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Med støtte fra Rogaland Sjakkrets inviterer NSF
til kretsdommerkurs på hotell Sverre i Sandnes
i helgen 27.-28. november 2004. Kurset varer
fra lørdag kl. 10.00 til søndag ca. kl. 17.00.

Kurset har som mål å gi deltakerne de kunn-
skaper som er nødvendige for å arrangere og
lede sjakkturneringer, deriblant en grundig inn-
føring i FIDEs regler og NSFs Monradsystem.
Kurset avsluttes med reglementsutvalgets test,
som er det første skrittet til å bli kretsdommer.
En av NSFs mest erfarne dommere vil være an-
svarlig for undervisningen på kurset.

Reise- og oppholdsstøtte
Deltakere med lang reisevei til kurset kan søke
NSF om reisestøtte. Et mindre antall deltakere
(først til mølla får male) som må overnatte i
Sandnes for å kunne delta på kurset, vil få totalt
inntil kr. 500 i støtte til overnatting. Søknad må
sendes til NSF.

NSF inviterer til

KRETS DOMMERKURS

Obs!Obs!Obs!Obs!Obs!      Deltakere fra Rogaland kan søke kret-
sen om støtte til losji og forpleining.

Kursavgift
kr 250,-.

Påmelding
må skje seneste 1. november 2004 til NSF
på tlf. 22 15 12 41 eller sjakkfor@online.no
For ytterligere informasjon kontakt NSF v/
Bjarke Kristensen som angitt ovenfor.

Deltakere fra Rogaland bes kontakte krets-
formann: Magnus Monsen, tlf 51 66 10 30
eller magnus.monsen@sandnes.frisurf.no

 

Turnerings-
lederkurs

i Sandnes
27.-28.

november
 2004

Tillittsvalgte tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund Tillittsvalgte tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund Tillittsvalgte tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund Tillittsvalgte tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund Tillittsvalgte tilknyttet Ungdommens Sjakkforbund dro siste helgen i august på studietur til London. Her
ser vi et gruppebilde fra møtet med det britiske sjakkforbundet (BCF). Foran fra venstre sitter tre representanter for
BCF før vi finner USFs leder Espen Andersen. Ved hans side sitter Silje Bjerke og Marte Egeland. I midten fra venstre
ser vi igjen tre representanter for BCF, og videre følger Egil Arne Standal, Ellisiv Reppen, Maria Andersen, Gro
Ferkingstad og Bendik Bjerke. Bakerst fra venstre står Karl Johan Rist, Ivan Randjelovic, Torstein Bae, Øystein Brekke,
Victor Hansen, Harald B. Borchgrevink, Hans-Inge Kongevold, Stein Jensen (delvis skjult), David Lilleøren og Håvard
Løvik.

Foto: Bjarke Kristensen
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Stavangergt. 5 0464 Oslo
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Eriksen, Vibeke Ekeland Grønn, Bjarke
Kristensen,  Bjørn B. Johansen, Tore
Nilssen

Redaksjonen avsluttet 2. oktober 2004.

Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges

Sjakkforbund. Synspunkter som framføres i

bladet er ikke nødvendigvis i samsvar med

sjakkforbundets offisielle mening.

Årsabonnement     for ikke-medlemmer koster

kr 350. Ved abonnementsbestillinger, adresse-

endringer m.m., kan man henvende seg til:

Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, 0588 Oslo

Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07,

e-post sjakkfor@online.no

Generalsekretær: Bjarke Kristensen

Annonsepriser nr. 6 2004:
Alminnelig side (svart-hvitt):Alminnelig side (svart-hvitt):Alminnelig side (svart-hvitt):Alminnelig side (svart-hvitt):Alminnelig side (svart-hvitt): helside kr 3000,

halvside kr 1800, kvartside kr 1000

2. og 3. omslagsside (farger):2. og 3. omslagsside (farger):2. og 3. omslagsside (farger):2. og 3. omslagsside (farger):2. og 3. omslagsside (farger): helside kr 3600,

halvside kr 2400

4. omslagsside (farger):4. omslagsside (farger):4. omslagsside (farger):4. omslagsside (farger):4. omslagsside (farger): helside kr 4000.

50% rabatt på rene turneringsannonser!50% rabatt på rene turneringsannonser!50% rabatt på rene turneringsannonser!50% rabatt på rene turneringsannonser!50% rabatt på rene turneringsannonser!

Spesialpris for turneringer i Norges Grand Prix:

helside kr 1100, halvside kr 600, kvartside kr 350

Utgivelsesplan 2004:
Nr 6/2004 Nr 6/2004 Nr 6/2004 Nr 6/2004 Nr 6/2004 har deadline 24. oktober 2004.

Trykk: Allservice AS, Stavanger

I n n h o l d                           Nr. 5 • 2004 • årg 70
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Vi er alle kjent med dys-
tre spådommer på
Sjakk-Norges vegne. Av
og til synes jeg sutringen
har tatt overhånd, men
de par siste årene har det
vært flere tegn til bedring.

Håndgripelige størrelser – som medlems-
tall (ikke minst i Ungdommens Sjakk-
forbund) og turneringsaktivitet – peker
riktig vei. Grand Prix-turneringer, i hvert
fall på Østlandet, er bedre besøkt enn på
lenge. Og landsturneringen har vært en
knallsuksess de siste årene. Også Gaus-
dal har fått en renessanse med rekord-
deltakelse i Lahlums oktoberfestival.

Tonen er følgelig lystigere, selv om
hovedutfordringen – ifølge president Tor-
stein Bae – nemlig å skape gode klubb-
miljøer, er en konstant leting etter et tryl-
leformular som kun folk med lokal-
kunnskap kan finne.

NTG-effekt
Det er kanskje litt tidlig å snakke om en
Magnus-effekt, men en viss NTG-effekt
har vi definitivt. Nåværende og tidligere
NTG-elever er jo overalt – på Gausdal
eller i NGP-turneringer. Simen Agdestein

har klart å skape et
sjakk-gymnas som
bidrar til aktivitet i
sjakk-Norge, og ikke
bare spissing av eli-
ten. Et eksempel er jo
tidligere elev Victor
Hansen som arrange-
rer turneringer på lø-
pende bånd. Idet bla-
det går i trykken, prø-
ver han ut en ny cup-
vri i NTG-regi.

Samtidig som
norsk sjakk har rela-
tivt gode tider, er
verdenssjakken i krise. Som redaktør har
jeg ikke tatt meg bryet med å holde le-
serne orientert om turneringer og VM-
matcher som ikke spilles, eller om par-
tier som ender remis før man finner
hjemmesidens live-dekning. Det spilles
riktignok en del artig hurtigsjakk, og
der skal Anand være veldig rask og god,
men det er ikke de  sjakkpartiene som får
et sjakksultent publikum til å glemme
verden utenfor og fortape seg i analyser.

Drammen neste
Nå har Øystein Brekke satt seg fore å
komme verdenssjakken til unnsetning
og underholde tusener av internett-

Vinden snur?

publikummere i romjula. Med
storsatsningen i Drammen ved årsskif-
tet vil han prøve å gjenta arrangement-
suksessen fra Gjøvik 1983 (der en 15-
årig Simen Agdestein slo verdensmester
Spasskij), men i enda større målestokk.
Hovedattraksjonen i Drammen blir noe
så vakkert som en klassisk berger-
turnering med verdensstjerner på rekke
og rad. Fra legenden Kortsjnoj, via
publikumsyndlingen Sjirov til eks-
verdensmesterne Khalifman og
Stefanova. Men det største trekkplasteret
er likevel kanskje en norsk tenåring.

Kvalitet
På en proff pressekonferanse i Dram-
men mimret Simen om Brekkes innsats
som sjakkpromotor og foredler av Si-
men-effekten på 80-tallet. Nå griper
samme Brekke fatt i Magnus-effekten.
Med våre to sjakk-kjendiser, Magnus og
Simen, på startstreken kommer selv riks-
pressen. Men opplegget i Drammen er
mye mer. Dette blir samtidig en masse-
mønstring med ungdomssjakk, GP-tur-
neringer og alt som hører til en sjakk-
festival. Drammen blir i så måte en prøve
på hvor vi står, både som masse- og elite-
mønstring.

Brekke og hans stab vil garantert tilby
kvalitet (stikkord på pressekonferansen),
så da er det bare for oss andre å møte
opp.

Atle Grønn

Sentrale personer i festivalen i Drammen blir spillerne Simen Agdestein og
Leif Erlend Johannessen (liggende), og leder i 100-års jubilanten Dram-
men Schakklub Bjørn Egede-Nissen (stående fra venstre) samt Geir Ivar
Henriksen, leder i 75-åringen Tempo.

Øystein Brekke (stående) holdt en overbevisende presse-
konferanse på det kommende spillestedet Rica Park Hotel.
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Flott ramme rundt Østenstads
historiske bragd:

Fortjent
NM-tittel
etter 1-1
Sjakk-Norge ventet med
stor spenning på
stikkampen om NM-
tittelen mellom en mulig
fremtidig NM-kjempe
Magnus Carlsen (13) og
en definitivt historisk NM-
konge Berge Østenstad
(40) etter at de begge
endte på 7 poeng av 9 i
eliteklassen i Molde.

av Atle Grønn

Til tross for ratingtallenes og fødsels-
årenes klare tale var betingelsene så for-
delaktige for Berge at han stilte med et
knepent favorittstempel i kampen om
kongepokalen. Det spesielle i dette tilfel-
let var regelen om at Østenstad ville bli
mester med uavgjort resultat 1-1 på
grunn av best kvalitet fra lands-
turneringen i Molde to måneder tidli-
gere. I en så kort match er denne forde-
len ”kolossal” for å bruke Østenstads
eget adjektiv. At Berge klarte å føre mat-
chen til uavgjort, var ikke overraskende,
men måten det skjedde på, overrasket
likevel de fleste. I realiteten hadde Berge
føringen på brettet i begge partiene og
hadde definitivt en partiseier innen rek-
kevidde, selv om det endte med to remi-
ser. Berge hadde tydelig klart å beholde
kjempeformen fra NM og var heltent på
et nytt NM-gull. Samtidig var Magnus
noe under sin vanlige uvanlig høye stan-
dard, og da han tapte den viktige åpnings-
duellen i første parti, virket det som hå-
pet om NM-tittel sloknet ganske raskt.

Publikum
Selv om begge partiene endte remis, var

stemningen og spenningen stor for de
frammøtte på Rainbow hotel Oslofjord i
Sandvika, ikke langt fra verken lomme-
dølingen Magnus’ eller askerværingen
Berges hjemtrakter. Norges Sjakkforbund
satset offensivt og la seg i selen for å
gjøre noe ekstra ut av arrangementet.
Med Magnus i aksjon blir det selvsagt
mye lettere å selge «produktet». Og folk
kom, i hvert fall et par hundre var vel
innom i løpet av helgen. De fleste tilsku-

erne oppholdt seg i kommentatorrommet
hvor Simen Agdestein underholdt begge
dager med instruktive og uhøytidelige
kommentarer. Søndag var også GM-kol-
lega Leif Erlend Johannessen på plass,
og lørdagen bidro sjakkhistoriker Øystein
Brekke med ulike historiske fakta. For
eksempel fikk forsamlingen vite at den
første stikkampen i NM-historien ble spilt
av Berge Østenstads bestefar, Georg
Christiansen, som tapte mot H.G. Han-
sen i 1921.

NSb ringte  og gratulerte Østenstad da-
gen etter. Han var selvsagt svært fornøyd
med å være førstemann i historien med
syv NM-titler – og med å stanse Magnus
Carlsen før det blir for sent.

Er du overrasket over hvor greit det
gikk?
– Tja. Det gikk jo helt etter oppskriften,
et idealscenario. Første parti med svart
var jo nøkkelen, fordi man da vet hva
man har å forholde seg til når hvitpartiet
kommer. Hvis det er nødvendig, kan man
jo spille på vinst med hvit. Men nå gikk
svart-partiet fint, og jeg fikk inn en gun-
stig forberedelse som jeg aldri tidligere
har spilt.
Men Magnus fikk litt motsjanser med
svart i 2. parti?
– Ja, det er litt vanskelig å spille på re-
mis med hvit fordi man tross alt ønsker
å gjøre de beste trekkene. Han overrasket
litt i åpningen (lukket katalansk), men
Magnus spiller jo så mye. Jeg fikk terreng-
fordel, men har en dårlig fase når jeg
tillater b4-b3. Jeg bør være klar til å be-
svare b3 med a3 for å låse dronning-
fløyen.
Var det aktuelt å spille videre i slutt-
stillingen?
– Nei, jeg var ikke særlig motivert selv
om vinstsjansene nok var godt over 50%.
Jeg trodde Magnus avstod fra å tilby re-
mis fordi han følte stillingen var for dår-
lig. Men han kastet seg ikke akkurat over
tilbudet mitt. Etter en stund tok han dog
i mot. Noe annet ville ha vært for drøyt.
Hvis han hadde avslått, ville jeg selvsagt
spilt på vinst.
Hvor mye forberedelser har du lagt ned?

Berge Østenstad spiller her hvit i det andre og siste stikkamppartiet.

Dommeren Hans Olav Lahlum har
alltid et ansiktsuttrykk klar for foto-
grafen. Her får han tiden til å gå
ved å passe på kongepokalen.
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Østenstad kommenterer

GM Magnus Carlsen (2568), NTG
GM Berge Østenstad (2496), Asker
Stikkamp NM (1), 2004
Fransk, winawer
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5
5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4 0-0 Et
viktig øyeblikk. Magnus forventet nok
7...Kf8 som jeg har spilt konsekvent i
flere år. Ettersom 7...Kf8 tross alt er
litt risikabelt, regnet jeg med at Mag-
nus, som hadde god tid til forberedel-

ser, ville prøve 7.Dg4. Jeg brukte der-
for mye tid på å forberede 7...0-0, noe
som falt heldig ut! 8.Ld3 Sbc6 9.Dh5
Sg6 10.Sf3 Dc7 Jeg dekker f7, og
11.Sg5?! kan dermed besvares med
11...h6 12.Sxf7 Dxf7 13.Dxg6 Dxg6
14.Lxg6 cxd4. Dårlig er 10...Ld7?
11.Sg5 h6 12.Sxf7. 11.Le3 Med f2
og d4 dekket, er Sg5 igjen en trussel.
Kor t rokade er også mulig, men etter-
som hvit etterhver t bytter av på g6,
blir h4-h5 en viktig mulighet og da står
tårnet bedre på h1. 11...c4 12.Lxg6
fxg6 13.Dg4 Ld7 13...Df7 14.Sg5 De8
er av en eller annen grunn det mest
spilte. 14.h4 Tf5 15.h5 gxh5 16.Txh5
Taf8

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7zppwql+-zpp0
6-+n+p+-+0
5+-+pzPr+R0
4-+pzP-+Q+0
3zP-zP-vLN+-0
2-+P+-zPP+0
1tR-+-mK-+-0
xabcdefghy
17.Kd2 17.Sg5 er kritisk, og i analyse-
rommet var visstnok førsteinntr ykket
at dette vant for hvit! Men trekket er
spilt og analyser t tidligere, og jeg var

ganske fortrolig med stillingen. Hoved-
varianten går som følger: 17...Da5!
(Ikke 17...h6? 18.Txh6 gxh6 19.Sxe6+
Tg5 20.Dxg5+) 18.Ld2 Tf4! 19.Dh3
h6 20.Txh6! gxh6 21.Dxh6 T4f7 22.f3
Sd8 23.Kf2 Tg7 24.Th1 Sf7 25.Sxf7
Kxf7 26.Dh5+ Tg6 27.Dh7+ Tg7
28.Dh5+ med evig sjakk. (På Gaus-
dal noen uker senere vant IM
Sammalvuo et flott par ti mot GM
Smeets med trekket 17.Th3 som
forbereder Sg5 og gjør hvit klar til
å  besvare kvalitetsofferet på f3
med Txf3 – red.) 17...Le8 18.Txf5
18.Th2 kan besvares med 18...Txf3!?
(18...Db6!? med trusselen Db2 er mer
ambisiøst) 19.gxf3 Dd7, og løperen
kommer til g6 hvor den holder hele
kongefløyen sammen, samtidig som
den truer ned mot c2. Tross kvalitet
under står ikke svar t noe dårligere.
18...exf5 18...Txf5 går ikke på grunn
av  19.Sh4. Jeg var litt skeptisk til
denne stillingstypen siden d5 er
potensielt svak, og f-bonden blokke-
rer for den viktige løperdiagonalen g6-
c2. Det viktigste er imidler tid at hvits
angrepssjanser er reduser t. Det er
heller ikke umulig at svarts majoritet
på kongefløyen blir en faktor. h6+g5
virker fjernt akkurat nå, men kan bli
viktig senere. 19.Dg3 Sd8 20.Sg5 Lg6
21.Th1 Dc6 22.Dh4? Konsekvent,
men dårlig. f-bonden burde vært blok-

– Jeg har jobbet mot denne stikkampen
hver helg etter NM. Har sett på åpninger
– det andre lar seg ikke lære så fort. Jeg
vurderte også spillestilen til Magnus. Etter
mitt syn er han rå på variantregning, og
jeg ville derfor unngå konkrete stillin-
ger. Siciliansk var selvsagt helt uaktuelt.
Fransk var en ideell åpning. Oj – nå er
jeg på Asker og Bærum lokal-TV.
Skal vi avslutte samtalen?
– Nei, jeg er ikke så veldig lysten på å se
meg selv på TV. ...Oj, der er jo Simen
også. Pussig.
Er du fornøyd med rammen rundt
stikkampen?
– Arrangementet var veldig profesjonelt.
Jeg avslo det første tilbudet om å spille på
NTG. Det hadde sikkert gått greit, men
det ville ha vært litt ubehagelig å spille
på Magnus’ hjemmebane. Helmers har
vist vei her. Hadde det ikke vært for at
Helmers stilte visse betingelser i forbin-
delse med stikkampen i 1981, ville jeg
nok ha godtatt det meste.
Men hva synes du om reglementet for
stikkampen?
– Det bør endres. Jeg var overrasket da
jeg hørte hvilken kolossal fordel jeg fikk.
Redselen for hurtigsjakk var vel litt over-
dreven da man utformet reglene.
Blir det mer sjakk framover?
– Jeg gleder meg til OL, som jeg skal
spille for første gang siden 1990. Det blir
spennende, og Magnus og Simen kom-
mer ned til innspurten, når plasserin-
gen avgjøres. GM-turneringen i Dram-
men måtte jeg si nei til – det krever for
mye forberedelser å spille mot 2600-folk
i runde etter runde.

Det første partiet er over, og publikum forflytter seg fra kommentatorrommet
til spillesalen for å følge spillernes egne analyser.
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ker t med 22.Lf4. Svart kan svare med
22...Se6 med en remisaktig stilling.

XIIIIIIIIY
8-+-sn-trk+0
7zpp+-+-zpp0
6-+q+-+l+0
5+-+pzPpsN-0
4-+pzP-+-wQ0
3zP-zP-vL-+-0
2-+PmK-zPP+0
1+-+-+-+R0
xabcdefghy
22...f4! 23.Sxh7?! Eller 23.Lxf4 Da4
24.Tc1 Dxa3 (24...h6?! 25.Sf3 og Lxh6
ligger i luften. Denne stillingen var jeg
ikke helt trygg på under par tiet, og
det tok litt tid før jeg innså at 24...h6
ikke var nødvendig.), og svart truer b5-
b4. Magnus vurderte dette som klart
fordelaktig for svart og foretrakk der-
for den mer spekulative par ti-
fortsettelsen. Jeg var også ganske op-
timistisk, men det ser ut til at hvit kan
holde stillingen sammen: 25.Le3 b5
26.Dg4 Lf5 27.Dd1 b4 (Pga. trusse-
len Ta1, rekker ikke svart å forberede
b4 med a5.) 28.cxb4 Dxb4+ 29.Ke2
h6 30.Sf3 Se6. Svar t står kanskje
bedre, men ingenting er avgjort.
23...Da4?! Svart kunne fått vinst-
stilling ved å ta imot of fiseren:
23...fxe3+! 24.fxe3 Te8! fulgt av Sf7,
og hvit har ingenting. Denne enkle va-
rianten så jeg rett og slett ikke! Jeg var
nok i litt defensivt modus, remis føltes
som et bra resultat. 24.Sxf8 Dxc2+
25.Ke1

XIIIIIIIIY
8-+-sn-sNk+0
7zpp+-+-zp-0
6-+-+-+l+0
5+-+pzP-+-0
4-+pzP-zp-wQ0
3zP-zP-vL-+-0
2-+q+-zPP+0
1+-+-mK-+R0
xabcdefghy
25...Db1+ Her tenkte jeg lenge på om
jeg hadde noe bedre enn evig sjakk,
men jeg var ikke innstilt på å ta noen
sjanser, og da gikk det som det måtte
gå! Svart hadde to alternativer som
tvinger hvit til å spille presist, men det

For historiebøkene tar vi også med det
mindre innholdsrike 2. parti:

GM Berge Østenstad (2496), Asker
GM Magnus Carlsen (2568), NTG
Stikkamp NM (2), 2004
Katalansk
 1.c4 e6 2.Sf3 d5 3.g3 Sf6 4.Lg2 Le7
5.0-0 0-0 6.d4 c6 7.Sbd2 Sbd7 8.Dc2
b5!? En uvanlig variant som gir hvit
en behagelig terrengfordel. 9.c5!
a5 10.e4 b4 11.e5 Se8 12.Te1 Sc7
13.Sf1 La6 14.h4 Db8 15.S1h2 Db5
16.Lf1 Db7 17.Lh3 a4 18.Lg5 Østen-

Landsturneringen 2005
går i Sandnes!

Websiden vår fylles opp fortløpende;
les om rimelige overnattinger og lave kantinepriser.

Følg med!

http://home.no.net/rogsjakk/nm2005.html

ser ut til at remis var det korrekte re-
sultatet: 25...fxe3 26.fxe3 Ld3
27.Dh8+ Kf7 28.Tf1+ Lxf1 29.Kxf1
Dxc3 30.e6+! eller 25...f3 26.gxf3 Ld3
27.Dh8+ Kf7 28.Dh5+ Kxf8 (28...g6??
29.Dh7+ og hvit setter matt.) 29.f4,
og matten er dekket. Svart kan for-
søke 29...Dxc3, men det er høyst
uklar t. 26.Ke2 Dd3+ 27.Kf3 De4+
28.Ke2 Dd3+ ½-½

stad kritiser te senere sitt spill i
denne fasen, men svarts aktivitet
på dronningfløyen lar seg likevel
nøytralisere ganske greit. 18...b3
19.axb3 axb3 20.Db1 Tfe8 21.Lxe7
Txe7 22.Sg5 Sf8 23.Sg4 Se8 24.Dd1
Lc4 25.Txa8 Dxa8 26.Se3 Da4
27.Dd2 Ta7 28.Sxc4 Dxc4 29.Lf1 Da4
30.Te3 Sc7 31.Sf3

XIIIIIIIIY
8-+-+-snk+0
7tr-sn-+pzpp0
6-+p+p+-+0
5+-zPpzP-+-0
4q+-zP-+-zP0
3+p+-tRNzP-0
2-zP-wQ-zP-+0
1+-+-+LmK-0
xabcdefghy
31...Sb5? En bukk, men hvit har uan-
sett klar fordel da b3-bonden er svak.
32.Dd1 h6 33.Kg2 Ta8 34.Lxb5 Dxb5
35.Dxb3 Tb8 36.Dxb5 ½-½

Den travle
småbarns-
faren Simen
var dobbel-
booket lørdag
formiddag.
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Ny giv på Gausdal
Ildsjelen Hans Olav
Lahlum sørget for aktivi-
tet på Sjakkens Holmen-
kollen også i år. Det ble
en stor sjakklig suksess
med solid deltakelse og
mange fremtidige stor-
mestere på startstreken.

av Atle Grønn

Lahlums konsept virker for mange mer
forlokkende  enn tradisjonelle åpne
sveitserturneringer. Å spille lukkede
bergerturneringer har alltid hatt høy-
status blant de mest ”seriøse” sjakk-
spillerne. Og på Gausdal er det, som
kjent, fullt sjakklig fokus hele veien.
Enkelte liker å klage over lite piker, vin
og sang – og den såkalte ”B-turnerin-
gen” (en gammel betegnelse på det som
måtte skje utenfor sjakkbrettet) samlet
sant nok null deltakere i år ifølge vel-
informerte kilder (GM Johannessen lo-

ver for øvrig bedring i april da sjakk-
spillerne kan innynde seg hos ski-
turistene). Men for de av oss som liker
god gammeldags sjakk, er Gausdal et
ypperlig sted. Med rundestart klokka
14.00 er den ideelle døgnrytmen som føl-
ger: Opp klokka 09.00, frokost 09.30, en
spasertur i rask gange opp til Skeikampen
mellom 10.30 og 12.00, lang lunsj fra
13.00 til nærmere rundestart. Og så spil-
les det lenge og vel. Mister man midda-
gen, er det alltids bøtter med isvann til
fri avnytelse i spillelokalet. Åpnings-
forberedelsene – som er blitt mer eller
mindre obligatoriske i GM- og IM-grup-
pene – gjøres unna kvelden før. Dette
fine opplegget skal jeg personlig prøve
neste gang. I år måtte jeg nøye meg med

å se Skeikampen nedenfra.

Snurre live
Men selv om Gausdal by night stort sett
dreier seg om sjakk, må det sies at tilbu-
det er variert. ”The Lahlum” har uvan-
lig mange artige påfunn som spriter opp
sjakktilværelsen. Rosinen i pølsa er
”Snurre Open” – pratelagsjakk på ube-
hagelig høyt (lyd)nivå. Regelverket er noe
uklart, da det aldri er blitt nedtegnet i
skriftlig form, men kun eksisterer gjen-
nom muntlige overleveringer. Stort sett
ble det spilt over 6 bord med 2-4 delta-
kere på hvert lag. Hva som skjer innefor
disse rammene, lar seg ikke enkelt be-
skrive, så det overlates til leserens fan-
tasi. Vi nevner dog at finalen for første

Flotte spilleforhold som vanlig på Gausdal. Denne gang også med storskjerm
og live-sending fra den pågående VM-matchen mellom Kramnik og Leko.
Stillingen der var 3-3 idet NSb gikk i trykken. Spillerne har fått inn en seier
hver, slett ikke verst på det nivået.



9

gang i pratelagsjakkens ikke-nedskrevne
historie ble sendt live på internett. Nå ble
det hele høydramatisk da finalematchen
endte uavgjort, og omkampen ble satt i
akutt fare da en sentral deltaker på finale-
laget ”Three men and a baby” måtte i
seng (leggetid). Overgangsmarkedet hvi-
ler heldigvis aldri i pratelagsjakk – og
plutselig var engelske Harriet Hunt, tid-
ligere juniorverdensmester for jenter,
byttet inn med et enkelt pennestrøk. Navne-
skiftet var nesten umerkelig: ”Three men
and a babe”. Resultatet av omkampen er
det ingen som husker.

Nordahls eksperiment
Og så til noe helt annet: Ved siden av de
”lukkede” GM og IM-gruppene (som sik-
kert kan åpnes mot betaling), har
Lahlum i det siste praktisert den fine
ideen med en mer åpen Elo-gruppe, der
man kjemper om å få etablert FIDE-elo
eller frariste andre elopoeng. Elo-grup-
pen fikk ekstra oppmerksomhet i år
grunnet visepresident Helge A. Nordahls
spektakulære idé om å delta nettopp her.
Bak dette lå det iskald beregning: Sjakk-
formen var usikker, og GM-gruppa fris-
tet derfor ikke. IM-gruppene var heller
ikke forlokkende da alle tre IM-nappene

er i boks i Nordahls tilfelle. Hva visepre-
sidenten var ute etter, var nettopp elo, og
da måtte det bli Elo-gruppa. 18 elopoeng
var det som skilte Nordahl fra IM-titte-
len før Gausdal, men for å klare oppga-
ven måtte det vinnes – og det måtte vin-
nes mye. Mange stusset over det dristige
prosjektet, da det slett ikke høres enkelt
ut å vinne runde etter runde mot klasse
1- og mesterspillere. Nordahl tok imid-
lertid oppgaven svært alvorlig og var fullt
konsentrert i hvert parti. Sakte men sik-
kert slet han motstanderne ut. I syvende
runde måtte han dog ha hjelp fra høyere
makter, muligens fra selve Skeikampen:

Boris Berning (2186), Tyskland
Helge A. Nordahl (2352), Black Knights

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-vl-+-+0
5+-+k+p+p0
4-+-zP-+-zP0
3+-+-+K+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-vL-+-0
xabcdefghy
44.Lg3?? «Alt» holder remis i denne
helt døde stillingen. Nærmest uansett
hvor dårlig hvit spiller, vil remisen all-
tids kunne sikres gjennom å ofre løpe-
ren på f-bonden. Poenget, som alle
sjakkspillere kan ha nytte av å kjenne
til, er at løper og randbonde ikke kan
vinne mot en enslig konge hvis
forvandlingsfeltet er av motsatt farge
som løperens felter, og forsvarskongen

rekker «hjem» i tide. 44...Lxg3 45.Kxg3
Ke4! Det finnes derimot ingen regel
om at alle bondesluttspill er remis. 0-1

Den største utfordringen ble Bentsen-
brødrene fra NM-arrangøren Molde.
Molde-gjengen var Lahlums viktigste
hjelpere under turneringen, men inni-
mellom fikk de også gjort noen trekk.
Yngstemann Håkon holdt Nordahl til
remis i runde 6, og alle oppsparte
ratingpoeng stod i fare for å ryke. Mot
storebror Øyvind Bentsen i siste runde
skulle det så avgjøres. Nordahl fikk raskt
opp en vinststilling, regnet lenge og vel
– og holdt på å gå matt i ett (!). Skjel-
vende kom han ut av spillelokalet da selv-
matten var unngått i siste sekund. Etter
et glass isvann gikk det veien til slutt
med 9½ av 10 poeng. Den nye ratingen
blir på suverene 2401 med velfortjent IM-
tittel som resultat. Oppdraget utført. Det
nye sentralstyret har nådd sitt første mål.
Som en kuriositet kan det ikke nevnes
for ofte at presidenten selv, Torstein Bae,
– også med tre IM-napp – endte i sin tid
ratingjakten på 2398 før nedturen og til-
litsvervene rant inn.

Arven fra Sovjet
Norsk sjakk koser seg for tiden med unge
talenter, men andre jobber hardt for å
holde følge. Til Gausdals IM-turnering
(gruppe A) kom et seriøst par: IM Ro-
man Vidonyak (32) og lille Sebastian
Bogner, født i 1991. Førstnevnte er en
ukrainer som de siste 10 årene har bodd
i Tyskland hvor han driver sin egen

Gausdal Classics

Elo-gruppa (10 runder) 23.sept-1.okt.
1. Helge A. Nordahl 2352 9½
2. Boris Berning GER 2186 7
3-4. Håkon Bentsen 2148 6½
3-4. Odin Blikra Vea 2057 6½
5-7. Øyvind Bentsen 2179 6
5-7. Tarjei Svensen 2109 6
5-7. Benjamin Skjoldan DEN 2080 6
8-9. Kevin Thurlow ENG 2145 5½
8-9. Thomas Thomassen (1860) 5½
10-18. Henrik Carlsen 2066 5
10-18. Emil Agdestein 2000 5
10-18. Askild Bryn 1978 5
10-18. Thomas Bryn (1692) 5
10-18. Johannes Kvisla (1665) 5
10-18. Thomas Børstad (1644) 5
10-18. Mats Bergvoll (1615) 5
10-18. Håkon Astrup (1598) 5
10-18. Joachim Thomassen (1462) 5
19-22. Patrick Guyer SUI 2120 4½
19-22. Øyvind Pedersen 2111 4½
19-22. Rolf Sander GER 2049 4½
19-22. Espen Forså 2027 4½
23-24. H. Agustsson ISL 1957 4
23-24. Ellen Øen Carlsen (1183) 4
25. Gunnar Bue 1978 3½
26. Vegar Koi Gandrud (1588) 3
27-28. Line Holen (1329) 2
27-28. Anders Hobber (1025) 2

NSFs visepresident og fer-
ske IM takker arrangøren
på premieutdelingen og
håper på like god deltakelse
neste gang, det vil si i april
neste år. All erfaring tilsier
at Finlands GM Heikki
Westerinen (til høyre i bil-
det), den ukronede kon-
gen av Gausdal, kommer
tilbake.
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internett-sjakkskole etter sovjetiske prin-
sipper. På Gausdal var han kun med
som ledsager for den kommende stjer-
nen, som overbeviste stort og sikret sitt
andre IM-napp før  foreldrene kom fra
Tyskland for å bivåne de to siste run-
dene, som ikke ble av samme kvalitet.
Sebastian imponerte uansett alle med sin
konsentrasjonsevne og sjakkforståelse. På
det første området kunne man ane en
vesensforskjell mellom den sovjetiske
sjakkskolen og den «norske». Men sjakk
skal jo først og fremst være «en lek med
brikker», som Bror Eeg sa det.

Opp og ned med norske håp
De to 12-mannsterke IM-gruppene var

jevnt fordelt med tittelholdere, titteljegere,
purunge talenter og velfødde middelal-
drende menn fra vår vestlige verden –
sistnevnte uten andre ambisjoner enn
en hyggelig uke med avkobling. De to
største norske tittelkandidatene innfridde
– nesten... Sindige Øystein Hole startet
uvanlig sprekt med 5 av 6, inkludert føl-
gende typiske avslutning fra runde 5 hvor
han kombinerer enkel taktikk med trus-
sel om varig tortur i sluttspillet:

Øystein Hole (2332), Akademisk
Per Söderberg (2268), Sverige

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+-mk0
7zp-+-wQLzp-0
6-zpp+-+-zp0
5+-+-+l+P0
4-+-wq-+-+0
3+-+-+-+-0
2PzP-+-zPP+0
1+-+-tR-mK-0
xabcdefghy
32.Te5! Lb1 Bedre er 32...Dd7 selv
om svar t får et vanskelig sluttspill et-
ter 33.Dxd7 Lxd7 (tårnet må dekke
åttenderaden) 34.Te7. Svarts konge
er til tross for dronningbyttet for tsatt
utsatt, og han må enten tillate hvits
konge å trenge inn i stillingen eller la
hvit forsyne seg av bøndene på
dronningfløyen. For eksempel 34...a5
35.b3 b5 36.f3 Lf5 37.Ta7. 33.Td5!
Dxd5 34.Lxd5 Txd5 35.Dxa7 Resten
er en smal teknikksak for Hole. 1-0

Holes parti i 7. runde mot den russiske
bjørnen GM Ivanov ble dessverre en gri-
sete tidsnødduel hvor vår mann spilte
bort vinsten og IM-nappet.

I den andre IM-gruppen var Bjarte
Leer-Salvesen middelmådigheten selv,
inntil fire runder gjenstod. Etter at han
med nød og neppe holdt remis med hvit

Gausdal Classics
IM-gruppe A (11 runder) 23.sept-1.okt.
1. Sebastian Bogner GER 2178 8
2. GM Mikhail Ivanov RUS 2463 7½
3. IM Harriet Hunt ENG 2385 7
4. Øystein Hole NOR 2332 7
5. GM Heikki Westerinen FIN 2371 7
6. Sam Collins IRL 2387 6½
7. Ian Thompson ENG 2235 6
8. Ove Sævareid NOR 2190 5
9. Per Söderberg SWE 2268 4
10. Eric Moskow USA 2200 3½
11. Fabrice Pinol SUI 2210 2½
12. Richard Bjerke NOR 2232 2

IM-gruppe B (11 runder) 23.sept-1.okt.
1. IM Sebastian Siebrecht GER 2340 8½
2. Bjar te Leer-Salvesen NOR 2375 7½
3. IM Jör g Blauert GER 2356 7
4. Jon Ludvig Hammer NOR 2095 6½
5. Christian K. Pedersen DEN 2357 6
6. Neil Berr y SCO 2228 6
7. IM Klaus Berg DEN 2427 6
8. IM Stef fen Pedersen DEN 2441 6
9. Kjetil Stokke NOR 2192 4
10. Bjørn-Erik Glenne NOR 2213 3½
11. Pål Røyset NOR 2232 3
12. Matts Unander SWE 2186 2

“ Sluttstillingen mot Berg med
fire damer på brettet var det

nærmeste jeg kom B-turneringen.
Bjarte Leer-Salvesen

«Sebastian stortrives her på Gausdal.
Målet er 2700 i rating, og stormes-
tertittelen bør være i boks senest
innen to år. Han følger mitt tre-
ningsprogram til punkt og prikke, noe
som innebærer 2-3 timer trening
hver dag etter skolen, og 5-6 timer
dagen i ferien», forteller treneren
IM Vidonyak (stående) på bildet. Dette
hjalp likevel ikke stort i sisterunden
mot bergenseren Ove Sævareid. Sæ-
vareid klarte tidskontrollen og vant
greit.

Stokkes studie
Åpningsorakel Kjetil Stokke underholdt
som vanlig små og store med sin bær-
bare PC. I tillegg kunne han demon-
strere følgende godbit fra IM-gruppe B:

Neil Berry (2228), Skottland
Kjetil Stokke (2192), Fana

XIIIIIIIIY
8r+-+-+-+0
7zPR+-+l+p0
6-+-+k+-+0
5+-zp-zPp+-0
4P+-+-zP-+0
3+-zp-+-zP-0
2-+-+K+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
1...Td8! Svart har tidligere hatt fø-
ringen, men er nå i tapsfare da c-
bøndene er utsatt for den hvite kon-
gens vandringer. Stokke finner imid-
ler tid en fin evigsjakk. 2.Tb8 Lh5+
3.Kf2 Td2+ Eller 3...c2 4.Txd8
(4.a8D?? Td2+ 5.Ke3 c1D 6.Te8+
Kf7 7.Tf8+ Ke7!! vinner for svar t.)
4...c1D 5.a8D Dc2+ med remis.
4.Ke3 c4! 5.a8D 5.Te8+ Kf7 6.e6+
Kf6! gir remis, mens 6...Kg7??
7.Tg8+ taper da hvit senere kan slå
løperen på g4. 5...Td3+ 6.Kf2 Td2+
7.Kg1 Td1+ 8.Kf2 Stokke håpet på
8.Kg2 Td2+ 9.Kh3?? Lg4+ 10.Kh4
Txh2+ 11.Kg5 Th5# 8...Td2+ ½-½
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24.h3 strander på 24...Dxf1+
25.Sxf1 d1D. 24...dxc1D 25.Txc1

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7+p+-+pzpp0
6p+-+-+-+0
5+p+-+Q+-0
4P+-zP-+-+0
3+-+-sN-+-0
2-+-+qzPPzP0
1+-tR-+-mK-0
xabcdefghy
25...Txe3! 26.g3?! Hittil er det svart
som har spilt på førsteradsmatt, men
nå hadde hvit sjansen med vakre
26.Dd3!. Dronningen kan ikke slås på
grunn av 27.Tc8+ med matt, og svart
må derfor svare 26...De1+ 27.Df1
Dxf1+ 28.Kxf1 Te8 29.axb5 med remis-
stilling. I damesluttspillet, derimot,
har svar t føringen. 26...g6 27.Dc8+
Te8 28.Dxb7 bxa4 29.Tc8 Txc8
30.Dxc8+ Kg7 31.Dc6 Dd1+ 32.Kg2
Db3 33.Dc5 a3 34.De5+ Kf8 35.d5
Db2! Tar en viktig diagonal. Hvit truet
36.d6 og 37.Dh8#. 36.Dc7 a2 37.d6
a1D 38.d7 De2 39.d8D+ Kg7

XIIIIIIIIY
8-+-wQ-+-+0
7+-wQ-+pmkp0
6p+-+-+p+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-zP-0
2-+-+qzPKzP0
1wq-+-+-+-0
xabcdefghy
Hvit gav opp, ikke på grunn av a-bon-
den, men fordi dronningenes plasse-
ring går kraftig i danskens disfavør.
Svarts dronning på a1 gir kongen på
g7 viktig beskyttelse i diagonalen a1–
h8, og sammen med dronningen på
e2 har svar ts dronninger også full kon-
troll over feltet f1, som er nøkkelen til
den hvite kongen. 0-1

Gausdal Classics
GM-gruppe (9 runder) 23.sept-1.okt.
1. IM Erwin l’Ami NED 2486 6½
2. IM Davor Palo DEN 2513 6
3. GM Alexei Lugovoi RUS 2540 6
4. GM Leif E. Johannessen NOR2538 5½
5. GM Magnus Carlsen NOR 2567 5
6. IM Stefan Bromberger GER 2440 4½
7. IM Tapani Sammalvuo FIN 2445 3½
8. GM Jan Smeets NED 2545 3
9. Atle Grønn NOR 2409 2½
10. Geir Sune Tallaksen NOR 2350 2½

i avbyttervarianten i slavisk (1. c4 c6 2.d4
d5 3.cxd5 cxd5) mot Gausdals remis-
konge IM Steffen Pedersen, fikk han stort
sett gå i fred for spørsmål om napp-
sjanser der han vandret mellom
bordtennisrommet, spillelokalet og spi-
sesalen. Men så bråvåknet «Bombi» fra
døsigheten. To umerkelige seire i runde
7 og 8, og så dette i 9. runde:

IM Klaus Berg (2427), Danmark
Bjarte Leer-Salvesen (2375), SOSS

XIIIIIIIIY
8-+r+r+k+0
7+p+-wqpzpp0
6p+p+n+-+0
5+P+-+l+-0
4P+-zPp+-+0
3+-sN-zP-+-0
2-+QsN-zPPzP0
1+RtR-+-mK-0
xabcdefghy
18...Sxd4! 19.exd4 e3 20.Dxf5 exd2
Denne bonden kombinert med første-
radsmatt-motiver gir hvit varig ubehag
til tross for meroffiseren. 21.Tf1
21.Td1? De1+ blir matt.  21...cxb5
22.Sd5 22.Dd3 Da3! vinner tilbake
of fiseren. 22.Df3!? gir imidler tid en
dynamisk stilling der svart for ek-
sempel kan prøve 22...Dc7!? 23.Sd5
Dc2 ( truer Dxb1) 24.Tbd1 bxa4.
22...De2 Svar t truer 23...Tc1!
24.Tbxc1 dxc1D 25.Txc1 De1+
26.Txe1 Txe1#. Hvis hvit lufter med
h3 eller g3, kan svart ta seg tid til å ta
bonden på a4, noe som gir hvit nok en
farlig fribonde å tenke på. 23.Se3 Hvit
ser ut til å ha kontroll, men Bjarte har
regnet lengst. 23...Tc1! 24.Tbxc1

Det ble GM-napp til 19-åringene
Davor Palo fra Danmark (til venstre)
og turneringsvinneren Erwin l’Ami
fra Nederland. Sistnevnte er også
kjent som nr. 1 på verdensrankingen
i «bullet» (1-minuttslyn på internett).

Dermed var det duket for spenning i siste
runde. «Bompi» måtte vinne med svart
mot 14-årigen Jon Ludvig Hammer som
igjen gjorde en sterk turnering på norsk
elitenivå. Jon Ludvig fikk opp en fin stil-
ling med hvit, og Bjarte var ikke levnet
store vinstsjanser. Hvits stilling raknet
imidlertid på mystisk vis, men Bompi svarte
med å lure seg selv inn i en evigsjakk.

Ungsauer til fjells
GM-gruppa var sannsynligvis den sterkeste
i Norge siden OSS’ jubileumsturnering i
1984. Fem av deltakerne holdt junior-
alderen og resten var stort sett i 20-årene.
Det var en seriøs, fremadstormende gjeng
som samlet seg til dyst, og det ble kjempet
hardt nesten hele veien . Ganske sensa-
sjonelt, men ikke helt overraskende med
dette startfeltet, kunne Lahlum bokføre
hele to stormesternapp ved veis ende.

Den mest solide norske innsatsen
nedla GM Leif Erlend Johannessen som
fremstår som vår mest ”proffe” GM. Mot
tyskeren Bromberger  fikk han inn en 20-
trekks ”prep” med hvit i Siciliansk, men
han behersker også helt andre systemer,
som her i 2. runde:

«GM Leffi» (stående) har ikke stor tro
på «Bombis» stilling i sisterunden mot
Hammer. Senere skjedde det imid-
lertid saker og ting, men det endte
likevel med stang ut for IM-nappet.
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Prøving og feiling
En fjær i hatten for Lahlum var selvsagt
Magnus Carlsens deltakelse. Magnus har
spilt i overkant mye i det siste og kom
nesten direkte fra Lausanne i Sveits, der 8
stjernejuniorer kjempet om heder og ære.
Der endte han til slutt på 5. plass (vinner
ble den 20-årige engelskmannen Luke
McShane) etter å ha eksperimentert uvan-
lig mye.

På Gausdal sjokkåpnet Magnus med
to tap. I hvitpartiene valgte han som re-
gel lange, kritiske teorivarianter med store
materielle ofre involvert. Svartspillerne var
godt forberedt, tok i mot gavene, og fasi-
ten ble usle 1 av 5 med hvit for Magnus.
Flere uttrykte overraskelse over en slik over-
optimistisk, dristig tilnærming med hvit,
men slik erfaring kan vise seg nyttig se-
nere. Med svart, derimot, var Magnus
fantastisk: 4 av 4 rett og slett.

GM Leif E. Johannessen (2538),  OSS
IM Tapani Sammalvuo (2445), Finland
Katalansk
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 Re-
daktøren spilte senere  4.Lg2 mot
Magnus, hvorpå lillegutt svarte med
det provoserende 4...d4!?. Med tekst-
trekket hindrer jeg hele greia. 4...Le7
5.Lg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 a6
8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2 En kjent
stilling i Katalansk. Tidligere gikk man
enten til f4 eller g5 med denne løpe-
ren, men de senere år har hvitspillere
i økende grad stoppet tilsynelatende
beskjedent på d2. Poenget er å gå til
a5 i mange varianter og kanskje følge
opp med b2-b4 for å kneble hele svarts
dronningfløy. 10...Le4 11.Dc1 Lb7 På
alternativet 11...Sbd7 kommer det al-
lerede nevnte 12.La5!, for eksempel
12...Tc8 13.Sbd2 La8 14.Dc2 De8
(truer frigjøringstrekket c7-c5) 15.b4!
Sd5 16.a3 f5 som jeg har spilt et par
ganger med hvit og synes er bekvemt.
På et tidspunkt kommer e2-e4, og et-
ter avslaget er e6-bonden svak. 12.Lf4
Hvit må bite i det sure eplet og gå hit
likevel; d2 ble således bare en liten
«pit stop» for denne løperen! På 12.La5
svarer sva rt bare 12...Sc6, og løpe-
ren må gjøre retrett. 12...Sd5 12...Ld6
ble spilt i siste og avgjørende parti i
VM-matchen mellom Kasparov og
Kramnik i 2000, med førstnevnte som
hvit. Det fulgte 13.Sbd2 Sbd7 14.Sb3,
og hvit utviklet etter hvert press. Både
Sc5 og Se5 er på agendaen. 13.Td1
Vanligere er 13.Sc3 Sxf4 14.Dxf4, men
jeg syntes ikke dette så imponerende
ut for hvit over brettet. Han spiller snar t
c7-c5 og bør være OK. Men heller ikke
i partiet har jeg mye. 13...Sxf4 14.gxf4

XIIIIIIIIY
8rsn-wq-trk+0
7+lzp-vlpzpp0
6p+-+p+-+0
5+p+-+-+-0
4-+-zP-zP-+0
3+-+-+N+-0
2PzP-+PzPLzP0
1tRNwQR+-mK-0
xabcdefghy

14...c5! En regel i Katalansk er at svar t
trenger å oppnå to ting for å nå utlik-
ning: Han må opponere i den lange
diagonalen for å stagge g2-løperen, og
dessuten må han få inn et vellykket
c7-c5. Med andre ord: Tapani kan være
meget fornøyd med resultatet av åp-
ningen! 15.dxc5 Dc7 16.Se5 16.b4
a5, og jeg klarer ikke å holde dronning-
fløyen. 16...Lxg2 17.Kxg2 Lxc5
18.Sc3 Ta7? Et merkelig trekk og ki-
men til hans kommende problemer.
Svart hadde flere veier til en tilfreds-
stillende tilværelse: 18...Db7+ 19.f3
(19.Kg1 er tr yggere.) 19...Db6!? (truer
ubehagelig Le3) 20.Td3 f6 21.Sg4 Sc6
og hvits stilling ser ikke spesielt har-
monisk ut.; 18...Ld6 19.De3 Lxe5
20.fxe5 Sd7 21.Td6 (21.f4 Sb6 er greit
for ham.) og nå nøkkeltrekket 21...f6!
med glimrende spill. 19.Se4 Le7 Hel-
ler ikke sluttspillet etter 19...Lb6
20.Dxc7 Lxc7 (20...Txc7 21.Tac1)
21.Sd7! Te8 22.Sxb8 Lxb8 23.Kf3 er
noen lek for svart. Hvit spiller Tc1–c6
og bøndene på dronningfløyen begyn-
ner fort å vakle. Ulf Andersson har ham-
ret inn titalls med seire i slike slutt-
spill i løpet av sin karriere! 20.De3
Tb7 21.Tac1 Da5 22.Sg5!? Min mot-
stander foreslo 22.a3 etter par tiet,
for å file videre på en liten posisjonell
fordel. Teksttrekket er dog, etter min
mening, mer interessant for å spille
på et direkte kongeangrep. Den umid-
delbare trusselen er De4, med dobbelt-
angrep mot b7 og h7. 22...Lxg5
23.fxg5 Dxa2? Tapstrekket. 23...Tc7
var eneste sjanse, for å fjerne noen
fiender. Jeg tror ikke hvit har fordel et-
ter det fristende 24.b4 Txc1 25.bxa5
Txd1 osv. 24.De4 Ta7

XIIIIIIIIY
8-sn-+-trk+0
7tr-+-+pzpp0
6p+-+p+-+0
5+p+-sN-zP-0
4-+-+Q+-+0
3+-+-+-+-0
2qzP-+PzPKzP0
1+-tRR+-+-0
xabcdefghy
25.Tc3! Poenget. Tårnet svinger seg
over til kongefløyen langs tredjeraden,
hvoretter angrepet blir for sterkt.
25...Dxb2 26.Th3 f5 På 26...g6 har

jeg mange måter å vinne på. Det mest
prosaiske er 27.Sg4. 27.gxf6 gxf6
28.Tg3+ Med mild tidsnød valgte jeg
en variant jeg hadde planlagt i noen
trekk allerede. Selv om den vinner
greit, kunne jeg avgjor t på langt mer
spektakulær t vis: 28.Dg4+ Tg7

XIIIIIIIIY
8-sn-+-trk+0
7+-+-+-trp0
6p+-+pzp-+0
5+p+-sN-+-0
4-+-+-+Q+0
3+-+-+-+R0
2-wq-+PzPKzP0
1+-+R+-+-0
xabcdefghy
 (analysediagram ) 29.Tg3!! Txg4
30.Txg4+ Kh8 31.Sf7+ Txf7 32.Td8+
er helt forser t. Jeg var litt arg da Fritz
viste denne avslutningen som jeg
hadde misset! 28...Kh8 28...Tg7
29.Txg7+ Kxg7 30.Dg4+ med snarlig
matt. 29.Td4! Et «stille» trekk, for å
stenge dama på b2 ute av forsvaret;
det hagler med trusler rundt den svarte
kongen. 29...Dc1 30.Dh4 Tg7
30...fxe5 31.Df6+! Txf6 32.Td8+ med
matt i neste. 31.Txg7 Kxg7 32.Tg4+
Kh8 33.Sg6+ Kg7 34.Sxf8+ Han mis-
ter hele huset. 1-0

Johannessen kommenterer
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Bergenseren
Ivar Bern (37)
har sittet lite
ved sjakkbrettet
de siste årene,
men tilbringer

utallige timer med sjakk-
analyser foran PCen. En
nærmere 20 år lang
postsjakk-karriere kan
krones med VM-tittel i
den 17. VM-finalen,
muligens den siste VM-
syklusen som spilles ved
hjelp av tradisjonell
postgang.

av Atle Grønn

Bern leder når kruttrøyken er i ferd med
å legge seg, selv om den ufullstendige
tabellen viser at han kan bli innhentet.
Imidlertid vil kvalitetsberegningen sann-

Man henter posten, setter på kaffen, slår på Fritz, og er i gang...

synligvis gå i nordmannens favør, og
muligheten for at noen passerer Berns
egen prognose på 10½ poeng, virker li-
ten (se tabell). Uansett hvordan resultat-
lista til slutt blir seende ut, er det en
imponerende prestasjon i verdensklasse
som Bern er i ferd med å fullføre, og
partiene i denne finalen oppviser en dybde
som leserene av norsk sjakkblad sjelden
får servert.

Ekstremsport
Det norske håpet regner med å at turne-
ringen avsluttes i løpet av 2005, men
russeren Khlusevitsj (2569) – den eneste
i feltet Bern mistenker for ikke å dispo-
nere PC – sliter med treg postgang, og
det kan i verste fall gå noen år (!) før
vinneren er kåret. Med slike tids-
perspektiver fant vi det like godt å ta kon-
takt først som sist for å la vår anonyme
verdensstjerne fortelle om denne merk-

verdige konkurranseformen, som kan
virke håpløs avlegs i disse hurtigsjakk-
tider samtidig som den i høyeste grad er
preget av moderne teknologi. Før vi dve-
ler ved dataprogrammenes inntog i
(post)sjakken, lar vi Bern oppsummere
veien til suksess i denne grenen av sjak-
ken som han selv betegner som ekstrem-
sport:

– VM-tittelen var min motivasjon for
å begynne med postsjakk i 1986. Gjen-
nom resultater i semi- og ¾-finalen
(som det av en eller annen grunn heter),
kvalifiserte jeg meg etter hvert til VM-
finalen som begynte i mars 2002. Hvis
det blir VM-tittel, er dette et nærmere 20
års prosjekt som fullføres. Ting tar tid!

En av mine fortrinn i finalen var at
jeg som ”arbeidsløs samværspappa”
kunne tillate meg å bruke så mye tid og
energi. En av mine motstandere fikk sitt
fjerde barn i løpet av finalen, ved siden

«Ting tar tid»

Foto: Balder Bern Lehmann
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av jobb. Vi hadde selvfølgelig totalt for-
skjellige arbeidsbetingelser!

Hvordan er nivået i VM-finalen?
– Ingen av toppene på verdensrankingen
er med i denne finalen. Men
postsjakkratingen er litt usikker fordi
spillestyrken i høy grad avhenger av hvor
mye energi man legger ned i turnerin-
gen. I en VM-finale antar jeg at alle i
utgangspunktet er topp motivert og der-
for spiller bedre enn sin rating. Selv spil-
ler jeg ufattelig mye bedre i finalen der
jeg kun har 16 partier å konsentrere meg
om, sammenliknet med spillet i semifi-
nalen da jeg også var med i en haug
andre turneringer parallelt. På det verste
hadde jeg 63 partier gående på en gang!
Slike faktorer gjelder sikkert også for mine
motstandere. Dessuten har jeg en bedre
PC nå, selv om det riktignok er en gan-
ske ussel PIII 1000Mhz.

Berns «livsprosjekt» er definitivt gan-
ske sært. Men hvis man har sjakktalent,
ledig tid og en uvanlig utviklet interesse
for sjakkanalyser, er det bare å sette i
gang. Som det står på Postsjakk-
forbundets hjemmeside: «Er spillestyrken
god nok, og tålmodigheten i orden, er
det mulig å starte i Åpen Klasse og spille
seg fram til VM-finale.» I tillegg er det
nok en fordel med en datamaskin og noe

programvare. Førte gang en nordmann
nådde toppen i postsjakk, var da Stein-
kjers Frank Hovde på midten av 80-tallet
valgte å bure seg inne med sjakkanalyser
for så å vende tilbake til sivilisasjonen
noen år senere med en livslang tittel som
europamester. Bern forteller at han selv
så dagslys igjen ved utgangen av 2003 da
10 av 16 partier var ferdigspilt: – Med 6
partier igjen var endelig arbeidsmengden
så redusert at Fritz (sjakkprogram for
PC) fikk et par netters søvn, og tiden var
inne for å komme ut av buret og skaffe
seg et ærlig arbeid.

Perfeksjonisme
De færreste av oss forstår fullt ut hva
som ligger bak en slik bragd. Mange
brettsjakkspillere, samt noen tidligere
postsjakkspillere, har problemer med å
skjønne hvordan postsjakken kan over-
leve «computerdøden». Man er jo be-
kymret for sjakken i seg selv, og da ligger
vel postsjakk spesielt tynt an. Berns par-
tier i den pågående VM-finalen er godt
nytt i så måte – postsjakk på aller høy-
este nivå er i 2004 også en demonstra-
sjon av dataprogrammenes begrensnin-
ger. Bern er selv overhodet ikke bekymret
for (post)sjakkens fremtid, og da skulle

vel ikke vanlige nærsjakkspillere ha noe
å frykte med det første? Men hvis man
satser på postsjakk, er det greit å være
klar over betingelsene:

– Postsjakk er blitt mer og mer
perfeksjonisme. Det har alltid bodd en
liten forsker i meg, og for meg er bruk av
computer noe av det som appellerer ved
postsjakken. Jeg har forståelse for at noen
sterke nærsjakkspillere ikke deler den
fascinasjonen og derfor forlater post-
sjakken. Selv liker jeg å se på postsjakk
som såkalt «Advanced chess» – compu-
ter-assistert sjakk. Kasparov og vennene
hans var involvert i dette for noen år
siden, men de spilte kun hurtigsjakk. Vi
har all tid i verden, og nivået på partiene
er derfor utrolig høyt.

Hvordan tror du resultatet hadde
blitt i en postsjakk-match (computer-
assistert, selvsagt) mellom Kasparov og
deg? Er du og din PC blitt et uslåelig
team?

– Vi hadde nok spilt ganske jevnt
mot Kasparov og hans maskiner fordi
jeg ville ha lagt ned mest tid og energi.

Noen fakta om postsjakkNoen fakta om postsjakkNoen fakta om postsjakkNoen fakta om postsjakkNoen fakta om postsjakk
 Trekkene formidles skriftlig.
 Betenkningstiden er vanligvis 30 dager på 10 trekk for tradisjonell postgang

og 60 dager på 10 trekk for e-post. Betenkningstiden kan overskrides én gang,
men partiet er tapt ved annen gangs overskridelse.

 Norges Postsjakkforbund (NPSF) arrangerer turneringer (også computerfrie
turneringer) og utgir medlemsbladet Postsjakk. Det planlegges en landskamp
over 100 bord mot svenskene i 2005. Spillere søkes, så her er det bare å ta kon-
takt!

 NPSF er tilknyttet ICCF (International Correspondence Chess Federation),
men er uavhengig av Norges Sjakkforbund.

 ICCF publiserer en egen ratingliste som toppes av den nederlandske milliard-
æren og sjakkmesénen Joop van Oosterom (2754) foran Sveriges Ulf Andersson
(2737). «Uffe» er samtidig den sterkeste brettspilleren som spiller postsjakk.

 Randabergs GM Raymond Boger er helt oppe på 34. plass på verdens-
rankingen med 2633, mens Ivar Bern ligger på 62. plass med 2611. Bern vil
selvsagt avansere kraftig gjennom sin prestasjon i VM.

Se www.postsjakkforbundet.no for mer informasjon. Her kan man melde seg
på til landskampen mot Sverige eller kikke på Berns partier fra VM-finalen.

Ivar BernIvar BernIvar BernIvar BernIvar Bern, 37 år
medlem av Bergens Schakklub
sjakkspaltist i Bergens Tidene (1987-99)
arbeider som psykolog i skoleverket
Meritter i brettsjakk:Meritter i brettsjakk:Meritter i brettsjakk:Meritter i brettsjakk:Meritter i brettsjakk:
Internasjonal Mester i 1992.
På Norges lag under sjakk-OL
i 1988, 1992 og 1994.
Ca. 25 NM-titler, senest under
NM for lag 2003 for Bergens.
Meritter i postsjakk:Meritter i postsjakk:Meritter i postsjakk:Meritter i postsjakk:Meritter i postsjakk:
Norgesmester 1988
IM i 1995
GM i 1997
VM-finalist 2002-?

“ Nivået på partiene
er utrolig høyt.

“ Jeg har null angst
for computerdøden.



15

Det er uhyre vanskelig å slå
«Bern+Fritz». Jeg gjorde muligens 5
unøyaktigheter i VM-finalen, men var
aldri i tapsfare, selv om jeg selvsagt måtte
spille veldig nøyaktig i mange stillinger.
Det nærmeste jeg kom tapsfare, var da
jeg gjorde en feilvurdering med svart i en
av Svesjnikovene, men etter
en ukes hardt arbeid fant
jeg en variant som holdt re-
mis.

Hvor sterke er
dataprogrammene egent-
lig blitt, og hva er igjen til
menneskene?

– Mitt program er ikke
i nærheten av å spille per-
fekt sjakk. Det samme gjel-
der de andre programmene
som brukes av noen av mine
motstandere. Det er masse
arbeid igjen til menneskene.
Jeg har derfor null angst for
computerdøden. Men det er
klart at det er viktig å la
computeren gjøre en del av
jobben. Fritz hviler aldri.
Om natten går det mest i
«Deep Position analysis» el-
ler «Blunder Check». Noen
ganger ser han (Bern bru-
ker gjerne «han» og ikke
«den» om sin venn Fritz)
på samme stilling hele nat-
ten (”Infinite Analysis”).
Og jeg sjekker alltid forsla-
gene. ”Blunder Check” er
utrolig nyttig i åpningen,
der Fritz avslørte svært mye dårlige ana-
lyser i informator og ECO. I noen
stillingstyper er Fritz relativt hjelpeløs,
blant annet i kongeindisk der han tror
svart skal spille h5-h4 (og ikke g5-g4).
På den annen side spilte Fritz overras-
kende bra i Stonewall. Den beste post-
sjakkspilleren blir den som klarer å sup-
plere dataprogrammene mest effektivt.
Jeg nøyer meg aldri med konklusjonen
«uklart», men regner helt til maskinen

liker stillingen min.

Litt lenger enn maskinen
Bern er selv en sterk brettsjakkspiller, og
den eneste i VM-finalen med IM-tittel i
FIDE. Større sjakkforståelse og spille-
styrke (i nærsjakk) fører utvilsomt til et

mer kritisk forhold til databruk. Flere av
partiene viste at man ikke blindt kan
stole på dataprogrammene.

– Jeg oppdaget at en motstander nes-
ten konsekvent fulgte førstevalget til
dataprogrammene. Det gav meg god tro
på seier, fordi jeg egentlig bare trengte å
regne litt lenger enn maskinen. Fritz er
sjanseløs mot Bern+Fritz.
  Blant mange spennende partier velger
vi det følgende, med blant annet en teo-
retisk nyhet som viser hvor uendelig mye
rikere sjakken er enn computerens sjel-
løse tallkombinasjoner:

Bern kommenterer

Vår mann regnet med avgjørende fordel i sluttspillet mot
Khlusevitsj, som pågikk da dette intervjuet ble gjort. Sønnen
Balder (7) konstruerte for anledningen en bordversjon av
Fritz som kunne brukes til å plukke opp motstanderens svake
bønder. Rett før NSb gikk i trykken, kom en ny e-post: ”Mottok
oppgivelse fra Khlusevitsj i dag! Det siste kortet hans var stemplet
både 1.8 og 1.9, så det har tydeligvis tilbrakt en måned på et
eller annet tilfeldig russisk postkontor før noen gadd sende det
videre...”

Ivar Bern (2611), Norge
MIchel Lecroq (2602), Frankrike
Kongeindisk
1.d4 Sf6 2.c4 Med hvit velger jeg som
oftest hovedvarianter der jeg prøver å

tyne mest mulig ut av ini-
tiativet som følger av
førstetrekket. 2...g6
3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3
0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Sc6
8.d5 Se7 9.Se1 Her har
jeg tidligere stort sett fore-
trukket 9.Sd2, men svar t
har trolig utlikning etter
9...a5 10.a3 c6 11.Tb1
b5. Etter for eksempel
12.dxc6 b4 13.axb4 axb4
14.Sd5 Sxc6 står Sd2
bare i veien. 9.b4 Sh5
10.Te1 er populært for ti-
den, men jeg tror svar t
står helt OK etter 10...f5
11.Sg5 Sf6 12.Lf3 c6.
9...Sd7 10.Le3 f5 11.f3
f4 12.Lf2 g5 I en bok av
Marovic står det et inter-
essant kapittel om den
historiske utviklingen i
denne varianten. Med
sentrum lukket og domi-
nans på hver sin fløy er
det definitivt klart for et
kappløp. Hvit har stadig
blitt tvunget til å finne «ras-
kere» måter å angripe på
dronningfløyen.  13.Tc1!?
Et relativt nytt forsøk på å
få igang spillet på
dronningfløyen. Trekket
ble først spilt av GM

Kozul. Planen er å åpne c-linjen med
bondeofferet c4-c5. 13...Sg6 13...Tf6!?
er et radikalt alternativ. Planen er Th6
og Dd8-e8-h5. Hvit bør møte De8 med
Kh1 og Lg1. 14.c5 Sxc5 15.b4 Sa6
Et viktig tempovinnede poeng i denne
varianten er at denne springeren hav-
ner langt unna sitt vanlige felt f6, noe
som gjør det mye vanskeligere for
svar t å gjennomføre g5-g4. 16.Sd3
Pikets trekk. Langt vanligere er
16.Sb5 Ld7 17.Sxa7, men etter
17...Tf7 18.a4 kan svart trolig ta bon-
den med 18...Sxb4!? 16...h5 17.Sb5
Ld7 18.a4 Lh6 19.Tc3 Herfra dekker
tårnet kongefløyen hvis svar t spiller

Foto: Balder Bern Lehmann

“ Fritz hviler aldri.
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g5-g4. Poenget med 18...Lh6 ser vi i
varianten 19.Sxa7?! g4! 20.fxg4 f3!
19...Tf7 I min andre kongeinder holdt
tyskeren Stern remis med 19...b6
20.Le1 Tf7 21.Sf2 Lc8 (Stampartiet
Piket - Kasparov, Linares 1997 fort-
satte 21...Sh4 22.Sxd6 cxd6 23.Lxa6)
22.Ta3 Sxb4!? 23.Lxb4 a6 24.Sxd6
cxd6 osv. 20.Sxa7 Tg7

XIIIIIIIIY
8r+-wq-+k+0
7sNpzpl+-tr-0
6n+-zp-+nvl0
5+-+Pzp-zpp0
4PzP-+Pzp-+0
3+-tRN+P+-0
2-+-+LvLPzP0
1+-+Q+RmK-0
xabcdefghy
21.b5!!N Dette er nok den viktigste
nyheten jeg fant i VM. Trekket innebæ-
rer et posisjonelt of fisersoffer, og le-
ver definitivt opp til Marovic’ tese om å
spille så hurtig som mulig. I tidligere
partier har hvit r ygget med 21.Sb5.
21...Sc5 Etter innrømmelsen 21...Sb8
22.a5 har hvit kommet veldig langt på
dronningfløyen. 22.Sxc5 dxc5
23.Lxc5!± (Tegnet ± leses som ’klar
fordel for hvit’ – red.) 23...g4!? Poen-
get med 21.b5 er sluttspillet som opp-
står etter 23...b6 24.Sc6 Lxc6 25.dxc6
Dxd1 26.Txd1 bxc5 27.Ta3! Svart står
offiser over, men offiserene på konge-
fløyen gjør svært lite for å stoppe hvits
bønder. Hvit kan skryte av d-linjen og
en løper som blir Gud på de hvite fel-
tene. Jeg tror hvit har avgjørende for-
del. Hovedvarianten min var 27...Ta5
28.Lc4+ Kh7 29.Td7 Sf8 30.Tad3!!
(som truer b5-b6.) 30...Ta8 (30...Txa4
31.Txg7+ Lxg7 32.b6! cxb6 33.c7
Txc4 34.c8D) 31.Txg7+ Lxg7 32.a5!
Tc8 (32...Txa5 33.b6) 33.a6 Lf6 34.a7
Ld8 35.Ta3 Ta8 36.Ld5 hvoretter b5-
b6 avgjør partiet. 24.fxg4 Det er helt
nødvendig å åpne tredjeraden for Tc3.
Fritz anbefaler 24.d6??, men hvit tåler
generelt ikke 24...g3! 25.dxc7 Dh4
26.h3 Lxh3 27.gxh3 Dxh3. 24...Dg5!?
Svart kan for tsatt vinne offiser med
24...hxg4 25.Lxg4 b6 26.Sc6 Lxc6
27.dxc6 Dxd1 28.Lxd1 bxc5 29.Lb3+
Kh7 30.Kh1±; eller 24...b6 25.Sc6
Lxc6 26.dxc6 bxc5 27.Dxd8+ Txd8
28.gxh5 Sh4 29.g3±. 25.b6 «Raskest»

og mest naturlig. C-linjen åpnes, d5-
bonden blir fri og Le2/Sa7 får tilgang
til b5-feltet. Dessuten slipper hvit å
bekymre seg for b7-b6. 25...cxb6
26.Lxb6 hxg4 27.Lb5 Det er naturlig
å eliminere Ld7 som blokkerer d-bon-
den og syvenderaden, dekker c8 og er
en potensiell angriper på h3. Dessu-
ten risiker te Le2 å få f4-f3 i hatten.
27...f3 Svar t har andre trekk, men jeg
fant ingenting som så truende ut. For
eksempel 27...g3 28.Lxd7 gxh2+
29.Kxh2 Txd7 30.Th3± 28.Lxd7 Txd7
29.g3± Kruttrøyken har lagt seg, og
par tiet går over i manøvreringsfasen.
Det er slutt på svar ts moro på konge-
fløyen, mens hvit kan glede seg over
en fri d-bonde i overvekt. Dg5-h5 kan
nå møtes med h2-h4. Klin gærne Fritz
anbefaler 29.Dc2, men hvits konge ser
veldig ensom ut etter 29...fxg2
30.Kxg2 Tf8 31.Txf8+ Lxf8. 29...Sf8
30.h4!? Med kongefløyen lukket kan
hvit konsentrere seg fullt og helt om
dronningfløyen. Jeg likte imidlertid ikke
helt å gi avkall på muligheten til å un-
derminere kongefløyen med h2-h3.
30...Dg6 Svart planlegger Sf8-h7-f6
med press mot e4. Hvit har nå to gar-
derte fribønder (d5 + h4), svar t har f3.
I et sluttspill vil svar t slite med å stoppe
begge bøndene. Hvit vinner etter
30...gxh3 31.Dxf3 eller 30...Dd2
31.Dxd2 Lxd2 32.Tc2 La5 33.Le3.
31.Db1 Dekker e4 og Lb6. 31...Sh7
32.Sc8 Sf6 32...Txa4?? taper etter
33.Db5. 33.Tc4 Her fra dekker tårnet
e4, a4, og Sc8. 33...De8 Etter 33...Lf8
planla jeg 34.Lf2 Tg7 35.Dc2 fulgt av
Tf1–b1–b5 for å angripe b7 og e5.
33...Sxe4?? taper etter 34.Te1.
34.Dc2 Lf8 34...Sxe4?? taper etter
35.Dxe4 Txc8 36.Dxg4+. 35.Lf2 Tg7
Dekker g4, slik at Sxe4-triks kan bli
aktuelle. 36.Tc1 Overdekker Sc8 slik
at svar t kan glemme Sxe4 for godt.
Svar t kan nå gjøre lite annet enn å
vente på at jeg forbedrer stillingen min.
36...Dg6 36...b5? taper etter 37.Tc6.
37.d6!? Planen er å gi d-bonden for
e5, hvoretter Lf2 blir Gud på d4. Dessu-
ten får hvit et plagsomt tårn på femte-
raden. Svar ts konge blir svært sårbar
når tunge ting kommer bak bonde-
kjeden.  37...De8 38.Db2 Herfra pe-
ker dronningen mot svar ts to svakhe-
ter på b7 og e5. 38...Ta6 Jeg for ventet
38...De6 39.Tc5 Lxd6 40.Sxd6 Dxd6
41.Txe5. Jeg kan ikke tenke meg at

svar t kan overleve dette. Svar t har
svakheter på b7 og g4, og Kg8 kan
slett ikke føle seg trygg. Hvit står bonde
over, har fribønder på e4 og h4, Te5
sveiper femteraden, og Lf2 er på vei til
d4. 38...Txa4 taper etter 39.Txa4
Dxa4 40.Dxe5 med poenget
40...Sxe4? 41.Se7+ Lxe7 42.dxe7;
38...Sxe4 er dødfødt etter 39.Txe4
Txc8 40.Txc8 Dxc8 41.Dxe5. For ek-
sempel 41...Dc1+ 42.Te1 Dc4 43.Td1
Td7 44.Td4 Dc1+ 45.Kh2 Dc2
46.Txg4+ Kh7 47.Kh3.

XIIIIIIIIY
8-+N+qvlk+0
7+p+-+-tr-0
6r+-zP-sn-+0
5+-+-zp-+-0
4P+R+P+pzP0
3+-+-+pzP-0
2-wQ-+-vL-+0
1+-tR-+-mK-0
xabcdefghy
39.Tc7! Txc7 Eller 39...De6 40.Txg7+
Lxg7 41.Dxb7 Txa4 42.Se7+ Kh7
43.Sf5 og hvit vinner. 40.dxc7!! Enda
et posisjonelt of fisersoffer, og denne
gangen må svar t ta i mot. 40...Dxc8
41.Dxe5 Hvit har kun to bønder for
springeren, men c7-bonden lammer
svar t. Dronningen er ubrukelig som
blokadebrikke. 41...Lg7 Alt taper:
41...Kf7 42.Ld4 La3 43.Df5; eller
41...Te6 42.Dxe6+ Dxe6 43.c8D.
42.De7! Truer Dd8, eventuelt Tc1–c5-
g5. 42...Se8 43.Dd8 Ta8 44.Dd5+
Kh8 45.Tc5 Det finnes ikke forsvar.
Noen varianter: 45...Lf8 (45...Sf6 46.Df7
Kh7 47.Tf5 Df8 48.Txf6 Dxf7 49.Txf7
Kh6 50.Td7 Lf6 51.e5; 45...Sxc7
46.Df7) 46.Dd4+ Kh7 (46...Sg7
47.Th5+ Kg8 48.Th6 Dxc7 49.Dd5+
Df7 50.Th8+ Kxh8 51.Dxf7) 47.Th5+
Lh6 48.Db6 Ta6 49.Txh6+ Kg7
50.Dd4+! Kxh6 51.Dh8+ Kg6 52.Dg8+
Kf6 53.Df8+ Kg6 54.Df5+.  1-0

Hadde du noen spesiell strategi for
VM-finalen?

– Før finalen startet, tok jeg en prin-
sipiell avgjørelse om å prøve å kjempe
om initiativet med begge farger. Selv om
åpningskunnskapen min var fullsten-
dig utdatert, valgte jeg svært skarpe åp-
ninger. Dette viste seg å bli en temmelig
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ressurskrevende tilnærming. Det hjalp
at John Kvamme lånte bort en søppel-
sekk full av informatorer og Eirik Gull-
aksen bidro med bøker om Svesjnikov og
kongeindisk. Dessuten var det svært nyt-
tig å ha «sjefssekundant» Kjetil Stokke
med på laget, da han er oppdatert på det
meste innen åpningsteori.

Kun et par Stonewall-partier var re-
lativt lette, spesielt følgende miniatyr:

Asko Linna (2577), Finland
Ivar Bern (2611), Norge
Hollands, Stonewall
1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 e6 4.c4 d5
5.Sh3 c6 6.0-0 Ld6 7.Lf4 Le7 8.Sd2
Db6! Jeg fant dette trekket da jeg for-
beredte meg mot Leif Erlend Johan-
nessen for en del år siden. Trekket
truer to bønder og er naturligvis
computerens førstevalg.  Alle andre
spiller 8...0-0 9.Dc2 GM Jakovitsj spilte
9.Sb3!? mot meg i Bergen 2002, et-
ter en times betenkningstid. Det førte
naturligvis til tidsnød og straf f som
fortjent. 9...Dxd4 Linna følte seg nok
litt lurt: «Jag analyserade alla varian-
ter och var inte nöjd» stod det ved hans
neste trekk 10.Le3  ½-½

Mot 1.e4 valgte jeg altså Svesjnikov-vari-

anten i siciliansk, noe som tvang meg til
å bruke mye tid i åpningen. Valget ble
tatt etter  en mail til klubbformann Gull-
aksen for å høre om Svesjnikov virkelig
var sunt. Svaret kom direkte: «Kasparov
spiller Svesjnikov mot Sjirov NÅ». Jeg
logget meg på ICC, fulgte Garris knu-
sende seier, og bestemte meg. Fire av par-
tiene ble Svesjnikov, helt forskjellige va-
rianter, så jeg fikk ingenting gratis. Jeg
måtte avsløre masse dårlig teori for å
overleve åpningen. To av disse skarpe
Svesjnikovene ble dessuten spilt med e-
post, noe som kan være ekstra stressende,
fordi man får svartrekkene så kjapt (in-
gen tid til postgang).

Frister dette til gjentakelse?
– Planen er å gjøre opp status og

skrive ferdig en bok om finalen. Senere
er det mulig jeg prøver meg i en finale til
(med e-post). Det finnes også en kom-
mersiell postsjakkserver der man spiller
om høye pengepremier, med mange brett-
GM’er i aksjon. Det frister helt klart.

Og hva med brettsjakken?
– De siste 8 årene har jeg nesten bare

spilt lagsjakk og Bergen Chess Interna-
tional. Jeg pleier å tape ca. 50 elopoeng i
Vestlandsserien, og så vinne tilbake mes-

teparten i lag-NM-finalen. Motivasjon
spiller trolig en viss rolle... Det burde for
øvrig stått en advarsel på Fritz: «Over-
dreven bruk kan redusere dine evner til
variantregning». I brettsjakk har jeg
derfor lagt meg på en praktisk/uteoretisk
tilnærming, der jeg prøver å unngå det
verste taktiske grumset. I brettsjakk er
det viktigere å styre spillet inn i stillings-
typer man trives i, enn på død og liv å
finne beste trekk.

Selv om postsjakken er hovedinteres-
sen, gir den ikke det samme
adrenalinkicket som en tidsnødduell i
brettsjakk. Sånn sett er postsjakk en gan-
ske spesiell ekstremsport. Den største
spenningen får man når man henter
posten, slår på Fritz, og er i gang... Og
den største gleden kommer når motstan-
deren viser stor saklighet og gir opp før
jeg forventer det.

NSb krysser fingrene for at spillerne
utviser saklighet nå i innspurten. Ivar er
så og si ferdig med sin del av jobben
(kun ett remisaktig parti igjen). Resten
av hullene i tabellen fylles forhåpentlig
snart opp av oppgivelser og remistilbud.
I hvilke andre konkurranser risikerer
man å vente i flere år på seiersfesten?

Den 17. VM-finale i postsjakkDen 17. VM-finale i postsjakkDen 17. VM-finale i postsjakkDen 17. VM-finale i postsjakkDen 17. VM-finale i postsjakk. Foreløpig tabell.
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Nr. 1: Svart trekker

M I N E  B E S T E  T R E K K . . .

Nr. 2: Svart trekkerNr. 4: Svart trekker

Nr. 1: Hvit trekker Nr. 1: Svart trekkerNr. 2: Svart trekker

Nr. 1: Svart trekkerNr. 5: Hvit trekker

Nr. 1: Svart trekker

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Svart trekker
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8rsnl+ktr-+0
7zpp+p+pwQp0
6-+-+-+q+0
5+-+-zPpvL-0
4-zP-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-zPP+-zPPzP0
1+-mKR+-+R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+rtr-+k+0
7+pwq-vlpzp-0
6p+-zplsn-zp0
5zP-+-+-+-0
4R+-+PvL-+0
3+-sN-+L+P0
2-zPPwQ-+P+0
1+-+R+-+K0
xabcdefghy
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8r+-wq-trk+0
7+-snlvlpzpp0
6p+-+p+-+0
5+-+pzP-zP-0
4-zp-vL-zP-+0
3+-sNL+-+-0
2PzPPwQ-+-zP0
1+-mKR+-tR-0
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8r+-+r+-+0
7+-sn-+p+k0
6-+-zp-+pvl0
5tRp+P+-+p0
4-zP-sNP+-+0
3wQ-+p+P+-0
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8-+-+-+k+0
7zpp+-+pzp-0
6-+-+-+r+0
5+-+rvL-wq-0
4P+pzPl+-zp0
3+-zP-zP-+-0
2R+-+-tRPzP0
1+-wQ-+-mK-0
xabcdefghy

Jonathan Tisdall (46) er for tiden vår
mest tilbaketrukne stormester med kun
sporadiske lagmatcher for Asker, men i
et par tiår levde og åndet han for sjak-
ken.  Amerikaneren kom til Europa på
begynnelsen av 1980-tallet og havnet
etter hvert i Norge, mye takket være
sjakkimpressarioen Arnold Eikrem –
og, selvsagt, samboer Marianne Hagen.
Marianne og Jonathan var en periode
også et fint redaktørpar av NSb. Jonathan
livnærte seg som sjakkskribent og med-
forfatter på en rekke sjakkbøker. Før han
gikk inn i amatørenes rekker, skrev han
sitt hovedverk Improve Your Chess Now
(1997), som viser sjakktenkeren og peda-
gogen.

I sin mest aktive periode som spiller
ble han norgesmester tre ganger: 1987,
1991 og 1995. I 1995 fikk han også den
etterlengtede stormestertittelen. På sitt
beste er han uten svakheter: fantastisk til
å regne varianter, encyclopediske kunn-

skaper om alle sider av sjakkspillet og stor
evne til konsentrasjon ved brettet. Men i
motsetning til våre andre stormestere har
han til tider en noe upraktisk tilnærming
som kan slå hardt tilbake i konkurranse-
sjakk. Likefullt er det ikke mange forunt å
matche perlesamlingen nedenfor, og det
var mange flere diagrammer å velge mel-
lom. Tisdall har også, som eneste nord-
mann, oppnådd den store ære å figurere
på sjakkestetikeren Tim Krabbés meget

eksklusive liste over tidenes mest fan-
tastiske sjakktrekk www.xs4all.nl/
~timkr/chess/fant100.htm. Den før-
ste diagramstillingen nedenfor er helt
oppe på 15. plass. Og ikke nok med
det, Jonathan står også oppført på 34.
plass med diagramstilling 2. Med an-
dre ord, hvis Krabbé har rett i sin sub-
jektive vurdering, har Tisdall spilt de
to mest spektakulære trekkene i norsk
sjakkhistorie (riktignok ble begge par-
tiene spilt før skjebnen førte ham til

Norge). Vurdér selv!
Hovedpoenget med diagrammene 2

og 6 er å spille over hele brettet, men nr.
6 har ikke form som en oppgave. Krabbés
favoritter er derimot løsbare når man vet
at det skjuler seg en skjønnhet. Nr. 5 er
et originalt mattbilde, men løsningen
skulle være mulig å finne for samtlige
lesere. I de andre stillingene kreves reg-
ning og atter regning.

Løsninger står på side 36.

Foto: Bjarke Kristensen

XIIIIIIIIY
8r+r+-+k+0
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dadadadadaggggger i Drer i Drer i Drer i Drer i Drammenammenammenammenammen
Du må ikke gå glipp av sjakkfestivalen i Drammen rundt årsskiftet. Den blir
rett og slett en opplevelse for livet for alle sjakkinteresserte i Norge.

I supergruppen – Norges sterkeste turnering gjennom tidene – følger du på nært hold våre tre
høyest rangerte spillere, Simen Agdestein, Magnus Carlsen og Leif Erlend Johannessen,
i møter med storheter i sjakkverdenen som Aleksej Shirov, Spania, Aleksander Khalifman,
Russland, Viktor Kortsjnoj, Sveits, Peter Heine Nielsen, Danmark og Antoaneta
Stefanova, Bulgaria. Her ser du de fem første utlendingene i startfeltet:

a

Shirov (32)
Rating 2726

Nr. 10 i verden
“Fire on board”

Khalifman (38)
Rating 2669

Verdensmester
1999-2000

Kortsjnoj (73)
Rating 2601

Superveteran
og sjakklegende

Heine Nielsen (31)
Rating 2663

Nr. 1 i Norden

Stefanova (25)
Rating 2523

Verdensmester
for kvinner

Daglige ekspertkommentarer
På spillestedet kan du både se spillerne ”live” og følge partiene i supergruppen fortløpende
kommentert av flere av Norges fremste spillere i publikumsrommet. Hver dag vil dessuten en av
storhetene selv møte opp etter spillet og fortelle om dagens parti og svare på spørsmål.
Rundene i supergruppen spilles daglig kl. 14 - 21
unntatt første runde som starter mandag 27. desember kl. 15 (åpning kl. 14.30) og siste runde
som spilles onsdag 5. januar kl. 10 – 17. Supergruppen har spillefri på nyttårsaften.

Oversikt over festivalprogrammet:



DRAMMEN INTERNATIONAL 2004-05
Mandag 27. desember – onsdag 5. januar

Vår halvåpne stormesterturnering over 9 runder Sveitser med
minst fem stormestere og flere internasjonale mestere. Alle
spillere med FIDE-rating minst 2000 kan delta, og et begrenset
antall med lavere rating eller uten FIDE-rating. Ta kontakt!

Program for ”Drammen International”:
Mandag 27/12 kl. 15.30 – 21.30 1. runde
Tirsdag 28/12 kl. 14.30 – 20.30 2. runde
Onsdag 29/12 kl. 14.30 – 20.30 3. runde
Torsdag 30/12 kl. 14.30 – 20.30 4. runde
Fredag 31/12 kl. 11.00 – 17.00 5. runde
Lørdag 1/1 Fridag (hurtigsjakk...)
Søndag 2/1 kl. 14.30 – 20.30 6. runde
Mandag 3/1 kl. 14.30 – 20.30 7. runde
Tirsdag 4/1 kl. 14.30 – 20.30 8. runde
Onsdag 5/1 kl. 10.30 – 16.30 9. runde

kl. 17.00 Premieutdeling
Betenkningstid:
2 timer på 40 trekk, 1 time ekstra på resten av partiet.
Pengepremier:
NOK 8.000 – 5.000 – 4.000 – 3.000 – 2.000 – 1.000 til de seks
beste. Deling ved poenglikhet innen seks spillere.
Ekstrapremier: NOK 1.200 – 800 til best plasserte kvinner &
NOK 1.000 til: Best plassert under rating 2300 & under 2150 &
under 2000 & beste jente & beste senior.
NB: Vinneren kvalifiserer seg til supergruppen i neste Dram-
men-turnering, dersom denne blir arrangert innen 2 år, og forut-
satt rating minst 2500 før den nye turneringen.
Startavgifter:
GM, IM og FIDE-rating minst 2400 (1.10.04): Fri deltagelse
FIDE-rating 2300 eller annen FIDE-tittel: Kr. 250
FIDE-rating 2150 – 2299:  Kr. 500 (juniorer NOK 400)
FIDE-rating 2000 – 2149:  Kr. 800 (juniorer NOK 600)
Andre som får spille:  Kr. 1000 (juniorer NOK 800)
NB: NOK 100 i rabatt på disse prisene for alle som melder
seg på og betaler innen 10. desember!
Nærmere informasjon om Drammen International:
Hans Olav Lahlum (IA og IO), tlf. 61 17 13 98, mobil/sms
95 75 82 86, epost: hanso.lahlum@c2i.net

TTTTTurururururneringneringneringneringneringer fer fer fer fer for ...or ...or ...or ...or ...
alle som vil spillealle som vil spillealle som vil spillealle som vil spillealle som vil spille

DRAMMEN ROMJULS-
SJAKK 2004
H. C. Christoffersens minneturnering,
teller i Norges Grand Prix 2004-05
tirsdag 28. – fredag 31. desember

Velkommen til en fin romjulsturnering for alle
sjakkspillere fra mestere til ferskinger.

Gruppe A:For spillere med rating minst 1750
Gruppe B:For spillere med rating 1250 – 1749
Gruppe C:For spillere med rating under 1250,
eller uten rating

FOR ALLE: Gruppe C er denne gang åpen
også for spillere som ikke er medlem i noen
klubb eller direkte i Norges Sjakkforbund,
eller gjennom annet landsforbund i FIDE!

Program for Drammen Romjulssjakk:
Tirsdag 28/12 kl. 13 – 15.30    Registrering

kl. 16 – 21   1. runde
Onsdag 29/12 kl. 9.30 – 14.30   2. runde
Torsdag 30/12 kl. 9.30 – 14.30   3. runde

kl. 16 – 21   4. runde
Fredag 31/12 kl. 9.30 – 14.30   5. runde

kl. 14.45          Premieutdeling

Betenkningstid:
90 min på 30 trekk + 1 time til resten av partiet
Premier:
Gruppe A:   Kr. 2000 – 1200 – 800 – 400
Gruppe B:   Kr. 1000 – 700 – 400
Gruppe C:   Kr. 1000 – 700 – 400
1/3 premiering i alle NGP-klasser, premier til
beste senior (født 1934 og tidligere) i hver
gruppe, og til beste lilleputt og miniputt i
gruppe C.

Startavgifter:
Kr. 300 pr. spiller, kr. 200 for juniorer (født
1984 eller senere), kr. 150 for lilleputter (født
1991 eller senere).

Informasjon og påmelding til alle arrangement i festivalen:
Påmelding og bestilling av hotell: Direkte på vår hjemmeside www.buskerudsjakk.org
Nærmere informasjon: Rune Elven, tlf. 47 63 51 90, epost rune@lier-nett.no
Buskerud internasjonale sjakkfestival, Postboks 738 Strømsø, 3003 Drammen. Bankgiro 2220.12.80323.



DRAMMEN
NYTTÅRSSJAKK
Th. Pettersens minne-
turnering,
hurtigsjakk i Norges Grand Prix
Lørdag 1. januar 2005

Velkommen til å starte nyåret med
en frisk hurtigsjakk over 7 runder
med 20 minutters betenkningstid
pr. spiller pr. parti.

Gruppe A:  Rating minst 1500
Gruppe B:  Rating under 1500,
eller uten rating
Frammøte innen kl.11.00.
Premieutdeling kl. 18.10.

Premier:
Gr.A: Kr. 2000 – 1200 – 800 – 400
Gr.B: Kr. 1200 – 800 – 400
Deling av pengepremiene ved
poenglikhet, innen utlyste antall
premievinnere. Premiering til 1/3 i
hver NGP-klasse. Ekstrapremie til
beste senior (veteran) i hver gruppe.

Startavgifter:
Kr. 200 pr. spiller,
kr. 150 for juniorer

ÅPNE LYNSJAKK-
TURNERINGER
Mandag 27/12 kl. 20.00 (- ca. 23).
Påmelding innen kl. 19.45.
Fredag 31/12 kl. 17.00 (- ca. 20).
Påmelding innen kl. 16.45.
NB: Nyttårsfest starter kl. 20.30.
Tirsdag 4/1 kl. 19.00 (- ca. 22).
Påmelding innen kl. 18.45.
Startavgift pr. turnering:
NOK 60 pr. spiller, 40 for juniorer.
Pengepremier: 1.premie i hver
turnering minst NOK 600 (1000 på
nyttårsaften 31/12).
Beste spiller med rating under
1600 får pengepremie minst NOK
300 (500 do. 31/12).
Minst 80 % av startavgiften går til
pengepremier.

KKKKKMer utfyllende informasjon om festivalen
finner du på hjemmesiden vår: www.buskerudsjakk.org

 Nasjonal klubb- og kretslederkonferanse
lørdag 1. - mandag 3. januar
”PR, rekruttering og godt naboskap – i Magnus-effektens tid”

Dyktige foredragsholdere drar i gang arbeid med tre viktige hovedtemaer:
Regionalt samarbeid, suksessoppskrifter for barne- og ungdomssjakk og
hvordan utnytte sjakkens PR-muligheter i Magnus-effektens tid.
Konferansen starter med middag lørdag kl. 19.30 og avsluttes med lunsj
mandag kl. 13.00. Alle kretser, klubber og lokallag anbefales å sende
deltagere.

Kretsdommerkurs
mandag 27. - onsdag 29. desember
Kurset kvalifiserer gjennom en avsluttende test til å bli kretsdommeraspirant
og gir kompetanse i forhold til å arrangere turneringer. Kurset holdes
mandag kl. 15.30 - 20, tirsdag kl. 9 - 14 og onsdag kl. 15.30 - 19.
Påmelding til NSF, Frennings vei 3, 0588 Oslo, tlf. 22 15 12 41, epost:
sjakkfor@online.no innen onsdag 22/12.

Festivalprogram for barn og unge
De unge kan både lære og oppleve mye. Flere detaljer på hjemme-
sida, og egen invitasjon sendes til lokallagene.

Treningsleir med turnering
Tirsdag 28. - fredag 31. desember
For sjakkspillende på alle nivåer i alderen 8 til 18 år.
Deltagerne spiller turneringen Drammen Romjulssjakk;
gjennomgår noen av egne partier sammen med treneren;
følger med på stormesterturneringen og får lærerike kommentarer;
bor og spiser rimelig på hotellet fra lunsj tirsdag kl.12.30 til og med lunsj fredag kl.12.30.
Hele leiren koster kr. 1650 for barn 8-13 år og kr. 1960 for ungdom 14-18 år.

Drammenfestivalen Barnas Grand Prix
Lørdag 1. januar
Godt nyttår, og velkommen til en åpen turnering for alle barn 6 - 16 år. 6 runder
Monrad, 25 minutters betenkningstid.
Startavgift kr. 80, kr. 100 for etteranmelding etter 28/12. Premier til alle!
Frammøte innen kl. 10.30. Premieutdeling kl. 18.00.

Første uoffisielle NM for barnesjakklag
Søndag 2. januar
Alle lokallag og skoler kan stille med et ubegrenset antall lag à 4 spillere.
Spillerne skal være født 1990 el. senere, men i hver kamp må alle lag stille med
minst én spiller født i 1994 el. senere. Turneringen spilles over 6 runder i to
grupper: 1. og 2.divisjon. Alle lag kan melde seg på til 1.divisjon. Spilleberettiget
i 2.divisjon er lag som ikke har flere enn én spiller med rating over 750 og ikke
flere enn to spillere som har plassert seg blant de 10 beste i et ungdoms-NM
eller en landsturnering. Startavgift kr. 100 pr. spiller. Frammøte innen kl. 9.45.
Premieutdeling kl. 18.30.



Spillestedet Rica Park Hotel Drammen ligger sentralt i
Drammen by, men likevel i et fredelig hjørne ved parken.
Hotellet tilbyr sjakkfestivalen ekstra gunstige priser på både
overnatting med frokost og helpensjon med frokost, lunsj
og middag.

Overnatting med frokost:
Voksne i dobbeltrom kr. 430 i trippelrom   kr. 380
Barn 14-18 år i dobbeltrom kr. 370 i trippelrom   kr. 260
Barn 3-13 år i dobbeltrom kr. 300 i trippelrom   kr. 250
Barn 0-3 år Gratis

Helpensjon med frokost, lunsj og middag:
Voksne i dobbeltrom kr. 625 i trippelrom   kr. 550
Barn 14-18 år i dobbeltrom kr. 540 i trippelrom   kr. 450
Barn 3-13 år i dobbeltrom kr. 420 i trippelrom   kr. 370
Barn 0-3 år Gratis
Prisene er pr. person og pr. døgn.
Tillegg for enkeltrom kr. 170
Lunsj / middag for ikke-boende: kr. 170 Barn kr. 85

Nærmere informasjon finner du også på: www.rica.no

Bestilling av hotellopphold til sjakkpriser skjer gjennom oss som
arrangør, enten på hjemmesiden www.buskerudsjakk.org eller Rune
Elven, epost rune@lier-nett.no eller telefon 47 63 51 90.
Oppholdet betales til hotellet, unntatt pakkeprisene på treningsleir
med turnering (barn).

Enkel reise til Drammen
Drammen ligger helt sentralt med gode forbindelser,
bare 40 km vest for Oslo.

Drammen er et jernbaneknutepunkt med forbindelse til både Bergen,
Stavanger, Kristiansand, Skien og Oslo. Toget tar 35-50 minutter fra
Oslo og går oftere enn hver time. Jernbanestasjonen ligger 500 meter
fra Rica Park Hotel.
Bussforbindelsene er også gode, med Timeekspressen døgnet rundt
og mange av rutene til NorWay Bussekspress. Flere av bussene har
stoppested bare 100 meter fra Rica Park Hotel.
Flyplassene ”Oslo Gardermoen” og ”Oslo Torp” (ved Sandefjord)
ligger begge bare en drøy times reise fra Drammen.

Velkommen til vennlige Drammen -
«ikke for liten - ikke for stor».

Bo rimelig og godtBo rimelig og godtBo rimelig og godtBo rimelig og godtBo rimelig og godt
på fpå fpå fpå fpå festiestiestiestiestivvvvvalhotellet!alhotellet!alhotellet!alhotellet!alhotellet!

Rica Park Hotel Drammen

Arrangørens
eget kioskutsalg

ved spillelokalene i Rica Park Hotel
tilbyr under hele festivalen både
kaffe, mineralvann, kaker,
sjokolade, rundstykker og pølser
til rimelige sjakkpriser.

Vi takker hotellet for velvilje ved
inngåelse av denne gunstige
avtalen.

Festivalen arrangeres
i samarbeid mellom
Drammens Schakklub (100 år),
Sjakklubben Tempo (75 år),
Buskerud Sjakkrets (80 år),
Drammens Schakklubs Ungdom
og Buskerud Sjakkrets Ungdom.

Organisasjons-
komiteen
består av Øystein Brekke
(leder), Vidar Taksrud, Hans
Richard Thjømøe, Lars Hjelmås,
Rune Elven og Svein Erik
Lurdalen.

Bankforbindelse:
Sparebanken Øst.
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Rogaland Sjakkrets
markerte at det organi-
serte sjakkliv i Rogaland
har passert 50 år, med
nærmere 50 unge og
eldre samlet på tilstelnin-
gen på hotell Astor 28. og
29. august.

Et høydepunkt var uten tvil tildelingen
av æresmedlemskapet til Magnus Mon-
sen fra Sandnes. Begrunnelsen for tilde-
lingen var Monsens engasjement og re-
kruttering blant barn og unge samt hans
mange administrative verv. Han er den
eneste fra Rogaland som har hatt presi-
dentvervet i Norges Sjakkforbund (1979-
81), og han har samlet over tre perioder
(til sammen 12 år) vært leder for
sjakkretsen – en rekord kun slått av et
annet æresmedlem, Olav Skjæveland,
som sammenhengende var leder i 18 år.
De seneste årene har Monsen satt i gang
sjakk på flere skoler, og Solås skole i
Gjesdal har endog vunnet NM for
barneskolelag. Neste års landsturnering
(NM) vil bli avviklet i Sandnes, og dette
er den fjerde nasjonale turneringen i
Sandnes på like mange år– takket være
Magnus Monsen.

Sjakktelt
Arrangøren av oljemessen ONS-2004
hadde gitt plass for et eget sjakktelt i
Vågen 24.-26. august, og som ble meget
vellykket på flere måter. Alle tre dagene
ble sjakkteltet godt besøkt av både skue-
lystne og spillesugne. Onsdag ettermid-
dag spilte GM Simen Agdestein simultant
i 3,5 timer mot 30 deltakere og tapte kun
mot Kjetil Stokke, mens fire klarte re-
mis: Kjell Nilsen, Terje Melkeraaen, Chris-
tian Tunge og ikke minst den ukjente
studenten Joar Pettersen.

Torsdagen var det ONS-mesterskap
der seks inviterte deltakere kjempet over
fem timer. Denne turneringen ble vun-
net av Agdestein med 4½ poeng foran IM
Eirik T. Gullaksen og Per Ove Egeli med
3 poeng. B-gruppen ble vunnet av
Ricardo Martinez fra Stavanger med su-
verene fire poeng av fire mulige.

Sjakkuke i Stavanger
tekst: Thor Geir Harestad

foto: Leif Magne Svendsen

Odin Blikra Vea  (til høyre) var suve-
ren i en åpen hurtigsjakk-turnering
på hotell Astor og mottar premie fra
Olav Skjæveland.

Hovedmannen bak jubileumsfeiringen, Thor Geir Harestad, følger med på
den lovende gjengen med unge sjakkspillere som vokser fram i Rogaland. I
forbindelse med jubileet ble det spilt en ungdomsturnering (langsjakk) som
ble vunnet på kvalitet av Sondre Waage Tofte (Stavanger) foran Jonatan E.
Time (Hauge). På bildet spiller Time svart på førstebord mot Aina Marie
Svendsen, mens Tofte er svart på annetbord mot Espen Haugstad (Sandnes),
vinneren av Kadett B i årets landsturnering.

Magnus Monsen med et synlig bevis
på sitt ferske æresmedlemskap i Ro-
galand Sjakkrets.
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Å ha en ungdom i huset
med sjakkambisjoner
krever litt balansegang
sommerstid. I år gjorde
dette at vår familie
havnet i den nederland-
ske feriebyen Vlissingen,
med rike muligheter for
strandliv og annen tu-
risme.

av Tore Nilssen (pappa)

Historien begynner egentlig litt før. For
familien Nilssen Hammers sjakksommer
startet da gutta lot jentene være igjen på
hytta og dro ned til Politiken Cup i Kø-
benhavn. Denne turneringen er det rap-
portert detaljert om i forrige nummer av
bladet, men jeg har likevel lyst til å ta
med denne stillingen fra tredje runde:

Jon Ludvig Hammer (2041), OSS
Torbjørn R. Hansen (2361), Tempo
Politiken Cup, København (3), 2004
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Torbjørn hadde brukt altfor mye tid tid-
ligere i par tiet, ifølge bakspillerne
på grunn av originalt spill fra Jon
Ludvigs side. Med få sekunder igjen
på klokken og et stigende røykesug
innabords trekker  Torbjørn 40…Tb8?
Jon Ludvig ser at dette ikke truer løpe-
ren, for etter 41…Txb3? følger
42.Df8#. Så han gjør heller det han
ser på som det såkalt naturlige trek-
ket i stillingen, 41. Ld6!, for å plage
tårnet. Kort etter setter Torbjørn seg
og skjønner at tårnet står feil. Jon Lud-
vig på sin side var mest innstilt på en
runde for å se på andre par tier, men
skjønte at noe var på gang da han ob-

server te Torbjørns tiltagende hode-
r ysting. Jon Ludvig kastet seg igjen
med glød over brettet for å prøve å
finne ut hva som plaget Torbjørn: 42.g4
vinner når tårnet flytter! Hadde Tor-
bjørn skjøvet tårnet bare litt lenger  med
40…Ta8, som truer matt i kombina-
sjon med Dh5+, ville det trolig endt
med remis, enten med 41.La2 (kan
fremdeles ikke tas) eller med 41.Ld6
(truer 42.g4) 41…Dh5+ 42.Dh4.

Gysninger
Jon Ludvig stod dermed med 3 av 3, og
fikk i oppdrag å matche superstormester
Darmen Sadvakasov fra Kazakstan i neste
runde. Det ble tap, men GMen brukte 6
timer og 50 minutter på eksekveringen.
I sluttspillet hadde Jon Ludvig tårn og h-
bonde mot tårn og a- og h-bønder. Etter
partiet fulgte en intens og lang disku-
sjon – dessverre på russisk – mellom
Sadvakasov og GM Fedorov, der konklu-
sjonen, så langt en sliten Jon Ludvig
kunne bringe på det rene, var at dette var
teoretisk remis.

Jon Ludvig fortsatte med fin flyt gjen-
nom hele turneringen, inkludert det
lykketreffet at hans motstander i åttende
runde var en IM på ”bare” litt over 2300
(Sævar Bjarnason fra Island). Dermed
ville en seier der, pluss en høyt ratet IM
eller GM i neste runde, gi IM-napp –
noe som var langt unna Jon Ludvigs tan-
ker da sommeren ble planlagt. Bare å bli
omtalt på Gullaksens nettside som en
med nappsjanser, var vel nok til å få
gysninger. Dessverre vant rating-favorit-
ten. Men til tross for redusert motiva-
sjon i de to siste rundene og to relativt
korte remiser, ble det en ratingprestasjon
i overkant av 2350.

Mesterens andre hjem
Etter København ble familien samlet, og
det var tid for farting langs små og store
landeveier på strekningen Danmark-Ned-
erland. Vi var innom både vikingenes
Hedeby utenfor Schleswig, osteauksjon
på markedet i Alkmaar, og Anne Franks

Hus i Amsterdam. Etter hvert ankom vi
neste turneringsstopp, Vlissingen. Denne
byen er et populært feriemål for neder-
lendere og ble småberømt her hjemme
etter at sjøspeider-båten Mohawk gikk ned
rett utenfor byens strandpromenade en
natt i juli.

Sjakklig viste det seg at byen satt på
en juvel: Dette er stedet GM Rustam
Kasimdzjanov kaller ”sitt andre hjem”.
Og her spilte han nå sitt første parti som
verdensmester mot en uratet klubbspiller
i Vlissingen-turneringens første runde.

Denne turneringen kan godt anbefa-
les. Turneringen samlet 250 spillere,
hvorav veldig mange uratede nederlen-
dere. Dette siste gjør det kanskje vanske-
lig for en underratet, liten nordmann å
komme i posisjon for et IM-napp, men
det skaper en hyggelig stemning. Run-
dene spilles på kveldstid, med start kl.
18.30, noe som gjør det lett, selv for en
sjakkspiller, å kombinere sjakk og an-
nen avkobling. Jon Ludvig vil i den for-
bindelse gjerne anbefale Jerry’s nede på
strandpromenaden, som har en spesielt
god sjoko-milkshake. Og hele familien
vil gjerne anbefale Pension de Singel,
med vertskapet Huub og Renate som gjør
det lett å skjønne forskjellen mellom le-
vebrød og livsstil i reiselivsbransjen.

Suksess med 1.e4 e5
Suksessen fra København fortsatte i
Vlissingen. Men det skjedde ikke med den
samme gode gliden. I runde 2 stod Jon
Ludvig med svart til vinst med kvalitet
for bonde mot IM Jan Werle, en neder-
lender med 2449. Jon Ludvig gav så et
par bønder i et forsøk på å få inn en
fribonde, men ble for ivrig i fremstøtet
og lot seg lure inn i en springergaffel
som kostet et helt tårn. Etter eget utsagn
har han ikke bukket så stygt siden en
dronning røk i en BGP for et par år
siden.

To runder senere var han igjen oppe
mot kvalifisert motstand, belgieren Wim

En verdensmester i Vlissingen
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Maes (2318). Jon Ludvig var fornøyd med
å få svart mot en kongegambit – og enda
mer fornøyd etter: 1.e4 e5 2. f4 Sc6 3.Sc31.e4 e5 2. f4 Sc6 3.Sc31.e4 e5 2. f4 Sc6 3.Sc31.e4 e5 2. f4 Sc6 3.Sc31.e4 e5 2. f4 Sc6 3.Sc3
exf4 4.d4exf4 4.d4exf4 4.d4exf4 4.d4exf4 4.d4 Etter partiet mente han at hvits
trekk var en ren bukk. Han fulgte opp
med 4…Dh4+4…Dh4+4…Dh4+4…Dh4+4…Dh4+, og kongen måtte ut på
tur. 0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.

Jon Ludvig holdt dampen oppe, tok 1½
poeng mot motstandere rundt 2200 i de
to neste rundene, og skulle så i 7. runde
ha svart mot tyskeren Volker Meier
(2290). Bulletinene røpet at Meier hadde
spilt firspringer i en tidligere runde. Og
Jon Ludvig hadde nettopp kjøpt en bok
om denne åpningen. I forberedelsene til
partiet bestemte han seg for å følge par-
tiet Acs-Khalifman (Hoogeveen 2002) så
lenge som mulig, men innrømmet etter
partiet at han ikke hadde hatt klart for
seg nøyaktig hva planen til Khalifman
var. Men da sjansen bød seg, i form av at
Meier avvek fra stampartiet i denne vari-
anten, var Jon Ludvig tilstrekkelig på høy-
den til å skjønne hvilke muligheter som
lå i stillingen.

Volker Meier (2290), Tyskland
Jon Ludvig Hammer (2041), OSS
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Khalifmans idé er 10...c5!?, der
10…dxe5 er det vanlige. Acs var på-
passelig og spilte 11.c3, mens Meier
i stedet valgte 11.0-0 Etter 11…dxe5
12.Sxe5 Lc7 13.f4 sender Jon Ludvig
ut 13…b5. Meier får problemer med å
berge løperen og ofrer noen trekk se-
nere of fiseren. Nå var det ikke rett frem
i for tsettelsen å spille med offiser for
tre bønder, men hvit opparbeidet en
tidsnød som til slutt avgjorde par tiet i
svarts favør.

Minne for livet
Etter syv runder var Jon Ludvig oppe i 5½
poeng og skulle som lavest ratet i sin
poenggruppe møte den høyest ratete blant
dem med 5 poeng. Det viste seg å være
intet mindre enn verdensmesteren
himself. Rustam Kasimdzjanov hadde
nettopp gått på et tap mot IM Jan Werle,
som tydeligvis hadde kommet seg godt
etter sjokket Jon Ludvig gav ham i runde
2.

Jon Ludvig må være en av få nord-
menn som har spilt mot en regjerende
verdensmester i sjakk, og dette er selv-
sagt et minne for livet. Men rent sjakklig
er ikke partiet så mye å fortelle om. Jon
Ludvig kom håpløst på etterskudd på klok-
ken. Da a-bonden hans kom under press
rett før trekk 30, prøvde Jon Ludvig å
komplisere ytterligere ved å slå inn på h6
med løperen. Men dette ble for kompli-
sert med bare et par minutter igjen på ti
trekk.

I diagramstillingen i neste spalte har
mesteren nettopp tatt en bonde på a5,
faktisk den samme stillingen som på
bildet ovenfor.

Jon Ludvig Hammer (2041), OSS
GM R. Kasimdzjanov (2652), Uzbekistan
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30.Lxh6 30.Sxa5 Le5 31.De7! Txa5
32.Lxh6 gir omtrent likt spill da
32...gxh6 strander på 33.Txe5.
30...Sc6! Jon Ludvigs poeng var å hin-
dre Le5 etter 30...gxh6 31.Sxa5.
31.Df4? Og etter 30...Dh5 hang det
plutselig både en løper og et tårn. 0-1

Med remis i siste runde endte Jon Ludvig
med sterke 6 poeng av 9 og en
ratingprestasjon opp mot 2400. For frem-
tiden må han nok regne med at folk
snakker om IM-napp allerede før
turneringsstart. Så får folk til gjengjeld
finne seg i at han gjør det selv også.

Det kritiske øyeblikket i partiet mellom 14-årige Jon Ludvig Hammer og regje-
rende FIDE-verdensmester Rustam Kasimdzjanov. Den norske tenåringen
er klar til å slå på h6, og verdensmesteren må sjekke variantene nøye. Tilsku-
ere er fra venstre pappa Tore (artikkelforfatteren), en ukjent nederlender
som værer en mulig sensasjon, lillesøster Liv Elise på 12 år og mamma Tertit.
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Sommer-Bergen MGP
skiller seg fra andre GP-
turneringer med et spille-
program som kan gjøre
en nostalgisk: én runde
per dag og to timer på 40
trekk. Så tar da også de
6 rundene 6 dager.

Belønningen når siste parti er over, er
NM i cafésjakk som en avslutning på
Bergensoppholdet (se forrige nummer
av NSb). Samarbeidet med Spillfestivalen
i Bergen gir lokaler på Nordnes Bydels-
hus samt 10 000 kroner i støtte, forteller
primus motor Tom Eriksen, Sotra, som
arrangerer turneringen for fjerde år på
rad.

Nytt av året var ideen om å FIDE-
rate gruppe A, men konkurransen med
Politiken cup ble nok likevel i hardeste
laget.

TTTTTom Eriksen om Eriksen om Eriksen om Eriksen om Eriksen rapporterer:
«Vi  var klar over at turneringen kol-

liderte med Politiken Cup, men ut fra
tidligere erfaringer antok vi at de fær-
reste ville delta i begge turneringene uan-

I B-gruppen vant Torbjørn
R. Johansen fra Bergen
(bildet) på kvalitet, etter å
ha startet med 4 av 4.

Sommer Bergen Master Grand Prix, 1.-6. august 2004
Gruppe A
1. GM Normunds Miezis Moss +17 +12 +02 +03 +10 +05 6
2. Sjur Ferkingstad Sevland +19 +07 -01 +14 +03 +06 5
3. Øyvind Normann Bergens +04 +10 +05 -01 -02 +11 4
4. Jonatan E. Time Hauge -03 =13 =08 +21 +18 +10 4
5. Anita Hersvik, Ber gens 3½, 6. Håvard Holder, Vadsø 3½, 7. Terje Torgersen, Kr.sand
3½, 8. Ar ne-H. Hammersland, Bergens 3½, 9. Roar Naalsund, Aalesund 3½, 10. Terje
Karlsen, Fana 3, 11. Øyvind Riisem, NTG 3, 12. Thomas Pedersen, Nordnes 3, 13. Bård
Standal, Tønsberg 3, 14. Rune Salomonsen, Nordnes 2½, 15. Stephane Lohou, Frank-
rike 2½, 16. Gunnar Bue, Tønsberg 2½, 17. Hafsteinn Agustsson, Nordnes 2, 18. Svein
Kjenner, Nordnes 2, 19. Lasse Lie, Nordnes 2, 20. Atle Danielsen, Bergens 2, 21. Erling
Gatland, Bergens 1, 22. Geir Ole Aagedal, Bergens 1

Gruppe B
1. Torbjørn R. Johansen Bergens +20 +05 +12 +02 =03 -04 4½
2. Bjørn M. Ellingsen Stavanger +23 +19 +04 -01 +07 =03 4½
3. Line Jin Jørgensen Sevland =08 +15 +13 +06 =01 =02 4½
4. Bjørn Lie Nordnes +21 +24 -02 =05 +13 +01 4½
5. Elias DeMac, Bergens 4, 6. Ketil Drevvatn, Mosjøen 4, 7. Severin Hanevik, Bergens 4,
8. Leif Erik Nilsen, Bergens 3½, 9. Eric Torgersen, Kr.sand 3½, 10. Katrine Tjølsen,
Bergens 3½, 11. Trond Hagland, Bergens 3½, 12. Afshin Alikhani, Sotra 3, 13. Heming
Hanevik, Ber gens 3, 14. Åsmund Forfang, Orkdal 3, 15. Øystein Aa. Skage, Bergens 3,
16. Guttorm Andersen, Stjernen 3, 17. Jostein Sørhus, Bergens 3, 18. Kristian P. Nielsen,
Bergens 3, 19. Kjetil Nylund, Stavanger 2½, 20. Trond Jacobsen, SK 1911 2½, 21.
Joachim B. Nilsen, Ber gens 2½, 22. Levi A. Tallaksen, Kr.sand 2½, 23. Emil Mona, Orkdal
2, 24. Fredrik Wilhelmsen, Asker 2, 25. Astrid Lie, Sevland 2, 26. Hans-Joachim Aadland,
Fana 1½, 27. Evy Færevaag, Masfjorden 1½

sett. Men det viste seg at et par mann var
interessert i få med seg begge, og i tillegg
drev de og kurtiserte noen av storme-
strene som deltok i København. Moss’
latviske «leiesoldat» GM Normunds
Miezis bet på og klarte å komme seg til
Bergen etter en strabiøs tur, først med bil
til Oslo, og deretter med nattoget til Ber-
gen. Turneringen startet altså søndag et-
termiddag med 45 deltakere på startstre-
ken, mens deltakerne fra Politiken Cup

Turnering på gamlemåten

Turneringsvinneren, GM Miezis,
hadde god kontroll.

spilte sitt første parti mandag morgen.
Miezis var selvsagt skyhøy favoritt i A-

gruppen som eneste tittelspiller, og vant
stort sett som han ville. Det eneste partiet
hvor han virket en smule skjerpet, var
mot Terje Karlsen fra Fana, hvor han
måtte innrømme at han hadde spilt litt
vel «risky».

Sjur Ferkingstad fra Sevland var nes-
ten like stor favoritt til å kapre andre-
plassen, og det eneste poenget han avga,

var nettopp mot Miezis. Men
også i 5. runde mot Øyvind
Normann fra Bergens var
Ferkingstad virkelig ute å
kjøre. Verdt å merke seg er
også prestasjonen til 13 år
gamle Jonatan E. Time, som
la seg på plassen bak Nor-
mann med like mange po-
eng.»

Foto: Tom Eriksen

Foto: Tom Eriksen
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Finnmarkingene vet å
arrangere sjakkturnerin-
ger. Barentsmesterskapet
på forsommeren er den
store begivenheten, men
også Vadsøsjakken siste
helgen i august er en
flott turnering.

av Atle Grønn

En sentral skikkelse for sjakklivet i nord
er Vadsøs Svein Harald Johnsen, som
utrettelig har tilrettelagt for store og små
sjakktreff gjennom 25 år. Neste år er
Vadsøsjakken 25 år – og jubileet kan
være verdt et besøk. Men også den 24.
utgaven var spesiell, ettersom turnerin-
gen var viet til minnet om Vadsøs Tor
Gran Nilssen som døde altfor ung, 45 år
gammel, under en sjakkturnering i
Tromsø for ett år siden.

Blomsterseremoni
Redaktøren av NSb ble invitert og tok

Eks-narviking og nyinnmeldt Tromsø-
spiller Gunnar B. Hanssen var uheldig
med kvalitetsberegningen og havnet på
4. plass. Han var nok uansett fornøyd
med oppholdet etter å ha rystet NSbs ut-
sendte med sterk sluttspillteknikk.

Gunnar Berg Hanssen (2084), Tromsø
Atle Grønn (2374), Akademisk

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7tr-zp-+r+-0
6-+-zp-+p+0
5+p+P+-+p0
4pzP-+Pmk-+0
3zP-tR-+P+-0
2-+-+K+-zP0
1+-tR-+-+-0
xabcdefghy
34.h4! Svar ts hovedproblem er alle
mattmotivene i dette doble tårnslutt-
spillet. Uaktuelt er 34...Kg3? 35.f4+
Kxh4 36.Kf3 og Th1#. 34...Tg7 35.Tg1
g5 Hvis svar t forholder seg passiv, er
matten nær: 35...Tg8 36.Tg5! Tg7
37.e5! dxe5 38.Te3 og Te4#. Svar ts
konge bør heller ikke rømme til
dronningfløyen: 35...Ke5 36.Tg5+
Kd4? (36...Kf6 er veldig passivt.)
37.Td3+ Kc4 38.Tg1 – og mattbilde
nummer 3 er et faktum da svart ikke
kan hindre 39.Tc1#. 36.hxg5 Txg5
37.Txg5 Kxg5 38.Ke3 h4 39.Tc1 h3
40.Tg1+ Kf6 40...Kh4 41.Tg4+ Kh5
42.Tg7 Kh6 43.Tg3, og h-bonden fal-
ler. 41.Th1 c6 Svart må skaffe mot-
spill. Alternativet var 41...c5, men hvits
sentrumsbønder virker for sterke.
42.Txh3! Ideen er, som vi vil se, å gjøre
den svarte kongens vei til dronning-
fløyen ekstra lang. 42.dxc6 Tc7
43.Txh3 Txc6 gir svar t litt motspill.
42...cxd5 43.Th6+! Det kom jo ikke
som noen bombe at 43...Ke5 gir matt-
bilde nummer 4: 44.f4#. Hvits andre
poeng er at 43...Ke7 mister tårnet et-
ter 44.Th7+. 43...Kg5 44.Txd6 dxe4
45.fxe4 Th7 46.Td5+ Kg4 47.Txb5
Th3+ 48.Kd4 Txa3 49.Ta5 Ta1 50.b5
a3 51.Kc5! Berg Hanssen velger det
enkleste, nemlig å gjemme kongen
trygt på a7 der den støtter opp om b-
bonden og er immun mot sjakker.
51...Kf4 52.Kb6 Kxe4 53.Ka7 Kd5
54.b6+ Kc6 55.b7 Tb1 56.b8D 1-0

turen. Ikke noe stort trekkplaster, selv-
sagt, men det ble gjort et nummer ut av
at jeg tilbrakte tre av mine første
barndomsår i Vadsø. Mine lærerforeldre
hadde faktisk både Svein Harald John-
sen og Tor Gran Nilssen som sine elever.
Sistnevnte gikk også i klasse med Arnt
Esbensen som i år tok den lille flyturen
fra Oslo for å hedre sin nære venn og
spille sin første turnering i Vadsø siden
1977. Før banketten lørdag kveld ble det
avholdt en fin blomsterseremoni ved Tor
Gran Nilssens grav.

Livedekning
Den sjakklige delen av arrangementet
var også på høyden. Hvilke andre Grand
Prix turneringer har live-partier på
hjemmesiden? Sentralt her står Odd
Gunnar Malin som har laget ulike pro-
grammer for sjakk på internett som søn-
nen Øyvind (15) manøvrerer kyndig. Det
redaksjonelle innholdet på http://
vadsosjakk.no/index.php  er derimot

Svein Harald Johnsens ansvar, i det siste
også med assistanse fra Aksel Brasøy.
Det finnes knapt en mer elegant
hjemmeside i sjakk-Norge i dag.

Russerdominans
Spillerne fordelte seg på to grupper, i
tillegg til en barne- og ungdoms-
turnering som samlet 17 deltakere.
Russerne dominerte A-gruppa, men det
var faktisk ikke Murmansk-delegasjo-
nen, men derimot Komsas Viktor Fedin
som stjal det meste av showet i første
halvdel av turneringen. Fedin, med en
beskjeden rating på 1760, startet med
seier mot Arnt Esbensen og tok etter
hvert ledelsen med tre strake. På søn-
dag møtte han imidlertid veggen etter
at motstanderne tok ham meget alvor-
lig, og han måtte se seg forbigått av
fire spillere på 3½ poeng, jf. resultat-
listen på neste side.

Vadsøsjakken 2004 –
mer enn et nummer i rekken.
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Svein Harald Johnsen (til høyre) og Øy-
vind Malin (i midten) ønsker velkom-
men til Vadsøsjakken sammen med
hotelldirektøren for spillestedet, Rica ho-
tell.
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Nordstrand GP Hurtigsjakk 28. august
Gruppe A
1. IM Kjetil A. Lie Porsgrunn +13 +20 +11 +07 +09 =04 =02 6
2. Bjar te Leer-Salvesen SOSS +10 +05 =06 =03 +20 +11 =01 5½
3. Bjørn-Erik Glenne Nordstrand -08 +16 +14 =02 =15 +12 +04 5
4. Jon Ludvig Hammer, OSS 4½, 5. Inge Sandstad Skrondal, Akademisk 4½, 6. Rune
Djur huus, Akademisk 4½, 7. Ber til Svendsen, Porsgr unn 4½, 8. Stein A. Aarland,
Ber gens 4, 9. Hallvard Ådnøy, Follo 4, 10. Mar tin Østtveit, OSS 4, 11. Christian Harstad,
OSS 3½, 12. Arne-Birger Lund, Nordstrand 3½, 13. Sjur Ferkingstad, Sevland 3½, 14.
Carsten Auber t, Tønsberg 3½, 15. Bror Thanke, Nordstrand 3, 16. Kunic Mehmedalija,
Kongsberg 3, 17. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 3, 18. Lars H. Eckhardt, Nordstrand 3,
19. Raymond Vagle, SOSS 3, 20. Ørnulf Stubber ud, OSS 2½, 21. Ragnar Edvardsen,
Drammen 2, 22. Pål Kristian Levang, Hauge 2, 23. Eddy Nygaard, Strømmen 1, 24. Einar
Hamre, Drammen 1

Gruppe B
1. Thomas Schamaun OSS +WO+29 +05 -08 +20 +07 +02 6
2. Jarle Nilsen Porsgrunn +17 +20 +14 +09 +08 +10 -01 6
3. Brede Hagen NTG +04 -09 +15 +13 =16 +08 =05 5
4. Leif Kverndal Stjernen -03 +21 +34 +32 =11 +15 =06 5
5. Halvor Haga Akademisk +22 +35 -01 =28 +32 +11 =03 5
6. Rune Justad Stjernen +36 =15 -08 +21 +22 +16 =04 5
7. Oddbjørn Christensen Tønsberg +33 -14 +40 +27 +09 -01 +23 5
8. Sture Alne, Drammen 4½, 9. Jan Rune Moberg, Follo 4½, 10. Pål Farmen, Caïssa 4½, 11.
Jørgen Flo, Nordstrand 4½, 12. Børge Svanholm, Stjernen 4½, 13. Svein Erik Lurdalen,
NTG 4½, 14. Toralf Barstad, Nordstrand 4, 15. Håkon Bull, Fredrikstad 4, 16. Frode O.O.
Urkedal, 1911 4, 17. V iggo Andersen, Stjernen 4, 18. Bjarne Undheim, OSS 4, 19. Vegar Koi
Gandrud, Hønefoss 4, 20. Thomas R. Hauge, Stjernen 3½, 21. Odd Ristesund, Sjakkame-
ratene 3½, 22. Per M. Berg Jensen, OSS 3½, 23. Carl Aarnes, Nordstrand 3½, 24. Nicolai
Getz, OSS 3½, 25. Henrik Karlstrøm, Akademisk 3½, 26. Pål Skogli, Gjøvik 3½, 27. Per
Skogli, Gjøvik 3, 28. Aage Mella, Strømmen 3, 29. Jostein Kauserud, Stjernen 3, 30. Werner
Solberg, Nordstrand 3, 31. Roar Kjellstrøm, Black Knights 3, 32. Guttorm Andersen,
Stjernen 2½, 33. Ingar Edvardsen, Drammen 2½, 34. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 2½, 35.
Øystein Edvardsen, Drammen 2½, 36. Leif Gulliksen, Stjernen 2½, 37. Sjur Roald, Nord-
strand 2½, 38. Lasse Engebretsen, Nordstrand 2½, 39. Fredrik Aunan Lindsø, Frosta 2,
40. Hans Petter Bie, Nordstrand 2, 41. Steinar Johansen, Kampen 2, 42. Steinar Flo,
Nordstrand 1½, 43. Hans K. Gaarder, Nordstrand 1½

Gruppe C
1. Anders Hobber Porsgrunn +08 +17 +27 +02 +13 -04 +07 6
2. Jan Otto Myrseth Hønefoss +05 +22 =14 -01 +15 +08 +11 5½
3. Mar tin Johannessen Kragerø +10 +24 +09 =13 =07 +06 =04 5½
4. Bendik Svendsen Kragerø +30 -09 +22 +25 +14 +01 =03 5½
5. Sigurd Ofstad, Stjernen 5, 6. Kristian Næss, Stjernen 5, 7. Fredrik Helness, NSKU 4½,
8. Lars Linna, Kampen 4½, 9. Torkil Moe Bråten, Nordstrand 4, 10. Daniel Nyberg, Våler
4, 11. Rune Kongerød, Porsgrunn 4, 12. Vegard Andersen, Stjernen 4, 13. Roy Brokvam,
Lillestrøm 3½, 14. Timmie Nygaard, Porsgrunn 3½, 15. Kristian Næss, Direkte 3½, 16.
Dennis Nygaar d, Porsgrunn 3½, 17. Jørgen Skjånes, Vadsø 3, 18. Olav Bakke, OSS 3,
19. Jathavan Suntharalin, OSSU 3, 20. Torstein Helling, Nordstrand 3, 21. Thomas
Oftedahl Næss, Nordstrand 3, 22. Anders Stanghelle, Nord-Odal 2½, 23. Roger Løvaas,
Konnerud 2½, 24. Tor Botheim, 1911U 2, 25. Jostein Munz, Nor dstrand 2, 26. Kristian
Haagaas, Nordstrand 2, 27. Geir Olaf Hauge, Nor dstrand 2, 28. Tor Engebretsen, Nord-
strand 1½, 29. Pelle Bibow, OSS 1, 30. Adam Sunde, Nordstrand 1

Vadsøsjakken 2004 – Tor G. Nilssens Minneturnering 27.-29. august
Gruppe A
1. Atle Grønn Akademisk +11 -04 =03 +09 +05 3½
2. Arkadij Dezjurko Murmansk =12 +06 +07 +05 -03 3½
3. Arnt Esbensen Vadsø -05 +11 =01 +12 +02 3½
4. Gunnar Berg HanssenTromsø +14 +01 -05 =08 +07 3½
5. V iktor Fedin, Komsa 3, 6. Pål Røyset, Tromsø 3, 7. Aksel Brasøy, Vadsø 2½, 8.
Johannes L. Kvisla, SK 1911 2½, 9. Frank Svendsen, Kirkenes 2½, 10. FM Stanislav
Kr ylov, Murmansk 2½, 11. Aleksander Simkin, Mur mansk 2, 12. Andreas Esbensen,
Vadsø 1½, 13. Kai Inge Esbensen, SK 1911 1, 14. Raimo Leukkunen, Finland ½

Gruppe B/C
1. Tony Svendsen Kirkenes +02 +10 +04 +05 -03 4
2. Birger Olsen Kirkenes -01 +11 +10 =04 +08 3½
3. Hans F. Esbensen Vadsø +12 -04 =08 +10 +01 3½
4. Leif Bjør nstad, Kirkenes 3, 5. Odd Gunnar Malin, Vadsø 3, 6. Kristian Talberg, Alta 3,
7. Melker Laitamaa, Samisk 3, 8. Pål Egil Knutsen, Samisk 2½, 9. Eirik Nymo Isaksen,
Alta 2½, 10. John-Olav Njå, Vadsø 2, 11. Birger Pedersen, Alta 2, 12. Asmo Luostarinen,
Alta 1½, 13. Karl Petter Jernberg, Tromsø 1, 14. Aki Pylvinen, Alta ½

Norges Grand Prix
2004-05
Sammendrag

etter fem turneringer

Klasse Mester
1. Normunds Miezis, Moss 23
2. Sjur Ferkingstad, Sevland 19
3. Kjetil A. Lie, Porsgrunn 17
4. Nikolas A. Mellem, Våler 17
5. Atle Grønn, Akademisk 17

Klasse 1
1. Øyvind Normann, Bergens 23
2. Viktor Fedin, Komsa 20
3. Jonatan E. Time, Hauge 19
4. Nikolas A. Mellem, Våler 17
5. Inge S. Skrondal, Akademisk 17

Klasse 2
1. Jonatan E. Time, Hauge 23
2. Viktor Paulsen, Alta 19
3. Tony Svendsen, Kirkenes 17
4. Nicolai Getz, OSS 17
5. Magne Sture Alne, Drammen 16

Klasse 3
1. Frode O.O. Urkedal, SK 1911 25
2. Oddbjørn Christensen, Tønsberg 23
3. Bjørn M. Ellingsen, Stavanger 19
4. Brede Hagen, NTG 17
5. Birger Olsen, Kirkenes 17
6. Karl-Johan Rist, Alta 17

Klasse 4
1. Line Jin Jørgensen, Sevland 23
2. Eirik Nymo Isaksen, Alta 21
3. Bjørn Lie, Nordnes 19
4. Morgan Henriksen, Fredriksstad 17
5. Birger Olsen, Kirkenes 17
6. Anders Hobber, Porsgrunn 17
7. Karl-Johan Rist, Alta 17

Klasse 5
1. Asmo Luostarinen, Alta 30
2. Timmie Nygaard, Porsgrunn 22
3. Katrine Tjølsen, Bergens 19
4. Bendik Svendsen, Kragerø 17
5. Trond Hagland, Bergens 16
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Kalotturneringen 2004, Hammerfest 17.-19. september
1. IM Gennadij Kiselev Murmansk +15 +14 =03 =04 +02 +05 +08 6
2. Frode Bull Jæger Tromsø +13 +08 =04 +03 -01 =06 =07 4½
3. IM Aleksej Feoktistov Murmansk +06 +05 =01 -02 =13 =04 +10 4½
4. Alf Roger Andersen, Akademisk 4½, 5. Valerij Maksimov, Murmansk 4½, 6. Viktor
Paulsen, Alta 4½, 7. Gunnar Berg Hanssen, Tromsø 4½, 8. Tor Arne Paulsen, Hauge 4,
9. Igor Maksimov,  4, 10. Sture Alne, Drammen 3½, 11. Karl-Johan Rist, Alta 3½, 12. Eirik
Nymo Isaksen, Alta 3½, 13. Viktor Fedin, Komsa 3, 14. Elvin Guljaliev, Murmansk 3, 15.
Bjør n Esaiassen, Hammerfest 3, 16. Asmo Luostarinen, Alta 3, 17. Birger Pedersen, Alta
2½, 18. Stian Valle, Hammerfest 2, 19. Tony Valle, Hammer fest 1

Fredrikstad Grand Prix 18.-19. september
Gruppe A
1. Nikolas Axel Mellem Våler +11 +07 +02 +03 =05 4½
2. Sheila Berntsen Asker +18 +04 -01 +13 =06 3½
3. Per Omtvedt Stjernen +17 =06 +13 -01 +09 3½
4. Hallvard Ådnøy Follo +16 -02 +14 =06 +10 3½
5. Nicolai Getz OSS +wo -13 +15 +12 =01 3½
6. Arne-Roger Jensen, Sarpsborg 3, 7. Johannes L. Kvisla, SK 1911 3, 8. Jan Ludvigsen,
Fr-Stad 3, 9. Harr y Andersen, Fr-Stad 2½, 10. Lars Kjølber g, SK 1911 2½, 11. Peter
Groot, Fr-Stad 2½, 12. Eirik Søreng, Akademisk 2½, 13. Bjørn L. Nilson, Caïssa 2, 14.
Hans Stabbetorp, Fr-Stad 2, 15. Andreas Larsen, Nar vik 2, 16. Einar Kjæmperud, Caïssa
2, 17. Bård Fjellengen, Sarpsborg 2, 18. Gunnar Bue, Tønsberg 1½, 19. Odd Birkestrand,
Masfjorden 1

Foto: Bjørn B. Johansen

Årets lilleputtmester Frode O. O. Urke-
dal fra det gode ungdomsmiljøet i
SK 1911 fortsetter framgangen, også
i voksensjakken. I Fredrikstad ble det
seier i B-gruppa.

Bull Jæger mellom to IMer
Tromsøs Frode Bull Jæger tok an-
nenplassen i Kalotten etter en over-
bevisende seier mot IM Feoktistov
i 4. runde. IMen fra Murmansk vir-
ket ikke helt patent da han fikk et
urgammelt Lxh7-of fer i fanget. IM-
kollega Kiselev klar te derimot å
temme oksen fra Tromsø i topp-
oppgjøret i 5. runde:

IM Gennadij Kiselev (2442), Murmansk
Frode Bull Jæger (2052), Tromsø
Kalotturneringen

XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7+lwq-zppvlp0
6psn-+-+p+0
5+-+pzP-+-0
4-+-+nzP-+0
3+NsNQvL-+-0
2-zPP+L+PzP0
1tR-+-+R+K0
xabcdefghy
17.Sa5! Hvis løperen på b7 forsvin-
ner, sitter svart igjen med en svakhet
på a6. I tillegg er springeren på e4
utsatt, så «Bulle» letter på tr ykket:
17...Sxc3? 18.Dxc3! Merkelig nok
ryker det en offiser etter dronningbytte
eller 18...Sc4 19.b3!. 1-0

Gruppe B
1. Frode O. O. Urkedal SK 1911 +32 =06 +15 +09 +04 4½
2. Oddbjørn Christensen Tønsberg +18 =03 +21 =05 +10 4
3. Morgan Henriksen Fredriksstad +16 =02 =11 +26 +09 4
4. Lars Sæther, Fr-Stad 3½, 5. Aleksander Omtvedt, 1911 3½, 6. Paul J. Jensen, Nar vik
3½, 7. Timmie Nygaard, Porsgr unn 3½, 8. Tor Petterson, Porsgr unn 3½, 9. Håkon
Briseid, Akademisk 3, 10. Jan Brix, Caïssa 3, 11. Sudhir Gupta, Sarpsborg 3, 12. Thomas
Wasenius, Moss 3, 13. Anders Rønningen, Våler 3, 14. Frank Johansen, Halden 2½, 15.
Marius Fjellheim, Akademisk 2½, 16. Christian Strand, 1911 2½, 17. Geir Skjøtskift,
Akademisk 2½, 18. Helge Fjellestad, 1911 2½, 19. Tore Thonstad, Moss 2½, 20. Dennis
Nygaard, Porsgr unn 2½, 21. Kjell Hoff, Fr-Stad 2, 22. Øivind Hagberg, Stovner 2, 23. Arild
Thøgersen, Fr-Stad 2, 24. Andre L. Midtgård, Sarpsborg 2, 25. Erlend Halvorsen, Sarps-
bor g 2, 26. Tore W. Adamsen, Fr-Stad 1½, 27. Tor Egil Holst, Sarpsborg 1½, 28. Jack
Helgesen, Sarpsborg 1½, 29. Per Løken, Fr-Stad 1, 30. Tor Lauritsen, Halden 1, 31. Bernt
Milovan, Moss 1, 32. Thomas Nygård, Moss 0

Foto: Bjørn B. Johansen

Tidligere NTG-elev Nikolas Mellem gjorde en sterk NM-innsats i mesterklassen
og bekreftet formen med en overlegen seier i Fredrikstad. I bakgrunnen på
bildet over ser vi Arne-Roger Jensen, en flittig deltaker i Østfolds sjakkliv, som
denne gangen endte på 6. plass.
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Det forrige sentralstyret
markerte seg gjennom en
sterk kvinneprofil, med to
kvinnelige styremedlem-
mer. En viktig hjertesak
for styret var tiltak for å
øke kvinneandelen i NSFs
medlemsmasse. En idé
som ble satt ut i livet, var
å innføre gratis forbunds-
kontingent for kvinner.

Enkelte NSF-medlemmer, deriblant den
nye visepresidenten Helge A. Nordahl, øn-
sket den gang å høre likestillings-
ombudets vurdering av denne sær-

ordningen for kvinner. Ombudet mente
opprinnelig at tiltaket var i strid med
likestillingsloven. NSF anket – og nå har
altså anken fått medhold i Klagenemda,
og NSF kan opprettholde vedtaket om
gratis kontingent for kvinner. Les
klagenemdas vedtak her: http://
www.sjakk.no/NSF/organisatorisk.htm.
Med andre ord, en seier for det gamle
styret.

Hugo ParrHugo ParrHugo ParrHugo ParrHugo Parr, president i det forrige sen-
tralstyret, kommenterer:
«Jeg er glad for
utfallet av sa-
ken. Jeg har
vanskelig for å
forstå at dette i
det hele tatt
trengte å bli
noen sak. Det virker nesten litt komisk
at Sjakkforbundet skulle bli innklaget
for brudd på Likestillingsloven når po-
enget jo nettopp er å få kvinner inn i
norsk sjakk fra et utgangspunkt som er
så totalt mannsdominert, med 97%
mannlige medlemmer. Det er bra at Kon-
gressen også i år vedtok sentralstyrets
forslag om gratis medlemskap for kvin-

ner. Dette tiltaket må få virke en stund,
så kan vi gå tilbake til normal kontin-
gent når kvinneandelen begynner å øke
på.»

Ellen HagesætherEllen HagesætherEllen HagesætherEllen HagesætherEllen Hagesæther , visepresident i det
tidligere styret og NSFs kontakt i saken
med likestillingsombudet:
«Jeg håper det gamle styret gjennom
kvinnesatsingen klarte å bevisstgjøre med-
lemmene våre på et alvorlig problem,
selv om vi ikke oppnådde så store direkte
resultater. Det hadde uansett vært van-
skelig å få til de helt store endringene i
løpet av 3 år. Sentralstyret kan ikke gjøre
jobben alene,
men er nødt
til å få med-
l e m m e n e
sine med seg.
Jeg oppfattet
det som vi
fikk  (ufor-
tjent) mye
motbør på
hvert eneste lite tiltak vi prøvde å komme
med, for å bedre mulighetene for trivsel
for damer som spiller sjakk. Mitt håp
fremover er at det  nye sentralstyret føl-
ger opp problemet med mangel på kvin-
ner som spiller sjakk, selv om jeg ikke
har sett noe som tyder på det enda, tvert
imot.»

– Mens NSF argumenterte for sjakkens
samfunnsmessige betydning, ga
klagenemda forbundet medhold med den
begrunnelse at sjakken er så lite viktig
for samfunnet at den ikke omfattes av
loven... Hva synes du om klagenemdas
argumentasjon?

«Det var først og fremst hyggelig at vi
fikk gjennomslag. Jeg synes ikke argu-
mentasjonen som ble brukt av
likestillingsombudet og klagenemda,
som var den samme både da saken ble
avgjort i vår favør og disfavør, nemlig at
sjakk ikke er viktig for samfunnet, er

særlig relevant i den sammenheng. Vi
mente selvfølgelig også at dette ikke er en
offentlig sak, og at kongressen skulle
kunne sette fri kontingent for kvinner
uten at det skulle medføre et samfunns-
problem. Grunnen til at vi (jeg) ble nødt
til å argumentere som vi gjorde, var at
jeg ble spesifikt oppfordret av likestillings-
ombudet om å argumentere slik.»

TTTTTorstein Baeorstein Baeorstein Baeorstein Baeorstein Bae, president i NSF:
«Jeg ser det som viktig å styrke kvinne-
sjakken, og jeg var i prinsippet positiv til
det forrige styrets kvinnesatsing. Men jeg
var ikke enig i virkemidlene. For å få
med flere kvinner, må vi kunne si til
klubbene: «Se her! Slik kan dere få med
kvinner!». Det holder ikke å kreve av klub-
bene at de skal få med kvinner, uten å si
hvordan. Vi håper å få tak i noe kunn-
skap om hva som skal til gjennom vår
kontakt med klubbene og kretsene. Platt-
former kan være det samme for meg, det
som betyr noe, er å få ting gjort.

Når det gjelder kvinnekontingenten,
sa Klagenemda for likestilling at NSFs
aktivitet ikke kom inn under likestillings-
loven, og at vi derfor kan gjøre hva vi vil.
For så vidt er det positivt at vi kan bruke
gratis kontingent som virkemiddel hvis
vi finner det
ø n s k e l i g .
K o n g r e s s e n
har vedtatt
gratis kontin-
gent for kvin-
ner i 2005.
Hva som skjer
etter det, får
styret ta stil-
ling til når vi
legger frem forslag til kontingent for
2006 på neste års kongress.»

“ Vi fikk (ufortjent ) mye
motbør på hvert

eneste lille tiltak.
Ellen Hagesæther

 ForForForForFortsatt GRAtsatt GRAtsatt GRAtsatt GRAtsatt GRATIS for kvinnerTIS for kvinnerTIS for kvinnerTIS for kvinnerTIS for kvinner

“ Plattformer kan være
det samme for meg...

Torstein Bae
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Helga 10.-12. september
hadde 146 barn og unge
samlet seg til 20 klubb-
lag, og tatt turen til
Norges Toppidretts-
gymnas’ lokaler på Bek-
kestua.

av Jorunn Brekke
Det var i år Bærum Schakselskaps Ung-
dom som hadde tatt på seg å arrangere
NM for juniorlag – en turnering som
inkluderer både ferske barneskolelag og
hardbarka, erfarne lag med spillere opp-
til elitenivå. Arrangørklubben selv stilte
med 3 lag, hvorav et ungt barneskolelag,
et jentelag toppet av Ellen Øen Carlsen
og et elitelag med Magnus Øen Carlsen i
spissen.
     1.laget til Bærum var regnet som en
av de to storfavorittene, den andre var
Brattås Ungdomssjakklubb som også
stilte med et svært sterkt, og noe jevnere
lag. I den avgjørende innbyrdes matchen
skjedde det en liten overraskelse, da selv
verdens yngste stormester – den klare
ratingfavoritten, bukket under for den
noe eldre men også lovende Geir Sune
Tallaksen (se neste side). Brattås cashet
da inn hele 3½ av 4 poeng og kunne
cruise inn til en klar seier gjennom de to
siste rundene.
     Selv om NM-tittelen ikke havnet hos
Bærum, var turneringen i helhet sterkt

dominert av Oslo og omegnklubber, og
spesielt Schakklubben av 1911s Ungdom
må nevnes. De stilte med hele fem lag,
hvorav et stakk av med prisen for beste
kadettlag og et annet tok prisen som beste
lilleputtlag.
     Teknisk sett gitt turneringen tilsyne-
latende knirkefritt, og det sosiale ble også
ivaretatt med fotballspilling og litt lyn
mellom rundene. Det som derimot
kunne gått bedre var kantinen, som un-
dertegnede og ytterligere to NTG-elever
sto ansvarlige for. De fleste juniorene
foretrakk nemlig en tur på McDonalds,
så det ble ikke den helt store omsetnin-
gen. Neste gang kanskje det skal satses
på dekorerte pappbokser fylt med litt mat,
drikke og en søt leke/ sjakkbrikke?!

Rekordsterkt NM for juniorlag:

Brattås mestre med stormesterskalp

Resultater NM for juniorlag,
NTG 10.-12. september.

1. og norgesmester         lagpoeng/ind.
Brattås U 12/20½

1. Geir Sune Tallaksen 5½
2. Espen Lie 5½
3. Magne Sagafos 5½
4. Kristian Aandal 4

2. Bærum Schakselskaps U I 10/18½
1. Magnus Øen Carlsen 3/4
2. Carl Fredrik Ekeberg 4½/5
3. Brede Kvisvik 2½/4
4. Lars Gunnesdal 2½/4
5. Frode Ryan Lund 3/3
6. Håkon Haugsrud 3/4

3. Oslo Schakselskaps U I 8/17½
1. Ståle Sending 2½/5
2. Ørnulf Stubberud 4
3. Inge S. Skrondal 3/5
4. Daniel Kovachev 5/5
5. Tage R. Nielsen 3/3

6. og beste kadettlag
SK av 1911s U I 7/14

1. Johannes Kvisla 2½
2. Kai Inge Esbensen 3
3. Aleksander Omtvedt 5
4. Henrik Gaudernack 3½

12. og beste lilleputtlag
SK av 1911s U III 6/13

1. Frode O. O. Urkedal 3½
2. Endre Larsplass 2½
3. Mor ten Lillehagen 3
4. Bendik Berntsen-Øybø 4

20 lag deltok.

TTTTToppoppgjøret.oppoppgjøret.oppoppgjøret.oppoppgjøret.oppoppgjøret. For Brattås spiller Geir Sune Tallaksen, Espen Lie, Magne Saga-
fos og Kristian Aandal. De tre første ble toppscorere på hvert sitt bord med 5½ av
6. (På 4.bord tok Håkon Strand, Stavanger, fullt hus med 6 av 6.) Bærum
anføres av Magnus Carlsen foran Carl Fredrik Ekeberg, Brede Kvisvik (lufte-
pause da bildet ble tatt) og Lars Gunnesdal. Tilskueren er Bærums innbytter
Frode Ryan Lund som selv tok 3 av 3, men måtte her se sine lagkamerater bli
feid av brettet med 3½-½, etter at kun annetbordet endte remis.

NSbs referent Jorunn Brekke var selv
1.bordspiller for OSS U III ettersom
moderklubben NTG ikke er registrert
med egen ungdomsavdeling. Av lik-
nende grunner stilte Brattås og Bæ-
rum med spillere vi vanligvis forbin-
der med Porsgrunn og NTG/Asker.

Foto: AG

Foto: AG
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Påmelding på spille-
stedet senest  kl.1100

lørdag 11. des.
Påmelding kan også

skje til seniorutvalget
eller OSS, ved epost:

erling.kristiansen@pts.no
per.ofstad@imt.nlh-no
eller ring Per Ofstad

69 31 82 69.

NSFs sentralstyre har vedtatt at det kan arrangeres et
Norgesmesterskap i hurtigsjakk for seniorer 2004 som en prøveordning.

Turneringen spilles 11.-12. des. i Oslo Schakselskaps lokaler i Bogstadveien 30.

Program: 5 runder lørdag og 4 runder søndag.
1.runde lørdag kl.1200, 2. runde kl.1315,
3. runde kl.1430, 4. runde kl.1545, 5. runde kl.1700.
Etter 5. runde inviteres deltakerne til
enkel servering og hyggelig samvær.
6. runde søndag kl.1200, 7.runde kl.1315,
8. runde kl.1430, 9. runde kl.1545.

Spilleform: 30 minutter på hele partiet for hver spiller.
Det spilles i to grupper, A og B. Alle seniorer kandelta i
gruppe A. Bare seniorer med rating under 1500 kan
delta i gruppe B. Hvis en gruppe har færre enn 10
påmeldte, slås de to gruppene sammen.

Startavgift: 200 kroner.

Premiering: Vinneren av gruppe A blir
norgesmester i hurtigsjakk for seniorer 2004.
I begge grupper er pengepremiene som følger:
1.1000 kr. 2. 600 kr. 3. 400 kr. 4. 300 kr. 5. 200 kr. 6. 100 kr.
med den begrensning at maksimalt 1/3 av
deltakerne i en gruppe kan få pengepremie.

lørdag 11.
og

søndag 12.
desember

2004

NM i hurtigsjakk for seniorer

Seniorutvalget og
Oslo Schakselskap

inviterer til:

Geir Sune Tallaksen (2314), Brattås
GM Magnus Carlsen (2568), Bærum

XIIIIIIIIY
8-+-+k+-+0
7zpq+-vlp+-0
6-+-+p+-+0
5+-+-zP-tr-0
4-zp-wQ-+-+0
3+-+L+-+-0
2PzP-+-zP-+0
1+-tR-+K+-0
xabcdefghy
35.Le4 Db5+ 36.Ld3 Db7 Svar t må
holde et øye med c8-feltet. 36...Dxe5??
37.Tc8+ Ld8 38.Dxd8# 37.Le4 Db5+
38.Ld3 Db8?? Med 20 sekunder igjen
tar Magnus en kjempesjanse.  39.La6!
Avgjør partiet direkte. Svarts konge
kommer aldri i sikkerhet. 39...Db6
40.Tc8+ Ld8 Tidsnøden er over. Begge
spillerne skjønner hva som kommer.
41.Txd8+! Dxd8 42.Lb5+ På 42...Ke7
følger enkelt 43.Dc5+ med matt. 1-0

Foto: AG Geir Sunes nye fine GM-skalp
kom i diagramstillingen til
høyre. Vi går inn i partiet idet
Magnus har igjen 40 sek-
under til tidskontrollen,
mens Geir Sune disponerer
et par minutter etter et svært
komplisert midtspill. Begge
kongene har lenge vært noe
utsatt, men svart vil føle seg
relativt trygg hvis han får
spilt Kf8. Geir Sune er imid-
lertid innstilt på å forsere re-
misen gjennom trekk-
gjentakelse.

Tidsnøden er over, og Geir
Sune sjekker den enkle
vinstvarianten en siste
gang. Man aner et lite smil
om munnen, mens ar-
rangør og pappa Henrik
Carlsen ser noe mer be-
tenkt ut i bakgrunnen.
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Noen dager etter at
artikkelen min om Student-
VM i Oslo Schakselskap i
1954 sto på trykk i Norsk
Sjakkblad nr. 3, fikk jeg en
særdeles hyggelig telefon
fra Tor Jacobsen (73), en
sterk sjakkspiller fra
Harstad som har bodd sørpå
og dels i utlandet gjennom
et halvt århundre.

av Øystein Brekke

Tor Jacobsen gir interessante opplysnin-
ger om hvorfor den norske lag-
oppstillingen ble som den ble da Norge
var vertskap for det første offisielle stu-
dent-VM i sjakk i Oslo, etter å ha vunnet
den internasjonale studentturneringen i
Brüssel året før.

Jeg skrev i artikkelen at Thor Støre,
den suksessrike førstebordspilleren på
Brüssel-laget, trakk seg fra det norske
laget i Oslo fordi lagkameraten fra
Brüssel, Roald Bukne, ikke ble tatt ut.
Tor Jacobsen, tredjebord på vinnerlaget i
Brüssel, forteller at også han opprinne-
lig skulle spille i Oslo, men at han trakk
seg i likhet med Støre.

- Opplevde det sjikanøst
- Årsaken var ikke alene at Bukne ikke
kom med på laget, men vi opplevde at
Norges Sjakkforbund og dets president
Rolf Heiestad nærmest opptrådte sjika-
nøst og fullstendig overså ham.
- Det var Bukne som sto for og ordnet det
hele, både initiativet og arrangementet
da vi reiste til Brüssel, forteller Tor Ja-
cobsen.

Bukne hadde fått tips om student-
turneringen av Pollen, senere direktør
på Radiumhospitalet og sosialøkonom
liksom Støre og Bukne. Bukne trommet
sammen det norske laget som dro til
Fredrikstad for å ta en båt til Nederland.
Vel om bord fikk de telegram om at tur-
neringen var avlyst på grunn av Stalins

død. Det var bare å gå i land og reise
skuffet hjem. Men så kom det ny be-
skjed: turneringen blir likevel! Roald
Bukne fant da fram opptjente penger og
la ut for flybilletter til alle fire spillerne
for Oslo – Paris tur retur og tog til
Brüssel. I invitasjonen het det at arran-
gøren ville dekke reiseutgiftene, men det
ble dessverre mye bråk med dette, på
grunn av en ubehagelig tsjekker som sto
for arrangementet.

- Uten Bukne, ingen tur
- Under turneringen i Brüssel var Bukne
den rene ”Drillo” for laget, forteller Tor
Jacobsen videre.
- Han var litt av en drivkraft som lag-
kaptein, holdt lagsamtaler og bearbeidet
spillerne til innsats. Jeg vil påstå at vi
spilte over evne, takket være Roald Bukne.
Uten Bukne ville det aldri ha blitt noen
tur på oss. Etter alt dette ville Støre og jeg
sett det som umoralsk å stille opp året
etter da vi så hvordan Bukne ble behand-
let. Forbundet sa at de ville ta seg av
saken. Det var greit, men Bukne kunne i

alle fall ha fått en hon-
nør for innsatsen sin, og
gjerne ha vært satt opp
som reserve eller gitt en
eller annen rolle i laget,
oppsummerer Tor Jacob-
sen og får dermed gitt sin
velfortjente honnør til
dessverre avdøde Roald
Bukne (1925-97).

Nordnorsk mester
Tor Jacobsen deltok derimot igjen på det
norske laget i student-VM i Uppsala i
1956, på annetbord bak Per Lindblom,
da han forteller at han egentlig hadde
lagt opp, på grunn av studiene. Tor Ja-
cobsen var nordnorsk mester i 1955 og
56 og har i nyere tid bare spilt noen
lagkamper for Heggeli Sjakklubb da
denne ble drevet av hans gamle studie-
venn Torbjørn Gravseth.

Tor Jacobsen er pensjonert professor
i elementær partikkelfysikk, som for
mange av oss høres lite elementært ut.
Han arbeidet i mange år ved det inter-
europeiske kjerne- og partikkelfysikk-
laboratoriet i Genève og bor nå i Bæ-
rum, men har fortsatt sin daglige gange
til kontoret på Blindern. Og han er bror
av en annen kjent nordnorsk sjakkprofil,
Leif Jacobsen, som i mange år var en
dyktig formann i Fauske Sjakklubb, men
etter hvert også har gjort søring av seg.

– Bukne var lagets ”Drillo”
Norges berømte vin-
nerlag i student-
turneringen i Brüssel
i 1953 med det flotte
seierstrofeet, fra ven-
stre Per Lindblom, Tor
Jacobsen, Roald Bukne
og Thor Støre.

Foto: Øystein Brekkes
arkiv

Takk til Tor Jacobsen for verdifulle his-
toriske opplysninger.
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 av Morten Sand,
Oslo Schakselskap

(visepresident i FIDE)

I forrige nummer av sjakkbladet skriver
Øystein Skar et innlegg hvor han etterly-
ser NSFs holdning til det nylig avviklede
sjakk-VM i Libya og lurer på om det var
aktuelt å be Magnus Carlsen om å holde
seg hjemme eller å boikotte turnerin-
gen.

Utgangspunktet for Skars innlegg er
avismeldinger om at israelske spillere
enten ble nektet innreisetillatelse eller at
de uteble i protest mot arrangementet.
Om bakgrunnen var det ene eller det
andre, fremstår som uklart for Skar, men
det spiller uansett mindre rolle for ham.
Jeg kan ikke si meg enig i dette da sakens
detaljer faktisk er svært viktige her. Jeg
vil ikke ta mål av meg å svare på vegne av
NSF, men fordi jeg var sterkt involvert i
prosessen forut for VM som FIDEs juri-
diske rådgiver, vil jeg først forsøke å gi en
fremstilling av hva som faktisk skjedde,
og deretter komme med noen generelle
betraktninger av mer politisk karakter.

FIDE var under sterkt tidspress fordi
regjerende verdensmester Ruslan
Ponomarjov ikke aksepterte betingelsene
og samtidig stilte umulig krav for å spille

den planlagte VM-matchen mot Garry
Kasparov. Det måtte derfor arrangeres et
nytt VM slik at den nye verdensmesteren
kunne spille denne matchen. VM har et
totalt budsjett på ca. 16 millioner kro-
ner, og det er ikke alltid like enkelt å
finne en arrangør som garanterer for et

slikt beløp.
Libya viste interesse, og det ble startet

forhandlinger som endte med at arran-
gementet ble lagt til Tripoli. Fordi FIDE
forutså at det kunne bli visumproblemer,
ble det åpnet for at en gruppe på 32 del-
tagere kunne spille på Malta. Dette var
selvsagt ingen ideell løsning, men fullt
ut praktisk mulig. Det ble under proses-
sen hele tiden forhandlet med arrangø-
ren, og til slutt ble det klart at alle kvali-
fiserte deltagere (israelske inkludert) ble
garantert visum til Libya. Det var da ikke
lenger behov for Malta-alternativet.

Det var i utgangspunktet tre kvalifi-
serte deltagere fra Israel: Boris Gelfand,
Ilja Smirin og Emil Sutovsky. Fra Gelfand
mottok FIDE intet, og det var tidlig klart
at han ikke ønsket å delta. Sutovsky trakk

seg da det ble klart at Malta bortfalt.
Smirin satte ingen slik betingelse for sin
deltagelse, men også han trakk seg se-
nere, mest sannsynlig fordi Israel ikke
ønsket at han skulle delta. Av øvrige pro-
filerte spillere kan det nevnes at Boris
Gulko undertegnet FIDEs kontrakt uten
reservasjoner, men han trakk seg senere
i protest mot en påstått uttalelse fra lede-
ren av Libyas Olympiske Komité.

Det sentrale poenget er at spillerne
nevnt ovenfor trakk seg fra VM før det i
det hele tatt ble søkt om noe visum. Til-
bake, og med israelsk pass, var kun
Vadim Milov som er bosatt i Sveits. Han
trakk seg i siste øyeblikk og har senere
stevnet FIDE for CAS (Court of Arbitration
for Sport) i Lausanne med krav om øko-
nomisk kompensasjon fordi han mener
seg utestengt fra VM-turneringen. Be-
klageligvis fikk Milov av ulike årsaker
sin invitasjon til VM svært sent. Jeg kan
imidlertid bekrefte at FIDE strakk seg

meget langt for å få ham til å delta,
blant annet gjennom en premie-
kompensasjon dersom han skulle tape
allerede i første runde. Man kan stille
seg spørsmål om hvorfor Milov valgte
ikke å delta. En mulig forklaring er at
dersom han hadde fått visum og deltatt,
ville han motbevist påstanden om dis-
kriminering overfor deltagere med isra-
elsk pass.

På denne bakgrunn er det etter min
oppfatning intet grunnlag for å hevde at
israelske sjakkspillere eller andre delta-
gere med israelsk pass ble nektet delta-
gelse i VM. For å gjøre prosessen enklest
mulig for deltagerne ble det besluttet at
visum skulle utstedes på flyplassen i
Tripoli. Dette var for å unngå at noen ble
avvist av ansatte på ambassader og kon-
sulater rundt om i verden. Det israelske
sjakkforbundet fremsatte krav om at de-
res spillere skulle få utstedt visum på
forhånd i en europeisk hovedstad. I til-

Foto: Øystein Brekke

Norges tidligere FIDE-delegat Morten
Sand (bildet) er en av FIDEs vise-
presidenter samt juridisk rådgiver
for FIDE. Som Norges FIDE-delegat
er han avløst av den nyvalgte  presi-
denten, Torstein Bae, for å unngå
rolleblanding. Sand følte det natur-
lig å svare på Øystein Skars åpne brev
til presidenten i forrige nummer av
NSb. Skars leserbrev ble forelagt både
eks-president Hugo Parr, som satt ved
roret da FIDE-VM ble arrangert, og
Torstein Bae. Begge presidentene
henviste til Morten Sand.“... sakens detaljer er

svært viktige her.

“ Man kan stille seg
spørsmål om hvorfor Milov

valgte ikke å delta.

VM i sjakk
og antisemittisme
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av Øyvind Myhrvold,
Hønefoss

Nå om dagen handler det meste sjakk-
stoffet i pressen om verdens yngste
stormester, 13-årige Magnus Carlsen. I
sin tid var også Simen Agdestein verdens
yngste GM. Men hvis vi går tilbake til
1984, finner vi en annen norsk verdens-
rekord. Arrangøren Skien ungdomssjakk
med Fritz Brastein som initiativtaker
hadde fått det for seg at askerværingen
Jøran Jansson skulle inn i Guinness re-
kordbok gjennom å slå den gjeldende
rekorden i maratonlynsjakk. Seansen fant
sted påsken 1984.

Tidligere hadde rekorden vært i nor-
ske hender da Svein Åge Johansen og Tor
Arne Ramstad begge angivelig hadde
holdt spillet gående  i noen og førti ti-
mer. Siden hadde rekorden flagget ut,
men nå var Jøran fit for fight, klar til å
bringe rekorden hjem. Reglene var klare:
kontinuerlig 5-minutters lynspilling med
5 minutter innlagt pause for hver klokke-
time. Pausen kunne brukes til hva som
helst, for eksempel kunne man stå på et
bein og gale som en hane. Dobesøk var
også tillatt, men et sted gikk grensen:
soving var totalforbudt (også på do).

700 lyn uten søvn
Jøran spilte til sammen 700 partier i lø-
pet av 92 timer og 26 minutter (den for-
rige rekorden var på 92 timer og 24 mi-
nutter). Motstanden bestod for det meste
av mesterspillere som Dag Lauvås (flere
hundre partier), Øystein Brekke og an-
dre. Også lokale, svakere spillere fikk prøve
seg. Scoren ble 563½ poeng, altså over
80,5 prosent, som slett ikke er dårlig mot-
standen tatt i betraktning. Dag Lauvås –
som heller ikke viker for en våkennatt
eller to – ble faktisk mer sliten enn Jøran.

Men helt uten komplikasjoner gikk
det ikke. I NSb nr. 4 1984 er seansen
omtalt, og det rapporteres om synspro-

20-årsjubileum for en bedervet kylling
og en nesten glemt nestenrekord

Foto: Balder Bern
Lehmann

Fremdeles energisk til stede – en dugg-
frisk Jøran Jansson 20 år senere.

Fo
to

: A
G

viktig markering:

blemer underveis. Problemet oppstod et-
ter 50-60 timer da Jøran opplevde syns-
hallusinasjoner og fikk netthinnen full
av edderkopper og andre små kryp. Se-
nere var rekorden i ferd med å glippe da
han fikk servert en bedervet kylling. Men
lykken stod den kjekke bi, og mage-
trøbbelet gjorde at Jøran våknet til liv
igjen med ekstra høyt adrenalinnivå.
Jøran er overbevist om at den bedervede

kyllingen reddet ham.
Spillingen startet mandag morgen og

var over fredag klokka 10.26. Trøttheten
var ikke merkbar, så Jøran fant fram til
vinmonopolet i Skien og feiret rekorden
som seg hør og bør. Et lite skår i gleden
var det jo at det manglet en underskrift i
protokollen for å få rekorden godkjent av
Guinness. Jøran brydde seg lite om slikt,
og arrangøren var åpenbart ikke helt op-
pegående. Og hvor var NSF? I hvert fall
ikke i Skien. Øystein Brekke var jo til
stede, men han ble ikke forelagt pro-
blemstillingen.

Senere har Jøran hørt rykter om at
rekorden er slått. Det er jo umenneske-
lig, og vedkommende må ha vært dopet.
Som den upartiske norske patriot jeg er,
tillater jeg meg derfor herved å annul-
lere alle senere rekorder. Og vi feirer
Jørans historiske bragd.

“ Ville det vært bedre om
sjakk-VM ble arrangert i

land som Kina, USA, Israel,
Iran, Russland [...]?

legg ble det stilt krav om ulike sikker-
hetstiltak etc. Dette ble avvist av arran-
gøren, og FIDE aksepterte løsningen om
at alle deltagerne inkludert israelske spil-
lere skulle få visumet sitt på flyplassen i
Tripoli. Det er en kjent sak at israelske
delegasjoner ofte reiser med eget
sikkerhetsopplegg. Det er imidlertid
fremdeles et stykke vei å gå før alle na-
sjoner vil tillate dette innenfor sine lande-
grenser.

Det deltok til slutt 128 spillere i VM-
turneringen i Tripoli. Av disse var flere
av jødisk opprinnelse, men uten isra-
elsk pass. At spillere av personlige grun-
ner ikke ønsket å delta i VM, vil alltid
forekomme, men dette ligger utenfor
FIDEs ansvar. FIDE består av ca. 150
medlemsland, og ikke alle landene til-
fredsstiller våre krav til demokrati, retts-
sikkerhet, religionsfrihet osv. Likevel må
vi i en del sammenhenger samarbeide
også med slike nasjoner. Ville det vært
bedre om sjakk-VM ble arrangert i land
som Kina, USA, Israel, Iran, Russland
og alle andre nasjoner som kan kritise-
res for ulike deler av sin politikk? I til-
legg er det faktisk slik at utviklingen i
Libya de siste par årene har vært svært
positiv. Blant annet har USA gjenåpnet
diplomatisk forbindelse med Libya, og
det er åpenbart at landet forsøker å nor-
malisere sine forbindelser med omver-
denen.

Til slutt kan det nevnes at det var en
spesiell opplevelse å delta på avslutnings-
seremonien i VM som ble holdt i hagen
utenfor boligen til landets leder Gathafi.
Huset var gjenstand for et massivt rakett-
angrep fra USA i 1986, og hans lille
datter på 1 år var et av ofrene. Bygnin-
gen står urørt som en ruin og et min-
nesmerke over ofrene.
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1) Tisdall – Lee, London, 1982, 15.e6!!
«Den høyeste form for estetikk jeg noen
gang har strukket meg til», forteller
Tisdall om dette udødelige trekket. Han
hadde sett ideen i god tid i forveien, og
trodde knapt hva han så, mens han
gav seg hen til skjønnheten. 15...d5
Sjekk disse variantene: 15...Dxg7
16.exd7+ Sxd7 17.The1+ De5
18.Txe5+ Sxe5 19.Td8#; 15...Dxe6
16.The1; 15...fxe6 16.De7# 16.Txd5
Sc6 17.e7! Sxe7 18.Td8+ Kxd8
19.Dxf8+ Kc7 20.Dxe7+ 1-0

2) GM Short – Tisdall, Westmann-øy-
ene, 1985, 21...Lxh3!!? «Mitt mest
følelsesladede trekk noen sinne», for-
teller Tisdall. «Jeg skalv ukontrollerbar t
av kreativ opphisselse. Det var en
merkelig opplevelse å utføre trekket.
Jeg trodde jeg hadde brukt et hav av
tid på å regne variantene, men det viste
seg at jeg kun hadde tenkt på trekket
i 10 minutter, antakelig var jeg i en
slags transe. Short stod i den andre
enden av rommet da jeg utfør te trek-
ket. Han fortalte senere at han syntes

å kunne se at jeg tok en brikke, men
anså det for å være fysisk umulig gitt
stillingen på brettet. Da han fikk sum-
met seg, viste han sin klasse ved å
finne det beste forsvaret. Resten av
partiet var en fantastisk fight. Trekket
mitt for tjente en bedre skjebne, men
leder kun til uklar t spill.» 22.gxh3 Dd7
23.Dg2 Txc3 24.Tad4! Txc2 25.Dxc2
Dxh3+ 26.Lh2 Dxf3+ 27.Dg2 Dxg2+
28.Kxg2 Dette sluttspillet endte i
poengdeling 45 trekk senere ½-½

3) Tisdall – IM Helmers, Oslo, 1986,
17.Lxh7+! Denne utgaven av Lxh7-of-
feret er ganske original. Hvit gir to lette
of fiserer for å komme inn i h-linja med
de tunge.  17...Kxh7 18.Dd3+ Kg8
18...g6 19.Dh3+ Kg8 20.Tg4 19.Tg4
f5 Svar t utsetter matten ved å gi noe
tilbake. 20.gxf6 Lxf6 21.exf6 Txf6
22.Txg7+! Innleder en nydelig slutt.
Kxg7 23.Tg1+ Kf7 24.Dh7+ Ke8
25.Tg8+ Tf8 26.Dg6+ Ke7 27.Lc5#
1-0

4) IM Øgaard – Tisdall, Gausdal, 1987,
32...Sxd5!! Her må det regnes – dette
er langt fra trivielt. 33.exd5 Den andre
hovedvarianten er: 33.Txa8 Txa8
34.Dxa8 Se3+ 35.Kg1 Sd1 36.Lg3

MINE BESTE TREKK...

Fredrikstenkula, lørdag 4. sept.:
En moderne 4-kamp i sjakk

av Anker Aasum,
Halden (turneringsleder)

Hvem satte heltekongen Carl XII sjakk
matt i 1718? Var kula svensk eller norsk?
Igjen handlet det om soldater i kamp og
kongers fall på Fredriksten festning i
Halden, men nå besto hærene av harm-
løse trebrikker ført til tap eller seier av
”fredsæle” sjakkspillere. Det ble kjempet
hardt og intenst i begge spillegrupper –
over og under 1600 i rating. I den øvre
gruppen ble det også spilt om ett napp i
den oppsatte vandrepokalen. To napp er
nok for å vinne den til odel og eie.

I første øvelse, 6 runder 5 minutter
lyn, var forhåndsfavoritten Sheila Bernt-
sen utilnærmelig, oppnådde 6 seire og
dermed 12 (2x6) poeng. Nærmest lå Bård
Fjellengen og Jahn Spillum. I neste
øvelse, 4 runder 10 minutter lyn, ga

Le3+ 37.Kh1 Lf2 38.Lxf2 Sxf2+
39.Kg1 Sd1 40.h3 Se3 med matt.
33...Tac8! 34.Le1 Txe1+! 35.Txe1
Le3 36.Da2 Dxe1+! 0-1

5) Tisdall – GM Mednis, Gausdal,
1988, 27.Th8+! 1-0, på grunn av
27...Sxh8 28.Lh7#.

6) Richard Bjerke – Tisdall, Gausdal,
1996, 29...Ta5! Det originale tårn-
trekket annonserer et mulig offer på
a4 for å komme inn på g2. Den for-
ser te vinstkombinasjonen kommer
først i trekk 32. 30.Dd2 Tb6! 31.Lc7
31.h3 Txe5!! 32.dxe5 Lxg2! 33.Txg2
Tb1+ blir matt: 34.Kh2 (34.Kf2 Df5+
35.Ke2 Df1#) 34...Dxe5+ 31...Tb1+
32.Tf1 Lxg2! Med ett tårn i slag vel-
ger Jonathan å gi en løper og samtidig
oppgi garderingen av det andre tår-
net! 33.Dxg2 33.Txb1 Le4+ 34.Kf1
Tf5+ 35.Lf4 Lxb1 36.Ta1 Le4! vinner.
33...Dxe3+ 34.Taf2 Etter 34.Kh1 h3
35.Df2 kan svar t velge det elegante
35...Tf5! 36.Dxf5 De4+. Svarts mate-
rielle fordel avgjør etter 34.Df2 Tg5+
35.Lg3 Txf1+ 36.Kxf1 Dd3+. 34...Tg5
35.Txb1 Txg2+ 36.Kxg2 De4+
37.Kh3 Dxb1 38.Kxh4 De1 39.Lg3
Dxc3 40.Le5 f6 0-1

Sheila igjen sine motstandere det glatte
lag, og ny 12 poeng (3x4) kunne bokfø-
res på hennes ”konto”. I tredje øvelse var
betenkningstiden økt til 15 minutter, noe
som passet Spillum utmerket. Her utfor-
dret han Sheila både på tabellen og i
deres innbyrdes parti, som endte remis,
men Jahn vant de to andre partiene og
kunne innkassere 10 poeng (4x2 +2),
mens Sheila måtte gi remis i nok ett
parti og fikk 8 poeng. Avslutningsøvelsens
to runder med 20 minutter betenknings-
tid ble avgjørende. Spillum kunne ennå
oppnå topplassen da han møtte Bernt-
sen i nest siste runde, men det ble tap, og

dermed måtte han også se Fjellengen
foran seg på sluttabellen. Christian Har-
stad fra OSS kom sterkt på slutten og tok
4. plassen sammenlagt.

I B-gruppen var deltakelsen noe
større, og her ble da også kampen om
førsteplassen langt hardere. Sigmund
Lunde, Sarpsborg, var høyest ratet og star-
tet da også oppskriftsmessig med 11 po-
eng (av 12) i 5 minutters lyn. Det samme
hadde unge Paal Tveiten, Moss. Da Lunde
også gjorde det utmerket i den neste øvel-
sen (3x4 =12), hadde han satt sine kon-
kurrenter under et visst press, selv om
Fredrikstads Peter Groot også fikk fullt
hus i øvelsen. På kvartersjakken fikk både
Lunde og haldenseren Frank Willy Lar-
sen, som spiller for Fredrikstad, 10 po-
eng (av 12), mens Groot og Tore
Thonstad, Moss, oppnådde fullt hus i
avslutningsøvelsen. Da kruttrøyken drev
vekk fra brettene, sto Sigmund Lunde
igjen som vinner, tre poeng foran Groot.

Sheila
Berntsen
var best i

moderne 4-
kamp.

Foto: AG
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Turnerings i nfo
SS=spillested, r=r under, TT=Tenketid,
Gr=grupper , SA=startavgift,
PI=påmelding/informasjon, F=Frammøtetid

14.-31. oktober Sjakk-olympiaden Spania
15.-17. oktober KM-helg NSF-kretsene
16. oktober Oslomesterskapet i hurtigsjakk SK Stjernen
16.-17. oktober KM for ungdom (USF) USF-krestsene
17. oktober Oslomesterskapet i lynsjakk OOS
23.-24. oktober Knut Brokstads Minneturnering (MGP) Trondheim SF
30.-31. oktober David Løvers Minneturnering (GP) Modum SK
6.-7. november NSFs seriesjakk (1. kamphelg) lokale arr.
12.-14. november OSS Grand Prix Oslo Schakselskap
13. november Bronstein cup (GP) Sotra SK
13.-14. november Ivar Berris minneturnering (GP) Stjørdal SK
19.-21. november NM for ungdom (USF) Nord-Odal USK
26.-28. november Kristiansand Open (GP) Kristiansand SK
26.-28. november Bergen Grand Prix Bergens Schakklub
4.-5. desember NSFs seriesjakk (2. kamphelg) lokale arr.
12. desember NTG hurtig-GP NTG SK

27.des.-4. jan. Drammen Internasjonale Sjakkfestival Sjakkalliansen Buskerud
28.des.-31. des. Drammen romjulssjakk (GP) Sjakkalliansen Buskerud
1. jan. Drammen nyttårssjakk (GP) Sjakkalliansen Buskerud
8.-9. januar Det åpne NM i hurtigsjakk (GP) SK av 1911
15.-16. januar NSFs seriesjakk (3. kamphelg) lokale arr.
12.-13. februar NSFs seriesjakk (4. kamphelg) lokale arr.

fra 14. oktober 16. okt.: Oslomesterskapet i hurtigsjakk
Se annonse i nr. 4.

17. okt.: Oslomesterskapet i lynsjakk
PI: Victor Hansen tlf. 957 99 891,
vahansen@student.hf.uio.no

23.-24. okt.: Knut Brokstad Minnetur. (MGP)
SS: Britannia Hotel, Trondheim, TT: 1,5t/
40, 0,5t/resten,  5r i tre gr. , SA: 300-200,
PI: Tom Richar d Evensen tlf. 909 18 597,
trichaev@online.no , F kl. 0930 Se an-
nonse s. 39

30.-31. okt.: David Løvers Minnetur. (GP)
SS: Rosthaug vg. skole, Åmot,  TT: 1,5t/
40, 0,5t/resten,  5r i tre gr. , SA: 300-200,
PI: http://home.no.net/kvaler/, Tore
Bonsaksen tlf. 900 86 015,
torebon@frisur f.no, F kl. 0915
Se annonse s. 39

12.-13. nov.: OSS GP
SS: Oslo Schakselskaps lokaler,  TT:
1,5t/40, 0,5t/resten, SA: 350-250, PI:
Sverre Johnsen, tlf. 22 59 84 01, e-post:
Sver re.Johnsen@dnv.com

13. nov.: Bronstein cup (GP)
SS: Einarsengården, Straume, TT: 30
min., SA: 200-150, PI: http://
www.sotrasjakk.net/br on2004.html, Tom
Eriksen tlf. 952 12 719,
klubbpost@sotrasjakk.net , F kl. 1000
Se annonse s. 38

13.-14. nov.: Ivar Berris Minneturnering (GP)
SS: Vågen Versthus i Frosta, TT: 1,5t/
40, 0,5t/resten, SA: 300-150, PI: Jon
Arne Stokhaug, tlf: 926 35 234

19.-21. nov.: NM for ungdom
SS: Nord-Odal Ungdomsskole i Gardvik,
TT: 1t/40, 0,5t/resten, PI: via kretsene
eller til sjakknm04@start.no

26.-28. nov.: Kristiansand Open (GP)
SS: Høyskolen i Agder,  TT: 1,5t/30, 1t/
resten, 5r i to gr., SA: 300-200, PI: Kai
Ørtoft tlf. 380 85 137; 970 99 723, F  kl.
1845
Se annonse s. 37

26.-28. nov.: Bergen (GP)
SS: Bergens Schakklubs lokaler, TT:
1,5t/40, 0,5t/15 og 0,5t/resten, SA:
250-150, PI: Eirik T. Gullaksen, tlf. 55 29
40 71p, 55 52 50 86a, e-post
eirik.gullaksen@bergen.online.no

12. des.: NTG hur tig-GP
NTGs lokaler på Bekkestua, TT: 30 min.,
SA: 250-150, PI: Ellisiv Reppen, tlf. 416
98 129m, e-post: sif fa86@hotmail.com
Simen Agdestein, e-post: simen@ntg.no

Kristiansand Sjakklubb inviterer til:
Kristiansand Open (NGP) 26.-28. november

registrering kl. 1800-1845, 1. runde ca. kl. 1900

Spillested: «Peisestua» HIA Gimlemoen
(Høyskolen i Agder, Kristiansand)

Turneringsform: 5 runder Monrad
Betenkningstid: 90min/30 trekk, 60min/resten
Gruppeinndeling: over/under 1500
Startavgift: Junior: kr. 200, andre kr. 300
Premiering: ved minst 40 deltakere:

gr. A: 2000-1200-800; gr. B: 1200-700-500
+ 1/3 bokpremier

Overnatting: Scandic (tlf.: 21 61 42 00): kr. 550 enkelt,
kr.650 dobbelt, kr.750 trippelt
Clarion (tlf.: 38 12 86 00): kr. 575 enkelt,
kr. 750 dobbelt, kr. 960 trippelt,
kr. 1080 firedobbelt

Påmelding/info: Kai Ørtoft tlf. 38 08 51 37; 970 99 723m
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✮ Nytt fra NSF
av Bjarke Kristensen, generalsekretærNorges Sjakkforbund

Frennings vei 3
0588 Oslo

Tlf. 22 15 12 41
faks 22 71 00 07
e-post sjakkfor@online.no
NSF på Internett: www.sjakk.no
Bankgiro 9365.05.98332.

Kontoret er åpent
mandag til fredag kl. 10-16
Generalsekretær: Bjarke Kristensen
Medlemssekretær: Bård Andrew

Medlemsavgift 2005 gjennom klubb
Voksen kr 350
junior/kadett kr 160
lille- og miniputt kr 80
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster det dobbelte.

NSFs sentralstyre
President
Torstein Bae (SK av 1911)
Tlf 924 09 376
e-post president@sjakk.no

Visepresident
Helge A. Nordahl (Black Knights)
Tlf 916 06 449
e-post helge.nordahl@nhh.no

Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
66 79 68 39p, 22 96 03 01a
e-post oistein.yggeseth@online.no

Kasserer
Kenneth Gvein (OSS)
Tlf 977 11 257
e-post gvein77@hotmail.com

Eliteutvalgsleder
Roaul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf 994 51 370
e-post roaul.abrahamsson@chello.no

Styremedlem uten por tefølje
Tom Richard Evensen (Trondheim SF)
Tlf 909 18 597
e-post trichaev@online.no

USFs leder
Espen Andersen (Moss SKU)
Tlf. 69 25 89 75p, 69 31 18 00a
e-post kiresp@online.no

For t sa t t  veks t  i  medlemstal le tFor t sa t t  veks t  i  medlemstal le tFor t sa t t  veks t  i  medlemstal le tFor t sa t t  veks t  i  medlemstal le tFor t sa t t  veks t  i  medlemstal le t
Med 2332 registrerte medlemmer per 18.
september ligger NSF i år igjen an til en
brukbar økning!

Regionale kontaktpersonerRegionale kontaktpersonerRegionale kontaktpersonerRegionale kontaktpersonerRegionale kontaktpersoner
For å styrke kontakten med klubber og
kretser har Sentralstyret oppnevnt tre re-
gionale kontaktpersoner: Torstein Bae (øst
og sør), Frode Wiggen (sydvest), Helge
Nordahl (vest og nord) og Tom R. Even-
sen (midt-Norge). Klubbformenn opp-
fordres til at kontakte dem – før de kon-
takter dere.

TTTTTerminlisten – nye arrangementererminlisten – nye arrangementererminlisten – nye arrangementererminlisten – nye arrangementererminlisten – nye arrangementer
Vi minner om at terminlisten for våren
er i ferd med å bli fylt samt at fristen for
terminfesting av turneringer neste høst
er 1. november. Søknadsskjemaer for
terminfesting kan lastes ned fra Sjakktuelt
på http://www.sjakk.no/NSF/Skjemaer/
Skjema_Index.htm

TTTTTo kvinnesakero kvinnesakero kvinnesakero kvinnesakero kvinnesaker
Kontingent:  Klagenemnda for likestil-
ling ga NSF medhold i saken om gratis
medlemsskap for kvinner, og vedtaket fra
kongressen i 2003 og 2004 gjelder derfor
fortsatt. Forbundskontingenten for kvin-
ner i 2004 og 2005 er altså kr. 0,-. Les
klagenemdas vedtak her: http://
www.sjakk.no/NSF/organisatorisk.htm.
(Denne saken kommenteres nærmere
på side 30 i dette nummer.)

Seriesjakken: Det nye Sentralstyret har
derimot gått tilbake på det forrige styrets
vedtak om at lag som bruker kvinner på
laget, skal få en fordel på kvalitetspoeng.

NSF søker arrangørNSF søker arrangørNSF søker arrangørNSF søker arrangørNSF søker arrangør
Til NM - Landsturneringen i 2007.

Sotra Sjakklubb inviterer til hurtigsjakk:

Bronstein Cup (NGP)

http://www.sotrasjakk.net/bron2004.html

 Startavgift
200 /150

 Fremmøte
senest kl. 1000

 Startavgiften
øker 50% etter
fredag 12. nov.

Påmelding
Online, eller epost: klubbpost@sotrasjakk.net
Tom Eriksen,  tlf. 952 12 719

lørdag 13. november

 Spillested
Einarsengården,
Straume

 Tenketid
30 min. per parti

Pengepremier
til de 3 beste
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Trondheim Sjakkforening inviterer nok en gang til Knut
Brokstads Minneturnering Master Grand Prix. Vi har som
mål å gjenta tidligere suksesser - og stadig forbedre oss.

Tid: 23.-24. oktober 2004
Spillested: Britannia Hotell, Trondheim
Siste oppmøte: Kl. 0930
Gruppeinndeling: Gr. A: over 1750, Gr.B: 1250-1749, Gr.C: under 1250
Turneringsform: 5 runder Monrad
Innkvartering: Spillestedet Britannia Hotell på tlf. 73 800 800

Ellers er byen full av hoteller.
Betenkningstid: 1½ time på 40 trekk og ½ time på resten av partiet
Startavgift: Senior kr 300, junior kr 200
Premiering: Gruppe A: 5000 - 3000 - 1500

Gruppe B: 3000 - 1500 - 1000
Gruppe C: 1000 - 750 - 500

Ellers klassevis 1/3 premiering.

Trondheim Sjakkforening

Påmelding og
informasjon:
Tom Richard Evensen
Vestre Tunhøgda 12
7058 Jakobsli
mobil 909 18 597
e-post:
trichaev@online.no

Hjemmesider:
home.online.no/
~trichaev/sjakk/tsf/
turneringer/brok-
stad2004/
brokstad2004.html

Knut Brokstads minneturnering
Master Grand Prix         23.-24. oktober

 Stilfulle spillelokaler i ærverdige Britannia Hotell
 Gratis kaffe samt salg av ymse sjokolade til kostpris

Vi tilbyr:

Modum Sjakklubb ønsker velkommen til
David Løvers Minneturnering 2004
på Rosthaug vg. skole med landlig og idylisk beliggenhet

David Løvers minneturnering - NGP
lørdag 30.-søndag 31. oktober

Åpen rating-turnering over 5 runder Monrad.
Betenkningstid: 90 minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten.
NB: Digitale klokker = Vanskelige sluttspill avgjøres på brettet!

Gruppe A rating over 1500:
1.premie kr. 2000, 2.premie kr. 1000, 3.premie kr. 500
Gruppe B rating under 1500:
1.premie kr. 1500, 2.premie kr. 750, 3.premie kr. 350
Utover pengepremiene er det 1/3 bokpremiering i hver NGP-klasse.
Skjønnhetspremie til den som etter juryens mening spiller det beste partiet.
Den flotte DAVID LØVERS MINNEPOKAL tilfaller spilleren som oppnår flest
poeng i gruppe A i løpet av tre turneringer. Leif Erlend Johannessen har to napp!

NB! REDUSERT STARTKONTINGENT: Voksne kr. 250, juniorer kr. 150 ved
påmelding innen 15. oktober. Ved senere påmelding er startkontingentet kr. 300
for voksne og kr. 200 for juniorer.

Siste frammøte lørdag 30/10 kl. 10.00.  1. runde starter kl. 1030.
Avslutning søndag kl. 17.30.

Modum Sjakklubb følger opp tidligere
års suksesser med David Løvers
Minneturnering. Denne gang er spille-
sted Rosthaug vg. skole, avdeling
Buskerud, tidligere Buskerud Land-
bruksskole. Stedet ligger landlig og
idyllisk til i utkanten av Åmot, omtrent
midt mellom Drammen og Hønefoss
langs R 35. Fra Åmot, ta av inn mot
Åmot sentrum i retning Sigdal/Egge-
dal. Det er skiltet til turneringsarenaen
fra Åmot sentrum. Ved ankomst Åmot
med buss kan du bli hentet på Åmot
stasjon, om dette er avtalt på for-
hånd.

Påmelding
fortrinnsvis på nettstedet Modum-
sjakken http://home.no.net/kvaler
eller til Tore Bonsaksen:
torebon@frisurf.no. Påmelding
kan også skje per telefon 32 78 90
54 eller 90 08 60 15.

Vel møtt
til en trivelig turnering -
kun én time fra Oslo.
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