2-+-wQ-tRNmK"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

33...Df6! Med binding ned mot tårnet på 
a1. Plutselig rakner hvits stilling totalt.

34.Td1 Lxa4 Poenget. Hvits stilling var 
overbelastet, og tårnet kunne ikke for-
svare begge bøndene samtidig.

35.dxc5 Djurhuus ofrer materiell, men 
uten synlig kompensasjon - sort fullførte 
kontrollert inn til seier.

35...Lxd1 36.Dxd1 dxc5 37.h5 Sd3 38.Ta2 
g5 39.Se3 g4 40.Lf1 Tfe7 41.Txa5 Df7 
42.Kg1 Dxh5 43.d6 Tb7 44.Lxd3 exd3 
45.Dxd3 Txe3 46.Dxe3 Tb1+ 47.Kf2 
Dh2#

0 - 1

Med 4,5 poeng var nå Agdestein et 
helt poeng foran Hauge på andreplass 
etter at sistnevnte vant sitt utsatte parti 
mot Tallaksen – og i neste runde var det 
også duket for et durabelig oppgjør mel-
lom disse klubbkameratene. 

Runde 6: Nesten for Hauge - 
remis i toppoppgjøret

Lars Oskar Hauge er en kreativ og kom-
promissløs angrepsspiller som virkelig 
er i sitt ess i uoversiktelige og ubalanser-
te stillinger. I så måte var stillingen som 
oppstod på førstebord mot ledende Ag-
destein et drømmescenario – Agdestein 
hadde materiell fordel, men slet med både 
dårlig tid og usikker kongestilling. Som 
så ofte før holdt imidlertid veteranen ho-
det kaldt og navigerte sin yngre motstan-
ders angrepsforsøk på mesterlig vis. Til 
slutt fant den sorte kongen et trygt sted i 
h-linjen (!), og Hauge måtte innfinne seg 
med remis til tross for iherdige forsøk på 
få Agdestein i bakken. Etter denne «nær 
døden» opplevelsen begynte det virkelig å 
se lyst ut med tanke på en åttende NM-tit-
tel for en Agdestein i absolutt toppform.

En av Agdesteins tidlige ofre, Tor 
Fredrik Kaasen, var på dette tidspunktet 
i ferd med å legge beslag på en pallplass 
etter en imponerende seier mot Abdul-
rauf med de sorte brikkene. Ikke bare var 
Kaasen nå oppe på udelt andreplass, men 
han var også i rute til et kruttsterkt stor-
mesternapp.

Undertegnede håper Djurhuus hadde 
flere planer i sommer en kun Landstur-
nering i Kongsvinger, for det ble ingen 
sjakklig opptur for Nordstrand-spille-
ren denne gangen som i denne runden 
måtte strekke våpen mot klubbkamerat 
Isak Sjøberg.

Tallaksen Østmoe slo på sin side til 
med sortseier mot Østenstad, og sørget 
dermed for at familien Tallaksen gikk i 
null denne runden etter at lillebror Levi 
André gikk ned med de hvite brikkene mot 
solide Vestby-Ellingsen fra Tromsø.

Runde 7: Ustoppelige Agde-
stein - ny seier for Kaasen

Siste fase av Eliteklassen var nå i gang, 
og det er typisk at de siste rundene avslø-
rer hvem som har mest igjen på tanken 
– hvem har mest krefter og hvem klarer 
å stå distansen ut? Det enkle svaret viste 
seg å være Simen Agdestein. En ny over-
bevisende seier i sjuende runde, denne 
gang mot Vestby-Ellingsen, hadde han 
nå én hånd på kongepokalen.

I partiet mellom de to sterkeste utfor-
drende gikk stormesterjagende Kaasen 
seirende ut mot den relativt ferske stor-
mesteren Hauge i et jevnt parti – og nå 
begynte det virkelig å se aktuelt ut med 
stormesternapp for førstnevnte.

Vi kan imidlertid ikke ha en rapport 
fra Eliteklassen uten å nevne partiet mel-
lom Abdulrauf og Tallaksen – her anbefa-
les alle lesere å ha et brett med smertestil-
lende klar i tilfelle man får bivirkninger av 
følgende analyser:

K Abdulrauf, Elham (2466)
k Tallaksen, Levi André (2341)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sxe4 Det beste 
trekket i stillingen, men også et trekk som 
krever litt kunnskaper - blant annet om 
hvits partifortsettelse.

4.Dh5 4.Sxe4?! Er langt tammere og byr 
ikke på særlige problemer for sort som 
vinner tilbake offiseren umiddelbart 4...
d5!
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←

Elham Abdulrauf 

spilte mange 

spennende partier i 

årets Eliteklasse.

Publikum samler seg rundt rundens siste parti mellom Lars Oskar 

Hauge og Maxim Barth Stanford.

4...Sd6 5.Lb3 Sc6 6.Sb5!?
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+nsn-+-+&

5+N+-zp-+Q%

4-+-+-+-+$

3+L+-+-+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tR-vL-mK-sNR!

xabcdefghy

Igjen leker hvit med trusselen om sjakk 
matt på f7.

6...g6 7.Df3 f5 Sort stormer på og tar mye 
terreng, men etterlater seg også noen hull 
foran egen konge.

8.Dd5 Df6! Teoretikernes anbefaling mot 
hvits spilleopplegg. Sort ofrer materiell, 
men får til gjengjeld et stort initaitiv tak-
ket være aktivt spill med de lette offise-
rene - og et dominerende bondesentrum.

9.Sxc7+ Kd8 10.Sxa8 b6 Den hvite hesten 
på a8 virker å være dødsdømt, og Tallak-
sen forbereder nå hvitfeltsløperen for ak-
tivt spill i a8–h1 diagonalen. Hvit er langt 
bak i utvikling, men leder akkurat nå med 
et helt tårn!

11.Dd3 Lb7 12.h4 Se4 
XABCDEFGHY

8N+-mk-vl-tr(

7zpl+p+-+p'

6-zpn+-wqp+&

5+-+-zpp+-%

4-+-+n+-zP$

3+L+Q+-+-#

2PzPPzP-zPP+"

1tR-vL-mK-sNR!

xabcdefghy

13.Sf3 Det første trekket i partiet som 
får maskinen til å steile - det sier noe 
om spillernes nivå og teorikunnska-
per.

Det beste var visstnok å returnere 
dronningen med 13.Dd5 uten at un-
dertegnede forstår stort av det som 

foregår her.

13...Lc5 14.Tf1 14.0–0!? h6 Med pla-
nen g6–g5 virker fryktinngytende, 
men er visstnok helt OK for hvit - iføl-
ge maskinen. Det er noe helt annet å 
møte dette over brettet.

14...Sd4 15.Dc4? 15.Sg5!? Sxg5 
16.hxg5 Dxg5 17.c3 Dxg2! Sorts bes-
te trekk i stillingen, og muligens det 
eneste som gir balanse i partiet. (17...
Sc6 18.Ld5! Og plutselig er det hvit 
som styrer skuta, særlig på grunn 
av følgende variant: 18...Lxa8 19.b4 
Le7 20.b5) 18.cxd4 exd4 Sort truer 
død og fordervelse nedover e-linjen 
mot hvits konge, så hvit er tvunget til 
å forhindre dette med desperadoen 
19.Sc7! Kxc7 20.Dg3+ Dronningbytte 
er søt musikk i hvits ører, men sort 
har fortsatt initiativet med mer ak-
tive brikker og løperparet. 20...d6 
21.Dxg2 Te8+ 22.Kd1 Lxg2 23.Tg1 
Lf3+ 24.Kc2 ..og det kaotiske spillet 
fortsetter.

15...b5 Maskinens preferanse er 15...
f4! som stopper tilgangen på g5–fel-
tet for hvits sortfeltsløper og knebler 
den hvite stillingen i enda større grad. 
Allerede her er det vinnende fordel 
sort, noe man kan forstå utviklings-
forspranget tatt i betraktning.

16.Dd3 Te8 17.Sg1 
XABCDEFGHY

8N+-mkr+-+(

7zpl+p+-+p'

6-+-+-wqp+&

5+pvl-zpp+-%

4-+-snn+-zP$

3+L+Q+-+-#

2PzPPzP-zPP+"

1tR-vL-mKRsN-!

xabcdefghy

17...Lxa8 Først nå tar Tallaksen seg tid 
til å spise hesten i hjørnet - det var ingen 
hast.

18.Dh3 Db6 19.Se2 Sxe2 20.Kxe2 

XABCDEFGHY

8l+-mkr+-+(

7zp-+p+-+p'

6-wq-+-+p+&

5+pvl-zpp+-%

4-+-+n+-zP$

3+L+-+-+Q#

2PzPPzPKzPP+"

1tR-vL-+R+-!

xabcdefghy

20...Lxf2! Hvits stilling kollapser full-
stendig etter dette.

21.d4 exd4 22.Kd1 Lg3 23.Lg5+ Kc8 
24.Kc1 Dd6 25.a4 Sf2 26.Txf2 Lxf2 26...
Te1+! 27.Kd2 Txa1 ville avgjort momen-
tant, men partifortsettelsen er mer enn 
god nok.

27.Ld2 Le3 28.Lxe3 dxe3 Sort har til og 
med en bonde ekstra her - hvits stilling 
er håpløs. Abdulrauf kjemper litt til, men 
til ingen nytte.

29.Kb1 Dd2 30.Dg3 e2 31.Ka2 e1D 
32.Txe1 Dxe1 33.Dd6 Lc6 34.Dc5 De3 
35.Db4 bxa4

0 - 1

Runde 8: Overlegen fra start 
til mål - Agdestein vinner 
av Eliteklassen en runde før 
slutt
Det var bare et tidsspørsmål med tanke 
på formen han viste underveis, men etter 
en ny seier, denne gan mot en angrepsvil-
lig Barth Stanford, var det klart at årets 
norgesmester heter Simen Agdestein 
– og det en hel runde før slutt. Dermed 
var nestoren også tidenes eldste norges-
mester – og det hele 40 år etter at han ble 
norgesmester for første gang.

Konkurrentene kunne ikke lenger se 
Agdestein i horisonten, men måtte i ste-
det konsentrere seg om hverandre. Her 
var Hammer og Kaasen best posisjonert 
før oppløpet, men sistnevnte ville nok ha 
mest fokus på å skaffe seg den nødvendi-
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ge remisen i siste runde for å sikre seg sitt 
første napp i stormestertittelen. I denne 
runden sikret han seg en solid remis mot 
Urkedal, mens Hammer slo Vestby-El-
lingsen på kontrollert vis. Samme resul-
tat kunne også Hauge og Elsness notere 
seg fot, begge med de sorte brikkene. I 
bunnen av tabellen slet fortsatt Djurhuus 
tungt, og rotet i denne runden bort et til-
synelatende lovende midtspill til et slutt-
spill i motbakke – som han for øvrig også 
tapte mot Abdulrauf.

Runde 9: Jevnt bak Agde-
stein - stormesternapp for 
Kaasen

 Sjøberg hadde med sine tre poeng trolig 
større ambisjoner for årets Eliteklasse, 
og var aldri i nærheten av å kjempe om 
IM-napp, men kunne i det minste avslut-
te turneringen på førstebord mot en på 
papiret ferdigspilt Agdestein. Det viste 
seg akkurat så vanskelig som det høres 
ut som, og Sjøberg måtte trekke våpen 
etter å ha blitt utmanøvrert av en sylskarp 
Agdestein – sistnevntes form i betrakt-
ning kunne forsvart å legge inn en ekstra-
ordinær søknad om flere runder i årets 
Eliteklasse!

Hammer slo stormesterkollega Ur-
kedal på imponerende vis og sikret med 
dette sølvmedaljen, mens Kaasens sterke 
forberedelser tvang Elsness i kne tidlig i 
partiet – og etter et taktisk klokt remistil-
bud var stormesternappet i boks.

Kaasen slo tilbake

Tor Fredrik Kaasen er blant landets 
mest dedikerte spillere, men selv de 
mest arbeidssomme og disiplinerte kan 
gjennomgå tøffe perioder – akkurat det 
gjorde tromsøværingen i forkant av årets 
Landsturnering. 

- Da prøvde jeg egentlig å ikke se på 
så mye sjakk. Jeg var en ukes tid i Berlin 
på ferie, kanskje det var det som hjalp, 
undrer Kaasen.

- Hva er ved sjakken som stadig bringer 

deg tilbake og holder deg motivert, selv i 
slike perioder?

- Jeg elsker det konkurrerende as-
pektet med sjakken også, det er nok en 
viktig del for meg. Det motiverende med 
sjakken er å prøve å bli så god som mulig 
og følelsen av å spille et veldig godt par-
ti, det er det lite som slår, forklarer han.

Kaasen poengterer at han jobber 
med «alle aspekter av spillet», og at han 
er nøye på å analysere egne partier for å 
forbedre eget spill.

- Men jeg ønsker å fortsette å kose 
meg med sjakken, det er viktig.

- Hva er ambisjonen for deg videre?

- På kort sikt er det helt klart å bli 
stormester. Jeg har ikke planlagt så 
mange turneringer denne høsten enda, 
men jeg ønsker å spille mye, forteller 
stormesterkandidaten.

  På spørsmål om hva han tenker om 
årets kompakte Eliteklasse med «bare» 14 
deltakere er Kaasen positiv, selv om flere 
sterke navn uteble.

- Det var jo noen sterke spillere som 
ikke spilte, så det hadde vært kult på 
neste Eliteklasse i 2023 om vi fikk med 
alle de beste spillerne i Norge.

- Å måtte ha remis i siste runde mot en 
sterk motstander som Elsness er ikke noen 
«walk in the park», men du virket å hånd-
tere situasjonen godt?

- Det var litt merkelig siden jeg had-
de forberedt varianten som oppstå på 
brette, men gjorde et typisk trekk i stil-
lingen litt for tidlig. Uansett så forble 
stillingen komplisert, og jeg sto mye 
bedre da jeg tilbyde remis.

Vi gratulerer Tor Fredrik Kaasen med 
et velfortjent stormesternapp og ser frem 
til å følge ferden mot stormestertittel de 
neste årene.

Simen om den historiske 
tittelen: - Bare fornøyd med 
at jeg ikke bukket

En så sterk prestasjon som under årets 
Landsturnering er det sjelden man ser 
på norsk jord, men ifølge norgesmester 
Simen Agdestein var det enkle faktorer 
bak suksessen – blant annet allergipiller. 
For øvrig takket han arrangøren for det 
han beskriver som et «knirkefritt arran-
gement hvor masse frivillige står på for 
norsk sjakk.»

- Gratulerer så mye med den historiske 
tittelen, Simen. Hvordan føles det?

- Det føles selvfølgelig bra, alterna-
tivet er langt verre. Jeg føler at jeg gjør 
en jobb og blir veldig sliten, det tror jeg 
alle som spiller Landsturneringen blir. 
Men jeg er seriøs, forbereder meg før 
partiene og lader skikkelig opp.

- Du nevner forberedelser, var det noe 
spesielt du gjorde i forkant av årets mester-
skap som kan forklare suksessen?

- Jeg blir ofte veldig trøtt om som-
meren, så en viktig faktor for meg var 
allergipiller. Jeg har vært usikker på om 
allergien i seg selv gjør meg trøtt eller 
om det er pillene, men nå fungerte det 
å ta pillene, forklarer han, og legger til:

- Turneringen jeg spilte i Krakow 
like før var veldig greit som oppladning. 
Jeg var ikke spesielt pålogget der, men 
gjorde det ikke helt krise. 

   - Det samme kan for øvrig sies om 
Amadeus Hestvik som spilte der, og 
også vant sin klasse under Landstur-
neringen, avslutter Agdestein.

En lang turnering med hele ni runder 
krever gjerne litt glid og marginer for å gå 
helt til topps, og Simen fremhever flere 
av partiene for å understreke dette – 
og gir samtidig sine motstandere mye 
av «æren».

- Jeg spilte helt enkel og solid sjakk. 
For eksempel mot Frode Elsness, hvor 
han vant partiet for meg. Partiet mot 
Frode Urkedal fikk jeg maks ut av uten 
å spille fantastisk. Det var et viktig parti 
mot Hammer, men når man er i modus 
og har litt glid så blir det alltid vanske-
lig for motstanderne også, understreker 
den nybakte norgesmesteren, og poeng-
terer at selv om årets Eliteklasse var liten, 
så var den absolutt tøff nok:

- Er ikke sånn at jeg tror jeg skal slå 
folk uten videre selv om jeg har høyere 
rating, farlig å ta lett på motstandere i 
NM. Den som leder halvveis vinner gjer-
ne ikke i NM.

Han tok kanskje ikke lett på det, men 
ledet fra start til mål og virket å ha full 
kontroll – det er sjelden vi ser en så over-
legen norgesmester i øverste klasse.

Norsk Sjakkblad gratulerer Simen 
Agdestein med hans åttende NM-tittel 
– hele 40 år etter hans første.

←

IM Tor Fredrik Kaasen med beviset på sitt 

GM-napp!

Eliteklassen

1 GM Simen Agdestein, OSS 8

2 GM Jon Ludvig Hammer, Vålerenga 6½

3 IM Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga 6

4 GM Lars Oskar Hauge, OSS 6

5 IM Frode Elsness, Bærum 5

6 IM Geir Sune Tallaksen Østmoe 4½

7 GM Frode Olav Olsen Urkedal 4½

8 FM Elham Abdulrauf 4½

9 IM Mads Vestby-Ellingsen 3½

10 GM Berge Østenstad 3

11 FM Isak Sjøberg 3

12 IM Maxim Barth Stanford 3

13 FM Levi André Tallaksen 3

14 GM Rune Djurhuus 2½
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Stjerneskudd til topps i Kandidatklassen

Unge Semen Mitusov har siden flukten 
fra sitt krigsherjede hjemland tatt store 
steg som spiller – i hvert fall ratingmes-
sig. Spillestyrken ser ut til å ha vært der 
hele veien, og etter IM-napp med presta-
sjon på stormesternivå under Fagernes 
Chess International i april, så har resul-
tatene bare fortsatt i samme tempo.

Kandidatklassen begynte imidlertid 
i helt andre enden for Mitusov med tap 
for uberegnelige Mathias Unneland i før-
ste runde med de sorte brikkene. Det var 
imidlertid ikke nok til å vippe ukraineren 
av pinnen, og han vant like så godt resten 
av partiene på overbevisende vis – 8 av 9 
poeng står det respekt av.

Kamp om opprykksbillettene

Bak Mitusov var det et kobbel av spillere 
med stjerner i øynene som jaktet på den 
siste billetten til Eliteklassen i neste års 
Landsturnering – Mitusov virket nemlig 
ustoppelig etter den trøblete starten.

Best av de nest beste var Alexander 
Øye-Strømberg som etter en fantomstart 
med 3,5 poeng på de første fire partiene 
tapte toppoppgjøret mot nevnte Mitusov 
i femte runde. 

Vi tar på oss vernebrillene og nyter 
fyrverkeriet:

K Øye-Strømberg, Alexander (2304)
k Mitusov, Semen (2378)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Spansk åpning er 
en av de mest klassiske åpningene vi har 
i sjakken, men herfra må begge spillere 
være forberedt på en drøss ulike varianter 
og forgreininger.

3...a6 4.La4 4.Lxc6 Avbyttervarianten 
fører til mer avklart spill, og noen gan-
ger et tidlig sluttspill etter 4...dxc6 5.0–0 
f6 6.d4 exd4 7.Sxd4 c5 8.Se2 Dxd1 9.Txd1 
Ld7 Stillingen er relativt jevn. Hvit har 
bedre bondestruktur og enklere utvikling, 
mens sort har den langsiktige fordelen av 
løperparet.

4...Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 
8.c3 d5 
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7+-zp-vlpzpp'

6p+n+-sn-+&

5+p+pzp-+-%

4-+-+P+-+$

3+LzP-+N+-#

2PzP-zP-zPPzP"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

Marshall-gambiten signaliserer aggres-
sive intensjoner fra sort, men i motset-
ning til tidligere er denne varianten nå 
nærmest ferdig analysert. Sjakk er hel-
digvis fortsatt et praktisk spill, så her kan 
alt skje. Sort ofrer typisk en bonde for et 
langvarig initiativ.

9.exd5 e4!? Ikke det vanligste, men et fint 
overraskelsesvåpen.

Den klassiske varianten er 9...Sxd5 
10.Sxe5 Sxe5 11.Txe5 c6 Hvor sort følger 
opp med Le7–d6 med skumle intensjo-
ner på kongefløyen. Hvit må koordinere 
brikkene brennkvikt her.

10.dxc6 exf3 11.g3 Et litt rart trekk som 
lar sort beholde bonden på f3, men det 
har sine poenger.

11.Dxf3 Lg4 12.Dg3 Ld6 13.Dh4 Te8= gir 
sort fin aktivitet for materiellet - hvit har 
ikke utviklet dronningfløyen overhodet.

11...Lg4 12.d4 Ld6 13.Sd2 13.Lg5!? h6 
14.Lxf6 Et lurt avbytte. Hvit klipper litt 
klør, fjerner en av sorts lette offiserer og 
gjør forsvarsjobben litt enklere. 14...Dxf6 
15.Dd3 Sorts løpere blokkeres av bønder 
og klarer ikke skape noe spill på egen-
hånd her, mens hvit kan fullføre utvik-
lingen i neste trekk. Bonden på f3 synger 
samtidig på siste verset.

13...Te8 14.Txe8+ Dxe8 
XABCDEFGHY

8r+-+q+k+(

7+-zp-+pzpp'

6p+Pvl-sn-+&

5+p+-+-+-%

4-+-zP-+l+$

3+LzP-+pzP-#

2PzP-sN-zP-zP"

1tR-vLQ+-mK-!

xabcdefghy

15.Sxf3? Går inn i en ubehagelig binding 
- denne blir vanskelig for hvit å komme 
seg ut fra.

15...Dxc6 16.Kg2 Te8 Hvit leder fortsatt 
med en bonde, men sort har nå alle brik-
kene i spill og bindingen av hesten på f3 
er fortsatt ubehagelig for hvit.

17.Dd3 Dd7 18.Lc2 Se4 19.a4 Lf5 20.Sh4! 
Mitusov har ikke klart å finne noen åpen-
bar plan de siste trekkene, og nå smetter 
hvit ut med brikkene.

20...Lh3+ 21.Kg1 g6 22.axb5 axb5 
23.Lh6 Det er vanskelig å se at sort har 
noe særlig med kompensasjon for den 

Nyvinningen Kandidatklassen, sjiktet mellom mesterspillere og landets fremste spillere i Eliteklassen, fikk i år et både litt sva-

kere og mindre felt enn man kunne håpe på – men det sto likevel ikke på underholdningen med to billetter til Eliteklassen i 2023 

i potten.

manglende bonden her, men det er langt 
ifra over - den ekstra bonden gjør seg ikke 
gjeldende her.

23...Sf6 24.b4?! Et litt rart trekk. Hvit 
stopper sorts fremmarsj på dronning-
fløyen, men nå er hvits oppsett på dron-
ningfløyen veldig lite dynamisk - bønde-
ne kommer seg ikke fremover. Samtidig 
kan c3–bonden bli utsatt for angrep.

Maskinen vil rygge med 24.Le3!? uten at 
poenget er helt åpenbart for undertegne-
de. Hvit har fortsatt en bonde mer, og har 
ikke hastverk.

24...c6 25.f3 Sd5 26.Dd2 Le7 27.Sg2 Lf6 
28.Td1? 
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+q+p+p'

6-+p+-vlpvL&

5+p+n+-+-%

4-zP-zP-+-+$

3+-zP-+PzPl#

2-+LwQ-+NzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

28...Lxg2! Mitusov er taktisk våken - 
plutselig har det åpnet seg muligheter 
for kongeangrep.

29.Kxg2 Sxc3! 30.Te1 En trist nødven-
dighet.

30.Dxc3 Te2+ 31.Kf1 Txh2 Den hvite 
kongen blir spist levende.

30...Txe1 31.Dxe1 Lxd4 Partiet har snudd 
fullstendig. Nå er det sort som leder med 
en bonde, mens hvit må klamre seg til lø-
perparet for å få til aktivt spill som kom-
pensasjon.

32.Lb3 Lf6 33.Da1 Db7 34.De1 De7 
35.Da1 Sa4 36.Dd1 Sb6 37.Dc2 De8 
38.Dc5 Sc8 39.Lc2 Se7 40.Le4 Dd7 
41.h4 Lg7 Sort har gjort små fremskritt 
og tvinger nå hvit på defensiven. Bytte 
av løpere er helt uaktuelt for hvit med en 
bonde under.
42.Lg5 f6 43.Lf4 f5 44.Lc2 De6 45.Ld6? 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-sn-vlp'

6-+pvLq+p+&

5+pwQ-+p+-%

4-zP-+-+-zP$

3+-+-+PzP-#

2-+L+-+K+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Den siste unøyaktigheten - igjen er Mi-
tusov våken taktisk og straffer hvit.

45...De2+! 46.Kh3 Dxf3! Rasker med seg 
en ekstra bonde ettersom dronningen nå 
truer matt på h1.

47.Kh2 Sc8 48.Kh3 Hvit kunne kjempet 
videre med 48.Lf4 men sort skal vinne 
greit med to ekstra bønder.

48...Dh1#

0 - 1

Øye-Strømberg virket ikke å ta tapet som 
mer enn et ørlite tilbakeslag, og fortsatte 
videre i godt tempo med sterke seire mot 
Tobias Lang Nilsen, Ward Altarbosh og 
Jøran Aulin-Jansson. I mellom disse kom 
det riktignok et tap for en skarp Andreas 
Skotheim, men det holdt likevel til andre-
plass et helt poeng foran Altarbosh – men 
en galakse bak Mitusov.

Teknisk oppvisning

Mens Mitusov og Øye-Strømberg prester-
te på henholdsvis sterkt internasjonalt 
nivå var det flere med bagasjen full av ra-
tingpoeng på vei hjem fra Kongsvinger i 
sommer – blant annet nevnte Skotheim. 
Tønsberg-spilleren gjorde en av sine 
beste prestasjoner noensinne med flere 
sterke skalper på veien.

Aalesunds Mathias Unneland klarte 
ikke helt å følge opp den sterke seieren i 
første runde mot vinneren, men gjorde en 
solid turnering til tross for en liten kollaps 
i andre halvdel.

Kandidat

1 FM Semen Mitusov, OSS 8

2 CM Alexander Øye-Strømberg 6½

3 FM Ward Al-Tarboush 5½

←

FM Semen Mitusov kvalifiserte seg til Eliteklassen i 2023 med sin seier i Kandidatklassen.
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I likhet med vinner av Kandidat Elite fikk 
også vinneren av Mester oppleve hvor tøff 
gruppen er med et tidlig tap, her i andre 
runde. Stig K. Martinsen lot seg imidlertid 
ikke affisere av en strak høyre fra Yngve 
Fossheim, og fulgte like godt opp med syv 
strake seire. 

Resultatet ble en overlegen seier med 
8 av 9 poeng med halvannet poeng ned til 
nærmeste utfordrer. 

Vinneren vurderte å ikke spille

Martinsen forteller at han har spilt hver 
eneste Landsturnering siden 2002, 
og er et kjent fjes for mange under 
sjakksommerens store høydepunkt.

- Det har nesten blitt et prosjekt å ikke 
bryte rekka, selv om det var nære på i år, 
forteller han.

Det var ikke et nøye planlagt trenings-
opplegg i forkant av turneringen som ileg-
ges æren for suksessen, ifølge Martinsen, 
men snarere noe helt annet – en avslap-
pet holdning og lite press.

- Det er ikke første gang det har slått 
positivt ut, forklarer Martinsen, og peker 
på at han bestemte seg for å delta bare 
et par dager før første runde gikk av sta-
belen.

- Jeg kom til Kongsvinger uten spesi-
elle ambisjoner, og ville bare spille, ta ett 
parti av gangen og se hvordan det gikk.

Det fungerte åpenbart glimrende, 

og Sotra-spilleren var i toppslag i sjette 
runde da han nedsablet Monika Machlik, 
som for øvrig forsvarte førstebordet for 
Norge i sommerens OL.

K Machlik, Monika (2111)
k Martinsen, Stig K. (2136)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 e6 2.c4 b6 Martinsen har et bredt åp-
ningsrepertoar og behersker mange ulike 
stillingstyper. I dette partiet inviterer han 
til den uvanlige Flodhest-oppstillingen.

3.e4 Lb7 4.Ld3 Hvit har fått et stort sen-
trum, mens sort har planer om å bevise 
at terrengfordelen er det motsatte - en 
ulempe.

4...Lb4+ 
XABCDEFGHY

8rsn-wqk+ntr(

7zplzpp+pzpp'

6-zp-+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-vlPzPP+-+$

3+-+L+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRNvLQmK-sNR!

xabcdefghy

5.Kf1 Hvit mister retten til å rokere, men 
nå står løperen på b4 offside.

Det var fullt mulig å blokkere med 5.Ld2 
Lxd2+ 6.Dxd2 hvor fint fortsatt har et fint 
sentrum, mens det hele er litt enklere for 
sort her etter å ha byttet bort en brikke 
- tommelfingerregelen er at man gjerne 
bytter brikker i trange stillinger, ettersom 
det frigjør plass til de resterende brikke-
ne.; 5.Sc3 f5 er et typisk brudd som fører 
til spennende spill i sentrum - hvit har 
flere muligheter her, inkludert 6.f3 og 
(6.Dh5+ g6 7.De2) 

5...Lf8!? Herlig provokativt fra Martin-
sen. Løperen hadde gjort jobben sin på 
b4.

6.Se2 Ikke et dårlig trekk, men det er slett 
ikke klart at dette er det beste feltet for 
hesten.

6...g6 7.Sbc3 7.h4!? Sort har brukt såpass 
mye tid med sortfeltsløperen at stillingen 
nærmets skriker etter slike fremstøt.

7...Lg7 8.Le3 Se7 9.Dd2 h6 10.Tc1 10.h4!? 
er hele tiden en mulighet. Poenget er ikke 
nødvendigvis å avansere ytterligere, men 
for å ta mer plass på kongefløyen - og for 
å hindre sort i å gjøre det samme.

Martinsen dominerte i Mester: 
- Ser på sjakk nesten hver dag

Som i de to øverste klassene fikk også denne gruppen en klar vinner med 8 av 9 poeng, men i gruppen bak var det svært jevnt 

med en udelt andreplass og hele tre spillere på delt tredjeplass. Med 34 deltakere og god geografisk spredning var gruppen både 

underholdende og krevende i et svært jevnt felt.

"Det fine med Mester, og for så vidt alle 
ratingklassene, er at man får jevnt god 

motstand hele veien."

10...d6 11.b4 Sd7 12.f3 Hvit har bygget 
opp et solid sentrum, men det er ikke helt 
klart hvor gjennombruddet skal komme. 
Sort har imidlertid flere fristende brudd, 
noe som gjerne kjennetegnet en vellyk-
ket Flodhest-oppstilling. Martinsen flyter 
like under vannoverflaten og er klar til å 
hogge til når som helst.

12...a6 13.Kf2 
XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7+lzpnsnpvl-'

6pzp-zpp+pzp&

5+-+-+-+-%

4-zPPzPP+-+$

3+-sNLvLP+-#

2P+-wQNmKPzP"

1+-tR-+-+R!

xabcdefghy

13...c5! Flodhesten hopper opp av vannet 
og utfordrer hvit i sentrum.

14.bxc5! bxc5 15.d5 15.dxc5!? dxc5 (15...
Sxc5 16.Lc2 med press i d-linjen ned mot 
sorts etterhengende bonde på d6.) 16.Sa4 
Hvit opprettholder et litt ekkelt press. 
Bonden på c5 er svak, og løperen på b7 
stanger i den hvite bondekjeden.

15...exd5 16.Sxd5 "Autopilot"-trekket 
16.cxd5 var også fullt mulig.

16...Sxd5 17.exd5 Se5 18.The1 0–0 
19.Kg1 Machlik har fortsatt en sun og fin 
stilling, men det er ingen tvil om at utvik-
lingen de siste trekkene har vært i Martin-
sens favør. Det store bondesentrumet til 
hvit er borte, mens sorts fianchettoløper 
på g7 kontrollerer den lange diagonalen.

19...Lc8 20.Lb1 Kh7 21.Sf4 21.h3!? med 
planen f3–f4 for å jage vekk den sorte 
hesten i neste trekk ser veldig aktuelt ut.

21...Tb8 22.Kh1 Tb4 23.Ld3 Hvit sliter 
med å finne en plan, og har nå gjort flere 
trekk som bærer preg av det - Martinsen 
har aktivisert tårnet og får med dronnin-
gen i fortsettelsen.

23...Db6 
XABCDEFGHY

8-+l+-tr-+(

7+-+-+pvlk'

6pwq-zp-+pzp&

5+-zpPsn-+-%

4-trP+-sN-+$

3+-+LvLP+-#

2P+-wQ-+PzP"

1+-tR-tR-+K!

xabcdefghy

24.h4?! Mer svekkende enn nyttig, men 
en forståelig reaksjon fra Machlik i jakten 
på aktivitet.

24...Tb2 Det smarte 24...Dd8!? 25.Lf2 
h5 Låser hvit til passivt forsvar av den nå 
svake h4–bonden.

25.Tc2 Sxd3 26.Sxd3 Txc2 27.Dxc2 Lf5 

28.Lf2 28.g4!? Lxd3 29.Dxd3 Db2 30.Te2 
ser løst ut for hvit, men virker å være fullt 
spillbart. Særlig viktig er det at hvit har 
"riktig" løper igjen - sortfeltsløperen kan 
angripe sorts svake punkt på d6 og utfor-
dre fianchettoløperen på g7.

28...Da5 29.Td1 Tb8 30.Dd2 
XABCDEFGHY

8-tr-+-+-+(

7+-+-+pvlk'

6p+-zp-+pzp&

5wq-zpP+l+-%

4-+P+-+-zP$

3+-+N+P+-#

2P+-wQ-vLP+"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

30...Da4 Her kan sort avgjøre på direk-
ten med det litt overraskende 30...Dxd2! 

→

Stig Martinsen med 

sin førstepremie i 

klasse Mester med 

8 seiere og ett 

eneste tap!
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31.Txd2 Tb1+ 32.Kh2 Lc3 Plutselig er 
hvits offiserer i kjempetrøbbel. 33.Tc2 
La5 Sorts løperpar dominerer og vinner 
materiell.

31.Lg3 Dxc4 Martinsen sikrer seg en vik-
tig bonde. Nå begynner det å se virkelig 
skummelt ut for hvit.

32.Sf2 Tb2 33.De3 Te2 34.Db3 Dxb3 
35.axb3 Lc2 36.Tf1 Le5! Bytter bort hvits 
mest aktive offiser og tar et stort steg i 
retning seier.

37.Lxe5 Txe5 38.Sg4 Te2 Det var ikke for 
sent å tråkke i salaten med 38...Txd5?? 
39.Sf6+!

39.Ta1 f5 40.Sf6+ Kg7 41.Txa6 Machlik 
ofrer hesten i desperat jakt på aktivitet 
med tårnet, men det holder ikke.

41...Kxf6 42.Txd6+ Kf7 43.Tc6 Lxb3 
44.Txc5 Te5 Martinsen plukker opp 
d-bonden og kan deretter spille på vinst 
med en hel offiser til gode.

45.h5 gxh5 46.Tc6 Kg7 47.d6 Td5 
48.Kh2 La4 49.Tc7+ Kg6 50.Ta7 Lc6 
51.Ta6 Txd6 
XABCDEFGHY
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Med en hel offiser ekstra tok det kanskje 
litt lengre tid enn håpet, men sort hadde 
full kontroll i fortsettelsen og vant etter 
en teknisk transportetappe.

0 - 1 (81 trekk)

Var skeptisk til den nye gruppeinnde-
lingen

Det er ikke første gang Martinsen klinker 
til med et godt resultat i Mester, og ifølge 
ham har det en naturlig forklaring.

- Det fine med Mester, og for så vidt 
alle ratingklassene, er at man får jevnt 
god motstand hele veien, mener han, og 
legger til:

- Så er det ingen tvil om at man må 
være skjerpa og gjøre en ordentlig inn-
sats ved brettet mot alle. I turneringer 
med mer variabel motstand kan jeg bli 
litt sløv og spille dårlig mot lavere ratede 
motstandere, og det straffer seg jo fort.

På spørsmål om hvordan det blir etter 

opprykk til Kandidat Elite, så håper Mar-
tinsen på mer av det samme – men mener 
det må mer trening til det neste året.

- Det blir et hakk opp i nivå, men jeg 
stoler ikke på at jeg virkelig er en bed-
re spiller nå enn før sommeren, så det 
trengs litt mer målrettet trening i året 
som kommer, mener han.

- Jeg har egentlig vært skeptisk til om 
vi trengte en klasse til mellom Mester og 
Elite, men nå som jeg er kvalifisert for 
den kan jeg ikke klage, avslutter årets 
klare vinner av Landsturneringens tred-
je sterkeste klasse.

Mester

1 Stig Martinsen, Sotra 8

2 CM Holger Blauhut, Fredriksstad 6½

3 Monika Machlik, Tromsø 6

→

Monika Machlik le-

verte en kjempetur-

nering i klasse 

Mester som ga 

tredjeplass og en 

ratingfremgang på 

31 poeng. 

Med imponerende 7,5 poeng gikk Våle-
renga-spiller Ingrid Skaslien ubeseiret 
gjennom årets Landsturnernering, hen-
tet med seg en god porsjon ratingpoeng 
og kunne bokføre en etterlengtet turne-
ringsseier.

Vel så gledelig var det at Nina Ha-
gesæther i et slags comeback knep tred-
jeplassen med best kvalitetspoeng blant 
en kvartett på sterke 6 poeng. Like foran 
endte Max Moe Pedersen fra Hell, som 
med sine 6,5 poeng var en av få som tok 
poeng fra vinneren – og på vei hjem til 
Trøndelag måtte nok unggutten pakke 
om kofferten for å få plass til 138 (!) nye 
ratingpoeng i kofferten.

Kom uten ambisjoner – gikk ube-
seiret gjennom mesterskapet

- Gratulerer med strålende innsats under 
landsturneringen i Kongsvinger! Ser du 
på dette som et slags gjennombrudd?
- Tusen takk! Ser nok ikke på det som et 
gjennombrudd, men det er første gang 
på lenge at jeg har vunnet en langsjakk-
turnering, så jeg er veldig fornøyd med 
spillet og resultatet, sier Skaslien til 
Norsk Sjakkblad.

Forberedelsene var imidlertid av det 
enkle slaget, ifølge vinneren selv – hun 
prøvde rett og slett å «ikke tenke så mye 
på det». Det samme gjaldt turneringen 
ikke lenge før i Kragerø hvor Skaslien 
spilte i en lukket gruppe med flere sterke, 
internasjonale tittelspillere.
- Landsturneringen er en slags tradi-

sjon for meg og har vanligvis ikke så 
mye ambisjoner når jeg spiller der, for-
klarer Skaslien.

K Rygg, Snorre (1927)
k Skaslien, Ingrid (1859)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 e6 2.Sf3 Sf6 3.c4 b6 Sort inviterer til 
dronningindisk forsvar med dette karak-
teristiske trekket som forbereder en fian-
chetto av løperen til b7, eventuelt til a6.

4.Sc3 Lb7 
XABCDEFGHY
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4...Lb4 med overgang til mer vanlig 
nimzoindisk forsvar var også mulig - her 
handler mye av spillet om kontroll over 
det viktige sentrumsfeltet e4. Dersom hvit 
får spilt kontroll over dette feltet vil det 
være mulig å avansere med e-bonden, og 
da kan sort fort få en litt trang og passiv 
stilling.

5.e3 d6 6.b3 Mer presist var nok 6.Ld3 

med rokade i neste trekk - enkelt og greit.

6...Le7 7.Lb2 0–0 8.Le2?! Her kjemper 
ikke løperen om e4–feltet, og herfra be-
gynner sort å stå relativt komfortabelt.

8...Sbd7 9.0–0 

XABCDEFGHY
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9...c5?! En liten skjønnhetsfeil som tilla-
ter hvit å okkupere sentrum og blokkere 
løperen på b7.

10.Dc2?! Dronningen står ikke spesielt 
godt her, noe Skaslien utnytter på effek-
tivt vis i partiet. Hvit hadde nyttigere trekk 
til rådighet.

10.d5! Hvit vil alltid spille dette i slike 
stillinger hvis mulig siden det begrenser 
sorts offiserer i stor grad, og her åpner det 
også for egen løper på b2.

10...Tc8 11.Tfd1 cxd4 12.Sxd4 12.Txd4!? 
ser underholdende ut, men er neppe det 
beste - tårnet kan vise seg som en utsatt 
brikke midt i sentrum.

Skaslien ustoppelig i Gruppe 1: 
- Den beste forberedelsen for meg var å ikke tenke så mye på det

Etter en blytung opplevelse i Kragerø Round Robin slo Ingrid Skaslien tilbake med en fantomturnering i Kongsvinger. 
Oppskriften var den noe uortodoske blandingen av lite ambisjoner og sporadisk turneringsspill. Resultatet ble hennes 
første turneringsseier «på veldig lenge».
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12...d5! De sorte brikkene våkner til liv.

13.cxd5 Sxd5 
XABCDEFGHY
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14.Dd2? 14.Lc4 var helt nødvendig, men 
også dette ser litt ubehagelig ut.

14...Lb4 En ubehagelig binding.

15.Tac1 S7f6 
XABCDEFGHY
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16.f3? Naturlig, men nå kollapser hvits 
stilling av taktiske årsaker.

Hvit kan holde det gående med 16.Sdb5! 
Se4 17.De1 men kjemper fortsatt i motbak-
ke etter det enkle 17...De7!?

16...e5! Her var det flere gode muligheter, 
blant annet dette - Skaslien er våken.

17.Sf5 g6 18.Sg3 
XABCDEFGHY
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18...Sxc3! Den hvite stillingen er overbe-
lastet.

Gruppe 1

1 Ingrid Skaslien, Vålerenga 7½

2 Max Moe Pedersen, Hell 6½

3 Nina Hagesæther 6

19.Lxc3 Dxd2 20.Lxd2 Lxd2 21.Txc8 
Lxe3+! Det avgjørende poenget som 
Skaslien må ha sett lenge i forveien. Sort 
beholder den ekstra offiseren, og hvit ga 
opp. Brutalt og effektivt.

0-1

Utelukker ikke videre satsing

Hun innrømmer imidlertid at valget om 
å spille i Gruppe 1, og ikke Juniorklassen 
eller Mester, trolig var noe påvirket av 
bananskallet i Kragerø – men forsøkte å 

ikke la seg prege nevneverdig.
- Ellers tenkte jeg ikke så mye over de 
svake resultatene i Kragerø da jeg hadde 
en fin turnering med hyggelige deltake-
re og arrangører, reflekterer hun.

Med en klar gruppeseier i det som er 
et av Skasliens beste resultat noensinne 
kan det ikke være tvil om at den avslap-
pede tilnærmingen var midt i blinken for 
en spiller som i Kragerø hadde mye stang 
ut, men som nå endelig fikk uttelling for 
solid og godt spill
-Hvordan er ambisjonene dine for sjakken 
fremover?
- Fokuset fremover kommer til å være 
studier. Likevel gjør jo gode resultater 

at man får lyst til å spille mer, så det 
blir nok en turnering av og til, forteller 
Skaslien.
På spørsmål om hvordan treningshverda-
gen ser ut for den ferske gruppevinneren 
er svaret enkelt – hun trener «ikke noe 
særlig sjakk», men fremhever en annen 
rolle i sjakkmiljøet.
- Å være instruktør for barn synes jeg 
likevel er gøy, og det kommer jeg til å 
fortsette med, avslutter hun.

Mange tradisjonelle sideturneringer fant sted under landsturneringen, som NM i Sjokksjakk, der to og to spiller på lag. Vinnere var "M&M" 

bestående av Max Dahl og Mathias Lind Schouten Andre plass gikk til "Ikke glomma å trykke på klokken" med Mads Vestby Ellingsen og 

Benjamin Halvorsen. Tredjeplassen vant "The Ninjas" ved Håvard Haug og Vetle Bjørge Strand.

↓
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Etter en kjempestart med fire strake seire 
frydet Hell-delegasjonen seg over innsat-
sen til Linus Sandstad, men Landstur-
neringen er lang – etter remiser i femte 
og sjette runde fikk Sandstad besøk på 
toppen av Hamar-spilleren Maximilian 
Menzel som også var i storslag i sommer. 
Begge spillere gikk inn i siste runde med 
råsterke 7 av 8 poeng, men da Menzel 
måtte godta remis mot bronsevinner Ai-
das Juodziukynas fra Eiker kunne Sand-
stad smile – seier mot Abishan Arulma-
ran var dermed nok til å usikre en udelt 
førsteplass i en av Landsturneringens 
mest spennende sisterunder.

Vinneren mistet kontrollen på slut-
ten: - Spilte ikke like godt og hadde 
mer trøbbel
Sandstad er en av mange svært talentfulle 
spillere fra Hell, og det gror åpenbart godt 
i regionen. Flere spille fra regionen kunne 
bokføre gode resultater under årets Land-
sturnering, og Sandstad selv er nå topp 
motivert for videre satsing.

- Jeg er godt fornøyd med resultatet, 
og det føles veldig godt å gå såpass mye 
pluss i rating, forteller en ydmyk gruppe-
vinner til Norsk Sjakkblad.

I likhet med flere andre gruppevinne-
re kan heller ikke Sandstad ilegge formt-
oppen noen systematisk treningsperiode 
i forkant, og trekker heller frem det mot-
satte – en ufrivillig sjakkpause grunnet 
pandemien.

- Jeg spilte veldig lite under pande-
mien, men fikk lyst til å spille og ta igjen 
det tapte når det åpnet opp. Jeg har spilt 
og trent mye mer i det siste. Kansje en 
liten sjakkpause hjalp på motivasjonen, 
undrer Sandstad.

Hell-spilleren virket sylskarp under 
årets Landsturnering, og kunne varte opp 
med følgende perle i femte runde mot Ul-
rikke Langvik – et hardt utkjempet parti i 
en teoripreget variant av Fransk forsvar:

K Sandstad, Linius (1670)
k Langvik, Ulrikke (1622)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 Winawer-vari-
anten av Fransk forsvar - en variant som 
kan bli både skarp og underholdende.

4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4 
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7...Dc7 Inviterer den hvite dronningen inn 

i egen leir med overlegg - Langvik skyr 
ikke unna skarpt spill.

7...0–0 8.Ld3 Sbc6 (En annen mulighet er 
8...c4 9.Lh6 Sg6 10.Lxg6 fxg6 11.Le3 med 
ulikefargede løpere, noe som favoriserer 
den angripende part. Her lanserer hvit 
gjerne en bondestorm på kongefløyen, 
mens sort står best rustet på dronning-
fløyen.) 9.Dh5 Sg6 10.Sf3 Dc7 11.Le3 c4 
12.Lxg6 fxg6 13.Dg4 Ligner på den forri-
ge varianten, men ser ut til å være en litt 
bedre versjon for sort som her kan gripe 
initaitivet med 13...Da5!?

8.Ld3 Hvit roter litt med variantene. 
8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Se2 er ho-
vedvarianten.

8...cxd4 Dersom sort skal "straffe" hvits 
trekkrekkefølge må det være med 8...c4 
men det ser helt fint ut for hvit etter 9.Le2

9.Se2 dxc3 10.Dxg7 Tg8 11.Dxh7 
XABCDEFGHY
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Tre spillere fulgte hverandre helt til døra, men i siste runde var det Linus Sandstad fra Hell som 
holdt hodet kaldt. Han takket, men bukket ikke, for sine konkurrenters innbyrdes remis og hentet 
hjem gruppeseieren med imponerende poeng- og ratingfangst. En av gruppens overraskelser, 
uratede Steven Hansen fra Offerspill, endte på femteplass i sin første Landsturnering.

Sandstad vant på målstreken
Gruppe 2:

Denne varianten er teoripreget og kreven-
de å håndtere over brettet - her er gode 
forberedelser en stor fordel.

11...Sd7 Sort har flere alternativer her, 
blant annet 11...Ld7, 11...Dxe5 eller 11...
Sbc6

12.f4 Et modig trekk som slipper det sorte 
tårnet inn i egen stilling.

Hakket vassere var nok 12.Lf4!? Txg2? 
13.Lg3 som fanger tårnet med hånden 
langt nedi kakeboksen.

12...Txg2 13.Le3 Sb6 14.Ld4 14.Sg3! stil-
ler det sorte tårnet på g2 et godt spørsmål 
- hvordan skal det unnslippe?

14...Sc4 15.Kf1 15.Sg3!

15...Tg8 16.Sxc3 a6 17.Kf2 Sandstad har 
fått koordinert brikkene, men det er utvil-
somt sort som har kommet best ut de siste 
trekkene - den hvite kongen er luftig og 

utsatt.

17...Ld7 18.Tag1 Tf8! Nå er alt klart for 
lang rokade. Sort står klart best.

19.Tg7 Sxa3?! Egentlig ikke et dårlig 
trekk, men det er unødvendig å bruke tid 
på en slik bonde her.

Bedre var 19...0–0–0! 20.Txf7 Txf7 
21.Dxf7 Sc6 og den hvite stillingen er i 
ferd med å klappe sammen.

20.Dh4 
XABCDEFGHY
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20...b6? Langvik planlegger Se7–c6 og 
dekker derfor fluktfeltet på c5, men dette 
slipper hvit inn i partiet igjen.

20...Sb5! Den sorte kongen står uvanlig 
trygt på e8, og samtidig sliter hvit med 
koordinasjonen og en relativt luftig konge 
på f2. 21.Sxb5 Lxb5 Hvit havner raskt på 
defensiven her. Maskinen mener at sort 
står til vinst, til og med.

21.Df6? Hvit kunne gripe initiativet med 
21.f5!

21...Lb5 21...Sb5! Med samme poenger 
som tidligere.

22.Sxb5 Sxb5 23.Lb2 Sa7?! Litt passivt.

Sort er fortsatt i førersetet etter 23...Dc5+ 
24.Kg2 Tc8

24.h4 Dc5+ 25.Kf3 Sac6 26.h5 Den hvi-
te bonden har skutt fart oppover brettet, 
og for første gang på mange trekk er sort 
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under press.
26...Sd4+ Det er vanskelig å omstille til 
forsvar etter å ha hatt kontroll på partiet 
i mange trekk. Langvik foreslår en byt-
tehandel, men den er til stor fordel for 
Sandstad.

27.Lxd4! Dxd4 28.h6 
XABCDEFGHY
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Hvit griper muligheten. Fribonden avgjør 
partiet. Vi ser også at den sorte kongen 
ikke kommer seg avgårde - lang rokade 
er ikke mulig siden kongen må beskytte 
hesten på e7.

28...Sg8 29.Dg5 29.Txg8! Txg8 30.h7 var 
enda raskere.

29...f6 30.Dg6+ Kd8 31.Txg8

1-0

Langvik lot seg ikke affisere nevneverdig 
av tapet, brettet opp ermene og hentet po-
eng jevnt og trutt – til slutt endte hun på 
6 poeng med solid ratingfangst, i likhet 
med klubbkamerat Steven Hansen fra Of-
ferspill. Sistnevnte stilte på startstreken 
som uratet, men hadde åpenbart nivået 
inne og med en prestasjon tilsvarende 
toppen av Gruppe 2 blir det spennende 
å følge Hansen videre. 

Gruppevinner Sandstad var en av få 
som gikk ubeseiret gjennom årets Land-
sturnering, og virket å ha full kontroll 
gjennom majoriteten av mesterskapet – 
men på slutten kunne det raknet.

- Følte du på full kontroll underveis, el-

ler var du i trøbbel på noe tidspunkt?
- Jeg følte jeg hadde en god flyt i de 

fleste partiene og at jeg hadde ganske 
god kontroll. I de to siste partiene spilte 
jeg nok ikke like godt og jeg hadde litt 
mer trøbbel, sier han, og legger til at han 
«er veldig glad for stang inn i de to siste 
partiene.»

Fremhever lokalmiljøet: - Gir meg 
motivasjon

Planene videre har Sandstad full kon-
troll på, og bruker tid på å fremheve det 
lokale tilbudet og sjakkmiljøet i Hell som 
motiverende faktorer.

- Dette ga helt klart motivasjon til 
mer sjakkspilling. Jeg er på faste tre-
ninger og klubbkvelder i et veldig godt 
sjakkmiljø i Hell, dette gir meg motiva-
sjon til å legge ned mer tid på øvinger. 
Ellers har jeg planer om å delta på en 
del turneringer i fremover, avslutter han.

Gruppe 2

1 Linus Sandstad, Hell 8

2 Maximillian Menzel, Hamar 7½

3 Aidas Juodziukynas 7

←

Ulrikke Langvik gjorde et godt resultat og endte på 6. plass. Hun var den 

spilleren som plasserte seg høyest på tabellen av dem som ikke tok noen 

remiser i løpet av de ni partiene!

Ratinggruppene er åpen for alle som til-
hører den aktuelle gruppen ut ifra rating, 
men kårer ikke norgesmester. Man skul-
le imidlertid tro at det var langt mer enn 
premier, heder og ære i potten for delta-
kerne i Gruppe 3 i Kongsvinger – etter et 
hardkjør uten like ble pallplassene først 
delt ut langt ut i siste runde da flere over-
raskende resultater førte til et spontant 
innlag av stolleken på resultatlistene, noe 
som medførte flere rokkeringer i toppen.
Imponerende seiersrekke – trengte hjelp 
i siste runde

Robert Aas startet årets Landsturne-
ringen med tap mot lovende Sofie Kristi-
ne Ratama fra Alta, men reiste seg mes-
terlig og stakk av med gruppeseier etter 
en avslutning det luktet svidd av – på de 
resterende åtte partiene avga han bare 
én remis. 

Slikt blir det pallplass av, og etter av 
ledende Benjamin Andreas Lien måtte 
strekke våpen mot Sigurd Lauvås Gau-
re i siste runde var det klart at Aases 7,5 
poeng ville holde til seier. Det avgjørende 
partiet fra siste runde er verdt en titt:

K Gaure Lauvås, Sigurd (1596)
k Lien, Benjamin Andreas (1446)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 

5.Sc3 e5 6.Sf3 Lc5 7.Lg5 h6 8.Lxf6 Dxf6 
9.Sd5 Dd8 10.Lc4 0–0 11.0–0 d6 12.h3 
Le6 13.c3 a6 14.b4 La7 15.a4 f5 16.exf5 
Txf5 17.b5 
XABCDEFGHY
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Hvit presser på dronningfløyen, og sorts 
neste trekk er derfor en smart måte å skif-
te fokus på.

17...e4 17...Sa5 var også mulig, men hvis 
opprettholder kontrollen over det viktige 
d5–feltet med 18.La2

18.bxc6 exf3?! Mer standhaftig var det 
lurte 18...bxc6!? og sort truer nå to offise-
rer, hvit kan ikke redde begge. Maskinens 
forslag er den relativt forserte varianten 
19.Se3 Lxc4 20.Sxf5 Lxf1 21.Kxf1 exf3 
22.Dxf3 og hvit står fortsatt best, men 
sort kan kjempe videre her.

19.cxb7! Et smart mellomtrekk. Nå får 
sort store problemer.

19...Tb8 20.Se3 Lxc4 21.Sxf5 
XABCDEFGHY

8-tr-wq-+k+(

7vlP+-+-zp-'

6p+-zp-+-zp&

5+-+-+N+-%

4P+l+-+-+$

3+-zP-+p+P#

2-+-+-zPP+"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

21...Dg5? Det enkle 21...Lxf1 var best her 
for å redde inn noe av materiellet, men 
hvit presser videre etter 22.Dd5+ Kh8 
23.Txf1.

22.Dxf3! Tf8 22...Lxf1 23.Txf1 Hvit har 
reddet både hesten på f5 og bonden på 
b7, og står til klar vinst her.

23.Tfe1! Dxf5 24.Dxf5 Txf5 25.Te8+ Tf8 
26.Txf8+ Kxf8 27.Tb1 Lb8 
XABCDEFGHY

8-vl-+-mk-+(

7+P+-+-zp-'

6p+-zp-+-zp&

5+-+-+-+-%

4P+l+-+-+$

3+-zP-+-+P#

2-+-+-zPP+"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

Aas snek seg forbi – vant i siste runde
Gruppe 3:

En av Landsturneringens mest spennende avslutninger kom definitivt i denne 
gruppen. Benjamin Andreas Lien gikk inn i siste runde med klar ledelse, men 
tapte og måtte dermed se Robert Aas suse forbi etter hans avgjørende seier på 
andrebord. Sigurd Lauvås Gaure knep tredjeplassen etter å ha avsluttet med tre 
strake seire, inkludert mot nevnte Lien.

k
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Det ser ut som Lien har reddet seg inn, 
og hvis sort får et par trekk på seg her vil 
løperne bli sterke i sluttspillet. Lauvås 
Gaure viser med sitt neste trekk at han 
har regnet langt.

28.Tb6! Det hvite tårnet gjør inntog i 
sorts stilling.

28...Ke7 29.Tc6! Ld5 30.Tc8 Sluttpoen-
get. Sort må gi løperen for å hindre hvits 
bonde i å avansere.

30...Lxb7 31.Txb8 Lc6 32.a5 
XABCDEFGHY

8-tR-+-+-+(

7+-+-mk-zp-'

6p+lzp-+-zp&

5zP-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+-+P#

2-+-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Med en kvalitet over vant hvit sluttspillet 

sikkert - en imponerende oppvisning i 
regneferdigheter fra Lauvås Gaure.

1-0 (61 trekk)

Sterk fremgang for flere – Texe imponerte 
Dermed var topp tre i gruppen avgjort, 
men like bak var det svært jevnt om plas-
seringene. Anders Olsen fra Arendal var 
eneste spiller på 6,5 poeng, deretter 
fulgte en trio på seks poeng – Eirik Texe, 
Aleksander Johansen og Sigurd Hynne 
fra henholdsvis Bergens, Grorruddalen 
og Trondheim la beslag på 5-7. plass, og 
hadde sterke enkeltprestasjoner under-
veis.
Beste kvinne ble nevnte Ratama på 
14.plass, som med sine 4,5 poeng og ra-
tingprestasjon på 1600 kunne bokføre en 
solid ratingfremgang på hele 68 (!) poeng 
– i tillegg slo hun vinneren og tapte bare 
to partier i Kongsvinger.
Største fremgang av alle sto Bergens-spil-
ler Texe for med ratingprestasjon på 
1653. Takket være dette måtte nok Texe 

gjennom en omhyggelig ompakking av 
bagasjen på vei hjem for å få plass til sine 
110 ratingpoeng, men det kommer neppe 
noen offisiell klage på det.
Ellers var det mange som kunne bokfø-
re ratingpoeng og god erfaring fra årets 
mesterskap, og vi gleder oss til å se enda 
flere tilstede på neste års Landsturnering 
– Gruppe 3 har litt å leve opp til etter årets 
avslutning!

Gruppe 3

1 Robert Aas, NTNUI 7½

2 Benjamin A. Lien, Elverum 7

3 Sigurd Lauvås Gaure, OSS 7

Lars Iver Erdal-Aase fra Offerspill virket 
ikke å ha særlig til overs for sine mot-
standere, og startet med syv strake seire i 
årets Landsturnering. Luften forsvant fra 
ballongen like raskt som den kom, men 
takket være fantomstarten kunne vinne-
ren koste på seg hele to (!) tap på tampen.

Erdal-Aase virket langt roligere enn 
situasjonen skulle tilsi.

- Jeg hadde regnet ut at jeg ville vinne 
på kvalitet nesten uansett før siste parti, 
forteller den ferske gruppevinneren.

Drømte ikke om seier: - Ville spille så 
godt jeg kunne

Etter tapet for sølvvinner Frode Halvor-
sen fra Kragerø i åttende runde kunne 
konkurrentene rykke stadig nærmere, 
men uheldigvis for dem var det bare én 
runde igjen – og da hjalp det lite at den 
uratede bronsevinneren Terje Skaug fra 
Tønsberg også rappet med seg hele poen-
get fra vinneren i siste runde.

På forhånd hadde imidlertid ikke Er-
dal-Aase noe uttalt mål om å kjempe om 
turneringsseier – målet var enklere enn 
som så.

- Før turneringen hadde jeg kun ett 
mål, og det var å spille så godt jeg kunne 
i hvert parti, uansett hvordan det gikk, 
forklarer han.

Det skal sies at å spille godt i hvert 
eneste parti er en utfordring de fleste 
sjakkspillere kan få frysninger på ryg-
gen av å tenke på. Lettere sagt enn gjort 
er ingen underdrivelse.

Etter tapet for sølvvinner Frode Halv-
orsen fra Kragerø i åttende runde kunne 
konkurrentene rykke stadig nærmere, 
men uheldigvis for dem var det bare én 

runde igjen – og da hjalp det lite at den 
uratede bronsevinneren Terje Skaug fra 
Tønsberg også rappet med seg hele poen-
get fra vinneren i siste runde. 

K Hammer, Morten (1319)
k Erdal-Aase, Lars Iver (1396)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Etter 29.Kg2 :
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7+-+-zpk+p'

6p+-+qzpp+&

5+p+-vl-+-%

4-+-+P+-+$

3+P+R+-zP-#

2P+-+Q+KzP"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

Sort har ofret materiell for spennende 
spill, og står trolig litt bedre her med sin 
sterke løper i midten av brettet. Erdal-Aa-
se kaster ikke bort tiden og stormer i an-
grep med sitt neste trekk.

29...h5! 30.De3? 
XABCDEFGHY

8-+r+-+-+(

7+-+-zpk+-'

6p+-+qzpp+&

5+p+-vl-+p%

4-+-+P+-+$

3+P+RwQ-zP-#

2P+-+-+KzP"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

Åpner opp for det sorte tårnet på c2.

Hvit kunne vurdert å samle brikkene 
rundt egen konge med det nøkterne 30.Tf1

30...Dg4?! Slipper hvit av kroken, men 
Erdal-Aase med én gang.

30...Tc2+ 31.Td2 Lf4!! Det skjulte po-
enget. Løperen ofrer seg for å åpne for 
dronningen. 32.Dxf4 (32.gxf4 Txd2+ 
33.Dxd2 Dxe4+ 34.Kf2 Dxb1 blir det sam-
me som den andre varianten - sort vinner 
sluttspillet.) 32...Txd2+ 33.Dxd2 Dxe4+ 
34.Kf2 Dxb1 Med to bønder ekstra vinner 
sort sluttspillet.

31.h3? Tc2+! 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-zpk+-'

6p+-+-zpp+&

5+p+-vl-+p%

4-+-+P+q+$

3+P+RwQ-zPP#

2P+r+-+K+"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

Denne gangen gjør tårnet kort prosess.

32.Td2 Txd2+ 33.Dxd2 Dxe4+ Tårnet på 
b1 ryker og hvit ga opp - flott avslutning 
fra Erdal-Aase.

0-1

Erdal-Aases beregninger viste seg å stem-
me, og selv om det ikke er særlig uvanlig å 

Erdal-Aase til topps etter neglebiter

Gruppe 4:

Hele tre spillere endte på lik poengsum og måtte skilles på kvalitetspoeng. Etter en rakettstart 
kollapset vinneren og kunne spolert det hele – men hadde kontroll på kvalitetspoengene til tross 
for dobbelt punktering de to siste rundene.
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vinne sjakkturneringer på kvalitetspoeng 
må det sies å være svært uvanlig å gjøre 
det etter å ha avsluttet med to tap!

Erdal-Aase om egen innstilling: Det 
gjelder å være skjerpet

Med en slik berg-og-dalbane-aktig av-
slutning kan selv den stødigste knekke 
sammen med både nerver og press i øken-
de omfang, men Erdal-Aases tilnærming 
var forfriskende ukomplisert – partiet blir 
avgjort ved brettet.
- Det er lett å tenke at å være god i sjakk 
er noe man "er", men et sjakkparti blir 
først avgjort når man sitter ved brettet, 
forklarer han, og legger til:
- Det gjelder å være skjerpet, gjøre sun-
ne trekk, og å fighte godt.

Gruppe 4

1 Lars Iver Erdal-Aase, Offerspill 7

2 Frode Halvorsen, Kragerø 7

3 Terje Skaug, Tønsberg 7

←

Turneringsvinner Lars Iver Erdal-Aase i dyp 

konsentrasjon.

Gruppe 5:

Det deltok 26 spillere i årets utgave av 
Gruppe 5, noe som var betydelig færre 
enn deltakertallet i Larvik fra 2019 – da 
deltok det hele 45 spillere i denne grup-
pen. Flere formildende omstendigheter 
er det riktignok for arrangøren som på 
vei ut av en pandemi stablet sammen et 
glimrende arrangement som helt sikkert 
fristet til gjentakelse for deltakerne.

Direktemedlemmene herjet

Klubber, lokallag og kretser står sterkt 
i det norske sjakkmiljøet, men ikke alle 
spillere er klubbmedlemmer i ordets tra-
disjonelle betydning.

På de fire første plassene i denne 
gruppen endte spillere som har valgt å 
benytte seg av muligheten for direkte 
medlemskap i Norges Sjakkforbund. 

Det var imidlertid lite som tydet på at 
toppspillerne i gruppen var ferske, for her 
ble det plukket jevnt med poeng – kanskje 
lar den store andelen direktemedlemmer 
seg friste av ulike klubber i etterkant av 
årets Landsturnering? 

Blant de ti beste var seks spillere di-
rektemedlemmer av forbundet, men det 
var også representanter fra Offerspill, 
Oslo Schakselskap, Hell og Kristiansund 
– et bra mangfold.

Avgjorde i siste runde: Måtte 
slite for seieren

Gruppevinner Torres hadde før siste run-
de like mange poeng som Philip Voldsdal, 
og var avhengig av å vinne siste runde for 
å ha muligheter for turneringsseier – med 
mindre konkurrenten gikk på tilsvaren-
de poengtap. Da ville kvalitetspoengene 
avgjøre.

Begge spillere vant imidlertid i siste 

runde, og etter nøye beregninger viste det 
seg at Torres hadde møtt marginalt ster-
kere motstand underveis – dermed ble 
han kåret til vinner med sterke 7,5 poeng.

Torres måtte riktignok grave dypt i 
siste runde, men til tross for at partiet 
lenge var jevnt mistet han aldri fatnin-
gen. Med god teknikk førte han følgende 
sluttspill i havn – vi tar en titt, og beklager 
på forhånd for litt ivrige analyser:

K Graff, Joachim (1173)
k Torres, Jan Michael 

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 b6 2.e4 Lb7 3.Ld3 e6 4.Sf3 d5 5.e5 
La6 6.Lxa6 Sxa6 7.a3 c5 8.c3 Dd7 9.0–0 
Se7 10.b4 Sf5 11.bxc5 bxc5 12.a4 Le7 
13.dxc5 Sxc5 14.La3 0–0 15.Sd4 Sxd4 
16.cxd4 Sb7 17.Lxe7 Dxe7 18.Sc3 Sa5 
19.Sb1 Sc4 20.Sd2 Tfc8 21.De2 Sxd2 
22.Dxd2 Tc4 23.Tfc1 Tac8 24.h3 Dc7 
25.Tcb1 Tb8 26.Tb5 a6 27.Txb8+ Dxb8 
28.Dd1 Da7 29.Tb1 h6 30.a5 Dc7 31.Ta1 
Tc2 32.Tb1 Tc4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-wq-+pzp-'

6p+-+p+-zp&

5zP-+pzP-+-%

4-+rzP-+-+$

3+-+-+-+P#

2-+-+-zPP+"

1+R+Q+-mK-!

xabcdefghy

Sort står godt posisjonert til å presse mot 
hvits svake d4–bonde, men det er ikke 
så lett å gjøre fremskritt. Hvit kan presse 

mot sorts bonde på a6 og har en b-linje å 
jobbe i. Hvits neste trekk er imidlertid et 
steg i feil retning.

33.Db3?! Gir Torres flere gode mulighe-
ter.

33...Tc1+?! Fristende, men overser en god 
forsvarsmulighet.

33...Dxa5! Plukker opp en bonde, men 
dette krever litt is i magen. Nå er sorts 
konge uten forsvarsbrikker. 34.Db8+ Kh7 
35.Da7 Da2 Vinner tid ved å true hvits 
tårn. 36.Tf1 (36.Tb7? Fristende, men det-
te fører faktisk til forsert matt! 36...Tc1+ 
37.Kh2 Dxf2 38.Txf7 Dg1+ 39.Kg3 Hvits 
konge er på bærtur. Det blir matt etter 
39...Tc3+ 40.Tf3 Tc2!) 36...Kg6! Kongen 
blir med i forsvaret og dekker f7–bonden. 
Samtidig ser det mørkt ut for hvits d4–
bonde. Sort står til vinst.

34.Txc1? Et naturlig trekk, men nå får 
Torres det som han vil.

34.Kh2! Nå er presset mot d4–bonden 
borte og hvit kan klare remis, men det kre-
ver presist spill. 34...Txb1 35.Dxb1 Dxa5 
36.Db8+ Kh7 37.Db7 Kg6 Som tidligere 
blir kongen med i forsvaret av bønde-
ne, men her har hvit et nøkkeltrekk som 
fremtvinger remis. 38.Db1+! Poenget. Nå 
må sort gjøre innrømmelser, eller gå ut på 
tokt med kongen. 38...f5 (Det dumdristige 
38...Kh5 taper partiet etter 39.g4+ Kg5 
40.Dc1+ Kg6 41.Dc2+ Kg5 42.Kg3 Da3+ 
43.f3 Sorts konge er ille ute.) 39.Db8 Mas-
kinens kalde beregninger viser likt spill 
etter nærmest alle trekk her - sorts kon-
ge er for utsatt til at a-bonden gir reelle 

Like mange poeng, nærmest identisk ratingprestasjon og ratinfremgang. Det var ekstremt lite som kunne skille de to beste i 

denne gruppen, men til slutt kunne Jan Michael Torres juble for gruppeseier med minst mulig margin.

Likt fra start til mål – sluttspillkonge Torres til topps

Gruppe 5

1 Jan Michael G. Torres 7½

2 Philip Volsdal 7½

3 Svein Arne Lillesand 6½
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vinstmuligheter.

34...Dxc1+ 35.Kh2 Df4+! Plutselig ryker 
den viktige bonden på d4.

36.Kg1 Dxd4 37.Db8+ Kh7 38.Db6 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+pzpk'

6pwQ-+p+-zp&

5zP-+pzP-+-%

4-+-wq-+-+$

3+-+-+-+P#

2-+-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

38...Da1+! Enda et nøyaktig trekk fra sort 
som sikrer en ekstra bonde.

39.Kh2 Dxe5+ 40.g3 De2! Beskytter bon-
den på a6.

41.Kg2 De4+ 42.Kh2 Dc4 43.Db7 d4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+Q+-+pzpk'

6p+-+p+-zp&

5zP-+-+-+-%

4-+qzp-+-+$

3+-+-+-zPP#

2-+-+-zP-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Fribonden løper i mål med støtte fra dron-
ningen.

44.Dxf7 d3 45.Dd7 Dd5! Snipp, snapp, 
snute. Hvit klarer ikke stoppe fribonden 
og ga derfor opp.

0-1

Ole Smeby (1871) ble vinner av Senior 
65+ med 7½ poeng, og ubeseiret gjennom 
turneringen. Dermed fikk arrangørbyen 
Kongsvinger en norgesmester på hjem-
mebane!

Norgesmesteren i Senior 50+ ble 
Christian Tunge (2009) på 6½ poeng. 
Terje Lund (1960) nådde samme poeng-
sum, men hadde svakere kvalitetspoeng. 
Tredjeplass gikk til Lars Johansen (1896) 
på 6 poeng.

Tungvektsoppgjøret mellom Chris-
tian Tunge og Lars Johansen i sjuende 
runde kunne ødelagt både gull- og medal-
jemuligheter for førstnevnte. Etter en ori-
ginal åpning går hvit ned i flammer mot 
en angrepslysten Johansen, men Tunge 
holdt hodet kaldt i de to siste rundene og 
ble mester - på kvalitetspoeng! Johansen 
røk på et forsmedelig tap i åttende run-
de, men spurtet inn til bronse med seier 
i siste runde.

1.c4 e5 2.g3 h5!? 

Mildt sagt uvanlig, men Johansen legger 
ikke skjul på planene - her skal det an-
gripes.

3.Sf3 Ikke dårlig, men dette gir sort vann 
på mølla.

3.h4 etter dette partiet kan det godt hen-
de Tunge velger dette trygge trekket ved 
neste anledning.

3...e4 4.Sh4 Le7 5.d4 Den raffinerte ma-
nøveren med 5.Sf5!? Lf6 6.Se3 var også 
fullt mulig, og stillingene som oppstår 
her er langt utenfor vanlig åpningsteori. 
6...h4?! gir hvit ekstra terreng på konge-
fløyen. 7.g4! hvit har fint spill her, og sorts 
bonde på e4 er utsatt.

5...exd3 6.Dxd3 

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zppzppvlpzp-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+p%

4-+P+-+-sN$

3+-+Q+-zP-#

2PzP-+PzP-zP"

1tRNvL-mKL+R!

xabcdefghy

6...Lxh4?! Vinner en bonde, men havner 
langt bak i utvikling.

7.gxh4 Dxh4 8.Sc3 Se7 9.Tg1! Foreløpig 
briljerer hvit med bondeoffer og kraftfullt 
spill med offiserene - nå er tårnet med i 
den åpne g-linja. Hvor skal sorts konge 
gjøre av seg?

9...d6 10.Lg5 Dxh2 
XABCDEFGHY

8rsnl+k+-tr(

7zppzp-snpzp-'

6-+-zp-+-+&

5+-+-+-vLp%

4-+P+-+-+$

3+-sNQ+-+-#

2PzP-+PzP-wq"

1tR-+-mKLtR-!

xabcdefghy

Plukker opp en ny bonde, men hvits 
utviklingsforsprang er ikke til å kimse 
av. Da er det typisk at Tunge blir overiv-
rig med.

11.Lxe7? Helpoenget er ikke langt unna 
etter 11.Tg2 De5 12.Lxe7 Dxe7 13.Sd5 Dd8 
14.Dd4 Hvit feier over den sorte konge-
fløyen. Samtidig står sorts brikker klare 
til neste parti.

11...Dxg1! Johansen forsyner seg fortsatt 
grovt, men dette fungerer fint.

12.Sd5 Dg6 12...Sa6 forhindrer gaffelen 
på c7 og er langt enklere.

13.De3 Le6 14.Sxc7+ Kxe7 15.Sxa8 Sc6 
16.Sc7 Den hvite hesten kjemper seg ut 
fra hjørnet, men en kjapp vareopptelling 
viser at sort leder med en bonde - og sær-
lig ser h-bonden skummel ut.

16...Tc8 17.Sd5+ Kf8 18.Dd2 Se5 19.b3 b5 
XABCDEFGHY

8-+r+-mk-+(

7zp-+-+pzp-'

6-+-zpl+q+&

5+p+Nsn-+p%

4-+P+-+-+$

3+P+-+-+-#

2P+-wQPzP-+"

1tR-+-mKL+-!

xabcdefghy

Johansen fortsetter i samme modus - hvit 
får ikke noe hvilerom her.

20.Sf4 Df6 21.Td1 bxc4 22.Dxd6+ Kg8 
23.Sxh5 Dg5 Plutselig har hvit vunnet til-
bake det tapte materiellet, men stillingen 
er fortsatt dyster - sort truer både hesten 
på h5 og rask kappgang med c-bonden.

24.Sg3 cxb3 24...c3! 25.axb3 Lxb3 
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7zp-+-+pzp-'

6-+-wQ-+-+&

5+-+-sn-wq-%

4-+-+-+-+$

3+l+-+-sN-#

2-+-+PzP-+"

1+-+RmKL+-!

xabcdefghy

Rasker med seg en bonde og oppretthol-
der den materielle fordelen kan ikke være 
helt feil det heller. Samtidig er hvits konge 
i stadig større trøbbel på e1.

26.Se4? Kollaps. 26...Df4 Truer hesten, 
og fortsatt er tårnet på d1 i trøbbel. Sort 
vinner nå både materiell og partiet.

27.Sd2 Lxd1 28.Lh3 Sf3+ En lekker av-
dekker som fikk selv standhaftige Tunge 
til å gi opp - sort vinner dronningen.

0-1

Senior 50+ B ble vunnet av Tore Teigen 
(1480) på 7½ poeng foran Vegard Martin-
sen (1509) med 6½ og Jo Ingebrigt Larsen 
(1588) og Steinar Lode (1585).

Senior 50+ og 65+:

Mer enn 70 deltagere

Norgesmestere i Senior:

Senior 65+: Ole Smeby 7½

Senior 50+: Christian Tunge 6½
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Juniorklassen er vanligvis preget av hard 
kniving i toppen med mange tette, jev-
ne partier. Sistnevnte var også tilfellet 
denne gangen, men helt øverste var det 
ingen som klarte å gjøre noe med suvere-
ne Sondre Melaa fra Oslo Schakselskap. 
Med imponerende 8,5 av 9 mulige poeng 
trengte konkurrentene kikkert for å få øye 
på Melaa i horisonten.

Teknisk oppvisning mellom gullfavo-
rittene

Nærmest var Saad Abobakar Elmi fra Bæ-
rum som til tross for stadig med modent 
spill hadde mulighet til å spille i Kadett i 
årets Landsturneringen. Han valgte Juni-
or på grunn av bedre matching og mulig 
billett til Eliteklassen – sannsynligheten 
for at Elmi blir å se der neste år uansett 
er høy.

I år måtte Elmi innfinne seg med an-
dreplass og sølvmedalje etter å ha blitt 
nedspilt av Melaa i fjerde runde:

K Melaa, Sondre (2230)
k Elmi, Saad Abobakar (2123)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 c5 2.d5 e5 Tsjekkisk benoni er ikke 
akkurat på moten, men er et fint alternativ 
hvis man trives godt i lukkede stillinger.

3.c4 d6 4.e4 Le7 5.Sc3 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zpp+-vlpzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-zpPzp-+-%

4-+P+P+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!

xabcdefghy

5...a6 6.Sf3 Lg4 Sort bytter gjerne bort 
sin "problemløper" for å frigjøre plass til 
resten av brikkene.

7.Le2 Lxf3 8.Lxf3 Lg5 
XABCDEFGHY

8rsn-wqk+ntr(

7+p+-+pzpp'

6p+-zp-+-+&

5+-zpPzp-vl-%

4-+P+P+-+$

3+-sN-+L+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-vLQmK-+R!

xabcdefghy

Elmi kommer forberedt. Sort bytter bort 
hvits beste løper og frigjør enda mer plass 
til sine to hester - en brikke som trives 
godt i lukkede stillinger. Likevel er det 
ingen tvil om at hvit står noe bedre her 

med et lite utviklingsforsprang og mer 
fristende bruddmuligheter med bøndene 
på begge fløyer (b4 og f4).

9.Lxg5 Dxg5 10.0–0 Sd7 11.g3 Se7 
12.Da4 Td8 13.Lg2 0–0 14.Db3 Tb8 
15.Da4 Tfd8 Elmi avviker fra trekkgjen-
tagelsen, men det er tvilsomt at Melaa 
hadde gått med på remis allerede - hvit 
har fortsatt overtaket.

16.Lh3 
XABCDEFGHY

8-tr-tr-+k+(

7+p+nsnpzpp'

6p+-zp-+-+&

5+-zpPzp-wq-%

4Q+P+P+-+$

3+-sN-+-zPL#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

En annen mulighet var 16.Tab1 Sb6 17.Db3 
Sd7 18.Dc2 men også her har sort fine 
sjanser, blant annet etter 18...f5!?

16...Sf6 17.Tae1 Sg6 Sort kan gå på of-
fensiven her med 17...h5!? Det er ikke helt 
klart hva hvits plan er, uten at det betyr 
noe mer enn at stillingen er i balanse.

18.Lg2 Te8 19.b4! Med begge sorts hester 

Junior: Favorittene til topps

Etter seier i innbyrdes oppgjør tok Sondre Melaa en klar seier i Junior, hele 

halvannet poeng foran nærmeste utfordrer Saad Abobakar Elmi. Melaa tok 

mest poeng av alle i Kongsvinger, og tok en av de mest dominerende seirene i 

gruppen noensinne.

på kongefløyen tar Melaa sjansen på å 
åpne dronningfløyen.

19...cxb4 20.Dxb4 Ted8 21.c5 21.Sd1!? 
med Sd1–e3 i neste trekk begynner det å 
se lovende ut for hvit som har press mot 
b7 og d6, mens sorts brikker står litt mer-
kelig plassert på kongefløyen.

21...dxc5 22.Dxc5 Tdc8 23.Db4 b5 Sort 
kan også sende dronningen inn i hjertet 
av hvits stilling med 23...Dd2!? hvit kan 
parere sorts trusler med 24.Te3! men 
noen objektiv fordel er det ikke snakk om 
for hvit etter 24...Dd4 25.Da3 b5 26.Sd1 
Sf8= Sort sender brikkene tilbake til 
dronningfløyen og har fine sjanser her.

24.Sd1! Se8 25.Se3 
XABCDEFGHY

8-trr+n+k+(

7+-+-+pzpp'

6p+-+-+n+&

5+p+Pzp-wq-%

4-wQ-+P+-+$

3+-+-sN-zP-#

2P+-+-zPLzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

Her står hesten glimrende plassert.

25...De7 26.Da5 Dd7 27.Tc1 Sd6 28.Dxa6 
Se7 29.Lh3! Tvinger frem et fordelaktig 
bytte.

29...Dxh3 30.Dxd6 Sg6 31.Sf5 h5 
32.Txc8+ Txc8 33.Dd7! 
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+Q+pzp-'

6-+-+-+n+&

5+p+PzpN+p%

4-+-+P+-+$

3+-+-+-zPq#

2P+-+-zP-zP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Truer både tårnet og en avgjørende av-
dekkersjakk med hesten.

33...Kh7 Sort kan holde det gående med 
33...Sf4 men hvit vinner likevel etter 
34.Se7+ Kh7 35.Dxh3 Sxh3+ 36.Kg2 Te8 
37.d6 Sg5 38.d7 Ta8 39.Tb1 Se6 40.Txb5 
og fribonden avgjør for hvit.

34.Dxf7 Det grådige 34.Dxc8? kaster bort 
et halvt poeng etter 34...Sf4 35.gxf4 Dg4+ 
36.Kh1 Df3+ 37.Kg1

34...Tg8 35.Se7 Sxe7 36.Dxe7 Ta8 37.d6

1-0

«Sølv-Saad» sponses av Ferd – takker 
trenerne 

Gullvinner Melaas fortjente billett til Eli-
teklassen var spådd av mange, men det 
er ikke lenge siden Saad Abobakar Elmi 
var et ukjent navn for de fleste i det nor-
ske sjakkmiljøet. I skrivende stund har 
han oppfylt kravene for å bli Fidemester 
(FM), og fremgangen virker å tilta i styr-
ke for hver turnering. Norsk Sjakkblad 
tok en prat med årets sølvvinner, og en 
av landets mest fremgangsrike spillere, 
i anledning hans store byks oppover ra-
tinglistene.

- Gratulerer med stor fremgang i det sis-
te og sølvmedalje i juniorklassen! Hvordan 
føles det og hva tror du er årsaken til den 
store fremgangen i det siste?

- Takk, det føles greit. Jeg har full 
støtte fra familien i tillegg til at Gisle 
Bjugn (klubbleder i Bærum, red. anm) 
hjelper oss med alt mulig. Også har jeg 
funnet gode trenere som Erlend Mikal-
sen og Aleksandar Delchev, sier Elmi.

Han understreker også at trening over 
tid, i tillegg til nevnte støttespillere, har 
vært en viktig faktor.

Elmi spilte på lag med Morten Borge, 
konsernsjef i Ferd, under arrangementet 
«Næringslivet møter Østkanten» i fjor. 
Konseptet er basert på at en prominent 
aktør fra nærings- eller organisasjons-
livet spiller på lag med en ung, lovende 
sjakkspiller i møte med andre lag. 

Bærum-spilleren gjorde stort inn-
trykk, og nå sponses han av Borge og 

Ferd. Han er rask med å takke for støtten, 
og ser fremover mot videre satsing.

- Nå er planen å fortsette å trene godt 
og spille mange gode turneringer for å få 
best mulig utvikling, forteller Elmi.

Jevnt bak tetduoen – Strand med 
bronse etter dramatisk sisterunde

Melaa og Elmi stjeler overskriftene, men 
det er viktig å huske på at bak dem ble det 
kjempet hardt for hvert eneste halvpoeng, 
og lenge var det uklart hvem som kom til 
å stikke av med bronsen.

Amund Pihl Strand fra Kristiansund 
lå svært godt an til minst bronse etter seks 
runder, men en dobbeltpunktering de to 
neste rundene, blant annet mot Elmi, var 
et alvorlig skudd for baugen og hans med-
aljesjanser.

Takket være en viktig seier i siste run-
de mot David Luangtep Vangen fra Of-
ferspill knep Pihl Strand bronseplassen, 
et halvt poeng foran et trekløver på 5 po-
eng. Særlig viktig var nok seieren mot Ask 
Amundsen fra Strømmen i sjette runde. 
Amundsen var en av Pihl Strands arges-
te konkurrenter om medalje, og endte til 
slutt på den sure fjerdeplassen.

Even (17) kjempet mot overmakten i 
siste runde

Før siste runde hadde storfavoritten Me-
laa allerede sikret seg førsteplass etter 
seire i de sju første rundene med en remis 
mot Oliver Opseth fra Elverum i åttende 
runde. I siste runde var det «bare» Even 
Jahr som hindret en nær perfekt score.
Jahr var urated i en gruppe med gjennom-
snittsrating på rundt 1800, og kunne spilt 
i Junior B hadde det vært nok påmeldte.  
Før siste runde hadde han likevel mer enn 
respektable 2,5 poeng mot meget kvali-
fisert motstand, og skulle nå bryne seg 
på gullvinner Melaa – et av flere «David 
mot Goliat»-øyeblikk i Kongsvinger. Me-
laa vant til slutt etter 64 trekk.

Vi gleder oss til å følge med på den 
videre fremgangen til Melaa, Elmi, Jahr 
og de andre stjerneskuddene i Junior, og 
håper å se alle til på plass under neste års 
Landsturnering.

Junior

1 Sondre Melaa, OSS 8½

2 Saad Abobaker Elmi 7

3 Amund Pihl Strand 5½
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Kadett:

Totalt 22 spillere deltok i den sammen-
slåtte Kadett-klassen i årets Landsturne-
ring. Deltakerantallet var nok noe lavere 
enn arrangøren hadde håpet på, men det 
ble likevel hard kjemping om heder, ære 
og medaljer.

Nervøs vinner: - Sjekket resultat-
listen hele tiden

Amadeus Hestvik Evenshaug fra Bærum 
ble til slutt norgesmester, men i motset-
ning til enkelte andre norgesmestre i 
Kongsvinger hadde han ikke stålkontroll 
hele veien – det svingte i Kadett, men til 
slutt kunne han trekke et lettelsens sukk.
- Jeg sjekket den nye resltatlisten om-
trent etter hvert parti som ble ferdig mot 
slutten, det var utrolig nervepirrende, 
sier den ferske norgesmesteren.

Han forteller at han ikke hadde gjort 
«noen spesiell forberedelser før turnerin-
gen», men at han spiller sjakk jevnlig på 
fritiden – det synes.

- Jeg var fornøyd med spilleforholde-
ne og hadde et godt sted å bo under tur-
neringen, fortsetter Hestvik Evenshaug, 
og peker på at motivasjonen virkelig har 
skutt fart den siste tiden.

Nå blir det flere turneringer, og han er 
klar på ambisjonen videre.

- Målet nå er å øke spillestyrken og få 
høyere rating, avslutter norgesmesteren 
klokkeklart. 

Hard kamp om medaljene

Årets norgesmester var langt ifra høyest 
rangert i gruppen, noe som vitner om 
hvor jevnt det var i hele gruppen – hver-
ken rating eller merittliste var noen ga-
ranti for poeng, noe som neppe overras-

ker den observante leser. Dette fikk flere 
av de høyest rangerte erfare underveis, 
og førsterangerte Vetle Bjørge Strand fra 
Fredriksstad gjorde ingen dårlig turne-
ring – men kom seg aldri helt opp i den 
øverste medaljestriden. To avsluttende 
seire gjorde imidlertid susen, men rakk 
ikke til mer enn en litt skuffende fjerde-
plass for en sannsynligvis svært revan-
sjelysten Strand.

Vinjar Hammari fra Alta havnet på en 
sterk femteplass, men lå lenge medalje 
i kortene for Alta-spilleren, blant annet 
etter seier mot Hestvik Evenshaug i femte 
runde. To avsluttende tap mot William 
Alexander Olsen fra Bærum og sølvvin-
ner Holten Fiskaaen veltet medaljedrøm-
me, men han ga alt i åttende runde mot 
nevnte Holten Fiskaaen – i et parti det 
virkelig svingte av: 

K Hammari, Vinjar (1836)
k Fiskaaen, Martin H. (1930)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Etter 20... Kf7:
XABCDEFGHY

8r+-+-tr-+(

7+-wqnvlkzpp'

6-+p+p+-+&

5+pzP-+p+-%

4-zP-zPpzP-+$

3+Q+-zP-+-#

2-+-vL-sNPzP"

1+-+R+RmK-!

xabcdefghy

Hvit har etablert et press mot sorts litt 
svake e6–bonde, men kongen har akku-
rat kommet til unnsetning. Dersom sort 
får litt tid på seg her kan det bli riktig bra 
med kontroll i a-linjen, en løper som går 
på motsatt farge av egne bønder og et flott 
felt på d5 til hesten er alle solide plusser. 
Hammari sliter med litt klønete plasserte 
lette offiserer. Neste trekk er derfor helt 
forståelig.

21.Sxe4!? Neppe helt korrekt, men Al-
ta-gutten skal ha for motet. Hvit ofrer en 
offiser i bytte mot et småfarlig kongean-
grep.

Det var også mulig å ta terreng med 
21.g4!? Hvit truer å slå på f5, så sorts 
neste trekk er nærmest tvunget. 21...g6 
22.g5! Nå kan ikke sort lenger hoppe 
videre med hesten til d5, og sorts løper 
er også langt mer passiv enn tidligere. 
Stillingen er relativt jevn, men sort har 
fortsatt kontroll over a-linjen.

21...fxe4 22.f5 Kg8! Det beste trekket. 
Sort flykter med kongen.

23.Dxe6+ Tf7 
XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+-wqnvlrzpp'

6-+p+Q+-+&

5+pzP-+P+-%

4-zP-zPp+-+$

3+-+-zP-+-#

2-+-vL-+PzP"

1+-+R+RmK-!

xabcdefghy

Hestvik Evenshaug norgesmester etter dødt løp
To spillere fulgte hverandre helt til døra, men til slutt kunne Amadeus Hestvik Evenshaug fra 
Bærum juble for norgesmestertittel etter kvalitetsberegninger. Med et helg poeng ned til tredje-
plassen viste også Martin Holten Fiskaaen fra Stavanger høy klasse i Kongsvinger som gruppens 
eneste ubeseirede spiller.

24.d5 Dette hjelper sort mer enn hvit - nå 
får sort litt orden på brikkene.

24.Dxe4!? Hvit har tre bønder i bytte mot 
offiseren. Dersom Hammari får litt tid her 
så kan hvits sentrum forme en ordentlig 
rullekake i midten av brettet. Sort skal 
være forsiktig her.

24...cxd5 25.Dxd5 Te8! Plutselig er det 
langt mer harmoni i sorts stilling.

26.Dxe4 Sf6 27.Dd3 Dc6 Holten Fiskaa-
en tar kontroll over de hvite feltene i sen-
trum, noe som kommer hesten til nytte i 
fortsettelsen.

28.Tf4 Ld8 29.Db3 Lc7 30.Tf3 Kf8 31.Le1 
Tfe7 32.Lg3 Lxg3 33.Txg3 Sort har til-
synelatende full kontroll med en ekstra 
hest, tårndobling i e-linjen og relativt 
trygg konge. Neste trekk er også veldig 
naturlig, men tillater hvit en overrasken-
de mulighet.

33...Se4? 
XABCDEFGHY

8-+-+rmk-+(

7+-+-tr-zpp'

6-+q+-+-+&

5+pzP-+P+-%

4-zP-+n+-+$

3+Q+-zP-tR-#

2-+-+-+PzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Gir Hammari en gylden mulighet.

34.Tg4 34.f6!! Plutselig er det helt uklart. 
Maskinen gir den hjelpsomme evaluerin-
gen "0.00" etter nærmest alle trekk. 34...
Sxf6? men dette naturlige trekket taper 
faktisk direkte for sort. (34...Tf7! 35.fxg7+ 
Kg8 36.Tf1 Sf6 37.Tgf3 Te6 Sort klamrer 
seg fast, men her er det hvit som pres-
ser etter det friske 38.g4!?) 35.Td6! Med 
innslag på f6 i neste trekk - og matt på 
g8. 35...Dc7 36.Txf6+ Tf7 37.Txf7+ Dxf7 
38.Tf3! Sluttpoenget. Vinner dronningen 
og dermed partiet.

34...Sf6 35.Td6 Dette fungerer ikke like 
godt her på grunn av partifortsettelsen. 
Det hvite tårnet dekker ikke e3 i denne 
varianten.

35...Txe3! Avgjør partiet.

35...Dc7? 36.Txf6+! Tf7 37.Txf7+ Dxf7 
38.Dd3+–

36.Dxe3 Txe3 37.Txc6 Sxg4 38.g3 
Tb3 39.Tb6 Txb4 40.c6 Tc4 41.h3 Se5 
42.Txb5 Sxc6 Med en ekstra hest burde 
dette være plankekjøring for sort, men 
det er ikke nødvendigvis så lett med så få 
brikker igjen på brettet. Holten Fiskaeen 
viste god teknikk i sluttspillet.

0-1  (56 trekk)

Kadett

1 Amadeus Hestvik Evenshaug, Bærum 7

2 Martin Holten Fiskaaen, Stavanger 7

3 William Alexander Olsen, Bærum 6

1

2

3
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Lilleputt:

Med 22 ivrige deltakere på startstreken 
var det duket for en real batalje i Lille-
putt med deltakere fra alle landsdeler, 
som Alta, Porsgrunn, Bergen, Sandnes, 
Tromsø og Oslo, for å nevne noen. Delta-
kertallet var, som i mange andre grupper, 
nærmest halvert fra forrige Landsturne-
ring i 2019. 

Stort mangfold på startstreken

Arrangementet i Larvik var imidlertid før 
et viktig skille i norsk sjakk, og det er nep-
pe helt rettferdig overfor årets arrangører 
å sammenligne med et arrangement upå-
virket av pandemien. 

Norsk sjakk har vært gjennom en rei-
se de siste årene, og det er få som har vært 
mer påvirket enn barn og ungdom. Da var 
det imidlertid kjekt å se så stort mangfold 
på deltakerlisten, så får antallet komme 
ved neste anledning.

Revansjerte fjerdeplassen fra 
2019 – stor spenning om medal-
jene

Størst spenning var det knyttet til sølv- 
og bronsemedaljen, for gullmedaljen var 
det neppe noen tvil om - i hvert fall ikke 
hos delegasjonen fra Oslo Schakselskap. 
Håvard Haug har tatt flere sterke skal-
per det siste året, og var på papiret en av 
Landsturneringens største favoritter i sin 
klasse. 

Haug havnet på den sure fjerdeplas-
sen i 2019 da han deltok i Miniputt under 
Landsturneringen i Larvik, men var nå 
både revansjesugen og klar favoritt – i 
motsetning til den gangen. Riktignok tok 
han sterke 7 av 9 mulige poeng i Larvik, 

mens han denne gang stoppet på 7,5. Det 
er små marginer i sjakk, og denne gangen 
holdt det til gullmedalje for den lovende 
OSS-spillere, mens hans overmann fra 
femte runde, Jiahao Eric Ji fra Hell, tok 
sølvmedaljen med sterke 7 poeng. 

Ji ga Haug nok å tenke på i deres 
oppgjør fra femte runde, og etter sterkt 
åpningsspill fullførte trønderen i stor stil 
til seier i et parti som virkelig skapte spen-
ning i medaljestriden:

K Jiahao, Eric Ji (1688)
k Haug, Håvard (2017)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zpp+-zpp+p'

6-+-zp-snp+&

5+-+-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

Haug velger den skarpe dragevarianten 
i Siciliansk - en tidligere favoritt av ver-
densmester Magnus Carlsen.

6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Sc6 9.g4 Ikke 
det vanligste, men en skarp sidevariant 
som tvinger sort til å ta stilling til hvits 
bondestorm umiddelbart.

Favorittseier i Lilleputt – men ikke 
uten spenning
Det er sjelden vi ser så klare favorittstempler som det Håvard 
Haug fikk i pannen før start i Kongsvinger. Med over 300 rating-
poeng ned til nestemann på listen lå alt til rette for en søndags-
tur i parken for stjerneskuddet. Hvert sjakkparti lever sitt eget 
liv, og midtveis så det skummelt ut for Haug – men det ble gull.

9...d5?! Et klassisk brudd i Siciliansk, 
men her fungerer det ikke like godt på 
grunn av hvits aggressive oppsett.

10.g5! 
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-zppvlp'

6-+n+-snp+&

5+-+p+-zP-%

4-+-sNP+-+$

3+-sN-vLP+-#

2PzPPwQ-+-zP"

1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

Tvinger bort en viktig forsvarer av d5–
bonden.

10...Sh5 11.exd5 Sxd4 12.Lxd4 Lxd4 
13.Dxd4 Hvit står allerede komfortabelt 
med en bonde over.

13...e5 14.Dd2 Lf5 15.Se4 15.0–0–0 var 
enda enklere.

15...Tc8 16.0–0–0 

XABCDEFGHY

8-+rwq-trk+(

7zpp+-+p+p'

6-+-+-+p+&

5+-+PzplzPn%

4-+-+N+-+$

3+-+-+P+-#

2PzPPwQ-+-zP"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

Haug har litt kompensasjon her, men det 
er ikke nok for en bonde.

16...Lxe4?! Sikrer hvit en forbedret bon-
destruktur. Sort får en god hest på f4, men 
mister mye dynamikk etter dette trekket.

17.fxe4 Dd6 18.Kb1 Tc7 19.Le2 Sf4 20.h4 
Hvit gyver løs på kongefløyen, og nå be-
gynner det å haste for sort.

20...Tb8 Det er ikke nødvendigvis bedre, 
men sort kunne også prøvd å åpne flere 
linjer for tårnene med 20...f6!?

21.h5 b5 22.hxg6 fxg6 23.c3!? 

XABCDEFGHY

8-tr-+-+k+(

7zp-tr-+-+p'

6-+-wq-+p+&

5+p+Pzp-zP-%

4-+-+Psn-+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-wQL+-+"

1+K+R+-+R!

xabcdefghy

Et tegn på nerver? Hvit svekker kongestil-
lingen ut av det blå, men maskinene liker 
trekket. Årsaken er at hvit nå kan besva-
re b5–b4 med c3–c4. Dersom sort hadde 
fått avansere ytterligere med sin b-bonde 
kunne hvit fått pustebesvær på dronning-
fløyen.

23...a5 23...b4 24.c4 virker veldig solid 
for hvit, men sort har kompensasjon med 
en glimrende hest på f4 og kontroll over 
de sorte feltene - tilstrekkelig er det rik-
tignok ikke. (24.cxb4!? er maskinens før-
stevalg, og åpner c-linjen for hvits tårn. 
Det gir mening å åpne spillet i større grad 
siden sorts hest trives i en lukket stilling, 

↑

Norgesmester Håvard Haug tilbrakte omtrent hele turneringen på førstebord. Her fra runde 6 mot Olav Bjørkan som endte på 7. plass.
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men nå får også sort flere linjer å spille 
i - en tveegget avgjørelse.) 

24.Tc1 Db6 25.Lg4 Td8 26.Thf1 Dd6 
27.Tce1 Hvit står fortsatt godt, men sliter 
litt med å finne en god plan.

27...Te7 28.Tc1 Dc5 29.b4!? 
XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+-+-tr-+p'

6-+-+-+p+&

5zppwqPzp-zP-%

4-zP-+PsnL+$

3+-zP-+-+-#

2P+-wQ-+-+"

1+KtR-+R+-!

xabcdefghy

Et tilsynelatende hodeløst trekk foran 
egen konge, men hvit har beregnet dette 
meget godt. Trekket stopper sorts planer 
om et fremstøt med egne bønder og vin-
ner terreng på dronningfløyen. Dersom 
sort slår ut bonden på b4 vil stillingen åp-
nes for hvits tårn på c1. Trekket er godt, 
men krever nerver av stål.

Hvit kan åpne stillingen til sin fordel med 
det smarte 29.c4!? bxc4 30.Dc3 og hvit 
vinner tilbake bonden.

29...Dc4 29...axb4 30.cxb4 og hvit kjører 
over sort i c-linja.

30.Lf3 30.d6! forstyrrer sorts tårn, og i 
neste trekk går bonden enda et skritt vi-
dere. Sorts tårn er kneblet og hesten på 
f4 er offside.

31.Tfd1 Td6 32.De3 Tc7 33.Td2 Hvit har 
låst av dronningfløyen og har sikret seg at 

sorts bønder står på hvite felter. Dermed 
ligger alt til rette for at hvits løper kan 
kose seg i sluttspillet. I slike situasjoner 
er det viktig å bruke den tiden stillingen 
krever, og det gjør hvit.

33...Tc8 34.Le2! Tvinger frem et fordel-
aktig bytte.

34...Sxe2 35.Dxe2 Td7 36.Dxc4 Txc4 
37.Te2 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+r+-+p'

6-+-+-+p+&

5+p+Pzp-zP-%

4pzPr+P+-+$

3+-zP-+-+-#

2P+-+R+-+"

1+KtR-+-+-!

xabcdefghy

Nå er det uklart hva slags kompensasjon 
sort egentlig har for den savnede bonden.

37...Tf7 38.Te3 Kf8 39.Td1 Ke7 40.d6+! 
Endelig. Nå gjør den ekstra bonden seg 
gjeldende.

40...Ke6 41.Ted3 Tc8 42.d7 Hvits bonde 
er faretruende nære mål, og åpner samti-
dig tårnene. Sort er sjanseløs herfra.

42...Td8 43.Td6+ Ke7 44.T6d5 Ke6 
45.Txb5 Hvits tårn forsyner seg grovt.

45...Tf4 46.Tb6+ Ke7 47.Ta6 Txe4 
48.Txa4 Txd7 49.Txd7+ Kxd7 50.Ta7+ 
Kd6 51.a4! 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7tR-+-+-+p'

6-+-mk-+p+&

5+-+-zp-zP-%

4PzP-+r+-+$

3+-zP-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

I tårnsluttspill er det ikke antall bønder 
som teller, men snarere hvor hurtig de er. 
Her er det førstemann til mål som avgjør, 
ikke en vareopptelling.

51...Tg4 52.a5 Txg5 Det er likt materielt 
for første gang på mange trekk, men løpet 
er kjørt. Poengtoget går, men Haug står 
igjen på perrongen.

53.a6 Tf5 54.Tb7 Tf8 55.a7 Ta8 56.b5 h5 
57.b6 Et spennende parti mellom to store 
talenter. Haug reiste seg etter dette tapet 
og endte til slutt øverst i Lilleputt, mens 
Ji knep sølvet.

1-0

Like bak var to spillere på 6 poeng, nemlig 
Subhan Gilmessen og Teodor Tenfjord 
Engelsen fra Offerspill og Bergens. Først-
nevnte vant innbyrdes oppgjør i siste run-
de og snek seg dermed forbi på kvalitets-
poeng – spenning om medaljene til siste 
spilleminutt, med andre ord.

Beste jente ble Anna Blauhut fra Fred-
riksstad på niendeplass, som med sine 
5 poeng gjorde en sterk turnering både 
poeng- og ratingmessig.

Lilleputt

1 Amadeus Hestvik Evenshaug, Bærum 7

2 Martin Holten Fiskaaen, Stavanger 7

3 William Alexander Olsen, Bærum 6

Sjakkens «photo finish» i Miniputt

Med 20 spillere på startstreken, hvorav 
den store majoriteten representerte øst-
landsområdet, var det duket for en dura-
belig kamp i yngste klasse.

Tradisjon tro er dette en av de grup-
pene hvor spillerne er raskest på avtrek-
keren, og en runde her tar som regel noe 
kortere tid å gjennomføre enn i de eldre 
aldersgruppene. 

Dødt løp i toppen

Til tross for noe varierende tålmodighet 
og erfaring så evner «miniputtene» å 
produsere underholdende og spennende 
partier på løpende bånd.

Én av spillerne som leverte til den 
store gullmedalje, bokstavelig talt, var 
Hallvard Foss Bjørnstad fra Dragen i 

Bærum. Han tapte med hvit mot både 
sølv- og bronsemedaljøren, men kunne 
takket være ørlite tøffere motstand juble 
over seier og norgesmestertittel.

Beste jente med beste prestasjon

Alina Shehzad gjorde også en glimrende 
turnering, men hun måtte nøye seg med 
sølvmedaljen etter at kvalitetsbereg-
ninger visste at Bjørnstad hadde møtt 
sterkere motstand – med minst mulig 
margin. Shehzad ble ikke bare beste jen-
te i gruppen, men hadde også den beste 
ratingprestasjonen på hele 1640. Det er 
en prestasjon som sikret henne 95 nye 
ratingpoeng på kontoen, noe det virkelig 
lukter svidd av. Det var mange som tok 
solide jafs når det gjelder poeng, erfaring 

og rating under årets Landsturnering, og 
Miniputt var intet unntak.

På samme poengsum havnet også 
Jiabao Eivind Ji fra Hell. Også han var 
skummelt nære gullmedaljen på kvalitet, 
men ble dømt bak på grunn av kvalitets-
poengene. Dette viser hvor små marginer 
det kan være i sjakken, noe som er nokså 
utrolig etter hele ni runder mot tøff mot-
sand.

Alle medaljørene kan imidlertid være 
storfornøyd med innsatsen, noe som 
også gjaldt resten av feltet. Her fikk alle 
massevis av lærdom gjennom ni tøffe 
runder. Selv om et langt sjakkparti kan 
kan være en brutal affære etter den min-
ste feil, så håper vi å se alle igjen til neste 
Landsturnering.

Poenglikhet oppstår stadig i sjakkturneringer, men at en norgesmestertittel avgjøres på tredjekvalitet (!) er mildt sagt 

uvanlig og usedvanlig nervepirrende for de involverte. Trioen Bjørnstad, Shehzad og Ji fulgte hverandre helt til døra og 

overbeviste stort i Kongsvinger, men bare én av dem kunne kalle seg norgesmester – etter intense kvalitetsbergninger.

Miniputt

1 Hallvard Foss Bjørnstad, Dragen 7

2 Alina Shehzad, Sandnes 7

3 Jiabao Eivind Ji, Hell 7

↑

En fornøyd norgesmester Hallvard Foss Bjørnstad.

↑

Alina Shehzad gjorde et kjemperesultat, men det ble 

ikke tittel etter kvalitetsberegningene.
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Kristine Marie Ganz har etter et års inn-
sats som varamedlem til forbundsstyret 
i Ungdommens Sjakkforbund nå kom-
met godt i gang som forbundenes nye 
generalsekretær. Hun har tatt over etter 
Eirik Natlandsmyr, som gjorde en solid 
innsats i rollen i halvannet år. Ganz har 
bakgrunn som gruppeleder og lokalpo-
litiker for Holmestrand Arbeiderparti, 
og beskriver seg selv om en «organisa-
torisk nerd». 

Hun er allerede engasjert i sjakkmiljøet 
som lokallagsleder i Sande, og har etter 
en måneds overlapp med Natlandsmyr 
nå hatt et par måneder i rollen. Hun be-
skriver oppstarten som «fin og hektisk».

- Jeg begynte jo i oppkjøringen til 
kongress og årsmøte, som er en travel 
tid på kontoret. Rett i etterkant av disse, 
var det kongressmøte i FIDE med tilhø-
rende diskusjoner og arbeidsoppgaver, 
forklarer hun, og legger til at hun har blitt 
tatt godt imot av kolleger på både kontor 
og i styrene.

- Generalsekretær i et lite forbund med 
store ambisjoner kan være krevende. Hva 
motiverte deg til å ta fatt på en slik stilling?

- Jeg er en organisatorisk nerd og 
litt idealist, tror jeg, og trives bedre i en 
frivillig organisasjon som skaper me-
ningsfylt aktivitet for sine medlemmer 
enn i en privat bedrift som skaper profitt 
for sine eiere, sier Ganz. 

Det er ikke et krav, men definitivt en 
stor fordel å ha et aktivt forhold til sjakk 

som ansatt i administrasjonen, og noe av 
æren for hennes gryende sjakkinteresse 
tillegger hun sin sønn.

 - Sjakk har en spesiell plass i hjertet 
mitt, delvis fordi min sønn er en ivrig 
spiller, men også fordi jeg ser at man-
ge barn og unge, som ikke trives med 
ball eller på sykkel og ski, ikke finner 
sin plass i annen organiserte fritids-
aktiviteter. Etter å ha startet en lokal 
sjakklubb selv, møtte jeg en organisa-
sjon med et stort hjerte og et like stort 
potensial for å vokse. Det trigget meg 
veldig, understreker hun.

Norsk sjakk har registrert økende 
sjakkinteresse over hele landet i flere år, 
særlig siden Magnus Carlsen ble verdens-
mester i 2013. Den store medlemsveksten 
har imidlertid latt vente på seg, og på 
spørsmål om hva slags ambisjoner gene-
ralsekretæren har for dette understreker 
hun servicefunksjonen i forbundene.

- Jeg håper å kunne bidra til at de to 
forbundene, eller forbundet om de slås 
sammen, blir sterkere organisatorisk. 
Kontoret skal være et støtteapparat 
for klubbene og kretsene, bidra til at 
frivillige får veiledning når det trengs, 
påfyll og mulighet for utvikling. Jeg 
hadde ønsket meg en mer systematisk 
tilnærming til skolering av både trenere 
og styremedlemmer, samt andre sider 
av sjakken. I tillegg mener jeg vi har en 
vei å gå for å gjøre geografi irrelevant, 
både for spillere og tillitsvalgte. 

- Og hva mener du skal til for å kapita-

lisere på nordmenns sjakkapetitt? 
- Jeg tror kanskje en tanke kunne 

være å legge til en ekstra dimensjon i 
aktivitetene vi tilbyr. Våre aktiviteter er 
ofte rettet mot konkurranse og rating, 
som er naturlig. Mange som nå synes 
sjakk er spennende, via TV-sendinger 
og annet, har kanskje ikke helt den in-
teressen, sier hun, og legger til:

- Ikke alle ser på seg selv som en 
kommende stormester, men kunne ten-
ke seg å spille og lære mer for det sosiale 
og interessen i seg selv. Den ekstra di-
mensjonen kunne da være å arrangere 
flere aktiviteter rettet inn mot amatør-
gruppen, særlig for voksne, uformelle 
turneringer og lignende, avslutter Ganz.

Vi ser frem til fortsettelsen med ny 
generalsekretær og flere nye krefter i ad-
ministrasjonen, og det blir et nytt, spen-
nende kapittel for norsk sjakk. 

Ny generalsekretær på plass: 

- Ble trigget av vekstpotensialet

TEKST: Joachim B. Nilsen

Visste du...

...at Kristine var den første 

kvinnelige dørvakten i Hauge-

sund? Hun jobbet i nattklubb 

der da hun var tjue år gammel, 

med vekterkurs for dørvakter fra 

Securitas!

Q
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TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Stein Jensen

Etter et års opphold grunnet pandemien 
var ærverdige VM for Seniorlag tilbake i 
perioden 20-29. juni i år. Blant deltakere 
var verdensstjerner som Michael Adams, 
Nigel Short og John Nunn fra England, 
mens Island selvsagt stilte med et rent 
stormesterlag.

Lokasjonen var det heller ingenting 
i veien med ettersom mesterskapet gikk 
av stabelen i italienske Acqui Terme i Pie-
monte, nord i Italia.

Gruppe 50+: Oslo Schakselskap på 
det jevne da verdensstjernene gikk til 
topps

Soleklare favoritter i denne klassen var 
Englands førstelag – og de skuffet ikke. 
Med hele 17 av 18 mulige lagpoeng gikk de 
av med seieren, men fikk følge til døren av 
det sterke amerikanske laget som til slutt 
endte på 16 lagpoeng. Italia virket også 
inspirerte, og leverte til bronsemedaljer 
på hjemmebane.

Særlig imponerende var innsatsen til 
Michael Adams på førstebord for gullme-
daljevinner England, som tok 7 poeng på 
sine 8 partier med en ratingprestasjon på 
2781 – et nivå tilsvarende ypperste ver-
denselite.

K Adams, Michael (2690)
k Kaidanov, Gregory (2557)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Etter 59.a6 :

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6P+-mk-zp-+&

5+-zp-+-zpp%

4-+-+-+-zP$

3sn-mKN+-zP-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

 Adams har presset hele partiet, men den 
rutinerte amerikaneren er vanskelig å 
vippe av pinnen. Nå er remisen innen rek-
kevidde, men det gjenstår noen presise 
trekk. Da er det typisk at man slapper av 
litt og mister den nødvendige skarpheten.

59...Kd5? 59...Kc6! Poengdeling virker 
sannsynlig nå som den sorte kongen nær-
mer seg den hvite fribonden.

60.g4! Et skinnoffer som sikrer hvit en 
avgjørende fribonde.

60...Sb5+ 60...hxg4 61.h5 Sort klarer 
ikke stoppe begge bøndene. 61...Sb5+ 
62.Kc2 Ke6 63.Sxc5+ Kf7 Fribøndene 
kan ikke avansere videre, men nå er sorts 
brikker håløst spredt og dårlig koordinert. 
Den sorte hesten blir lett bytte for hvits 
brikker. 64.Sb7 Kg7 65.Sd6! Tvinger den 
sorte hesten i passivt forsvar. 65...Sa7 
66.Sf5+ Kh7 67.Kb3+–

61.Kd2 hxg4 62.h5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6P+-+-zp-+&

5+nzpk+-zpP%

4-+-+-+p+$

3+-+N+-+-#

2-+-mK-zP-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Adams avgjør effektivt herfra.

62...Ke6 63.Sxc5+ Kf7 64.Se4 Kg7 
65.Kd3 Sa7 66.Sg3 Sc8 67.Sf5+ En ele-
gant avslutning fra teknikeren Adams.

1–0

 

Det norske alibiet i denne gruppen var 
laget fra Oslo Schakselskap. Lynhaien 
Fredrik Dahl ble toppscorer med solide 5 
poeng, mens Atle Grønn kom inn fra side-
linjen de siste fire rundene og imponerte 
med 3 poeng, en ratingprestasjon på 2461 
og flere kruttsterke trekk mot forfjamsede 
motstandere. Et godt eksempel er følgen-
de parti tidligere gjengitt i Grønns spalte 
i Aftenposten:

K Grønn, Atle (2361)
k Zeidler, Svein (2156)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Engelsk dominans i VM for seniorlag
Atle Grønn imponerte i comebacket

1.d4 f5 2.Sc3 Hvit ønsker å gjennomføre 
bruddet e2–e4 på direkten. For å hindre 
velger sort gjøre noen innrømmelser.

2...d5 2...Sf6 3.Lg5 er en annen variant 
hvor sort ofte velger å spille d7–d5 uan-
sett.

3.Lf4 Sf6 4.e3 e6 5.Sb5 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzp-+-zpp'

6-+-+psn-+&

5+N+p+p+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-+-zP-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-+QmKLsNR!

xabcdefghy

Hvit regner ikke med at trusselen om gaf-
fel skal vippe motstanderen fullstendig 
av pinnen, men vinner her tid til å få med 
c-bonden.

5...Sa6 6.c4 Hvit kan også vente med 
c-bonden, det haster ikke, og har al-
ternativer som 6.h4!? og det naturlige 
utviklingstrekket; 6.Sf3

6...c6 7.Sc3 Sc7 8.Sf3 
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppsn-+-zpp'

6-+p+psn-+&

5+-+p+p+-%

4-+PzP-vL-+$

3+-sN-zPN+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!

xabcdefghy

Hvit har fått en glimrende stilling mot 
sorts Stonewall-oppsett med god kontroll 
over det viktigte "hullet" i sorts stilling - 
e5–feltet.

8...Le7 9.Ld3 0–0 10.0–0 Se4 11.Dc2 
Se8 12.Tab1 Åpner for en bondestorm 

på dronningfløyen.

12...g5!? Zeidler viser at han ikke akter 
å gi seg uten kamp og tar her terreng på 
kongefløyen. Slike trekk ser gjerne ag-
gressive ut, men innebærer også litt risiko 
- den sorte kongestillingen blir langt mer 
åpen etter dette.

13.Le5 Ld6 14.c5 Lxe5 15.Sxe5 
XABCDEFGHY

8r+lwqntrk+(

7zpp+-+-+p'

6-+p+p+-+&

5+-zPpsNpzp-%

4-+-zPn+-+$

3+-sNLzP-+-#

2PzPQ+-zPPzP"

1+R+-+RmK-!

xabcdefghy

En drømmestilling for Grønn som har fått 
hesten i dominerende posisjon i midten 
av brettet.

↑

Øystein Johnsen, Atle Grønn og Stein Jensen koste seg på turneringsavslutningen.
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15...g4 16.f3 gxf3 17.gxf3 Sg5 18.Kh1 

XABCDEFGHY

8r+lwqntrk+(

7zpp+-+-+p'

6-+p+p+-+&

5+-zPpsNpsn-%

4-+-zP-+-+$

3+-sNLzPP+-#

2PzPQ+-+-zP"

1+R+-+R+K!

xabcdefghy

Grønn har utspilt sin motstander med en-
kle midler, et tegn på en meget god spiller.

18...Sf7 19.Tg1+ Kh8 20.Se2 Hvit får med 
flere brikker i angrepet.

20...Df6 21.Dc3 Dh6 22.Lc2 Sf6 23.Tg2 
Sh5 24.Tbg1 Kanonen står klar til å blåse 
sort overende i g-linjen.

24...Df6 24...Sxe5 25.dxe5 Ld7 var hak-
ket mer standhaftig, men fortsatt dystert 
for sort.

25.De1! 

XABCDEFGHY

8r+l+-tr-mk(

7zpp+-+n+p'

6-+p+pwq-+&

5+-zPpsNp+n%

4-+-zP-+-+$

3+-+-zPP+-#

2PzPL+N+RzP"

1+-+-wQ-tRK!

xabcdefghy

Et angrepstrekk som går bakover på bret-
tet, ofte vanskelig å se. Grønn forbereder 
en avgjørende taktisk finesse.

25...b6 26.Dh4! Poenget. En rask begra-
velse venter sort hvis dronningofferet ak-
septeres.

26...Sxe5 26...Dxh4 27.Tg8+! (el-
ler 27.Sxf7+ Txf7 28.Tg8#) 27...Txg8 
28.Sxf7#

27.Dxh5 Df7 28.Dh6 Hvit avgjør med 
Tg2–g7 i neste trekk.

1–0

 

Gruppe 65+: «Junioren» imponerte for 
Norge – ny favorittseier til England

I sitt reisebrev for Tromsø Sjakklubb for-
teller toppscorer Stein Jensen om sitt kal-
lenavn som yngst på laget – «junioren». 
Den norske representanten i gruppen 
gikk under det passende navnet «Golden 
Oldies», og Jensen var akkurat «lovlig» i 
klassen med sine 65 år.

Han viste seg imidlertid å være langt 
ifra noen junior på brettet, og rasket med 
seg 4 poeng på sine 8 partier – en hederlig 
score mot tøff motstand, inkludert remis 
mot en internasjonal mester fra Sveits.

Golden Oldies fikk det dessverre tøft, 
og lagseirene uteble. Det er små margi-
ner, og uten å få ballen i mål endte be-
holdningen på tre uavgjorte lagkamper 
og en plassering hårfint forbi jumbolaget 
fra Irland.

↑

Fullsatt bibliotek på Deichman Stovner.

FOTO: Sjakk og Samfunn

Storsatsing på Stovner i sommer og fremover

TEKST: Maud Rødsmoen og May-Helene Gram Franck

Denne sommeren har det vært full fart 
på Stovner senter og i området rundt 
med en stor satsing i form av prosjektet 
Sjakk for inkludering, et tiltak i regi av 
Sjakk & Samfunn, Næringslivet Møter 
Østkanten og Vestli sjakklubb ungdom

Simultaner, sjakkhinderløyper og under-
visning er bare noen av de mange tilbude-
ne på Stovner. Gjensidigestiftelsen har 
gitt 300.000 i støtte til prosjektet Sjakk 
for inkludering, som skal bidra til å skape 
sommerjobber og aktiviteter for barn og 
unge på Vestli/Stovner. Oslo Kommune 
skal støtte satsingen ytterligere utover 
høsten, og det skal arrangeres mellom 
tretti og førti nye arrangementer i Gro-
ruddalen!

Prosjektleder Sadiq Adam Dahir har bak-
grunn som lærer ved Vestli skole og som 
leder for Vestli Sjakklubb Ungdom. Sadiq 
sa følgende om sin motivasjon for å jobbe 
med Sjakk for inkludering:

– I læreryrket er jeg opptatt av at barn og 
unge får utvikle seg. Gjennom å spille 
sjakk ser jeg at elevene får utfordringer 

som de løser på brettet istedenfor i mat-
teboken. Spillet stimulerer dem kogni-
tivt, og de blir flinkere «problemløsere». 
Derfor er jeg veldig motivert til å være 
med å skape en arena hvor flere barn og 
unge kan bli kjent med dette fantastiske 
brettspillet.

Sadiq har også ansatt en flott gjeng til å 
hjelpe til under arrangementene:

– Som prosjektleder er jeg opptatt av å 
ha med meg unge sjakkspillere fra nær-
området i teamet mitt. Siden prosjektet 
Sjakk for inkludering skal rette seg mot 
barn og unge i nærområdet, skal team-
et bestå av sjakkspillere som har vært 
aktive i miljøet. Jeg ser frem til å skape 
engasjement sammen med dem, for de 
er jo ekspertene når det kommer til bar-
nesjakken i Groruddalen.

Fremtidige arrangementer blir informert 
om på Facebooksiden Sjakk for inklude-
ring, 

Oslo Schackselskap

1 IM Atle Grønn 3/4

2 Fredrik Dahl 5/9

3 Anders Hoyer Berg 3/8

4 WFM Sylvia Johnsen 2/8

5 Christian Harstad 2.5/7

Golden Oldies

1 Stein Jensen 4/9

2 Øystein Johnsen 3/9

3 Vidar Taksrud 2.5/9

4 Jan Arne Bjørgvik 1.5/9



April

Aidas Juodziukynas
Eiker SK, f. 2008

Rating: 1548

Endring: +158

Partier: 17

Juni

Nicolai Maxime Ostensen
Porsgrunn SK, f. 2009

Rating: 2113

Endring: +186

Partier: 13

Mai

Håvard Haug
OSS, f. 2010

Rating: 2055

Endring: +162

Partier: 11

Juli

Sondre Piiksi
Fredriksstad Schackselskap, f. 2003

Rating: 1571

Endring: +157

Partier: 10

Ratingklatrerne
Som alltid er mange av de største ratingklatrerne unge og lovende spillere, 
men denne gang er alle månedsvinnerne yngre enn 20 år. Aidas Juodziukynas 
har har det siste året gått opp mer enn 500 ratingpoeng, og gjorde ytterligere 
fremgang med en tredjeplass i klasse 2 i landsturneringen. Tall fra norgesratin-
ga.no

FOTO: Anniken Vestby
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90 år

14.9. Bernt Røthe

  Namsos SK

26.9. Sjur Roald

  Nordstrand Sjakklubb

80 år

3.9. Kjell Brunes

  Bodø Sjakklag

27.9. Gunnar A. Moe

  Nærøy SK

25.10. Terje Aaneby

  Lillestrøm SK

26.10. Bjørn Berg Johansen

  Fredriksstad Schackselskap

3.11. Arne Sortland

  Bergens Schakklub

18.11. Pål Moe

  OSS

19.11. Klaus Ganser

  Elverum Sjakklubb

22.11. Ellen Smith

  Norges Sjakkforbund

75 år

11.9. Steinar Volden

  NSSF

30.9. Torger Strand

  Kongsvinger Sjakk-Klubb

6.10. Terje Wibe

  OSS

18.10. Trond A Nilsen

  Hamar SS

23.10. Pål Andreas Gisvold

  Trondheim Sjakkforening

70 år

11.10. Leif Tidemann-Andersen

  Caissa SK

11.10. Reidar Hagen

  Bergens Schakklub

23.11. Gunnbjørn Berndsen

  Eidsvoll Sjakklubb

60 år

4.9. Valdemar A Staunsbjerg

  Nordstrand Sjakklubb

7.9.  Frode Slettum

  Kongsberg Sjakklubb

9.9. Håkon Bull

  Tønsberg Schackklubb

24.9. Dag Erland Brokke

  Nes SK

29.9. Laila Stokkevåg

  Nordfjord Sjakklubb

1.10. Mohammed Salam Farhood

  Nes SK

13.10. Erik Johansen

  Kongsvinger Sjakk-Klubb

17.10. Paul Emil Hjelm-Hansen

  Trondheim Sjakkforening

19.10. Kai-Roger Johansen

  NSSF

22.10. Rikard Stokke

  Offerspill Sjakklubb

24.10. Frode Høva

  Follo Sjakkforening

24.10. Ole Martin Wiig

  Molde SK

25.10. Roy Arne Johannessen

  Sortland Sjakklubb

27.10. Ingvar Rolf Gundersen

  Arendal SS

13.11. Bjørn H Olsson

  Molde SK

14.11. Dag Talleraas

  Sandnessjøen Sjakklubb

24.11. Per Otto Solheim

  Florø SK

50 år

19.9. Roar E. Flaten

  Bærum Schakselskap

26.9. Knut Morten Hølen

  Eiker SK

2.10. Robin Desmond

  Offerspill Sjakklubb

7.10. Tommy Hansen

  OSS

6.11. Viktor Andre Marthinussen

  Konnerud Tempo sjakklubb

9.11. Sten Helge Nilsen

  Volda Ørsta Sjakklag

21.11. Robert Jakobsen

  Harstad Sjakklubb

21.11. Frode Storli

   Hamar SS

GRATULERER MED DAGEN

↑

Tidligere Norgesmester og Norges femte 

Internasjonale Mester Terje Wibe fyller 75 

år den 6. oktober. Norsk Sjakkblad gratule-

rer, og legger ved et utdrag fra bladet den 

gang Terje tok sitt avgjørende IM-napp i 

1977!

FOTO OG UTDRAG: NSB nr 5, 1977
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Kragerø Round Robin:

Kvinnesatsing, Clono og tittelnapp
TEKST: Truls Jørgensen

FOTO: Kragerø Sjakklubb

Kragerø Resort Chess International ble 
arrangert i februar med sedvanlig gode 
og trygge rammer med arrangør Truls 
Jørgensen i spissen. Midt i turneringen 
gjorde Russland inntog i Ukraina, og til-
bake i Norge var flere spillere med opp-
hav fra begge land rystet over hendel-
sene. Senere fikk Jørgensen ideen om å 
skape den sammen rammen på ny, men 
med en lukket turneringen tittelturne-
ring med særlig fokus på kvinner – og 
samtidig ble det den første tittelkvali-
fiserende turneringen noensinne til å 
ta i bruk det digitale noteringsskjemaet 
Klono.

Etter Kragero Resort Chess Internati-
onal hadde jeg tett dialog med de ukrain-
ske deltakerne og samtalene mine med 

Evgeniya Doluhanova ledet til initiativet 
til den kvinnelige tittelturneringen Ska-
gerrak Kragerø Round Robin 2022 som 
ble arrangert fra 2. juni til 6. juni i som-
mer.

Vi fikk raskt med oss FIDEs kvinne-
komité og komiteens leder Eva Repkova 
som partner. 2022 er FIDEs offisielle år 
for kvinnesjakk, og de støttet turneringen 
med rundt 25 prosent av våre kostnader. 
Øvrige kostnader ble støttet av Kragerø 
kommune og det lokale næringsliv.

Inviterte spillere på flukt

Da vi kom til invitasjonene så startet vi 
med å invitere fire ukrainske kvinner som 
alle hadde måttet flykte fra sine hjem; 
WGM Evgeniya Doluhanova (Kharkiv) 

spilte i Kragerø under invasjonen og re-
turnerte til Ukraina for å evakuere beste-
mor og foreldre til Lviv etter turneringen, 
WGM Diana Tarlova (Kiev) som også had-
de flyktet til Lviv, WIM Anastasiya Rak-
hmangulova (Nikolajev) hadde flyktet 
til  Praha og Tsjekkia, mens 17 år gamle 
WCM Sofiia Hryzlova (Odessa) hadde 
sammen med sin mor flyktet til Locarno 
i Sveits.

Deretter fikk vi på plass WGM Maria 
Manakova fra Serbia og gjennom mine 
kontakter i det armenske sjakkforbundet 
takket WIM Susanna Gaboyan og i tillegg 
«norske» Valentina Verbin fra Moldova 
ja til å spille. Av våre norske fikk vi med 
Monika Machlik og Ingrid Skaslien til tur-
neringen. Den tiende kvinnelige spilleren 
klarte vi ikke å få på plass, så FM Anders 

Hobber ble forespurt og takket ja til å spil-
le turneringen.

Krise like før start

Alt så bra ut helt til kl. 13:00 1. juni da Ma-
nakova ble stående igjen i Beograd med et 
ugyldig pass i henhold til norske innrei-
sebestemmelser, samt at Hobber ble syk.

Krisen ble løst etter at vi ved henven-
delser til IM Magne Sagafos og CM Jacob 
Templen Grave lyktes å redde turnerin-
gen med muligheter for tittelinntegnin-
ger. Selv om jeg som organisator må sies 
å være inhabil, så var virkelig turnerin-
gens rammer fantastiske!

Turneringen ble vunnet av WIM 
Susanna Gaboyan med et 6,5 poeng for-
an Sagafos med 6 poeng etter at Susanna 
fikk spilt Magne inn i en patt i 5. runde 
med følgende genistrek:

K Gaboyan, Susanna (2247)
k Sagafos, Magne (2367)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen
XABCDEFGHY

8Q+-+-+-+(

7+-+-+-+K'

6-+-+-wq-+&

5+-+pzp-+-%

4-+-+k+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Sagafos har presset hele partiet og er i 
ferd med å inkassere hele poenget - det 
gjenstår "bare litt teknikk".

61...Df7+ 62.Kh8 To bønder skal være 
mer enn nok her, men den observante 
leser legger nok raskt merke til at hvit nå 
kun kan flytte dronningen - blir hun kvitt 
den så er det remis ved patt.
62...Kf4 Sagafos får ikke med seg 
patt-teamet, og sovner på vakt. Det ut-
nytter Gaboyan til det fulle.
63.Da4+! Kf5 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mK(

7+-+-+q+-'

6-+-+-+-+&

5+-+pzpk+-%

4Q+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

64.Df4+!! Briljant. Den sorte kongen 
klarer ikke å unnslippe den hvite dron-
ningens sjakker, og Sagafos må raskt 
innfinne seg med remis.

64...Ke6 65.Dxe5+

½–½

På tredjeplass med 5,5 poeng kom 17 
åringen WCM Sofiia Hryzlova, som med 
resultatet tok sin tredje WIM-norm og 
oppnådde samtidig tilstrekkelig rating 
for tittelen.

De tre øvrige ukrainske deltakerne, 
WGM Diana Tarlova, WIM Anastasiya 
Rakhmangulova og WGM Evgeniya Do-
luhanova, tok plassene 4-6 med 5 poeng 
- samme poengsum som CM Jacob Tem-
plen Grave. Valentina Verbin oppnådde 4 
poeng, og med en ratingframgang på 18 
var hun nok fornøyd. Mange vil kanskje 
spesielt huske den sterke seieren mot 
WGM Diana Tarlova i 2. runde.

Tøff opplevelse for de norske

For de norske var resultatene noe skuf-
fende med 3 poeng til Monika og en ra-
tingnedgang på 17 mens Ingrid ventelig 
fikk vel tøff motstand i turneringen og re-
sultat deretter. Både Sagafos og Templen 
Grave presterte noe under forventet i det 
som var en tøff og jevn gruppe. 

Det er likevel å håpe at turneringen 
ga dem en flott opplevelse og en god opp-
kjøring til de sterke resultatene i Land-
sturneringen med hhv 3. plass til Monika 
i klasse Mester og den sterke 1. plassen til 
Ingrid i klasse 1.

Vi tar likevel med oss følgende sterke 
seier fra Monika Machlik i første runde 
mot Offerspill-medlem Valentina Verbin:

K Machlik, Monika (2128)
k Verbin, Valentina (2067)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.a3 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+psn-+&

5+-+-+-+-%

4-+PzP-+-+$

3zP-+-+-+-#

2-zP-+PzPPzP"

1tRNvLQmKLsNR!

xabcdefghy

En finurlig variant. Kanskje hadde Mo-
nika forberedt noe spesielt, men mest 
sannynlig er det at hun håpet å ta sin 
motstander ut av kjente jaktmarker - og 
unngå en løper til b4.

3...d5 4.Sc3 Le7 5.cxd5 Det er litt uklart 
for meg hvor nyttig dette a3–trekket blir 
med denne overgangen til avbyttevarian-
ten i dronninggambit.

5...exd5 6.Lg5 c6 7.Dc2 Sbd7 8.e3 0–0 
9.Ld3 h6 9...Te8 Starten på en lengre plan 
som tar sikte på å bytte bort den arbeids-
ledige løperen på c8. 10.Sf3 Sf8 11.0–0 g6 
12.h3 (12.b4!?; 12.Se5!?) 12...Se6 13.Lh6 
Sg7 med Lc8–Lf5 i neste trekk. Dette er 
en sunn, men litt tidkrevende plan som 
ikke er like populær i dag som for en del 
år siden.

10.Lh4 Te8 11.Sf3 Se4! Et tematisk trekk 
som frigjør den sorte stillingen. Sort står 
litt krampeaktig, så et bytte av løpere kan 
komme godt med. Samtidig er det sorts 
beste løper som nå byttes bort, så det er 
ikke uten posisjonell risiko at sort gjør 
denne manøveren.
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12.Lxe7 Dxe7 13.0–0 a5 13...Sf8 med 
Lc8–f5 i neste trekk ser også fint ut.; 13...
Sg5!?

14.Tab1 Sdf6 
XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+p+-wqpzp-'

6-+p+-sn-zp&

5zp-+p+-+-%

4-+-zPn+-+$

3zP-sNLzPN+-#

2-zPQ+-zPPzP"

1+R+-+RmK-!

xabcdefghy

15.Sa4 15.b4 Det klassiske minioritetsan-
grepet er ofte en god plan for hvit i disse 
stillingene. Hvit ønsker å bruke b-bonden 
som en rambukk mot den sorte bonde-
strukturen på dronningfløyen. 15...axb4 
16.axb4 Sg4!? mens sort gjerne spiller 
på motsatt fløy, og truer allerede inn-
slag på f2 med dødelig effekt. 17.Lxe4!? 
Et forståelig trekk som ikke er helt uten 
risiko - hvit risikerer å bli litt "myk" på de 
hvite feltene. 17...dxe4 18.Sd2 Dc7! Truer 
en enkel matt, men tvinger også hvit til 
å svekke seg på de hvite feltene med sitt 
neste trekk. 19.g3 f5 20.b5 Df7!? med gode 
angrepsmuligheter for sort grunnet hvits 
noe svekkede kongestilling. Et bondeof-
fer med f5–f4 kan skape mye ugagn for 
hvit hvis spilt på riktig tidspunkt her.

15...Sg4 16.Sb6 Tb8 17.h3
XABCDEFGHY

8-trl+r+k+(

7+p+-wqpzp-'

6-sNp+-+-zp&

5zp-+p+-+-%

4-+-zPn+n+$

3zP-+LzPN+P#

2-zPQ+-zPP+"

1+R+-+RmK-!

xabcdefghy

17...Sgxf2?! Tematisk, men feilaktig her.

18.Txf2 Sxf2 19.Dxf2 Dxe3 20.Te1?! Ikke 
det mest presise.

20.Dxe3! Txe3 21.Se5! Tårnet er plutselig 
fanget på e3. 21...f6 22.Kf2! Hvit kommer 
unna komplikasjonene med klar materiell 
fordel. 22...Txe5 23.dxe5 fxe5 24.Tc1. Tår-
net svinger seg rundt til c5–a5 og plukker 
opp den ensomme bonden.

20...Dxf2+ 21.Kxf2 Txe1 22.Kxe1 Le6 
23.Sd2 Kf8 24.Sb3 Ke7 25.Sxa5 Kd6 
26.Sb3 Sluttspillet er interessant. Hvit 
har to hester mot et tårn, men sort har 
en solid stilling uten store svekkelser - i 
tillegg til en ekstra bonde. Uklart.

26...Kc7 27.Sa4 b6 28.Kd2 Ta8 29.Sc3 
Kd6 30.Sc1 g5 31.Sd1 c5 32.Se2 f5!? 
Verbin forsøker å spille på den fløyen 
hun er sterkest - på kongefløyen har hun 
majoritet, og bruker klokelig nok denne. 
I de neste trekkene havner Machlik under 
press.

33.Se3 Tf8 34.g4 f4 35.Sf5+ 
XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+-+-+-+-'

6-zp-mkl+-zp&

5+-zpp+Nzp-%

4-+-zP-zpP+$

3zP-+L+-+P#

2-zP-mKN+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

35...Kc6? 35...Lxf5! Sort kan ikke tillate 
en så sterk hest midt i egen leir. 36.Lxf5 
Te8!–+ Tårnet marsjerer ned til e3 og tar 
fullstendig kontroll over partiet. Her ser 
det dystert ut for hvit, men litt marginer 
skal man ha.

36.Se7+ Kd6 37.Sg6 Tf6 38.Se5 Her står 
hesten glimrende, og plutselig er evalue-
ringen tilbake på "0.00" igjen.

38...Tf8 39.Sg1 Th8 40.Sgf3 cxd4 41.Sg6 
Tg8 42.Sxd4 Lf7 43.Sf5+ Ke6 44.Sge7 
Th8 45.Sc6 h5 46.Scd4+ Ke5 47.Sf3+ 
Kf6 48.Kc3 hxg4 49.hxg4 Th3 50.S3d4 
Th2 51.Le2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+l+-'

6-zp-+-mk-+&

5+-+p+Nzp-%

4-+-sN-zpP+$

3zP-mK-+-+-#

2-zP-+L+-tr"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

51...Le8 51...Lg6! med slag på f5 i 
neste trekk ville gitt sort en betydelig 
fordel, men det er vanskelig å bli helt 
klok på hvorfor - i hvert fall ved første 
øyekast. Spillet fortsetter.

52.Lf3 Lf7 53.a4 Ke5 54.b4 Lg6 
55.a5 Endelig har Machlik fått opp 
dampen på dronningfløyen. På tide 
med motspill.

55...bxa5 56.bxa5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+l+&

5zP-+pmkNzp-%

4-+-sN-zpP+$

3+-mK-+L+-#

2-+-+-+-tr"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

56...Ta2? Verbin bukker under for det 
plutselige presset. Noen ganger kan det 
være vanskelig å omstille seg mentalt et-
ter å ha vært den førende part lenge.

57.Sc6+ Tvinger den sorte kongen vekk 
fra forsvaret av d5–bonden og avgjør par-
tiet - plutselig og brutalt.

1–0

 

Kragerø Round Robin

1 WIM Susanna Gaboyan, Armenia 6½

2 IM Magne Sagafos, SOSS 6

3 WCM Sofiia Hryzlova, Ukraina 5½

4 WGM Diana Tarleva, Ukraina 5

5 WIM Anastasiya Rakhmangulova, Ukraina 5

6 WGM Evgeniya Doluhanova, Ukraina 5

7 CM Jacob Templen Grave, Tønsberg 5

8 Valentina Verbin, Offerspill 4

9 Monika Machlik, Tromsø 3

10 Ingrid Skaslien, Vålerenga 0

↑

Hele feltet i Kragerø Round Robin 

med dommere Kristoffer Gresli og 

Truls Jørgensen på hver sin side.
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Kvisla Invitational
Veien til en ny karriere innen sjakk etter at spilledagene er over

Det siste året har jeg fått gleden av være 
turneringsleder i to IM-kvalifiseren-
de turneringer i Norges Sjakkforbund 
sine lokaler med Offerspill Sjakklubb 
som arrangør. Turneringene er først 
og fremst blitt avholdt for å kunne tilby 
norm-turneringen til spillere i Norge, 
men en heldig bivirkning av dette er at 
det har gitt undertegnede muligheten til 
å score dommernapp. Her følger noe av 
historien om min jakt etter nye høyder ved 
sjakkbrettet, men siden dette tross alt er 
et sjakkblad blir det også noen rapporter 
fra turneringer og kommenterte partier.

Dommerdrømmen 

Da Offerspill ble opprettet var dette uten 
medlemmer med dommertittel i sjakk, 
og vi var lenge avhengige av kompetan-
se utenfra for å kunne arrangere. Selv 
om det er trivelig med hjelp fra dyktige 
norske sjakkdommere, har det lenge vært 
på agendaen å få muligheten til å arran-
gere turneringer uten å være avhengig 
av andre. Jon Kristian Haarr dro tidlig 
på et FA-kurs i Danmark, mens jeg fikk 
plutselig tatt et online-kurs med britiske 
dommere, som følge av at de hadde måt-
tet flytte kurset fra London til Zoom. Jeg 

var da så heldig at jeg fikk høre et kurs på 
britisk-engelsk med de dyktige dommer-
ne, Lara Barnes, Alan Atkinson og Alex 
McFarlane, med storfint Zoom-besøk fra 
David Sedgwick. Jeg har deltatt på flere 
turneringer hvor disse har vært dommere, 
og har vært meget fornøyd hver gang.

Etter gjennomført kurs og bestått prø-
ve ble det neste skrittet å skaffe seg den 
nødvendige erfaringen for å få tittelen FA. 
De to første nappene kom i Offerspill Nor-
dic Invitational 2020 og Offerspill Bergen 
Hurtig 2020 med henholdsvis Kristoffer 
Gressli og Monica Lauvik Fjeldstad som 
hoveddommere. For at en turnering skal 
være tellende som FA-napp må minst to 
forbund være representert, og i Bergen 
ble Teodor Tenfjord Engelsen min sto-
re helt, da han var registrert som fransk 
spiller i FIDE!

Kalte turneringen opp etter seg selv 
og lanserte «småhektisk» spilleprogram

Etter disse to raske nappene ble det 
av ulike grunner, hovedsakelig knyt-
tet til problemer med tiltak, latskap og 
korona, vanskelig å få det tredje nappet. 
Sommeren 2021 så klubben (og jeg) seg 
derfor nødt til å fikse en ny turnering for 
å få dyttet meg over målstreken. Vi be-

stemte oss da for at en lukket IM-gruppe 
var perfekt, særlig med tanke på å få gitt 
noen et tilbud om å spille etter lang tid 
uten seriøse partier under pandemien. 
Inge Sandstad Skrondal ble hoveddom-
mer i turneringen, og det ble da duket for 
en lukket IM-gruppe – og bråkjekk som 
jeg er, ble navnet på turneringen Kvisla 
Invitational!

Som følge av andre forpliktelser som 
jobb i hverdagen og bryllup, samt det 
å finne tidspunkt som også passet for 
hoveddommer i turneringen, ble spille-
programmet noe spesielt, med runder 
torsdag og fredag, fri lørdag og dobbel-
trunde på søndagen etterfulgt av en pause 
i turneringen frem til torsdag, hvor det 
igjen ble én runde per dag før dobbeltrun-
de siste dag på søndag. Dette må ha vært 
en av de mest obskure programmene jeg 
har sett, men spillerne tok det helt fint. 
Vi turneringsledere er jo også mennes-
ker som til en viss grad prøver å leve noe 
utenom sjakkturneringer, tross alt.

Første turnering: Urkedal til topps

På startstreken til den første utgaven av 
Kvisla Invitational stilte én spanjol, tre 
svensker og seks nordmenn. GM Frode 

TEKST: Johannes Luangtep Kvisla

FOTO: Offerspill

Etter en lang karriere som spiller har en av Norges mest aktive spillere begynt å 

søke andre jaktmarker. Resultatet ble en invitiasjonsturnering i regi av Offerspill 

Sjakklubb som allerede har blitt svært populær, og som forhåpentligvis har kommet 

for å bli. Vi lar arrangør, dommer og primus motoer Johannes Kvisla fortelle om 

tanken bak og veien videre.

Olav Olsen Urkedal var storfavoritt, og 
innfridde forventingene med 8 poeng av 
9 mulige. Det ble dessverre ingen napp i 
turneringen, men solid ratingfremgang 
for IM Mads Vestby-Ellingsen og FM Mat-
hias Unneland. Turneringen føltes som 
en suksess. Spillerne oppførte seg pent, 
og det ble spilt morsom kampsjakk, noe 
som ga mersmak med tanke på å arran-
gere flere turneringer for min egen del. 

Andre turnering: Urkedal igjen – tittel-
napp til Abdulrauf og Mitusov

I mai 2022 var derfor tiden inne for en ny 
IM-turnering, men denne gangen kunne 
jeg selv være hoveddommer. Ettersom lo-
goen kun trengte små justeringer, og jeg 
skulle være hoveddommer, var jeg ikke 
vond å be da forslaget om å fortsette med 
samme turneringsnavn kom fra noen av 
mine venner i klubben. Kvisla Invitational 
vol. 2 ble fasit! Halvparten av spillerne 
kom tilbake fra forgjengeren, mens resten 
var nye tilskudd. GM Urkedal returnerte 
som storfavoritt, men denne gangen var 
ratingsnittet 2391, vesentlig høyere enn 
den forrige utgaven hvor det var 2268.

Denne gangen fikk Urkedal mer kamp 
om førsteplassen enn sist, men det ble til 

slutt seier, et halvpoeng foran IM Kaasen, 
IM Johansson og FM Abdulrauf. Det var 
også med stor glede at vi i denne turne-
ringen fikk delt ut to IM-normer, selv om 
FIDE gjerne kunne gjort jobben med å fyl-
le ut skjemaene noe enklere. Abdulrauf 
tok sitt tredje IM-napp, og siden ratingen 
allerede var på plass lenge før turnerin-
gen, sikret han IM-tittelen i Kvisla Invi-
tational vol 2! 

Semen Mitusov sikret også sitt andre 
IM-napp på turneringer spilt i Norge. Den 
ukrainske 06-modellen tok IM-napp på 
Fagernes i påsken, og etter flere sterke 
turneringer i Norge i etterkant av denne 
turneringen har han nå rundet 2400 i 
rating.

Spillerne oppførte seg eksemplarisk 
også i denne utgaven av turneringen, 
noe som gjør at man får lyst til å fortsette 
å bruke fritiden sin på å være dommer. 
Foreløpig er nok det kjedeligste med dom-
merjobben å rydde alle kaffekopppene og 
tørke kaffeflekker, men inntil videre får 
jeg sett tilfredsstillende antall spennende 
partier live til at det kompenserer for litt 
ekstra servitørjobb. Et veldig spennende 
parti fra den siste utgaven av Kvisla In-
vitational var partiet mellom Kaasen og 

Abdulrauf fra andre runde:

K Kaasen, Tor Fredrik (2461)
k Abdulrauf, Elham (2455)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.c4 Sf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 0–0 
5.Sc3 Hvit har valgt det solide fianchet-
to-systemet mot Abdulraufs skarpe kon-
geindiske åpning.

5...c5 Inviterer til avklaring i sentrum - nå 
kan åpningen gå i ulike retninger. Kaasen 
velger å avansere, og inviterer dermed til 
et slags Benoni-oppsett for sort.

6.d5 e6 7.Sf3 exd5 8.cxd5 Vi er nå inne i 
en variant av Benoni-systemet hvor hvit 
har plassert løperen i fianchetto-posisjon 
på g2. Sorts hovedpoeng her er at løperen 
på g7 har fritt spillerom i den lange dia-
gonalen, og samtidig har sort en bonde-
majoritet på dronningfløyen som kan bli 
farlig på sikt. Hvits plan i disse stillingene 
er ofte å rulle over sort med en fremmarsj 
av bønder i sentrum.
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8...d6 9.0–0 Te8 10.Lf4 a6 11.a4 
XABCDEFGHY

8rsnlwqr+k+(

7+p+-+pvlp'

6p+-zp-snp+&

5+-zpP+-+-%

4P+-+-vL-+$

3+-sN-+NzP-#

2-zP-+PzPLzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

11...Dc7 Dette er spilt før, men er ikke det 
vanligste. Sort flytter dronningen til et til-
synelatende bedre felt, men det var mer 
aktive muligheter her.

11...Se4!? 12.Sxe4 Txe4 13.Sd2 Tb4 (13...
Txf4?! er en fristende mulighet for å bli 
kvitt hvits sterke løper, men helt sunt er 
det ikke 14.gxf4 Lxb2 15.Ta2 Lg7 16.Sc4. 
Hvit planlegger å storme på med e2–
e4–e5 i sentrum, så her haster det å få ut 
brikkene for sort.) 14.Ta2 er spilt på høyt 
nivå mange ganger tidligere. Sorts tårn 
og løper er svært aktive, og kan sammen 
snappe opp bonden på b2 - men hvit har 
et overlegent utviklingsforsprang og har 
fine muligheter takket være dette. Sort 
kan fortsette med det mer nøkterne 14...
b6 15.b3 a5!? hvorpå utviklingstrekket 
Lc8–a6 ligger i kortene, og det er heller 
ikke utypisk å sparke bort den hvite lø-
peren med g6–g5 - det sistnevnte vil lette 
trykket mot d6–bonden.

12.Te1 Sbd7 13.e4 Sg4 14.Sd2 Sge5 
15.Le3 Tb8 15...Sd3!? Hesten hopper inn 
i hjertet av hvits stilling - hvorfor ikke? 
16.Tf1 S7e5! Sorts hester står sterkt i sen-
trum. I neste trekk kan sort følge opp med 
fremstøtet f7–f5 for å skape mer aktivi-
tet. (16...Sxb2?! 17.Dc2 Hesten på b2 er 
i kjempetrøbbel. Sort kan kanskje klare 
seg her, men det er en smal sti i praksis.) 

16.Lf1 c4 17.Tc1 Sc5 18.Lxc4 Scd3 
19.Sb5!? Komplikasjonene er i ferd med 
å starte for alvor her. Hvit utnytter rønt-
genangrepet fra tårnet på c1 mot dron-
ningen på c7.

19...Dd8 20.Lxd3 Sxd3 
XABCDEFGHY

8-trlwqr+k+(
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xabcdefghy

21.Sxd6! Lg4!? Abdulrauf kjemper godt, 
og lokker hvits dronning bort fra sentrum. 
Med dette trekket kan han slå ut hesten 
på d6 - og beholder sin egen hest på su-
perfeltet d3.

21...Dxd6? 22.Sc4 Hvit får tilbake mate-
riellet med renter ettersom hesten på d3 
faller.; 21...Sxc1? 22.Sxe8 hjelper lite for 
sort.

22.Dxg4 Dxd6 23.Lf4 Le5 24.Sc4 Dc5 
25.Le3 Ld4 Inviterer til byttehandel, men 
den sorte dronningen i utsatt posisjon i 
c-linja gir Kaasen en idé - et avdekkeran-
grep.

26.Se5! Sxe5!? Kreativt. Sort ofrer dron-
ningen, men får et lette offiserer for bry-
deriet.

27.Txc5 Lxe3 28.De2 28.Dd1! Lxc5 
29.Kg2 Dronningen er hakket bedre 
plassert på d1 her, og nå planlegger hvit 
å storme på med f2–f4.

28...Lxc5 Sort har to lette offiserer og et 
tårn for dronningen - total ubalanse, men 
maskinen sier helt likt spill (!).

29.Kg2 Sd7 30.Dd2 b5 31.b4 Ld6 32.a5 
Tbc8 33.Dd4 Tc2 34.Da7 Sb8 35.e5!? 
Kaasen gjør fremgang i sentrum. Den sor-
te løperen risikerer å bli overbelastet og 
kan derfor ikke slå ut bonden i sentrum.

35...Lxb4! 35...Txe5? 36.Txe5 Lxe5 
37.De7! f6 38.d6+– Hvits fribonde avgjør 
partiet, selv om helpoenget fortsatt kre-
ver litt teknikk herfra.

36.e6 fxe6 37.dxe6 Le7 38.Te4 Tc5 39.h4 
Tf5 40.f4 
XABCDEFGHY

8-sn-+r+k+(

7wQ-+-vl-+p'
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xabcdefghy

40...b4 40...Tc5!? Partiet svinger fra trekk 
til trekk her - med korrekt spill klarer sort 
seg fint etter dette trekket, men det er in-
gen enkel løsning i fortsettelsen. Sort er 
avhengig av presist spill på grunn av de 
litt ukoordinerte brikkene. Hvits stilling 
er noe enklere å spille me et angrep på 
kongefløyen som hovedplan.

41.g4 Tb5 42.Dd4 42.Tc4! Hvit invade-
rer på c7 og avgjør nærmest på direkten 
etter dette.

42...Td8 43.Da7 Te8 44.Dd4 b3 44...Tc5! 
Tårnet suser ned til c2 og hjelper b-bon-
den fremover i jakten på ny dronning - 
her kunne Abdulrauf rasket med seg hele 
poenget.

45.f5 Et godt praktisk forsøk, selv om det 
neppe er helt korrekt - hvit satser alt på 
angrepet.

45...Td8? 
XABCDEFGHY

8-sn-tr-+k+(
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46.Dc3 46.f6!! Her kunne Kaasen avgjort 
på direkten! Maskinen angir brutalt nok 
at det beste sort kan håpe på er utsette 
matt i maksimalt 20 trekk herfra. 46...

Txd4 47.fxe7 Bonden er ustoppelig. Hvit 
får ny dronning og vinner partiet.

46...Tf8 47.h5 b2 48.h6 Truer matt.

48...Tf6? 49.Dc8+ 49.Tc4! b1D 50.Tc8+ 
Lf8 51.Txf8+! En siste finesse. Hvit setter 
matt i få trekk.

49...Tf8 50.Dc3 Tf6 51.Dc8+ Kaasen går 
for trekkgjentagelsen - trolig i tidsnød.

51...Tf8 52.Dc3 Tf6 Et heftig parti!

½–½

Jeg ser frem til å være dommer i flere tur-
neringer, deriblant enda flere Kvisla Invi-
tationals. Hvis du er sikker i din sak om at 
du spiller kampsjakk, og enten har tittel 
eller jakter titler må du gjerne ta kontakt!

↑

Ung duell: Semen Mitusov med hvite 

brikker mot Elham Abdulrauf. Begge tok 

IM-napp i turneringen!

Kvisla Invitational vol. 2

1 GM Frode Urkedal, Offerspill 7

2 IM Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga 6½

3 IM Linus Johansson, Offerspill 6½

4 FM Elham Abdulrauf, Alta 6½

5 FM Semen Mitusov, OSS 5½
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Den store skuffelsen
TEKST: Maud Rødsmoen

FOTO: Lennart Ootes/FIDE

Til Chennai sendte vi i åpen klasse laget med 

den høyeste forhåndsrangeringen Norge no-

ensinne har hatt. Likevel har vi aldri havnet så 

langt nede på tabellen.
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↑

En vanvittig mengde fotografer og fans som oss "dødeli-

ge" i sjakkverden omtrent aldri har sett maken til angrep 

førstebordet i første runde. Utover turneringen ble det 

strengere regler.

→ 

Uten at Magnus skal klandres for andres resultater - tvert 

i mot leverte han bra selv - så kan det ikke ha vært lett å 

ha verdensmesteren sittende et brett eller to bortenfor i en 

turnering man selv opplevde veldig dårlig.

←

Edit Machlik stod bare over ett parti av de 

elleve, og tok imponerende 6.5 poeng, som 

dessverre ikke holdt til et WIM-napp, men 

som likevel ga en fremgang på 22 rating-

poeng.

Etter det ble klart at stormaktene Russ-
land og Kina ikke skulle stille lag, var Nor-
ge rangert som nummer tre i åpen klas-
se, regnet ut fra ratinggjennomsnittet til 
spillerne. De to første rundene gikk som 
forventet, før første smell i runde 3 mot 
Italia. Derfra viste det seg å være vanske-
lig å snu trenden, for laget spilte 2-2 mot 
Mongolia som var langt dårligere rangert 
på alle bord. Etter en liten opptur igjen 
mot Zambia ble det tap mot Australia, og 
derfra innså laget at det ikke ville være 
mulig å redde turneringen i henhold til de 
store forventningene som lå der i forkant. 
Stemningen virket likevel god utad, og 
alle småting som kunne feires ble nettopp 
feiret - blant annet at laget hadde i løpet 
av 6 runder rukket å møte alle verdensde-
lene! Det var et godt samhold med fotball, 
bading og fellesmåltider.

Det var vanskelig å sette fingeren på 
hva som var galt - dette var omtrent det 

samme laget som fikk en rekordsterk 5. 
plass i Baku i 2016, der Magnus, Jon Lud-
vig, Aryan og Frode blant annet klarte et 
supersterkt 2-2 resultat i siste runde mot 
India! Det kunne virke som laget aldri fikk 
godfølelsen de hadde den gang for 6 år 
siden. I lagsjakk er det alltid små margi-
ner som avgjør om det blir lagseier eller 
ei, og lagleder Jon Kristian Haarr uttrykte 
i etterkant at det var “mye stang ut med 
flere matcher som egentlig burde gått i vår 
favør.” Det ble ratingnedgang på samtlige 
spillere, selvom Magnus selv tok bronse 
på førstebord og var rimelig fornøyd med 
egen innsats. De andre spillerne på laget 
var strengere i sin vurdering, og Johan 
Sebastian sa at han håpet turneringen 
havnet fortest mulig i glemmeboka.

I kvinneklassen var historien en helt 
annen - der gikk alt som forventet, med 
unntak av et sterkt uavgjortresultat mot 
Slovenia. Sheila Barth Stanford og Edit 

Machlik var toppscorerne, der førstnevn-
te spilte 8(!) svartpartier med gode resul-
tater godt over forventning, og sistnevnte 
var i nærheten av å ta WIM-napp.  Laget 
kom rett over forhåndsrangering, og ble 
nummer to av de skandinaviske landene.

Om mesterskapet som helhet hadde 
vår mest rutinerte spiller Sheila en vel-
dig god oppsummering: «Arrangørene 
av OL i Chennai fortjener all slags he-
der. Helt utrolig at de får det så struktu-
rert på kort tid. Det har vært trygt med 
kanskje flere politi enn deltagere. Alle 
mennesker vi har møtt her nede har vært 
veldig vennlige. Og maten var knallbra, 
noe som er viktig når man er på tur så 
lenge. Et av de beste OL jeg har spilt.»

Sjakk-OL: Åpen klasse

1 Uzbekhistan 19

2 Armenia 19

3 India 2 18

59 Norge 12

Sjakk-OL: Kvinneklassen

1 Ukraina 18

2 Georgia 18

3 India 17

46 Norge 13
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Reisebrev fra Chennai
USF-akademiet på tur!

USF-akademiet: 

Livia Lindstad, Sofie Ratama, Anders Aure, Gaute Bergan, 

Leo Moen Eidet, Espen Nordby, Live Jørgensen, Sivert Ørsleie. 

Reiseleder Malgorzata Kopaczek-Styczen, Program ansvarlig 

Geir Nesheim og foreldrekontakt Mia Lindstad 

USF akademiet reiste til Chennai, India 
for å besøke Fide-kongressen og sjakk 
-OL. Men reisen var på ingen måte en 
ferietur. Hensikten med reisen var at 
USF-akademiet også tok del av mar-
kedsføring av akademiet samt også 
lærte seg hvordan man knytter nyttige 
kontakter, tørre å stå på scenen og frem-
føre et program og ikke minst for å forstå 
litt mer hva som skal til for å arrangere 
større sjakkarrangement. Deltagerne i 
USF-akademiet er tenkt til å bli fremtidi-
ge ressurspersoner i sjakknorge på flere 
nivåer. Sjakk akademiets skole har gått 
over to år og ble avsluttet med reisen til 
Chennai. 

De to årene har vært fulle av kunn-
skap og læring for akademiets elever og 
har vært kyndig ledet av Geir Nesheim 
og Malgorzata (Malgosia), som også var 

med som svært kompetente reiseledere 
og programansvarlige for reisen. 

Det var take- off fra Gardermoen tirs-
dag den 2.8  kl.06.35 og vi landet etter en 
lang reise i Chennai tidlig på morgenen 
den 3.8 og fikk sjekket inn på hotellet 
kl.03.00. Det ble en kort natt og vi var 
i gang med det ambisiøse progammet 
allerede kl.10.00 på morgenen. Etter 
programmøte i lobbyn dro vi av gårde til 
venue området (expo) som lå ca. en og 
en halv times kjøring fra vårt hotell, Ibis 
Chennai Sipcot. 

Trafikken i India er en opplevelse i seg 
selv og Geir kalte det for en skrekkfilm. 
Men inderne har overraskende god kon-
troll og vi kom oss frem selv i den verste 
rush-trafikken.  

Overalt i hele Chennai har de satt opp 
reklameplakater for Chess olympiaden 

og det var malt svart og hvite sjakkru-
ter over absolutt hele byen, mil etter mil 
langs veiene. Morsomt! 

På venue, expo området, som var 
enormt, gikk vi rett inn til paviljongen 
til Fide Social Commission som ledes av 
Geir Nesheim. Social Commission jobber 
blant annet med

• Chess in slums, 
• Chess for refugees 
• The infinite project project 
• Chess for children with ASD. 
• Chess for disabled 
• Chess for freedom – chess in prisons
• Sjakk i skolen 
• Chess and the ageing brain
• USF – akademiet 
• Smart families chess program 

TEKST OG FOTO: Livia Lindstad 

og Sofie Ratamo

Etter en veldig interessant dag reiste 
vi tilbake til hotellet ved 18.00 tiden for å 
dusje og gjøre oss klare til å være med på 
Bermuda Party på Radisson Blu. Vi var 
kun på Bermuda party i tre timer fordi vi 
hadde et tett program dagen etter. Men 
det var kjempegøy, og USF-akademiet var 
blant annet på scenen. Gøy å gå rundt å 
se alle sjakkstjernene som koste seg med 
god mat og drikke i «tusen og en natt stil». 

Torsdag morgen dro vi tidlig fra ho-
tellet til Leela Palace hotell der Fides av-
stemning om ny Fide leder skulle gå av 
stabelen samt flere andre Commissions. 
De fleste delegater for Fide bodde også 
på dette hotellet. Vi deltok blant annet på 
commission for Rules og her gikk debat-
tene kraftig for seg. Lærerikt å se hvordan 
det jobbes, og hvordan beslutninger blir 
tatt i Fide. 

Vi dro så videre til Sheraton Grand 
som er hotellet til de norske OL-spiller-
ne. Her møtte vi de fleste av de norske 
spillerne og to representanter for den 
norske ambassaden i India.  Det var en 
hyggelig og avslappet lunsj. På slutten av 
lunsjen fikk USF-akademiet stille spørs-
mål til de norske spillerne og stilte blant 
annet det modige spørsmålet til Magnus 
om han kan komme til å angre på at han 
ikke forsvarer VM-tittelen. Magnus svarte 
godt for seg og var klar på at avgjørelsen 
er godt gjennomtenkt, men at det er få 
valg i livet man tar som man er hundre 
prosent sikker på.  

Fra lunsjen dro vi til expo igjen og 
hadde med oss representantene fra am-
bassaden. Vi møtte blant annet CEO for 
Premier chess academy og flere meget 
interessante sjakkforbindelser. Anders 
ble intervjuet av avisen The Hindu. So-
fie, Live og Livia ble også intervjuet av 
flere forskjellige indiske mediekanaler. 
USF-akademiet skapte mye oppmerk-
somhet og for hver meter vi gikk, kom 
det indier som ville ta fotografier sammen 
med oss. Vi følte oss litt som superstars. 

Dagen ble avsluttet med møte med 
Jøran Aulin -Jansson på Leela Palace 
Hotel. Han fortale en del om prosessen 
rundt valg av ny Fide president. 

Fredag den 5.8 startet vi igjen tidlig 

→

USF-akademi-del-

tagerne fikk også 

tid til litt sjakkspil-

ling i Chennai!
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og tok en utflykt i Chennai og besøkte to 
flotte templer. 

Fredag ettermiddag reiste vi tilbake 
til expo og USF-akademiet hadde blant 
annet en presentasjon på scenen om hva 
USF-akademiet er og gjør samt formålet 
med akademiet. 

Geir hadde en presentasjon hvor han 
redegjorde for hva som skal til (gjør det 
selv liste, punkt for punkt) for å lykkes 
med å organisere egne prosjekter innen 
sjakk. På veien hjem fikk bussen vår 
punktering midt på veien og en hand-
lekraftig bussjåfør måtte først skaffe et 
nytt dekk og så skifte det. Alt gikk bra til 
sist. Vi avsluttet fredagskvelden med en 
felles middag på en lokal autentisk indisk 
restaurant som visstnok aldri hadde hatt 
skandinaviske gjester før. Så hele staben 
måtte i tur og orden komme ut og se på 
oss. Det var en ny opplevelse og sterk, 
men veldig god mat. 

Lørdag morgen hadde vi tid til en rask 
tur til et stort kjøpesenter i Chennai, Pho-
enix marketcity, der det ble mulighet for 
litt shopping. 

Så bar det av gårde til flyplassen og en 
lang reise hjem. 

Alt i alt har det her vært en helt fantas-
tisk tur med veldig dyktige ledere i Geir og 
Malgosia. De har ikke bare laget et godt 
å lærerikt program, men også tatt utrolig 
godt vare på deltagerne fra USF-akade-
miet. Det har vært god stemning, mye lat-
ter, mange nye inntrykk, masse læring, 
kjempegodt kameratskap og ikke minst 
skapt fine minner for alle som var med 
på turen. 

Med hilsen fra 
Livia Lindstad og Sofie Ratama 

 

 

 

↑

Programansvarlig i USF-akademiet Geir 

Nesheim og nyvalgt visepresident Jøran 

Aunlin Jansson under kongressen til FIDE.

K Kvisla, Johannes L (2200)
k Grimsrud, Øyvind (1632)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Det er sjelden rating, titler eller meritter er 
nok til å avgjøre et sjakkparti. Ratingfor-
skjellen skulle tilsi at dette er enkel match 
for hvit, men Grimsrud hadde andre pla-
ner - en sjeldent utspekulert åpningsfelle 
fikk en av Norges mest rutinerte turne-
ringsspillere ut på glattisen på direkten. 
Johannes "Bambi" Kvisla hadde imidlertid 
tatt med seg skøyene, og etter knall og 
fall i åpningen ble det likevel favorittseier.

1.d4 d5 2.Lf4 h5!? 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(
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6-+-+-+-+&

5+-+p+-+p%

4-+-zP-vL-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+PzPPzP"

1tRN+QmKLsNR!

xabcdefghy

Her hadde det vært på sin plass med et 
par ekstra utropstegn og spørsmålstegn - 
for et trekk! Her kan hvit gjøre nesten hva 
som helst, men ikke teksttrekket.

3.e3? Rett i fella med begge hendene 
i kakeboksen. Etter 3.Sf3 ser den sorte 
bonden på h5 litt tåpelig ut, men det er 
fortsatt et parti som gjenstår her - en mor-
som sjanse å ta mot ratingfavoritten.

3...e5! 4.Lxe5 f6 Løperen er fanget. Nå 
må Kvisla avgjøre hvordan han ønsker 
at løperen skal bøte med livet samtidig 
som han må finne frem barbermaskinen 
– skjegget tyter ut av postkassen.

5.Sf3 Det var nok hakket bedre å tvinge 
sort til å gjøre flere fremstøt foran egen 
konge med 5.Lf4 g5 6.Se2 men sort har 
fortsatt begge hender på rattet etter 6...
Lh6.
5...fxe5 6.Sxe5 

XABCDEFGHY

8rsnlwqkvlntr(
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To bønder i bytte mot en offiser er ikke 
nok i skolegården engang - her er det 
oppoverbakke for hvit, selv om det er 
noe kompensasjon på grunn av sorts litt 
luftige kongestilling.

6...Lf5 7.Df3 g6 8.Ld3 Se7 9.Sc3 Lg7 
10.Lxf5 gxf5 11.0–0–0 Dd6 12.Sd3 
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Hvit har utviklet seg fint, men sort har 
fortsatt overtaket. Nå gjelder det å stable 
sammen en sunn oppstilling for sort - og 
helst få gjennomført rokade brennkvikt.

12...Sd7 13.Sf4 Sf6 14.Sb5 Dd7 15.Se6!? 
Truer gaffel og offiser - et mentalt slag 
i mageregionen for sort, men Grimsrud 
holder hodet kaldt.

15...Kf7 15...Dxe6? går rett i familiegaffe-
len etter 16.Sxc7+!

16.Sbxc7 Tac8 Etter det fikse 16...Lh6! 
skal hvit slite med å få begge hestene ut 
i god behold.

17.Sg5+ Kg6 Kongen står nok tryggere 
etter 17...Kg8.

18.Sce6 Da4? Dobbelangrep på a2 og c2, 
men hvit har en løsning.

19.Kb1 Det naturlige trekket.

19.c3! Dxa2 20.Dg3 og her viser maskinen 
den frustrerende evalueringen "0.00". 
Undertegnede sliter med å finne ut hvor-
for, og ønsker alle lesere lykke til.

19...Txc2? 19...Dxc2+ Slå ut bonden med 
sjakk er naturlig og vinner litt tid for sort. 
20.Ka1 h4! Dekker det viktige feltet på 
g3 og sikrer et solid overtak for sort. Her 
hadde Grimsrud ratingfavoritten på gaf-
felen.

20.Dg3! Hvit er rask på labben og øyner 
en farlig avdekkersjakk mot den sorte 
kongen.

20...h4? 
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Sort hadde fortsatt alle muligheter, men 
kjente nok på presset her. Etter denne 
katastrofen er det faktisk forsert matt i 
tre trekk!

Det er helt åpent etter 20...Thc8 og her 
er det sort som truer matt i tre trekk med 
21..Txb2+.

21.Sf4+ Her er det fristende å skrive at 
"den finner selvsagt en spiller av Kvislas 
kaliber", men vi skal ikke glemme star-
ten på dette partiet. Hvit har imidlertid 
ristet det av seg, og avgjør effektivt her. 
21...Kh6 22.Dxh4+ og svart ga opp fordi 
22...Sh5 23.Dxh5# blir matt.

1–0

 



68 Norsk sjakkblad 01 / 2022 69

Kristian Stuvik Holm med 
stormesternapp på turné

Regjerende norgesmester Kristian Stuvik Holm er en av landets beste spillere, og 
satser i disse dager tungt mot stormestertittelen. Etter en actionfylt sommer med 
turnering i Teplice, Benasque, Sevilla og Andorra – en tur et relativt anerkjent 
rockeband kunne vært fornøyd med - er Hamars store sønn nå ulidelig nære å bli 
Norges 18. stormester.

TEKST OG FOTO: Kristian Stuvik Holm

Min sjakksommer startet allerede i juni 
med en «oppvarmingsturnering» i Te-
plice i Tsjekkia. Der stilte også Tor Fred-
rik Kaasen og Evgeny Romanov på start-
streken i det som var et tøft felt med flere 
sterke stormestere. 

Kort fortalt endte det greit for min del 
med fem ratingpoeng i sekken, men et par 
irriterende tap med de hvite brikkene mot 
stormestrene Daniel Fridman og Evgeny 
Postny var et skår i gleden – det kunne 
blitt så mye bedre. Hovedpoenget her var 
riktignok å spille seg varm i trøya og ban-
ke vekk litt rust for et realt sjakkmarathon 
sto for tur i juli.

Allerede en uke etter Teplice var det 
duket for avreise til Spania, og i den uken 
hadde jeg jobbet godt med det jeg følte 
var under pari i Tsjekkia – nå skulle jeg 
kline til!

Tropevarme, flyt og stormesternapp

Reisen til Benasque i Spania startet gry-
tidlig i starten av juli. Fly til Barcelona, 
deretter tog til Zaragoza og en kjøretur 
på drøye tre timer etter det. Benasque er 
en gigantisk turnering og et åpent felt, 
og derfor var de første runden tøffe med 
flere partier mot lavere rangert motstand 
– kravet for å ta stormesternapp er såpass 
tøft at så lite som et eneste dårlig parti her 
kan velte hele turneringen, men jeg kom 
greit fra det. 

For øvrig er Benasque utrolig vakkert, 
og turneringen foregår i flott landskap i 
en liten landsby helt øst i Spania – på 
grensen til Andorra. Stedet er omringet 
av store fjell og er et populært sted for 
skiglade turister på vinteren. For min del 
handlet det riktignok mest om å få god 
fart ned mot hoppkanten og å ikke «lande 
på kulen» i innspurten av turneringen.

En viktig faktor for meg her var sen 
rundestart med parti hver dag kl 16.00 i et 
stort spillelokal, en gymsal, ved siden av 
landsbyens (eneste) fotballbane. Tempe-
raturen i lokalet var behagelig selv om det 
var rundt 30 grader utendørs. Med et slikt 
klima i sydligere strøk lot nok mange seg 
friste av muligheten til utenomsportslige 
aktiviteter og leskende drikke til sent på 
kveld – jeg lot meg ikke friste. 

Etter en surt tap mot en cubansk stor-
mester i sjette runde så jeg stormester-
nappet forsvinne i det fjerne, men gode 
resultater de siste rundene gjorde vei i 
vellinga – særlig et overraskende enkelt 
vinstparti i siste runde, som for øvrig sik-
ret meg mitt tredje og siste stormester-
napp. Det var deilig, det!

Stuvik Holm spilte en rekke flotte parti-
er på tur, og har kommentert to av disse for 
Norsk Sjakkblad. Partiene er mot to sterke 
tittelspillere, IM Martines og FM Escarta 
Lascasa, fra henholdsvis åttende og nien-
de runde. De to seirene var livsviktige for 

å kunne kjempe om stormesternapp i siste 
runde.

 Vi lener oss tilbake, kvesser pennen, 
finner frem popcornet og fester setebel-
tene. Først ut er seier mot en interna-
sjonal mester som tilbake i 1993 spilte 
remis mot verdensstjernen Kortsjnoj.

Kristian Stuvik Holm (2463) – Angel 
Martines (2241)

K Holm, Kristian Stuvik (2463)
k Martines, Angel (2241)

Kommentarer av Kristian Stuvik Holm

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Sc6 
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Han hadde spilt Dragen hele livet og had-
de tidligere en remis mot Kortsjnoj i 1993.

9.0–0–0 d5 10.exd5 Hovedvarianten. 
Andre trekk er 10. De1 og 10. Kb1.

10...Sxd5 11.Sxc6 bxc6 12.Ld4 e5 13.Lc5 
Te8 13...Le6 er et tematisk kvalitetsoffer 
som er mye spilt. Hvit blir ikke for grå-
dig og spiller heller 14.Se4 Te8 15.h4 h6 
16.g4 Dc7 med en teoretisk mye debattert 
stilling med jevne sjanser, som i partifort-
settelsen.

14.Se4 Dc7 
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Giris nye anbefaling som nærmest forsert 
leder til et kjipt sluttspill for sort.

15.h4 f5 16.Sd6 Td8 17.Sxc8 Taxc8 18.h5 
Sb6 19.Lxb6 Txd2 20.Lc4+ Et smart mel-
lomtrekk som utvikler løperen "gratis". 

20...Kf8 21.Lxc7 Txd1+ 22.Txd1 Txc7 
23.hxg6 Lh6+ 24.Kb1 hxg6 25.Td6 Kg7 
26.b4
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Dette var preppen min. Her var første 
gang han brukte tid og han gikk feil med 
en gang.

26...Tb7 26...Lf4 Dette er eneste trekket 
da sort får et tempo ekstra ift partiet. Va-
rianten videre hadde jeg preppa, men er 
remis ved beste spill fra sort. 27.Te6 Tb7 
28.a3 a5 29.Ka2 axb4 30.a4 Ta7 31.Kb3 
c5 er et eksempel på hvordan sort kan 

Gaten som Kristian bodde i under 

turneringen i Benasque.
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forsvare seg her.

27.c3 Nå er det allerede tapt for sort!

27...c5 28.b5 Lf4 29.Te6 Td7 30.a4 Kh6 
31.a5 Hvit vinner kappløpet.

31...e4 32.fxe4 fxe4 33.Txe4 Lc7 
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Prøver seg på festning etter a6 Lb6, men 
misser partifortsettelsen.

34.b6 Ld8 34...axb6 35.a6 Ved ulikefar-
gede løpere handler det ikke om antall 
bønder, men kvaliteten på bøndene.

35.Lb5 Resten er plankekjøring.

35...Tf7 36.Te8 Lf6 37.Lc4 Td7 38.Le6 
Tg7 39.Lc8 axb6 40.axb6 Lh4 41.Kc2 
Tf7 42.Kb3 Tf1 43.Kc4 Tb1 44.Th8+ Kg5 
45.Txh4 Kxh4 46.Kxc5

1-0

Hetebølger i Sevilla - iskald bukk 
ødela

Premieutdelingen i Benasque startet 
22.30 på kvelden og varte helt til 00.30 
– en langdryg affære. Da var det bare å 
kaste seg i en taxitur på rundt fire timer 
for å komme seg avgårde til Sevilla via 
Barcelona.

Turen var verdt det – Sevilla er en fan-
tastisk by, men på dette tidspunktet var 
hetebølger. Med en temperatur på over 
30 grader – selv midt på natten – så var 
det en utfordring i seg selv for en lettere 
rød nordmann. Spanjolene liker å starte 
sent, så også her var det rundestart godt 

ut på ettermiddagen, foruten én dobbel-
runde i tilleg til at den klassisk grytidlige 
sisterunden startet så tidlig som 09.00 
(grøss).

Med det siste stormesternappet i boks 
allerede før turneringen startet kunne jeg 
spille med litt lavere skuldre, men fullt så 
lave skuldre som jeg hadde i sjette runde 
var ikke nødvendig. Med hvit mot en sterk 
spiller på 2300 måtte jeg bite i gresset 
etter en kjempetabbe, men heldigvis ble 
ikke turneringen verre enn at ratingregn-
skapet endte i balanse. 

Avsluttet remisfest i Andorra med 
seier

Premieutdelingen her var heldigvis ferdig 
litt tidligere, så etter en overnatting i Bar-
celona sto Andorra for tur, og her hadde 
jeg blant annet besøk av min far, i tillegg 
til at Mads Vestby-Ellingsen og Ulrikke 
Langvik deltok. Anniken Vestby tok som 
alltid flotte bilder, noe jeg håper bladets 
lesere får glede av (selvsagt, red. anm)

Det må sies at Andorra La Vella var et 
litt mindre spennende sted enn Sevilla, 
så dagene gikk stort sett til forberedelser 
og litt utforskning av nærområdet, men 
det var lite å klage på med flotte spille-
forhold og perfekt temperatur. Samtidig 
var det deilig å kunne treffe en del nord-
menn etter flere turneringer som eneste 
nordmann, men at det skulle ende med et 
tøft oppgjør mot Vestby-Ellingsen i sis-
te runde så jeg ikke komme. Heldigvis, 
for min del, klarte jeg å vinne partiet og 
avslutte bra etter en middels turnering. 
Det er hyggelig å spille remis, men her 
ble det litt for mange mot lavere rangerte 
spillere – sånn blir det kanskje etter fire 
turneringer på rappen.

Status etter turneen var en gevinst 
på 24 ratingpoeng og et stormesternapp 
– endelig! Snart kan jeg forhåpentligvis 
kalle meg stormester, men det gjenstår 
ennå noen ratingpoeng.

I skrivende stund har Kristian en 
rating på 2479 og mangler dermed 21 
poeng for å kunne kalle seg stormes-
ter.

→

Spisegaten i Sevilla.

Nytt IM-napp til  Jens Ingebretsen
Suksess i Manhems Schackveka

Etter en fantomavslutning sikret 18-åringen seg et nytt napp 
i IM-tittelen i Sverige. Turneringen gikk av stabelen i perio-
den 6. til 14. august, og markerer et nytt stort steg i retning 

ny tittel for Ingebretsen.

Ungguttens første napp i den gjeve 
tittelen kom helt tilbake i 2018 da han, 
overraskende for mange, klinket til med 
en kjempeprestasjon i Xtracon-turnerin-
gen. Den andre inntegningen i IM-tittelen 
har latt vente på seg, men den andre uken 
i august ble det både stormesterskalp, 
pallplass og IM-napp på Ingebretsen.

Har tatt tid å stabilisere seg

Ingebretsen ble nummer tre i IM-grup-
pen i Manhems Schackvecka, en festival 
i Göteborg, i kamp med en haug lovende 
spillere – inkludert klubbkamerat Semen 
Mitusov. Sistnevnte har hatt for vane å ta 
store steg i hver turnering siden han kom 
til Norge som flyktning i vår, men måtte 
denne gangen innfinne seg med et resul-
tat litt i minus med 5 poeng og fjerdeplass 
– et helt poeng bak Ingebretsen.

På spørsmål om hvordan det nå føles 
å «endelig» klare å følge opp sitt første 
IM-napp er Ingebretsen først og fremst 
glad for resultatet, og reflekterer rundt 
reisen fra Xtracon til Göteborg.

- Det begynner å bli et par år siden 
det første nappet. Den gange tenkte jeg 
nok at de neste ville komme raskt etter, 
men det har blitt åpenbart for meg at det 
tar tid å stabilisere seg på et nytt nivå 
etter store steg, reflekterer Ingebretsen, 
og legger til:

- Jeg hadde nok litt stang inn den 
gangen, mens det har vært mye stang ut 
de siste årene. Det er derfor veldig dei-
lig, og ikke minst motiverende, å ende-
lig komme meg videre mot IM-tittelen.

Ikke bekymret etter treg start: - Det 
gikk som jeg hadde håpet

Etter skarve 1,5 poeng på de fire første 
rundene kunne en mer nervøs spiller fått 
kjenne på presset, men Ingebretsen for-
teller selv at han var ved godt mot. 

- Hvordan var turneringen, hadde du 
full kontroll underveis eller var det et spe-
sielt tidspunkt hvor du virkelig fikk troen 
på at det kunne gå?

- Uansett idrett, er nok noe av det 
første man lærer å ta én ting av gan-
gen. Dette er jo veldig lett og si, men 
man begynner jo alltid og tenke litt på 
turneringen i sin helhet og flere partier 
surrer ofte i hodet samtidig, forklarer 
OSS-spillere.

Han hadde på forhånd fått vite at han 
skulle møte turneringens tre høyest rate-
de spillere med de sorte brikkene de fire 
første rundene – en knalltøftt start. 

- Jeg visste derfor at det kunne bli en 
tøff start, men at jeg hade gode sjanser 
i andre halvdel av turneringen, analy-
serer han. 

Med en fenomenal avslutning hvor 
han tok hele 4,5 poeng på de siste fem 
rundene holdt det akkurat til IM-napp, 
tredjeplass og fin ratingfremgang for 
sympatiske Ingebretsen – og nå ser han 
frem til videre jakt på tittelen internasjo-
nal mester.

- IM-tittelen er det åpenbare målet, 
så da gjenstår det drøyt 40 ratingpoeng 
og et napp til. Gleder meg til turnerin-
gen på Fagernes i høstferien hvor det er 
gode sjanser til både rating og nytt napp. 

Ellers vurderer jeg å ta et friår etter vide-
regående for å se hvor jeg kommer med 
sjakken. Vi får se, avslutter han.

Ingebretsen har kommentert et av 
hans viktigste seire i turneringen i ferden 
mot IM-napp, nemlig seieren mot den ru-
tinerte stormesteren Thomas Ernst.

K Ingebretsen, Jens (2325)
k Ernst, Thomas (2323) 

Kommentarer av Jens Ingebretsen

Etter et tøft tap i første runde, var jeg klar 
for et godt parti med de hvite brikkene i 
runde to. Motstanderen var veteranen og 
stormester Thomas Ernst, som har skal-
per mot spillere som Adams og Shirov 
fra tidligere. Svensken er for øvrig også 
professor i matematikk.

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 
5.Ld2 
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I møte med en stormester med erfaring i 
Grunfeld-forsvaret tilbake til 80–tallet, 

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Sören Svensson
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valgte jeg denne mer sjeldne varianten 
for å lokke kjent fisk ut på grumsete vann. 
Idéen med trekket er å kunne slå tilbake 
springeren på c3 med løperen, som da vil 
kunne hamle opp med det som ellers er 
svarts ess i Grunfeld-stillinger: løperen 
på g7.

5...Sb6 Selv om 5.Ld2 ikke er hoved-
trekket, er det en kjent variant alle 
Grunfeld-spillere må ha kjennskap til. 
Motstanderen min spilte derfor raskt 
springeren tilbake til b6.

5...Lg7 En annen måte å spille på for 
svart. 6.e4 Sxc3 7.Lxc3 0–0 8.Dd2 Hvit 
har et kraftig sentrum, og er klar til å møte 
c5 med d5. Carlsen vant et fint parti mot 
Nepo fra denne stillingen i 2020.

6.e3 Lg7 7.h4 h5 8.Sf3 0–0 Umiddelbart 
ser svart ut til å være fornøyd. Hvit sin 
bonde ser beskjeden ut på e3, og løperen 
på d2 gjør ikke stort mer enn å puste bon-
dekjeden i nakken. Men, ting er ikke like 
lett for svart som det ser ut. Springeren 
på b6 gjør det vanskelig å bryte hvits sen-
trum med c5, fordi hvit alltid kan ta med 

et tempo på den nevnte hesten. I tillegg 
møter svarts komme overraskende fort 
problemer etter mitt neste trekk:

9.Sg5! Etter å ha lokket den svarte bon-
den til h5, er det få brikker som kan hamle 
opp med springeren på g5. Når løperen 
kommer til e2 må svart plutselig se opp 
for Lxh5 og andre angrepsidéer. Et annet 
skjult poeng med Sg5 er at det blir van-
skelig for svart å utvikle springeren på b8.

9...e5 Det mest naturlige trekket i stillin-
gen. Svart bryter opp sentrum før det er 
for sent.

9...S8d7? Svart forbreder både c5 og e5, 
men.. 10.g4! Og svart er allerede i trøbbel. 
10...hxg4 11.h5! gxh5 12.Dc2 Sf6 13.0–0–
0 Hvit har ofret to bønder, men har et knu-
sende angrep og en vunnet stilling. Txh5 
er en trussel, og svart sitt motangrep mot 
hvit sin konge har ikke engang begynt.

10.dxe5 Lxe5 11.Le2 S8d7 12.Dc2 Sf6 
13.e4 
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Bonden på e4 skjermer utsikten til flere 
av svarts brikker. Begge svarts springere 
hadde stått fint på d5, og løperen på c8 
skulle gjerne angrepet dronningen fra f5 
på riktig tidspunkt. Bondetrekket åpner 
også opp for videre framsteg i sentrum 
med f4 og e5.

13...De7 14.0–0–0 Ld7 15.f4 Ld4 15...
Lxc3? Ville gitt hvit full kontroll over de 
svarte feltene på kongefløyen og en helt 
vunnet stilling. 16.Lxc3+– med seier for 
hvit.

16.e5 Sg4? Sjakkspillere skal ha godt be-
talt for ikke å flytte springere til utposter 
når sjansen byr seg, men her er det fak-

tisk en tabbe. Hvit sine hester kommer 
nå raskt galloperende mot svarts konge.

16...Lxc3 17.Lxc3 Sfd5 18.Ld2 c5 Svart har 
gitt bort sin viktige svartfeltsløper, men 
har til gjengjeld en godt plassert springer 
på d5 som er en plage for hvit. Angrepet 
til hvit har også stoppet, mens svart raskt 
får motspill i c-linjen.

17.Sce4 Lf5? En avgjørende tabbe fra 
den svenske professoren. Herfra og inn 
ruller hvits angrep raskere enn steinen 
til Dylan.

17...Kh8 Dette profelaktiske kongetrekket 
ville holdt liv i stillingen til svart. Poenget 
er at springeren ikke lenger lander på f6 
med sjakk i mange varianter. Likevel har 
hvit et komfortabelt overtak i stillingen, 
og et godt timet Lc3 vil rask kunne sende 
død og fordervelse ned den lange diago-
nalen mot kongen på h8.

18.Lxg4 hxg4 18...Lxg4 19.Sf6+ Kg7 
20.Sxg4 hxg4 21.h5 Dc5 22.h6+ Kh8 
23.Dxc5 Lxc5 24.Lc3 Hvit har flere veier 
til seier, men denne stillingen er enkelt 
vunnet takket være monsteret på c3 og 
bonden på h6.

19.h5 Kg7 20.g3?! 
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Et litt tamt trekk i kampens hete, men da 
jeg ikke fant noen konkret vei til svarts 
konge, virket dette solide trekket natur-
lig. Det åpenbare poenget er å beskytte 
bonden på f4 som i noen varianter henger 
etter Lc3–Le3+, mens det skjulte poen-
get ligger i at dronningen kan hoppe inn 
i h-linjen etter at løperen på d2 flyttes 
unna.

20.hxg6 Lxg6 21.Th7+! Lxh7 22.Sxh7 
Th8 (22...Kxh7 23.Sf6+ Og dronningen 
kommer til h7 i neste trekk.) 23.Th1 Hvit 
vil flytte springeren til g3, og deretter hop-
pe til enten f5 eller h5. Svart sin stilling 
er håpløs.

20...f6? I en presset stilling gjorde mot-
standeren min sin avgjørende tabbe.

20...gxh5 Svarts beste forsøk. 21.Txh5 
Th8 Svart ser ut til å ha ridd av stormen, 
men hvit har et utrolig trekk.. 22.Sh7! Lø-
peren på f5 er under angrep, og etter: 22...
Lxh7 23.f5! er det hvit som er i førerse-
tet. 23...Lxe5 24.f6+ Lxf6 25.Txh7+ Txh7 
26.Sxf6 Th2 27.Df5 Dxf6 28.Lc3 Dxc3+ 
29.bxc3+– og hvit vinner.

21.hxg6 Lxg6 22.exf6+ Txf6 23.Lc3 
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Det var flere veier til seier tidligere, men 
denne var i mine øyne den enkleste og 

mest åpenbare.

23...Lxc3 23...c5 Løser ingen problemer 
for svart. 24.Dh2 Poenget bak g3. 24...
Lxe4 25.Tde1 Store problemer i både h- 
og e-linjen for svart - stillingen er tapt.

24.Dxc3 Lxe4 25.The1 Kf8 26.Sh7+! 
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Det siste presise trekket som fullfører 
angrepet.

26...Dxh7 27.Dxf6+ Kg8 28.De6+

1–0

Vinner av IM-gruppen ble Milton Pantzar 
fra Sverige med hele 8 (!) poeng, mens 
landsmann Kaan Kucuksari ble nummer 
to med 7,5 poeng – de to svenskene var 
dermed i særklasse. Også sistnevnte tok 
en IM-norm.

Manhems Schackveka, IM-gruppen

1 IM Milton Pantzar, Västerås SK 8

2 FM Kaan Kucuksari, Lunds ASK 7.5

3 FM Jens Ingebretsen, OSS 6
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Sjakkquiz
Nina Hagesæther var en medaljegrossist i aldersbes-
temte NM på 90-tallet før hun tok pause fra sjakken. 
En lang pause. Etter over 20 års fravær fra brettet har 
hun gjort comeback over sjakkbrettet med 3. plass i 
Klasse 1 i årets landsturnering. 

- Jeg kan nesten ingenting om sjakk, verken om per-
soner, åpninger verv eller hva det måtte være. Jeg har 
ikke fulgt med i timen, for å si det sånn. Men det kan 
jo bli noen rette likevel, sier Nina før vi startet.

6 rette: Det er jeg godt fornøyd med. Over all forventning! 
Men jeg er litt skuffet over at ingenting av det jeg hadde lest 
meg opp på i forkant av quizen ble spurt om. Jeg har prøvd å 
lese meg opp på en del typiske fakta, høyeste ratede menn 
og damer, Fischer-Spassky og mye annet, men til ingen 
nytte, smiler hun.

TEKST: Kristoffer Gresli

FOTO: Anniken Vestby

Prøv deg selv!

1. Hvilke ti spillere representerte Norge i årets sjakk-OL?
2. Hvor mange springere kan du plassere ut på et sjakkbrett uten at noen av dem kan ta hverandre? 
3. Hva het den andre verdensmesteren i sjakk?
4. Hvor mange presidenter har det vært i Norges Sjakkforbund dette årtusenet?
5. Det er to spillere med 8 NM-titler i sjakk (Landsturneringen), hvem er dette?
6. Magnus Carlsen er tidenes høyeste ratede sjakkspiller. Hvor høy har hans langsjakkrating vært?
7. Apropos høy rating, hvilken spiller er den yngste som har kommet inn blant verdens 100 høyest ratede spillere? 
8. Finner du sorts matt i to trekk?
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9. Hva heter mattbildet som nå er laget i stillingen over?
10. Hvem spilte partiet?

Fasit finner du på side 96.

1. Hvilke ti spillere representerte Norge i årets sjakk-OL?

Det tror jeg kanskje at jeg vet. Jeg så litt av partiet til Alena, så damelaget vet jeg: Det er Sheila, begge Machlikene, Alena 
og Maud. Laget i åpen klasse er Magnus, Jon Ludvig og Frode Urkedal. Uff. Kan jeg ikke hele laget? Aryan skulle vel være 
med, da mangler jeg bare én. Stakkars, jeg kan ikke glemme Johan-Sebastian! Huff, det satt langt inne!

2. Hvor mange springere kan du plassere ut på et sjakkbrett uten at noen av dem kan ta hverandre? 

Å nei, sånt er så vanskelig, jeg er så dårlig på å visualisere feltene og koordinatene, jeg blander både bokstaver og tall. Jeg 
må bare gjette. Sikkert mindre enn halvparten? Nei, vent. Halvparten av fargene! 32!

3. Hva het den andre verdensmesteren i sjakk?

Oi. Jeg vet ikke den første engang. Her må jeg bare si pass. Har ikke peiling!

4. Hvor mange presidenter har det vært i Norges Sjakkforbund dette årtusenet?

Her må jeg også bare gjette. Jeg hadde håpet du skulle spørre om nåværende eller forrige. Simen, Joachim og Madsen. 
Det er tre, men det skifter kanskje ikke fult så ofte. La meg gjette én president annethvert år? 10? Nei, det er kanskje litt 
ofte, jeg runder ned til 8! 

5. Det er to spillere med 8 NM-titler i sjakk (Landsturneringen), hvem er dette?

Uff, her må jeg bare gjette. Det blir mye gjetting? Jeg sier Simen Agdestein som den ene og gjetter Berge Østenstad som 
den andre. Han vet jeg har mange. 

6. Magnus Carlsen er tidenes høyeste ratede sjakkspiller. Hvor høy har hans langsjakkrating vært?

Jeg skal innrømme at jeg Googla kjapt før du ringte, men det var Magnus sin nåværende rating 2864. Han har vært høyere. 
La meg si 2887?

7. Apropos høy rating, hvilken spiller er den yngste som har kommet inn blant verdens 100 høyest rate-
de spillere? 

Jeg spilte bare sjakk, jeg, jeg fulgte ikke med på så mye rundt sjakken. Igjen må jeg bare gjette, men siden så mye er Mag-
nus, er det lett å bare gjette ham her! 

8. Finner du sorts matt i to trekk?

Det gjør jeg! Det er selvfølgelig Dh5, bonde slår h5 og Th4 matt! 

9. Hva heter mattbildet som er laget?

Det er ikke kvelermatt, selv om springeren er involvert. Og der er jeg helt blank. Pass!

10. Hvem spilte partiet?

Igjen må det bare bli gjetting, men siden det er størst sannsynlighet for at Magnus Carlsen er rett, og jeg er statistiker, 
gjetter jeg på at Magnus var en av spillerne. 



Rosecupen i Molde

Ålesund Grand Prix

Gjøvik Grand Prix
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Norges Grand Prix over 
hele landet

Det er ikke hverdagskost med flere stor-
mestere på startstreken i en norsk hel-
geturnering, men Rosecupen Grand Prix 
er ikke hvilken som helst turnering – ar-
rangørene har siden pandemien trappet 
opp satsingen, og til Norsk Sjakkblad 
utttrykker klubbleder Tor Wetle Hoem 
viktigheten av « å ta sjakken seriøst».

- I dagens virkelighet satser vi på 
turneringer med ordentlige spillefor-
hold, forteller han, og viser til lokalene i 
Scandic Alexandra. 

Turneringen kunne mønstre stormes-
trene Frode Urkedal og Lars Oskar Hau-
ge på startstreken, men disse fikk hard 
kamp fra ukrainske Vladyslav Larkin – 
en sterk internasjonal mester som holdt 
begge stormestrene til remis. 19-åringen 
er en av mange som har blitt berørt av kri-
gen mellom Russland og Ukraina, men 
han virket topp fokusert og var den eneste 
som klarte å ta poeng fra turneringsvin-
ner Urkedal.

Satser videre: - Vi er ferdige 
med gymsaler

Hoem forteller videre at arrangøren er 
opptatt av at det er «ryddig, gode premier 
og god plass», og understreker at Rosecu-
pen Grand Prix skal være noe annet enn 
en anonym helgeturnering.

- Vi er ferdig med gymsaler, trange 
møterom og plastbrett. Vi må ta sjakken 
seriøst, og neste år satser vi på at hele 
turneringen blir liveoverført, sier han, 
og legger til at det også blir en pinsetur-
nering i Molde neste år.

Rosecupen GP ble spilt i Molde fra 3. 

til 6. juni med to runder hurtigsjakk og 
fem runder langsjakk. Det var 95 delta-
kere fordelt på to grupper.

Urkedal suveren – Gilmessen til 
topps etter målfoto 

Stormesterduoen Hauge og Urkedal spil-
te simultan før turneringsstart mot lokale 
næringslivsaktører, men virket ikke å ha 
brukt for mye krefter på dette – sistnevnte 
hadde pakket med seg dampveivalsen til 
Molde, og etter en seier innbyrdes opp-
gjør mot Hauge i fjerde runde så han seg 
aldri tilbake. Med sterke 6,5 av 7 mulige 
poeng ble det klar seier med et helt po-
engs margin ned til Hauge og Larkin.

´

K Urkedal, Frode (2543)
k Hauge, Lars Oskar (2526) 

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.d4 f5 Hauge er tro mot egen stil og in-
viterer til ubalansert spill med Hollandsk 
åpning.

2.Lg5 Urkedals spesialitet. Dersom sort 
utvikler hesten, som man normalt gjør på 
autopilot, så blir resultatet en lite fristen-
de dobbeltbonde.

2...h6 Hvit er veldig fornøyd etter 2...Sf6 
3.Lxf6 exf6 4.e3 Hvor sorts løperpar ikke 
er nok til å veie opp for den lite dynamiske 
dobbeltbonden på kongefløyen.

3.Lh4 g5 4.Lg3 Lg7 4...f4? 5.e3! Truer 

matt på h5 og redder samtidig løperen - 
hvit vinner en bonde.

5.e3 c5 6.c3 Db6 
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7.Sa3!? Urkedal inviterer Hauge på bon-
derov.

7...cxd4 Sort blir hardt straffet etter det 
grådige 7...Dxb2? 8.Sb5! Sort må ofre ma-
teriell for å redde dronningen på b2 - og 
samtidig truer hvit gaffel på c7.

8.Sc4 De6 9.cxd4 Sf6 10.Se5 0–0 11.Tc1 
d5 12.Sgf3 Se4 13.Sd2 Sxd2 14.Dxd2 
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Rosecupen Grand Prix:

Offerspill-duo til topps i Molde
TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO Molde Sjakklubb

Molde Sjakklubb fortsetter med tradisjonsrike Rosecupen, og varsler at de har ekstra fokus 
på «ordentlige spilleforhold». Resultate ble i år en godt besøkt helgeturnering med stormes-
tersimultan og snaut 100 deltakere på Scandic Alexandra i Rosenes by.
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Hvit står noe bedre takket være bonde-
strukturen og litt enklere utvikling.

14...Sd7 15.f4 Strammer grepet om e5–
feltet.

15...gxf4 16.exf4 Sf6 Sort øyner en utpost 
for hesten på e4. Det er imidlertid ikke 
nok til å utligne sjansene - sorts løpere 
er sørgelig plassert, særlig løperen på c8.

17.Le2 Ld7 18.0–0 Tfc8 19.Lh4 Dd6 

XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7zpp+lzp-vl-'

6-+-wq-sn-zp&

5+-+psNp+-%

4-+-zP-zP-vL$

3+-+-+-+-#

2PzP-wQL+PzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

20.Lxf6! Urkedal bytter klokelig bort 
sorts beste lette offiser. Hesten kunne 
hoppe til e4 i neste trekk, men nå sitter 

sort igjen med to passive løpere.

20...Lxf6 21.Tce1 Kh7 22.Tf3 Tg8 23.Ld3 
Taf8 24.Th3 Urkedal er i angrepsmodus, 
men sort klamrer seg fast.

24...Tg7 25.Tee3 Lxe5 26.fxe5 De6 
27.Th5 Tg6 28.Tf3 Db6 
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Angriper bonden på d4, men tillater også 
en taktisk løsning fra alltid årvåkne Ur-
kedal.

29.Lxf5! Txf5 30.Thxf5 Lxf5 31.Txf5 Tg4 
32.Tf4! Poenget. Hvit går mellom med 
tårnet og redder bonden på d4. Sluttspil-

let med en ekstra bonde er teknisk vun-
net, og byr ikke på problemer for Urkedal.

32...Txf4 33.Dxf4 Kg7 34.Dg4+ Kf7 
35.e6+! 
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En lekker løsning. Sort er tvunget til å slå 
ut bonden og tillate dronningbytte.

35...Dxe6 Hvit vinner også etter 35...Kf6 
36.Df4+ Kxe6 37.Dxh6+ og hvit vinner.

36.Dxe6+ Kxe6 37.Kf2 Det er materielt 
likt, men hvit vinner sluttspillet takket 
være flere faktorer - mer aktiv konge, bed-
re bondestruktur og den fjerne fribonden 
på kongefløyen.

37...Kf5 38.Kf3 Kg5 39.g3 Kf5 40.g4+ Kg5 41.Kg3 Hvit jager den 
sorte kongen bakover.

41...Kg6 42.Kf4 Kf6 43.a4 a5 44.h3! Hvit har god tid og tvinger 
sort ut av opposisjonen - nå kan den hvite kongen gjøre inntog 
i sorts stilling.

44...Kg6 45.Ke5 Kg5 46.Kxd5 Kh4 47.Ke6 Kxh3 48.Kxe7. Hvits 
fribonde flyr i mål.

1–0

Der spenningen om turneringsseieren tidvis uteble i gruppe A, 
så var historien en helg annen i gruppe B. Offerspill-kanonen 
Subhan Gilmessen suste avgårde med fem strake seire og virket 
å være på god vei mot klar seier, men et bananskall med sorte 
brikker mot Rafe Rehman fra Nordstrand i sjette runde ga ny 
spenning om seieren.

Det holdt akkurat for Gilmessen, som etter en avsluttende 
seier mot Olav Bjørkan gikk til topps etter kvalitetsberegninger. 
Unge og fremadstormende Pantham Kaewpitakkun fra Dragen i 
Bærum ble nummer to med gruppens sterkeste ratingprestasjon 
på hele 2040.

Rosecuppen, Gruppe B

1 Subhan Gilmessen, Offerspill 6

2 Pantham Kaewpitakkun, Dragen 6

3 Rafeh Rehman, Nordstrand 5½

Rosecupen, Gruppe A

1 GM Frode Urkedal, Offerspill 6½

2 GM Lars Oskar Hauge, OSS 5½

3 IM Vladyslav Larkin 5½

GM Frode Urkedal var både travel med å vinne turneringen og 

utføre en simultan i Molde. Han slo hjemmeklubbens håp Bjørn 

Robert Løvoll Unhjem i sisterunden, som endte på en sterk 5. plass.
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I april var vi endelig i gang igjen med Åle-
sund Grand Prix. Turneringen har vært 
fast på våren siden 2015 og ble avlyst på 
grunn av pandemien i 2020 og 2021.
I år var vi med gode samarbeidspartnere 
på plass på nytt hotell i sjøkanten. Vi var 
litt spente på både arrangementet og del-
tagelsen, men det gikk veldig fint. 

"God dugnads-
gjeng som alltid - 
gamle kunster var 
ikke glemt."

Bygger klubb med helgetur-
neringen som høydepunkt

Vi ønsker at Ålesund Grand Prix skal 
være en turnering for alle. Både for topp 
og bredde. I år spilte alle enten på digitale 
brett eller trebrett. I år endte vi opp med 
knappe 50 deltagere. Det var litt mindre 
enn vi har pleid å ha, men vi gjør som vi 
begynte med i 2015. Vi fortsetter hvert år 
og over tid så kommer deltagere igjen - 
og igjen. 

Så hvert år framover kan alle regne 
med en turnering i et vårklart Ålesund 
en uke før eller etter påske - velkommen! 

Nytt av året var live videostreaming 
av turneringen. Vi trenger ikke å snakke 
om hvor mange som så på det, men det 
var gøy å prøve. Det meste av turneringen 

er tilgjengelig som video på Facebook. Vi 
hadde også 12 livebrett i drift. I de sam-
me årene som Ålesund Grand Prix er ar-
rangert har vi også bygget opp klubben. 
I 2015 flyttet vi inn i nye og egne lokaler 
der vi i pandemien med gode samar-
beidspartnere har benyttet anledningen 
til å pusse opp. Alle flater er nye. Utstyr, 
skjermer og projektor er på plass. Vi har 
spesiallagde sjakkbord med stålprofiler 
og eikeplate. Alt er klart for sjakk i Åle-
sund i mange år.

Pandemien har nok økt lysten til å 
sitte inne eller spille på nettet. Kanskje 
veien ut av sofaen er blitt litt lengre? Vi 
skulle ønsket oss noen flere aktive med-
lemmer og planlegger aktiviteter i høst for 
å få litt flere i gang på klubben. Vi ønsker 
derfor alle nye eller de som er på reise i 
eller gjennom byen velkommen til klubb-
kvelder som er fast hver torsdag.

Kan ha dette uthevet på et vis: «Mer 
informasjon om klubben og dens aktivi-
teter finnes på alesundsjakk.no»

Nyervervelsen gikk til topps

John-Paul Wallace er en internasjonal 
mester med lang erfaring både som spil-
ler og trener, og han har til og med et stor-
mesternapp fra Isle of Man i 2016 med 
remis mot Peter Leko som et av høyde-
punktene.

Kjærligheten har brakt ham til Norge, 
og med turneringsseier og flere impone-
rende partier kan man spekulere i at han 
under turneringen kunne flyte på kjær-
lighetens rus – han var i hvert fall i form, 

men fikk hard kamp av lovende Aleksan-
der Øye-Strømberg.

Wallace har kommentert sin viktige 
seier i siste runde mot en av Tromsøs 
beste spillere, Mathias Lind Schouten. 
Seieren ga australieren turneringsseier 
på kvalitet, men den kom ikke uten kamp.

K Wallace, John-Paul (2359)
k Schouten, Mathias (2176) 

Kommentarer av John-Paul Wallace, over-
satt av Joachim B. Nilsen

Dette var den første turneringen over 
brett for meg på en stund, og det ble en 
fornøyelse med en så god ramme rundt 
turneringen som arrangøren sørget for 
her. Spillestedet var Quality Hotel Wa-
terfront hvor det var fantastisk utsikt 
over både fjord og natur - jeg tror ikke 
det hjalp meg under partiene, men det 
var i det minste vakkert! Dette partiet er 
fra siste runde hvor jeg trengte en seier 
for å ha håp om førsteplass. Alexander 
Øye-Strømberg var et halvt poeng foran 
meg etter å ha vunnet vårt innbyrdes opp-
gjør tidligere i turneringen, noe jeg trodde 
avgjorde turneringen. Dette partiet er de-
finitivt et bevis på at alt kan skje i sjakk, 
særlig hvis man er som meg - en blanding 
av angrepsvilje og ren optimisme.

1.Sf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2 Sf6 4.0–0 Sc6 
5.d3 Dette tillater sort å ta hele sentrum 
med 5..e5. Computere liker kanskje ikke 
en slik Kongeindisk-oppstilling med hvit, 

Ålesund Grand Prix er tilbake
- Kan regne med turnering hvert år

TEKST: Arne Unneland

FOTO: Ålesund Sjakklubb

Etter flere pandemirelaterte avlysninger var Ålesund igjen klar for å sjakkfest i april. Klubben 
satser på både topp og bredde, og satser mot økt rekruttering i årene som kommer. En av 
de ferskeste medlemmene, den internasjonale mesteren John-Paul Wallace, stakk av med 
seieren etter en dramatisk avslutning i turneringens siste parti.

men Kramnik og flere andre toppspillere 
har vist at det ikke er fullt så enkelt. Jeg 
elsker uansett å spille Kongeindisk, så 
jeg tar gjerne en slik stilling med et ekstra 
trekk i forhold til vanlig!

5...e6 6.Sbd2 Le7 7.e4 0–0 8.Te1 Dc7 In-
teressant trekk. Den vanlige "oppskriften" 
for sort er å storme på med 8.. b5, men 
Mathias velger å holde alle muligheter 
åpne. Heldigvis er ikke jeg en spiller som 
er altfor bekymret for hva computeren 
mener, for her valgte jeg å gjøre noe litt 
eksperimentelt. Den vanlige fortsettelsen 
for hvit er ta mer plass med 9.e5.

9.Sf1 dxe4 Ikke tvunget på noen måte, 
men et logisk forsøk på å "straffe" mitt 
forrige trekk.

10.dxe4 Td8 11.De2 e5 11...Sd4 12.Sxd4 
cxd4 13.e5 Sd5 var et viktig alternativ. 
14.Td1 virker å være komfortabelt for sort, 
blant annet etter det enkle 14...Lc5

12.c3 h6 Dette gir mening - hvis sort ikke 

spiller dette kan hvit følge opp med pla-
nen Lg5–Lxf6–Se3–Sd5 med en domi-
nerende kontroll over de hvite feltene i 
midten av brettet.

13.Sh4 Le6 Mer nøyaktig var nok 13..Lg4 
siden jeg ikke ønsker å spille verken 14.f4 
eller 14.Lf3.

14.Sf5 
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Åpningsfasen er over. Hvit har gode ut-
sikter her med en fordelaktig versjon 
av en Kongeindisk - særlig er hesten på 
f5 irriterende. Dersom sort slår den får 
hvit løperparet og en åpen diagonal for 

løperen på g2. Hovedproblemet til min 
motstander her var at han mangler en 
åpenbar plan, mens hvit har mange må-
ter å forbedre stillingen på, blant annet 
Df3–Sfe3–h4–Lf1–Lc4 eller Lh3 - i en 
eller annen rekkefølge.

14...Td7 15.S1e3 Tad8 16.Sg4!? Tro mot 
egen stil går jeg for et direkte angrep, men 
her var 16.Df3 trolig mer fornuftig. Hvit 
kan bygge opp presset i ro og mak.

16...Se8!? 
XABCDEFGHY
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Denne retretten overrasket meg litt, men 
det er faktisk det beste trekket i stillin-

Premievinnere i A-gruppen.
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gen. Jeg følte her at stillingen nærmest 
tryglet meg om å ofre offiser på oknge-
fløyen, men det er ingen direkte vinst hvit 
her - i motsetning til hva jeg antok under 
partiet.

17.Sgxh6+?! Det viser seg at dette er en 
tabbe, enkelt og greit. Jeg brukte lang tid 
på å finne noe avgjørende etter dette og 
alternativet 17.Lxh6, men den ufeilbarlige 
maskinen viser bare "likt spill" - irriteren-
de nok.

17...gxh6 18.Dg4+ Kh7 19.Dh5 Lxf5 
20.Dxf7+ Sg7 21.exf5 Td6! Mathias har 
forsvart seg godt, og først nå innså jeg at 
hvit er i trøbbel. Etter nærmere analyser 
viser det seg at stillingen ikke er så ille for 
hvit. Dersom jeg hadde fortsatt med det 
rolige 22.g4 så står sort best, men stillin-
gen er enklere å håndtere for hvit praksis 
- det skyldes særlig hvits sterkere løpere 
og sterke bonde på f5.

22.Le4 Tf6 23.Dc4 Se8 24.Lc2 Lf8 

25.Le3 Kh8 26.g4 Dg7 27.Kh1 Sd6 
28.De2 Sf7 Mathias planlegger å sen-
de løperen fra f8 til g5 med en manøver 
som Tfd6–Le7–Lg5. Dersom sort får det 
inn denne blokaden, så kan hvit havne i 
trøbbel rimelig kjapt. Alternativt kunne 
sort også forsøkt å få inn offeret ..e4 nå 
eller senere.

29.Tg1 Hvit forbereder seg på kongefløy-
en. Det er fristende å kjøre på med 30.h4 
i neste trekk, men timingen må være god 

Ålesund Grand Prix 2022, Gruppe A

1 IM John Paul Wallace, SK1911 5

2 CM Alexander Øye-Stromberg, Hell 5

3 Thomas Nyland, Kristiandsund 4½

Ålesund Grand Prix 2022, Gruppe B

1 Raphael Leif Mathias I Stuhaug, Volda Ørsta 4½

2 Bjørn Noralf Dybvik, Ålesund 4

3 Amadeus Sveggen, Kristiandsund 4

- ellers kan det hende sort gjør innbrudd 
mot hvits litt utsatte konge.

29...Le7 30.Tad1 En interessant avgjø-
relse. Som regel ønsker man ikke å byt-
te brikker når motstanderen leder med 
materiell, men her svekker det sorts be-
skyttelse av sisteraden. Det kan bli nyttig, 
tenkte jeg.

30...Txd1 31.Lxd1 Td6 32.Lb3 Det har 
ikke vært et feilfritt parti, men her er stil-
lingen objektivt sett lik - utrolig nok. Mat-
hias overrasket meg med sitt neste trekk 
her - et bra trekk, men det gjør stillingen 
langt skarpere.

32...Lg5!? 33.Lxc5 Td2 34.Dc4 Sfd8?! 
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Her var nok 34..Sd6 et bedre trekk - nå får 
hvit en taktisk mulighet jeg hadde håpet 
på.

35.f6!! Ikke et trekk du ønsker å få mot 
deg. Hvits stilling er nå objektivt sett 
bedre, men sort kan enda overleve med 
"compteraktige" trekk som 35..Dh7 36.f7 
36.. Sxf7 hvor sort gir tilbake offiseren. 
Mathias spilte noe mer menneskelig.

35...Lxf6 36.g5! Poenget. Hvit åpner lin-
jer mot sorts kongestilling.

36...hxg5? 
XABCDEFGHY
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36...Lxg5 37.h4 Sa5 Tvinger dronningen 
bort fra c4 (og mattrusler på g8), og snap-
per opp angrepsvåpenet på b3. Mathias 

overså dette skjulte poenget og gikk der-
for ikke for denne varianten. Her forsøkte 
jeg desperat å finne en vei til helpoenget 
for hvit, men uten å lykkes. Hvit står bedre 
her, men det er nok av spill igjen.

37.Tg3 Sluttpoenget med kombinasjonen 
som startet med 35.f6. Hvit truer det dø-
delige 38.Th3.

37...Df7 38.Th3+ Kg7 39.De4 Dg6 
40.Lf8+ En fin avslutning på et kaotisk 
parti!

1–0

←

Turneringsvinner John Paul Wallace med 

hvite brikker mot Thomas Nyland, som 

endte på 3. plass.
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Gjøvik Grand Prix:

TEKST: Joachim B. Nilsen

FOTO: Philip Keryakes

Den 29. utgaven av tradisjonsrike helgeturneringen på 
Gjøvik ble som alltid arrangert med fine rammer, og spil-
lerne trivdes åpenbart godt – nøytrale tilskuere kunne 
fryde seg over underholdende partier i to svært jevne 
grupper. 

Elsness og Kuzmenko 
til topps

Gjøvik Grand Prix ble for første gang 
arrangert i 1978, og i år gikk den 29. ut-
gaven av stabelen. Turneringen har hatt 
noen opphold, men har takket være lo-
kale krefter – inkludert primus motor 
Øystein Brekke – etablert seg som en av 
de mest tradisjonsrike helgeturneringene 
i landet.

Fjorårets turnering ble vunnet av El-
ham Abdulrauf med Bjarke Sahl og Jo-
han-Sebastian Christiansen på de neste 
plassene. Der favorittstempelet ikke hjalp 
Christiansen i fjor viste storfavoritt Els-
ness god form, men fikk tøff konkurranse 
fra solide Vegar Koi Gandrud.

Totalt møtte 43 spillere opp på Clarion 
Collection Hotell Grand i Gjøvik, hvorav 
20 av disse deltok i øverste gruppe. Selv 
om dette var en betydelig nedgang fra 
fjorårets deltakertall på 82 spillere er det 
likevel en av de bedre besøkte helgetur-
neringene etter pandemien.

Hard kamp om seieren

Gandrud har spillestyrken til å ta neste 
steg mot tittelen internasjonal mester 
i mange år, men har manglet den nød-
vendige stabiliteten. I helgen viste han 
imidlertid glimt av sitt toppnivå, og ga 
storfavoritt Elsness kamp til døren. 

I den andre gruppen var det to ukrai-
nere som stjal showet, og helt til topps 
gikk Mykhailo Kuzmenko med full pott 
like foran landsmann Maksym Semikhat, 
som endte et knapt halvpoeng bak. Begge 
spillere representerer arrangørklubben 
Gjøvik, og dermed ble det både en sports-
lig og organisatorisk suksess på hjemme-
bane. «Best av de nest beste» i gruppen 
ble Emilie Lazareva fra SK 1911 med fire 
poeng – også det en kruttsterk prestasjon 
langt over egen rating.

Ekstrapremie til lovende junior 
fra arrangørklubben

Alexander Kristoffersen gjorde en so-
lid innsats på hjemmebane i den tøffe 
A-gruppen, og hentet med seg tre poeng 
– inkludert den sterke seieren fra første 
runde mot Ole Morten Skogheim fra 
Lillehammer. Partiet svingte voldsomt 
underveis, men endte i hjemmeseier for 
Kristoffersen og ga ham en god start på 
turneringen. Selvtillit skal ikke undervur-
deres, så effekten av denne seieren var 
nok ikke ubetydelig – Kristoffersen endte 
som nummer sju med en ratingprestasjon 
på 2038. Rating er ikke alt her i verden, 
men 44 (!) nye poeng på kontoen er sjel-
dent godt betalt etter en helgeturnering.

Det ble også en ekstrapremie til Kris-
toffersen og Skogheim for deres under-
holdende batalje fra første runde:

K Kristoffersen, Alexander (1557)
k Skogheim, Ole Morten (1894) 

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5 
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Kalashnikov - en litt uvanlig åpningsva-
riant fra sort som ofte fører til ubalansert 
og morsomt spill.

5.Sb5 d6 6.S1c3 6.c4 er også en mulighet.

6...a6 7.Sa3 b5 8.Sd5 Sort har tatt terreng 

↑ Vinner av Gruppe B, Mykhailo Kuzmenko med de sorte brikkene mot Tore Teigen.

på dronningfløyen, mens hvit store fordel 
i disse variantene er kontroll over d5–fel-
tet i midten av brettet.
8...Sge7 9.c4 Sd4 10.cxb5 Sxd5 11.exd5 
XABCDEFGHY
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Kristoffersen har forsynt seg av en bon-
de på dronningfløyen, men sort satser på 
motspill nedover de åpne linjene i ekte 
gambit-stil.

11...Le7 12.Le3 0–0 Sort kunne beholdt 
hesten med 12...Sf5!? 13.Ld2 0–0 14.bxa6 
og det virker å være fullt spillbart for sort 
etter 14...Lf6!? med planen e5–e4 hvorpå 
sort kan få rikelig med spill, selv om hvit 
altså har tre (!) ekstra bønder på dron-
ningfløyen.

13.Lxd4 exd4 14.Le2 Lb7 Sort kunne sik-
ret seg fint spill med 14...Da5+!? 15.Dd2 
axb5 16.Sxb5 Ld7 17.Sxd4 Dxd5= med en 
slags dynamisk balanse i spillet selv om 
hvit leder med en bonde. De to fribønde-
ne på dronningfløyen kompenseres for 
av sorts sterke løpere, som i denne åpne 

stillingen vil få stort spillerom.

15.0–0 Lf6?! Her blir løperen stående 
passivt resten av partiet.

16.bxa6! Hvit benytter muligheten.

16...Lxd5 En interessant løsning. Sort 
lar hvit beholde den fremskutte bonden 
på dronningfløyen og forsyner seg heller 
av bonden i midten. Skogheims løpere 
kommer imidlertid aldri helt i gang i dette 
partiet, og Kristoffersen har nå et solid 
overtak med en liten armé av bønder på 
dronningfløyen.

16...Lxa6 17.Lxa6 Txa6 18.Sb5 med a2–a4 
i neste trekk for å sikre hesten det gode 
feltet på b5 - her dominerer hesten den 
passive løperen på f6.

17.Sc2 Db6 18.Ld3 g6 19.b4 
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Nå ruller de hvite bøndene over sort på 
dronningfløyen.

19...Tfc8 20.b5 Lc4 21.a4 Da5 22.Df3 
Lxd3 23.Dxd3 Tc3 24.De4 Tac8 25.Sxd4 
Hvorfor ikke? Kristoffersen forsyner seg 
grovt, men har beregnet dette godt.

25...Db4 25...T3c4 26.Tad1 Dxa4 var en 
bedre mulighet for sort, men hvit burde 
fortsatt vinne etter 27.Db7!

26.a7! 
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Fribøndene avgjør.

26...Da5 27.b6 Lxd4 28.Dxd4 Tb3 
29.Tab1 Txb1 30.Txb1 Da6 31.h3 Et lite 
hint om å gi opp til sort, som Skogheim 
også tok til følge - de tre hvite bøndene 
på dronningfløyen ruller i mål.

1–0

Gjøvik Grand Prix 2022, Gruppe A

1 IM Frode Elsness, Bærum 4½

2 FM Vegar Koi Gandrud, Offerspill 4½

3 Lars Erik Brobakken, Lillehammer 3½

Gjøvik Grand Prix 2022, Gruppe B

1 Mykhailo Kuzmenko, Gjøvik 5

2 Maksym Semikhat, Gjøvik 4½

3 Emilie Lazareva, 1911 4

↓ Turneringsleder Øystein Brekke med turne-

ringsvinner Frode Elsness og andreplass Vegar Koi 

Gandrud.
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Et tiår med Norway Chess
TEKST: Benedicte Westre Skog

FOTO: Norway Chess

I vår gikk den tiende Norway Chess turneringen av stabelen og 

det gikk ikke ubemerket hen. En fullskala turnering med hele ti 

spillere fra den absolutte verdenseliten, en internasjonal åpen 

turnering, en internasjonal næringskonferanse, samt arrange-

ment for barn, flyktninger fra Ukraina, sponsorer og politikere. I 

tillegg var det åpning av verdens største sjakkbrett, og dette var 

bare noen av arrangementene som foregikk i løpet av de to første 

ukene i juni i år.

Toppspillerne Magnus Carlsen, Wesley So, Anish Giri, Shakhriyar 

Mamedyarov, Maxime Vachier-Lagrave, Teymur Rajabov, Wang 

Hao, Viswanathan Anand, Veselin Topalov og Aryan Tari utgjorde 

til sammen et spennende felt. Spesielt artig var det at Anand gjor-

de et realt comeback og spilte fantastisk godt. Mange syns også 

det var fint å se Topalov tilbake i action i en slik turnering, som 

for øvrig vant turneringen i 2015. Wang Hao gjorde et unntak fra 

pensjonisttilværelsen sin ved å delta i Norway Chess, noe flere var 

overrasket over. Magnus Carlsen vant turneringen for femte gang, 

men han kjempet lenge side om side med «tigeren fra Chennai».
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Ut av pandemien med et brak 

Etter to år med et tilpasset pande-
mi-format med «bare» seks spillere, var 
det i år duket for å slå på stortrommen 
– det markerte vi både med en sterk star-
toppstilling og nye spillelokaler. 

Den regionale banken, SR-Bank, åp-
net døren til sitt nyoppførte hovedkon-
tor, noe som virkelig satte atmosfæren 
for en prestisjefylt turnering som Norway 
Chess. Finansparken, som bygget kalles, 
er Europas største næringsbygg i tre med 
over 22.000 kvadratmeter. Å få bruke et 
slikt bygg i to uker, som huser over 650 
ansatte, med spillesal, backstage, skrif-
terom, to TV-studioer, intervjusoner, 
publikumssoner og sponsor/VIP soner, 
satte en høy standard på 10 års-jubileet.

På premieutdelingen ble spillerne 
kjørt inn i festsalen i de velkjente MI-
NI-bilene dekorert i sjakkmotiv til låten 
«Eye of the tiger». Spillerne ble ropt opp 
på scenen og mottok applaus som reale 
rockestjerner - det sier litt om hvilken sta-
tus sjakkspillerne har fått de siste årene.

Utviklingen og interessen de siste ti 
årene har gått i en positiv retning over 

hele verden og flere turneringer har tatt 
etter Norway Chess, med fokus på å øke 
profesjonaliteten i gjennomføring og stil.

Tøff start på det hele

Det har imidlertid ikke vært lett å få 
Norway Chess turneringen til å bli det 
den er i dag. I starten var det ikke vanlig 
å sponse sjakk, og ikke alle hadde tro på 
at sjakk ville bli særlig bra TV heller. I dag 
vet vi at den teorien i alle fall ikke stemte, 
sjakk har nådd fantastiske høyder i seer-
tall på TV og på nett og er nærmest blitt en 
folkesport! Men som man ofte sier: «hvis 
det hadde vært enkelt, hadde alle kunne 
gjort det», og mye stemmer nok med det 
også. Det var Kjell Madland fra Ålgård like 
utenfor Stavanger som fikk idéen om å 
skape noe helt nytt, en eliteturnering med 
fokus på profesjonell gjennomføring som 
skulle være tilgjengelig og interessant for 
folk langt utenfor de vanlige sjakkretse-
ne. Han hadde fulgt sønnen sin, Kristof-
fer Madland, på flere sjakkturneringer i 
Norge og utlandet og var overrasket at det 
ikke fantes en superturnering i Norden, 
spesielt med tanke på muligheten for at 
Norge kunne få den neste verdensmes-
teren. 

Målet var intet mindre enn at det skul-
le arrangeres «verdens sterkeste ratede 
turnering i sjakk» med en gruppe på ti 
spillere. Slike hårete mål ble lagt merke 
til, og ratingmålet ble en realitet allerede 
første året i 2013. Magnus Carlsen var 
ikke blitt verdensmester enda da han del-
tok i den første utgaven av Norway Chess 
i mai 2013, men siden har han deltatt fast 
som verdensmester.

Om konseptet

Selve konseptet har ikke endret seg 
drastisk siden 2013. 10 spillere, utformin-
gen på de sorte, sofistikerte reklamebak-
veggene med dempet belysning i salen 
som var med på å gi en mystisk, nesten 
magisk stemning når spillerne satt ved 
bordet, optimale forhold for spillerne 
både under spill og ellers, med full ser-
vice på mat, transport, aktiviteter både 
for dem og team medlemmer. Dette la 
grunnlaget for at spillerne kunne foku-
sere på det som var viktig, samtidig som 
atmosfæren under turneringen blant 
spillere og crew ble vennlig og familiært. 
Ikke mange andre turneringer kunne man 
se spillerne sitte sammen om kvelden i 
lobbyen på hotellet. Med to fridager i 
turneringer har det stort sett alltid vært 

↑ Aryan Tari intervjues på den røde løper før partistart.

arrangert Norway Chess Games under 
en av fridagene, en dag med konkurran-
se for spillerne i «ting de ikke er gode i». 
Her har spillerne fått konkurrere om å 
bli den beste bonden, den beste kokken, 
den beste konditoren, den beste fekteren, 
med mer – verden har lært toppspillerne å 
kjenne på en helt ny måte, og spillerne har 
satt pris på å få prøve seg på noe annet.

Tidskontroll, poengsystem og Ar-
mageddon

Mange remiser er et velkjent disku-
sjonstema i sjakken, særlig på høyt nivå 
hvor spillerne utligner hverandres styrker 
i stor grad. I 2019 tok vi grep, og endret 
spilleformatet for å gjøre noe med dette 
– blant annet for å skape mer underhold-
ning for publikum. 

Derfor fikk spillerne nå en tidskontroll 
med 120 minutter hver uten tillegstid før 
40 trekk, mens det etter «tidskontrollen» 
ble innført magre ti sekunder tilleggstid 
per trekk. Ved remis sto etter hvert vel-
kjente «Armageddon» for tur – et omspill 
hvor hvit fikk ti minutter og må vinne, 
mens svart fikk syv minutter. Tvisten er 
at svart «vinner» omspillet ved remis. Et-
ter noen runder med både elitespillere er 
formatet nå finjustert, og plutselig er det 
ikke lenger noen «nedtur» med remis i 
langsjakk. Etter endring av formatet har 
det økt fra 15-20% avgjorte partier til cir-
cka 55% avgjorte partier.

Jobber hele året med Norway 
Chess

Selv en av verdens sterkeste turnerin-
ger, i hjemlandet til verdensmesteren, har 
måttet kjempe seg gjennom et tøft mar-
ked under finanskrise, oljekrise og pan-
demi. Det er ikke lett å hente penger til 
å gjennomføre en slik turnering og det 
er svært tidskrevende. Under selve ar-
rangementet er det om lag 50 personer 
i sving inkludert frivillige. I tillegg er det 

↑ Magnus besøker skolesjakkturneringen.

↑ I 2013 ble det spilt inn en Norway Chess musikkvideo med Hanne Sørvåg. Filmen viste 

scener fra Rogaland. Her med Magnus Carlsen og Kristoffer Madland på Prekestolen.

→

Når først den ene turte å drikke selvmelket 

melk, da fulgte de andre spillerne etter.
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krevende å finne et tidsrom i verdenska-
lenderen som ikke kolliderer med andre 
store turneringer. Dette har særlig blitt 
krevende den siste tiden, men forskyv-
ninger i kalenderen etter pandemien og 
en økende grad av online-turneringer. 
Sett bort ifra utfordringer i kalenderen, 
er Norway Chess i en svært heldig po-
sisjon. Flere av verdens beste spillere 
(topp 15) sender forespørsel om å få lov 
til å delta. Det velges spillere basert på 
Topp-10 konseptet, men det er selvsagt 
ikke alltid mulig å få det til 100% ettersom 
rangeringen varierer. Man plukker derfor 
ut rundt 5 spillere som man vet kommer 
til å ligge høyt på rating og så inviteres 
de nokså tidlig. Resten av spillerne blir 
invitert noen måneder senere, når man 
ser hvilken vei ratingpilene sikter. Ved 
flere anledninger er det også tatt inn et 
«wildcard», som ikke er blant de øverste 
i verden. Av nordmenn, utenom Magnus 
Carlsen, har både Simen Agdestein, Jon 
Ludvig Hammer og Aryan Tari fått delta.

Kvinneturnering med likestilt pre-
miefond

Videre er den største satsingen til 
Norway Chess å skape en helt ny turne-
ring – for kvinner. Denne skal arrangeres 
samtidig som Norway Chess turneringen. 
Her er det ønskelig at verdens beste kvin-
nelige sjakkspillere skal delta. Turnerin-
gen skal inngå i TV 2 sendingen, de skal 
få samme service utenfor brettet og ikke 
minst: helt like premiepenger. Dette vil 
være revolusjonerende for sjakken og 
ikke minst for kvinnelige sjakkspillere. 
Med den posisjonen Norway Chess har 
fått internasjonalt har det vært viktig for 
arrangøren å bidra til at det skal bli lette-
re for kvinner å satse på sjakk fulltid og 
kunne leve av sjakken. Slike endringer 
tar selvsagt tid, men dette er et av flere 
viktige skritt som må tas. Håper er at tur-
neringen kan arrangeres for første gang i 
2023 om det er interesse fra bedrifter som 
ønsker å bidra. 

Satser bredt fremover

Fremover er det ambisjoner om å ut-
vikle den åpne turneringen i samarbeid 
med Offerspill og Stavanger- og Sandnes 
Sjakklubb. Etter mange år med egen tur-
nering for barn- og unge og undervisning 
i regionale skoler for over 2200 grunn-
skole-elever, er det nå bestemt at dette 
inngår i den åpne turneringen. Snart fin-
ner du Norway Chess sitt eget sjakkbrett i 
salg i diverse bokhandlere i Norge. Det er 
flere ulike prosjekter på gang og det har 
hele tiden vært et ønske at Norway Chess 
kan bidra til sjakk-Norge i sin helhet. Med 
en eliteturnering i spissen er det også 
mulig å nå ut til bredden, noe som alltid 
har vært viktig. Å kunne bruke Norway 
Chess og de tilreisende som kommer til 
Stavanger i den forbindelse til bredden i 
norsk sjakk har alltid vært et mål. Felles 
styremøter, dommerkurs, trenerkurs og 
andre aktiviteter har blitt gjennomført og 
ønsket er stort til at hele Sjakk-Norge kan 
benytte seg av denne muligheten.

Mange møtte opp da verdens største sjakkspill skulle åpnes i Stavanger.

Norway Chess i Stavanger har etablert 
seg som en institusjon og kjær tradisjon i 
norsk sjakk etter ti år som et av årets sjak-
klige høydepunkt. Det har også utviklet 
seg til en av Magnus Carlsens favorittur-
neringer – i hvert fall etter resultatene å 
dømme. Årets turneringsseier var fjerde 
gang på rad han tok innersvingen på store 
deler av verdenseliten.

Turneringen er behørig dekket andre 
steder, så vi nøyer oss med noen høyde-
punkter fra årets utgave. 

Mamedyarov nære seier

Selv om verdensmesterens rekke på fire 
strake turneringsseire vitner om god 
kontroll de siste årene, så har det ikke 
alltid vært en dans på roser for Carlsen i 
Stavanger. Den første utgaven av Norway 
Chess gikk av stabelen i 2013, men Carl-
sen vant ikke turneringen før i 2016. Der-
etter ble han henholdsvis nummer ni og 
fire i 2017 og 2018. Siden har han vunnet 
hver utgave, men i år var Shakhriyar Ma-
medyarov farlig nære å ødelegge rekken.

Med tre poeng for seier og bare ett po-
eng for remis var det fullt mulig for azer-
badjaneren å hente inn Carlsen – før siste 
runde var utfordreren et lite poeng bak 
vår mann. I oppgjøret mot landsmann 
Teimour Radjabov gikk Mamedyarov 
knallhardt ut og presset på for seier, og 
det så lenge ut til å bli alt annet enn den 
typiske remisen mellom disse to. Et tid-
lig kvalitetsoffer ga et forrykende angrep 
mot Radjabovs konge, men imponerende 
forsvar holdt Radjabov inne i partiet – og 
i tidsnøden måtte Mamedyarov se mu-
ligheten for turneringsseier forsvinne i 
horisonten.

Anand med friskt comeback – 
overbeviste i «Armageddon»

Tidligere verdensmester «Vishy» Anand 
varmet opp til Norway Chess med den 
kombinerte lyn- og hurtigsjakkturnerin-
gen Superbet Rapid & Blitz i Polen hvor 
han overbeviste stort med delt andreplass 
med Levon Aronian, bare bak hjemmefa-
voritt Jan-Krzysztof Duda. Anand vant for 
øvrig hurtigsjakkdelen av turneringen, 
og viste tegn på god form før møtet med 
Carlsen og co i Stavanger.

Der fortsatte han i samme tempo, og 
så lenge ut som den sterkeste utfordreren 
til verdensmesteren helt til et smertefullt 
tap i åttende runde satte en effektiv stop-
per for alle håp om turneringsseier – ta-
pet kom mot Mamedyarov, som dermed 
tok over rollen som utfordrer. Til slutt ble 
det tredjeplass for Anand i årets utgave av 
Norway Chess.

Veteranen tok sterke fem av ni mulige 
poeng i langsjakkpartiene, men det var i 
«Armageddon» at han virkelig overbevis-
te – her vant eks-verdensmesteren fem av 
seks mulige oppgjør, inkludert en råsterk 
seier i remte runde mot Carlsen. Selv med 
en ny rolle tett på presidenten i FIDE er 
det lov å håpe at Anand fortsetter å vende 
tilbake til brettet – han er åpenbart ikke 
ferdigspilt.

Mer enn godkjent av superinn-
bytter Tari

Et par dager før start ble det kjent at un-
garske Richard Rapport måtte trekke seg 
fra turneringen. På kort varsel kan det 
være tøft å finne en fullverdig erstatter – 
særlig til turneringer av dette formatet. 
Heldigvis var vår egen Aryan Tari klar på 

kort varsel, og etter en imponerende inn-
sats endte det med delt syvendeplass og 
en ratingprestasjon på 2722 – tilsvarende 
verdenseliten med god margin.

Særlig imponerende av Tari var hans 
langsjakkseier mot Wang Hao i femte 
runde og påfølgende remis mot Carlsen 
i sjuende runde. Her vant han likeså godt 
også omspillet, og var dermed en av få 
som tok innersvingen på turneringsvin-
neren – i tillegg til Tari var det bare Anand 
og So som klarte dette.

K Aryan Tari (2654)
k Magnus Carlsen (2864)

Kommentarer: Joachim B. Nilsen

1.e4 b6 2.d4 Lb7 3.Sc3 d6 4.f4 Sd7 5.Sf3 
e6 6.Ld3 c5 7.0–0 cxd4 8.Sxd4 Sgf6 
9.De2 a6 10.a4 Le7 11.Ld2 0–0 12.Kh1 
Sc5 13.Tae1 d5 14.e5 Sfe4 15.f5 Lg5 
16.Lxg5 Dxg5 
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Etter en uortodoks åpning har Carlsen 
manøvrert på sedvanlig vis, men Tari 
henger godt med. Med en f-bonde på vei 
mot den sorte kongestillingen og et tårn 
i angrepsposisjon akter ikke hvit å gi ved 

Norway Chess 2022:

Magnus til topps for fjerde gang på rad
TEKST: Joachim B. Nilsen

Det har blitt en vane for norske sjakkentusiaster å se verdensmesteren triumfere på hjem-
mebane, men i år var det hard kamp om turneringsseieren. Flere timer ut i den avgjørende 
sisterunden var det imidlertid klart – ny seier på hjemmebane i det som markerte turnerin-
gens tiårsjubileum.
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dørene.

17.Tf3 exf5 En typisk reaksjon på slike 
fremstøt med f-bonden - det er som regel 
best å bare bli kvitt den.

18.Txf5 Dh6? Truer en familiegaffel på 
g3, men Tari parerer dette enkelt. 18...
De7! Det beste stedet for dronningen 
hvor den holder et øye med e5–bonden 
og samtidig planlegger å dytte vekk det 
hvite tårnet med g7–g6 i neste trekk.

19.Th5 Dg6 20.Sf5 Truer en familiegaffel 
på e7 i retur.

20...Tae8 21.Lxe4 dxe4 22.Sd6 
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En slik hest er det vanskelig å leve med, så 
sort tar affære - Carlsen ofrer en kvalitet 
for å få bukt med hesten.

22...Txe5!? Det ser kanskje desperat ut, 
men dette var trolig nødvendig. Hvit hol-
der trykket oppe etter 22...Te7 23.Sxb7 

Txb7 24.b4 Se6 25.Th4 Hvit står best si-
den bonden på e4 faller, men helt håpløst 
er det ikke for sort.

23.Txe5 Dxd6 24.Tf5 g6 25.Td1 De6 
26.Tff1
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Tari har kommet fra slagvekslingene med 
livet i behold, og vel så det - hvit leder med 
en kvalitet og har begge hender på rattet 
i fortsettelsen.

26...De5 27.De3 a5 28.Kg1 Te8 29.Tf2 
f5 Klampen i bånn fra Carlsen, men Tari 
setter opp en effektiv veisperring med sitt 
neste trekk.

30.g3 Kg7 31.Sb5 Te7 32.b3 Se6 
33.Sd6?! Enda bedre var det avvæpnen-
de 33.Sd4!

33...La6 Tillater det plagsomt solide 
trekket 33...Dc5 men etter 34.Dxc5 bxc5 
35.Sxb7 Txb7 36.Td5 burde hvit fortsatt 
ha gode vinstsjanser.

34.c4 
XABCDEFGHY
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34...Sc5? En plutselig kollaps.

35.Sxf5+! En taktisk vending som tvinger 
verdensmesteren i kne.

35...gxf5 36.Dg5+ Kh8 37.Txf5 Det blir 
matt i få trekk.

1–0

Det er vanskelig å definere dette som et 
gjennombrudd ettersom Tari har spilt, 
og prestert, på øverste nivå i en lengre 
periode, men det er ingen tvil om at slike 
resultater på den største scenen legges 
merke til. 

Vi ser frem til flere slike oppturer fra 
både Carlsen og Tari, og håper samtidig 
på flere nye år med suksessen Norway 
Chess i Stavanger.

Norway Chess Open ble arrangert med 
grupper på over og under 2100 i rating. 
Her fikk sultne norske juniorer prøve 
seg mot meget habil motstand i Mas-
ters-gruppen, mens Elo-gruppen var et 
godt tilbud til bredden, som fikk en grunn 
til å reise til Stavanger annet enn kun for å 
være tilskuer. Til tross for korona-trøbbel 
var det 118 deltakere, noe som må sies å 
ha vært en suksess – i hvert fall nok til at 
det ble bestemt at det skulle arrangeres 
enda en turnering av samme type i sam-
menheng med den tiende utgaven av den 
lukkede turneringen.

Lokalt samarbeidsprosjekt

Offerspill, Sandnes og Stavanger sam-
arbeidet om å arrangere Norway Chess 
Open 2022, og turneringen ble spilt over 
9 runder i perioden 3.-10.juni. Denne gan-
gen var turneringen delt i grupper på over 
og under 2000 i rating. Deltakerantallet 
må sies å ha vært noe skuffende ettersom 
det var noe lavere enn forgjengeren, hvor 
det også hadde var koronarestriksjoner. 
Av de 51 deltakerne i masters var det kun 
19 norske spillere. På startstreken stilte 
sju stormestre.

Det indiske stortalentet, GM Ra-
meshbabu Praggnanandhaa, som var 16 
år på tidspunktet turneringen ble spilt, 
var også storfavoritt til å vinne turnerin-
gen, med nesten 100 ratingpoeng mer 
enn nestemann, den gamle traveren GM 
Victor Mikhalevski fra Isreal. De sterkeste 
norske spillerne i feltet var IM Tor Fred-
rik Kaasen og FM Elham Abdrlauf, som 

hadde tatt sitt avgjørende IM-napp kort 
tid i forkant.

I Elo-gruppen var det tre spillere over 
1900, som skilte seg fra resten av feltet 
på forhandsrangeringen. Disse var Per 
Fredrik Holand, Sergey Eliseev og Gustav 
Hestholm. Veldig spennende var det at to 
jenter og en mann fra Singapore hadde 
funnet veien til Stavanger i denne grup-
pen, samt en waliser som representerte 
Offerspill.

Stormesterskalp i første runde

Andre Gjestemoen-VonHirsch var en av 
mange lovende unggutter på startstre-
ken, og Stavanger-gutten klinket like 
gjerne til med seier mot stormester Boris 
Chatalbashev i første runde.

K Gjestemoen-VonHirsh (2236)
k Chatalbashev, Boris (2529)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Etter 47.a4:
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Gjestemoen-VonHirsch har holdt følge 
med stormesteren i nærmere 50 trekk, 
og har nettopp vunnet en bonde på dron-
ningfløyen. Chatalbashev har god kom-
pensasjon med sine sterke løpere, men 
etter et svakt trekk er hvit nådeløs.

47...Le5?! 47...Lc2 48.Sc8 Lh6! 49.Sxb6 
Ld2 Er en smart manøver som stopper 
hvits a-bonde og åpner for å dekke c-bon-
den med Ld2–b4. Hvit leder med to hele 
bønder her, men det ryker minst én i løpet 
av de neste trekkene. Sort har fint spill, og 
burde klare seg her.

48.Sc8! Tvinger sorts løper i passivt for-
svar.

48...Lc7 49.Se7+ Kg4 50.Sd5 Ld8 
51.Sec3! Ld3 52.Sb5 
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Hvits hester dominerer.

52...Kf5 53.Sd6+ Ke6 54.Sb7 Løperen 
må forlate forsvaret av b-bonden, og nå 
rakner hele korthuset for stormesteren.

Norway Chess Open:

Supertalent til topps - flere norske overraskelser
TEKST: Johannes Kvisla, FOTO: Norway Chess

Etter åtte utgaver av den storslåtte turneringen Norway Chess, ble det i sammenheng med 
den niende utgaven bestemt at det skulle satses litt på en åpen internasjonal turnering i 
tillegg til den lukkede turneringen med verdensstjerner. På startstreken var en rekke sterke 
stormestere, blant annet en kommende verdensstjerne fra India.



94 Norsk sjakkblad 01 / 2022 95

54...Lg5 
XABCDEFGHY
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55.a5! En taktisk finesse fra Gjeste-
moen-Vonhirsch. Den hvite bonden kan 
ikke stoppes - alternativet er en gaffel på 
c5.

55...Kd7 55...bxa5 56.Sxc5+ er også helt 
krise for sort.

56.axb6 Lc2 57.Sxc5+ Kc8 58.b7+ Kb8 
59.Sb4 Hvit får bonden i mål og setter 
matt i løpet av få trekk.

1–0

I løpet av de neste rundene etablerte fle-
re toppspillere seg i teten, men FM Muk-
hiddin Madaminov fra Usbekistan holdt 
lenge følge med den store forhåndsfavo-
ritten, «Prag», og lå foran etter sju runder, 
men da det virkelig dro seg til vant Prag 
begge sine siste runder, mens den 16 år 
gamle usbekeren tapte begge sine, og 
falt noe ned på resultatlisten. Resultatet 
ble da at Prag innfridde favorittstemplet 
med 7,5 poeng og en ratingprestasjon på 
2676, men for å finne neste stormester 
på resultatlisten måtte man helt ned på 
7.plass til GM Alessio Valsecchi fra Italia.

På plassene mellom ham og Prag var 
det flere overraskelser, hvor den største 
kanskje var IM/WGM Marsel Efroiminski 
fra Israel på 2.plass med 6,5 poeng. Tur-
neringen ga den israelske kvinnen en ra-
tingfremgang på 14 poeng, altså nesten 
1,5 poeng over forventet score, og en ny 
ratingtopp på 2456, som senere har blitt 
til 2461.

Norske unggutter imponerte

De norske kanonene sviktet da hver-
ken Kaasen eller Abdrlauf maktet å fullfø-
re turneringen. Ungguttene fra Stavanger 
derimot, Andre Gjestemoen-VonHirsch, 
FM Aksel Bu Kvaløy og Shazil Shehzad, 
imponerte med henholdsvis 10, 12 og 
15.-plass i turneringen. 

Førstnevnte fikk en GM-skalp mot 
Chatalbashev i første runde og en sterk 
ratingfremgang på 104 poeng! Nicolai 
Maxime Østensen fra Porsgrunn gjorde 
også en solid turnering, og Sondre Melaa 
fra OSS imponerte med en GM-skalp mot 
Alessio Valsecchi i første runde. 

Vi tar med oss et parti fra Shehzad 
– en marathonseier mot den kvinnelige 
internasjonale mesteren Marina Gajcin 
i sjuende runde.

K Gajcin, Marina (2281
k Shehzad, Shazil (2252)

Kommentarer av Joachim B. Nilsen

Etter 69.Kb5:
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Hvit har slitt med kvalitet under i store 
deler av partiet, men har nå aktivisert 
kongen og truer å snappe med seg et par 
bønder på dronningfløyen. Sort har en 
konkret måte å vinne på her, men Sheh-
zad spiller et annet, naturlig trekk - som 
gir hvit en hjelpende hånd.

69...g5? 69...Kf6! Denne varianten anbe-
fales med ekstra sterke briller og minst én 
hodepinetablett tilgjengelig - sort aktivi-
serer kongen og overbelaster løperen på 
e4. Dette krever lange beregninger, og var 

↑ Shazil Shehzad gjorde en kjempeturnering i Norway Chess Open.

neppe særlig aktuelt i tidsnød. 70.Kxa5 
Kg5 71.Kxb4 Th6 72.a5 Kf4 73.a6 g5 
74.Kb5 Th8 75.a7 g4!

70.Kxa5 Th4 
XABCDEFGHY
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71.Kxb4?? 71.Kb5! Unngår fallgruven 
i partiet og holder balansen. 71...g4 
72.fxg4 Txg4 73.Lf3 Td4 74.a5 Resten 
av varianten er et kappløp - hvits bønder 
på dronningfløyen mot sorts bønder i 
sentrum. 74...e4 75.Le2 Txd5+ 76.Kxb4 
Td2 77.a6 Txc2 78.Lc4+! Kutter av tår-
net og vinner et trekk ved å sjakke sorts 
konge. 78...Ke7 79.Kb5 d5! Også sort må 
spille presist - her lokkes løperen bort 
fra å dekke e2–feltet. 80.Lxd5 e3 81.Lf3 
e2 82.Lxe2 Txe2 83.a7 Ta2 84.Kb6 Kd7 
85.Kb7 Tb2! En siste finesse. Sort rek-
ker å slå ut begge hvits bønder og sikrer 
remis. 86.a8D Txb3+ 87.Ka7 Ta3+ 88.Kb7 
Txa8 89.Kxa8=

71...g4! 72.fxg4 Txg4 Forskjellen er at 
hvits løper nå er bundet - hvit ble for grå-
dig. Shehzad fullfører enkelt med tårn 
over.

73.a5 Txe4+ 74.Kc3 Ke7 75.a6 Th4 76.b4 
Kd7 77.a7 Th8 78.Kd3 Ta8 79.c4 Txa7 
80.c5 dxc5 81.bxc5 Ta4

0–1

I Elo-gruppen tok Eliseev en tidlig ledel-
se, og så seg aldri tilbake. Han vant turne-
ringen med 8 poeng av 9 mulige, mens de 
to andre forhåndsfavorittene Holand og 
Hestholm fulgte på 7 poeng. De to jentene 
fra Singapore, Xiu Ning Charlene Mak og 
WCM Zi Yau Bernadette Kong, ble hen-

holdsvis nummer 6 og 9, og hadde en 
ratingfremgang på over 200 kombinert!
Når det igjen er duket for superturnering 
i Stavanger håper jeg virkelig at det igjen 
blir med en Open ved siden av. For de 
unge norske spillerne, deriblant flere fra 
det lokale miljøet, var nok dette en viktig 
erfaring og god selvtillitsboost etter en 
lang periode med få turneringer. 

Norway Chess Open, Masters

1 GM R. Praggnanandhaa, India 7½

2 IM Marsel Efroimski, Israel 6½

3 IM Jung Min Seo, Sverige 6½

Norway Chess Open, Elo-gruppen

1 Sergey Eliseev, Sandnes 8

2 Per Fredrik Holand, Bodø 7

3 Gustav Hestholm, Stavanger 7

→

Praggnanandhaa 

infridde sitt favo-

rittstempel og vant 

hele Norway Chess 

Open turneringen.



Fasit for Sjakkquiz side 74:
1. Åpen klasse: Magnus Carlsen, Aryan Tari, Jon Ludvig Hammer, Johan-Sebastian Christiansen, Frode Urkedal. Kvinneklassen: Monika Machlik, 

Edit Machlik, Sheila Barth Stanford, Alena Ayzenberg, Maud Rødsmoen. 1 poeng for 8 av 10 rette. 

2. 32. Sett alle springerne på samme farge! 1 poeng for 32. Intet slingringsmonn.

3. Emmanuel Lasker. 1 poeng.

4. 8 presidenter. Per Ofstad, Hugo Parr, Torstein Bae, Jøran Aulin-Jansson, Bjørn Salvesen, Morten L. Madsen, Simen Agdestein og nyvalgte 

Joachim B. Nilsen. 1 poeng for 8, 0,5 poeng for 7 eller 9.

5. Berge Østenstad og Simen Agdestein. 0,5 poeng per riktig. 1 poeng totalt.

6. 2882, noe han har hatt 2 ganger i karrieren, Mai 2014 og august 2019. 1 poeng for nøyaktig. 0,5 for 2877-2887. 

7. Judit Polgar, hun var bare 12,5 år gammel da hun kom inn på listen. Nest yngste er Radzjabov som kom inn på topp 100 rett før han fylte 15 år. 

Magnus Carlsen er nr 3 og var nettopp fylt 15 da han kom inn på topp 100. 1 poeng for Judit. 

8. 1...Dh5+ 2. gxh5 Th4 #.  1 poeng. 

9. Anastasias matt. 1 poeng. 

10. Hammer-Carlsen. Dette er fra VM u14 på Hellas i 2003 hvor våre håp møttes i første runde. 0,5 poeng per spiller. 

1 poeng per spørsmål. Totalt 10 poeng.

Fargelegg disse brikkene (med 
enten hvit eller svart) slik at vi 

får en lovlig stilling!

96 Norsk sjakkblad

Grubleoppgaven

Fasit på grubleoppgave NSB nr 1 2022:

Kongen stod på c3! Stillingen noen trekk tilbake var slik. Svart har nettopp spilt 1...
Ld5+. Hvit spilte så 2. c4 og svart kunne slå ut den bonden med en passant og gi en 
dobbelsjakk med tårnet og løperen med 2...bxc3! Kongen tok så bonden på c3, 3. 
Kxc3+ og ga en sjakk som ga opphav til stillingen der kongen falt av brettet. Dette 
er den eneste måten stillingen er lovlig på!

Innsendere med riktig svar på forrige grubleoppgave: Jarle Høyte og Per Lea, der 
begge inkluderte denne opprinnelige stillingen i sin forklaring!
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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.

Gjøvik

INFO:  Tor Wetle Wetlesen 

TLF: 417 89 389

INFO: Alf Tomas Tønnessen 

TLF: 918 76 566

INFO: Bjarne Gjørvad 

TLF: 992 60 643

INFO: Viggo Rustan

TLF: 412 99 956

INFO: Olga Dolzhykova

MAIL: olga@stormester.no

INFO: Olga Dolzhykova

MAIL: olga@stormester.no

Horten

Bærum

03.09 

24.09

Gjøvik 
Barnas Grand Prix

Horten BGP Dragulf BGP
Astro-Dronning

11.09

01.10

17.09

07.10

Molde BGP sep. 2022

Molde

Dragulf BGP
Astro-Bonde

Kristiansand Sjakklubb 
Ungdom BGP 2 2022
Kristiansand Oslo
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Sandakerveien 24C, 
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Om Nordisk for 
jenter 2022

Spillerne ble delt inn 
i tre grupper etter al-
der, gruppe A (17-20 
år), gruppe B (14-16 
år), og gruppe C (13 år 
og yngre). Hver spiller 
spillte fem partier på 

90 minutter med 30 
sekunder tillegg per 
trekk.   
 Alle partiene ble sendt  
direkte på nett under 
turneringen, og disse 
er fortsatt tilgjengeli-
ge på https://clono.no/
live/tournament/?t_
id=242.
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Nordisk mesterskap 
for jenter 2022
Etter år med digitale turneringer kan vi igjen se 
Nordens beste jenter foran brettet!

En av to spennende turne-
ringer som ble avholdt denne 
våren er Nordisk mesterskap 
for jenter! Med hele 41 jenter 
fra hele Norden, ble det en 
spennende turneringen med 
masse spennende sjakk. Nå 
skal vi ta en titt på alt det in-
teressant som skjedde denne 
helgen!

Nordens beste

I år var Norge så heldig at vi fikk arran-
gere dette mesterskapet, så fra 13.-15. mai 
samlet over førti spente spillere seg i Oslo 
Schakselskap sine lokaler for å konkurrere. 
Spillerne kom fra Norge, Sverige, Finland, 
Danmark og Island. 

Hele seksten spillere kom for å repre-
sentere Norge i turneringen og alle la inn en 
kjempegod innsats! Vi avsluttet turneringen 
på andreplass med 18,5 poeng totalt, bare ett 
poeng bak Sverige. I tillegg spilte vi oss til to 
medaljer, en gullmedalje og en sølvmedal-
je! Vi kom også kjempenære flere medaljer 
med 4. og 5. plass i  både Gruppe A (U20) og 
Gruppe C (U13).

Vår talentfulle gullmedaljevinner er 
Elma Selvik fra 1911U som grep seieren i 
U16-gruppen med fire seiere og ett tap, og 
da fire av fem mulige poeng. Elma vant også 
bronsemedalje i NM for jenter tidligere i år.

I gruppe C (U13) var det Anna Blauhut fra 
Fredrikstad som spilte seg til en sølvmedal-
je. FUS-spilleren gikk gjennom turneringen 
med fire seiere og ett tap, og klarte i siste 
runde å ta en seier over gruppevinneren Sara 
Sima Derlich fra Danmark. Anna står også 
med sølvmedalje fra NM for jenter i 2022.

Vi gratulerer alle spillerne med en godt 
spillt turnering!
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↑

Medaljevinnerne fra Gruppe B. 

Elma Selvik (NOR) står i midten.

↑

Medaljevinnerne fra Gruppe C. Anna Blauhut (NOR) står 

til venstre.



Gruppe A (17-20 år)

1 Julia Östensson Sverige 4.5 5.0

2 Nathalie Westin Sverige 3.5 5.0

3 Nienke van den Brink Danmark 3.0 5.0

4 Ariza Hana Norge 2.5 5.0

5 Livia Lindstad Norge 2.5 5.0

(8 deltakere totalt)

Gruppe B (14-16 år)

1 Elma Selvik Norge 4.0 5.0

2 Leia Andries Danmark 3.5 5.0

3 Idunn Helgadottir Island 3.5 5.0

4 Sini Jokinen Finland 3.5 5.0

5 Alice Xiong Sverige 3.0 5.0

(12 deltakere totalt)

Gruppe C (U13)

1 Sara Sima Derlich Danmark 4.0 5.0

2 Anna Blauhut Norge 4.0 5.0

3 Gudrun Fanney Briem Island 4.0 5.0

4 Alina Shehzad Norge 3.5 5.0

5 Linnea R. Lindholm Norge 3.5 5.0

(21 deltakere totalt)
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Resultater i 
Nordisk mesterskap for  jenter 2022
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Barneskoler

1 Haslum skole Bærum 10 12

2 Vinderen skole Oslo 8 12

3 Kringsjå skole Oslo 7 12

4 Oppsal skole Oslo 7 12

5 ISS Vikings Stavanger 7 12

(14 lag totalt)

Videregående skoler

1 Hamar katedralskole Hamar 11 12

(1 lag totalt)

←

Topp tre barneskole-

lag! 

Foto: Greveløkka SK

↑

Hamar Katedralskole

Foto: Greveløkka SK

104 Førsteraden 01 / 2022 105104 Førsteraden

NM for skolelag 2022
Etter to års pause kom endelig en av vårens to storturneringer tilbake, 
nemlig norgesmesterskap for skolelag!

Selv om år med korona har gjort 
det vanskeligere for 
skoler å drive med sjakk var det 
fortsatt femten gode lag som 
stilte fra start i denne turne-
ringen, og fikk spille masse gøy 
sjakk. Dette ble garantert kos 
for alle deltakerne!

Info om NM for   
skolelag 2022

Turneringen ble spilt med 
femten lag i en gruppe. Hvert 
lag består av fire spillere og 
opp til to innbyttere, alle fra 
samme skole.
Det ble spilt seks runder, og 

partiene hadde betenknings-
tid på 60 min. + 30 sek. per 
trekk.  
Vinnerne av sin klasse får 
muligheten til å delta i Nor-
disk mesterskap for skole-
lag. Utover dette fikk de fem 
beste lagene i hver klasse 
lagpokal og premier.

↑

Deltakerne i NM for skolelag 2022. Foto: Greveløkka SK
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    NM for skolelag var det Greveløk-
ka sjakklubb som sto for i år, og de 
klarte å sette i stand en skikkelig gøy 
helg. Turneringen ble spilt fra 6. - 8. 
mai på Greveløkka skole i Hamar, og  
det var mange svært gode lag som 
stilte. 
      Til slutt var det Haslum skole som 
gikk av med seieren i klassen for bar-
neskoler med ti poeng av tolv mulige. 

   I klassen for videregående skoler 
var det dessverre kun ett lag som 
stilte, og de måtte derfor spille mot 
lagene fra barneskoleklassen. Dette 
hindret derimot ikke Hamar kate-
dralskole fra å spille en kjempegod 
turnering og ta elleve av tolv poeng. 
      Du tror kanskje at innbytterne kje-
det seg ihjel under hele turneringen 
siden de ikke alltid fikk spille, men 

der tar du feil! Det ble nemlig arran-
gert en sideturnering for alle på laget 
som ikke spilte i hovedturneringen. 
Tjuefire spillere deltok i ett eller flere 
parti her. 
      Synes du dette ser gøy ut? Vel, da 
burde du kanskje melde deg på NM 
for ungdom 2022 som arrangeres fra 
18. - 20. november i Molde!
     Vi sees der!

Sjakk for alle penga!

Spillere med full 
pott!

Vebjørn Holm-Gjerde 
(Hamar Katedralskole) 

med 5/5 p.

Håvard Haug 
(Vinderen skole) 

med 6/6 p.
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Sjakkgøy!
Mystisk
løperlabyrint

To kjappe

Nå skal du få et interessant problem for å se om du 
klarer å manøvrere brikker godt, og samtidig følge 
med på trusler!

I denne stillingen skal du prøve å ta kongen med 
den hvite løperen uten å bli satt i slag av de tre sprin-
gerne som står og passer på. Du skal klare det på 
ni trekk!

W

W

b c d e f g ha

7

8

6

5

4

3

2

1

Klarer du å finne veien gjennom den usynlige la-
byrinten og fange den svarte kongen?

Hint: Mange av trekkene tvinger seg fram, altså de 
er det eneste mulige trekket i stillingen.

Her kommer to fine sjakkvitser som du kan fortelle 
videre! 

1:

En jente treffer en gutt som spiller sjakk mot en hund. 
Hun blir veldig imponert med det hun ser og sier:
"For en smart hund!"

Gutten svarer:
"Nei, nei. Han er ikke så smart. Han har bare vunnet 
en av fire!"

2:

Hvorfor er engelskmenn så flinke i sjakk?

Dronningen deres dør aldri!

n

n

n

L

k
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Patt

Mangel på materiale

Repetisjon

Svart skal tvinge fram remis med patt, og er i trekket.

Svart skal lage remis, og er i trekket.
Springeren er i fokus!

Hvit tvinger frem remis ved repetisjon, og er i trekket.

Remis på tre måter
Her kommer tre sjakknøtter hvor du skal 
komme fram til remis på tre ulike måter. Du 
kan kanskje komme fram til matt, men er 
du  like god på å redde inn ett halvt poeng? 
Prøv deg her!
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Fasit
Mystisk løperlabyrint
g4, h3, g2, b7, a6, d3, b1, a2, g8.

Remis på tre vis
1...Kxh5

1. Da8+  Db8.  2. Dc6+  Dc7.  
3. Da8+  Db8.  4. Dc6+  Dc7.
5. Da8+.

1...Sg5.  2. Kf6 Sh7+.
3. Kg6  Sf8+.  4. Kf7  Sh7.
5. Kg7  Sg5.  6. h7  Sxh7.
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VM?
  - nei takk!

        Hvis du liker sjakk og bor i Norge, er det få ting 
som er mer gøy enn å se Magnus Carlsen spille (og 
vinne) i store turneringer. Derfor var det nok mange 
norske sjakkelskere som ble skuffet når nyhetene 
kom, etter Jan Nepomnjasjtsjij igjen vant kandi-
datturneringen og stilte som motstander til Mag-
nus, om at han ikke ønsket å forsvare tittelen sin. 
      Det kan være veldig vanskelig for oss å forstå 
hvorfor noen velger å trekke seg fra toppen av tro-
nen, men mesteren selv har gitt oss noen forkla-
ringer på hvorfor han tok dette valget.

Det Magnus selv har nevnt som den største og 

Det ingen trodde skulle skje, det har skjedd. 
Magnus Carlsen har trekt seg fra verdens-
mesterskapet i klassisk sjakk. Det betyr at for 
første gang siden 2012, så får vi ikke se Mag-
nus i VM-kampen. Hvorfor trakk han seg, og 
hva skjer nå?

Den viktigste grunnen til at han ikke vil delta, er 
at han rett og slett ikke har lyst til å fortsette. I et 
intervju sa han at han ikke er motivert til å spille. 
Og da tenker du kanskje, “men er ikke det å være 
verdensmester en stor nok motivasjon?”. 

Vel, først og fremst har han vært verdensmester 
i nesten ti år nå, og det har vært beviset på at han er 
verdens beste sjakkspiller.. Nå er det ikke like viktig 
for ham å ha den tittelen, fordi han har bevist at 
han er verdens beste både i og utenfor VM i mange 
år. Nå får han ikke noe ut av å være den offisielle 
verdensmesteren, fordi alle allerede vet at han er 
verdens beste, selv uten en tittel!

I tillegg har Magnus selv sagt at han rett og slett 
ikke liker å spille verdensmesterskap i langsjakk. 
Hvis du har lest noe om hvordan sjakkspillere for-
breder seg til VM i klassisk sjakk, så vet du at de 
begynner i lang tid i forveien, og bruker masse tid 
på å finne bittesmå variasjoner som kanskje kan 
hjelpe. Nå får han ikke noe ut av å være den offisi-
elle verdensmesteren, fordi alle allerede vet at han 
er verdens beste, selv uten en tittel!

I tillegg har Magnus selv sagt at han rett og slett 
ikke liker å spille verdensmesterskap i langsjakk. 
Hvis du har lest noe om hvordan sjakkspillere for-
breder seg til VM i klassisk sjakk, så vet du at de 
begynner i lang tid i forveien, og bruker masse tid 
på å finne bittesmå variasjoner som kanskje kan 
hjelpe dem i kampen. Når det er så mye forbredel-
ser blir det ofte også mye remis, og lite spenning i 
spillet, noe som Magnus har sagt at han misliker. 

Sjokket!

Kjedelig, langdrygt og for lett

MAGNUS SINE VM-MATCHER

2013 - Anand (3.5) vs. Carlsen (6.5)

2014 - Carlsen (6.5) vs. Anand (4.5)

2016 - Carlsen (6-3) vs. Karjakin (6-1)

2018 - Carlsen (6-3) vs. Caruana (6-0)

2021 - Carlsen (7.5) vs. Nepomnjajtsjij (3.5)

Turneringene i 2016 og 2018 ble uavgjort 

etter 12 partier og ble avgjort med 

hurtigsjakk! 
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Nå som Magnus har trekt seg, hvem skal spille kampen 
da? Det er da ingen forsvarende mester! Vel, den løsningen 
som er valgt er at de to som kom på første- og andreplass i 
kandidatturneringen skal spille mot hverandre, der vinneren 
blir den nye verdensmesteren. Et spørsmål er da om den 
beste spilleren faktisk blir verdensmester? 

På den andre siden, hva skjer med Magnus nå? Vel, 
egentlig, utenom det at han ikke spiller VM i langsjakk, er 
det ingenting som endrer seg. Han skal fortsatt spille VM i 
hurtig- og lynsjakk, og han vil fortsette å spille sjakk som 
vanlig. Han har selv sagt at målet hans nå er å få en rating på 
2900, noe ingen har klart før. Vi her hjemme skal fortsette 
å heie fram vår mester, fordi han vil alltid være vår mester!

Og hvem vet, kanskje en dag kommer han tilbake og tar 
tronen igjen… 

Hva skjer nå?

En av disse blir den nye verdensmesteren i langsjakk!

Jan Nepomnjasjtsjij fra Russland (t.v.) og Ding Liren fra Kina (t.h.) .
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←

I 2021 var det stormester og 

barndomsvenn Jan som stilte 

mot Magnus. Det startet godt, 

men med flere store feil tapte 

Jan fire parti og matchen var 

over etter kun elleve parti spilt.

(Foto: Maria Emelianova/

Chess.com)
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←

Magnus Carlsen vinner sin første VM-tittel etter ti

spilte parti mot regjerende mester Viswanathan Anand 

i hans hjemby Chennai i India.

(Foto: Aas, Erlend © ERL)

Anand kom tilbake allerede året etter for å utfordre

Carlsen i VM i Sotsji, Russland i 2014. Magnus skulle ende

opp med å forsvare tittelen sin

(Foto: Dan P. Neegaard)

←

I 2016 var det Sergej Karjakin som var Magnus 

sin motstander. Etter tolv spilte parti var det 

uavgjort mellom stormesterene, og det gikk til 

hurtigsjakk. 

I det siste hurtigsjakkpartiet spiller Magnus 

50. Dh6+!!. Dronningen setter sjakk og svart er 

nødt til å ta enten med bonde eller med konge, 

noe som tvinger frem matt! 

 

50...Kxh6 51. Th8# eller 50...gxh6 51. Txf7#

Magnus Carlsen vant sin tredje VM-tittel!
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Magnus sin 
VM-historie!

I 2018 var det amerikaneren 

Fabiano Caruana som skulle

prøve å stjele tittelen. Det gikk 

igjen til hurtigsjakk, der Carlsen 

knuste Caruana 3-0.

(Foto: Niki Riga)



Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Bentsebrugata 20
0476 Oslo

Sjakklubben Stjernen feirer 100 år og inviterer 
til en uke med sjakkfest i hovedstadens hule,  
selveste Vallhall! 

Velkommen til Landsturneringen 2023 i Oslo, 30. 
juni til 8. juli 2023 i Oslos største innendørs arena, 
sentralt på Helsfyr i Oslo. 

Alle klasser utenom eliteklassen starter 1. juli.

Scandic Helsfyr tilbyr rimelige overnattings- 
pakker og ligger 3 minutters gange unna Vallhall. 

Vi arrangerer også sideturneringer gjennom hele 
sjakkfesten: NM i lynsjakk, kafesjakkturneringer, 
sjåk, pratelagsjakk, fischersjakk, laglyn m.m.

All info om program, overnatting mm. finnes på 
nettsiden. Velkommen til sjakkfest i Oslo!

Vi trives best i Stjerneskinn,  
velkommen inn i Vallhall!

www.nm2023.no

Velkommen til Norges 
største sjakkfest!
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Sjakklubben Stjernen feirer 100 år og inviterer 
til en uke med sjakkfest i hovedstadens hule,  
selveste Vallhall! 

Velkommen til Landsturneringen 2023 i Oslo, 30. 
juni til 8. juli 2023 i Oslos største innendørs arena, 
sentralt på Helsfyr i Oslo. 

Alle klasser utenom eliteklassen starter 1. juli.

Scandic Helsfyr tilbyr rimelige overnattings- 
pakker og ligger 3 minutters gange unna Vallhall. 
Vi arrangerer også sideturneringer gjennom hele 
sjakkfesten: NM i lynsjakk, kafesjakkturneringer, 
sjåk, pratelagsjakk, fischersjakk, laglyn m.m.

All info om program, overnatting mm. finnes på 
nettsiden. Velkommen til sjakkfest i Oslo!

Vi trives best i Stjerneskinn,  
velkommen inn i Vallhall!

www.nm2023.no

Velkommen til Norges 
største sjakkfest!
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