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NSF inviterer til

 EUs    TRENINGSSEMINAR 2005

Lørdag 23. april          Åpen gruppe        Kandidatgruppen
09:30 - 10:00 Velkomst
10:00 - 10:45 IM Jesper Hall GM Evgenij Agrest
11:00 - 11:45 IM Jesper Hall GM Evgenij Agrest
12:00 - 12:45 IM Jesper Hall GM Evgenij Agrest
13:00 - 13:45 GM Evgenij Agrest IM Jesper Hall
13:45 - 14:45 Lunsj
15:00 - 15:45 GM Peter Heine IM Jesper Hall
16:00 - 16:45 IM Jesper Hall GM Peter Heine
17:00 - 17:45 IM Jesper Hall GM Peter Heine
18:00 - 18:45 IM Jesper Hall GM Peter Heine

Søndag 24. april
09:00 - 09:45 IM Jesper Hall GM Evgenij Agrest
10:00 - 10:45 IM Jesper Hall GM Evgenij Agrest
11:00 - 11:45 GM Evgenij Agrest IM Jesper Hall
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:45 GM Peter Heine IM Jesper Hall
14:00 - 14:45 IM Jesper Hall GM Peter Heine
15:00 - 15:45 IM Jesper Hall GM Peter Heine

Eliteutvalget inviterer alleallealleallealle interesserte til et spennende
treningsseminar i helgen 23.-24. april i Oslo
Schakselskaps lokaler i Bogstadveien 30. Trenings-
seminaret avholdes i forbindelse med forbundets
landslagstrening.

Seminarets kompetente instruktører blir stormestrene
Peter Heine Nielsen (Danmark) og Evgenij Agrest
(Sverige) samt den svenske sjakkpedagog Jesper Hall,
noe som garanterer for et underholdende og lærerikt
program.

Kandidatgruppen Kandidatgruppen Kandidatgruppen Kandidatgruppen Kandidatgruppen (maks. 16 deltakere) er forbeholdt
spillere over 2200.
Den åpne gruppenDen åpne gruppenDen åpne gruppenDen åpne gruppenDen åpne gruppen (maks. 20 deltakere) er åpen for
alle interesserte.

IM Jesper Hall

GM
Peter

Heine Nielsen

GM
Evgenij
Agrest

Prisen for å bli med er kr 1200kr 1200kr 1200kr 1200kr 1200
Inkludert lunsj begge dager.

Påmeldingsfrist: 21. april21. april21. april21. april21. april
Obs! Vær tidlig ute da bare

de første 16/20 påmeldte
er garantert plass.

For mer informasjon kontakt:
Eliteutvalget

v/ Roaul Abrahamsson 22 60 07 50
roaul.abrahamsson@chello.no

Sjakkontoret
v/ Bjarke Kristensen 22 15 12 41

sjakkfor@online.no

Program

23.-24. april23.-24. april23.-24. april23.-24. april23.-24. april
i Osloi Osloi Osloi Osloi Oslo
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Redaksjonen avsluttet 28. mars 2005.

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 200. 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. 3 2005:

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 2005:

Nr 3/2005 Nr 3/2005 Nr 3/2005 Nr 3/2005 Nr 3/2005 har deadline 10. mai 2005.

Trykk: Allservice AS, Stavanger

Redaktør: Atle Grønn
e-post: agrnn@chello.no
tlf.: 22 95 05 51
Stavangergt. 5, 0464 Oslo

Medarbeidere i nr. 2:
Gunnar Berg-Hanssen, Jan Sigmund
Berglund, Harald B. Borchgrevink,
Øystein Brekke, GM Magnus Carlsen,
Victor Hansen, IM Bjarke Kristensen,
Bjarte Leer-Salvesen, GM Kjetil A. Lie,
Stig K. Martinsen, Per Ofstad, Hans
Arild Runde, Kjetil Stokke, Tarjei J.
Svensen, Ole Valaker, Richard
Wicklund-Hansen, Øistein Yggeseth

I n n h o l d                           Nr. 2 • 2005 • årg 71
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Jeg undres av og til over
hvordan enkelte en regn-
fylt dag velger ikke len-
ger å kalle seg sjakk-
spillere. Min egen trøst
når tidligere sjakkspillere
ikke finner glede i spillet

(mer konkret: når medlemstallet syn-
ker), er at vedkommende neppe forsto
særlig mye av sjakk i utgangspunktet.
(Nå fornærmer jeg selvsagt en rekke per-
soner, men ingen av disse leser jo dette
likevel. Og skulle de tilfeldigvis snuble
over bladet, så er de hjertelig velkommen
tilbake). Da er det kanskje ikke så farlig
om disse eks-sjakkspillerne finner seg
andre fritidssysler i andre menigheter.

Et skinnproblem
Men mer problematisk blir det tilsynela-
tende å forklare hvorfor sterke sjakk-
spillere stuer vekk brikkesettet på loftet.
For sjakkmiljøet som et sosialt miljø
trenger ikke dette være et større tap enn
når en eller annen «Hansen» (for mer
om Hansen i norsk sjakk, les André

Kan man slutte med sjakk?
Bjerkes «Mannen bak Aftenposten») gir
seg med sjakken, men det undrar seg
forklaring.

Derfor oppnår sterke eks-sjakkspillere
gjerne en mytisk status i miljøet, men
enda viktigere, de vender alltid tilbake –
så problemet som skulle forklares i for-
rige avsnitt, løser seg selv. Sjelden holder
de hjemvendte samme høye nivå som
tidligere, men sjakken blir de ikke kvitt.

Historiens sterkeste
Internasjonalt er det mange eksempler.
Brasilianeren Mecking var en stor stjerne
som forsvant inn i en sekt på 70-tallet,
men dukket opp igjen på 90-tallet som
en gjennomsnitlig stormester. Fra
samme kontinent kom naturtalentet
Granda Zuniga inn i internasjonal sjakk
under junior-VM på Gausdal i 1986. Et-
ter et drøyt tiår som sjakkspiller ble han
angivelig peanøttbonde fjernt fra alle
sensorbrett i de dype peruanske skoger,
men det kunne jo ikke gå, og etter fem
års totalavhold er han nå tilbake blant
oss. Kamsky gav seg på topp (etter VM-

matchen mot Karpov i 1996). Men nå er
medisinstudiene over – og han spiller
igjen. Morozevitsj var skuffet og desillu-
sjonert for et par år siden, forkynte at
sjakken var et tilbakelagt kapittel, men
kyskhetsløftet holdt ikke mange måne-
dene. Og ingen vil vel påstå at Fischer
ikke er opptatt av sjakk (dessuten hadde
han jo også et slags comeback i matchen
mot Spasskij i 1992). Nei, det er vanske-
lig å slutte når man har sjakkforståelse
som Mecking, Granda Zuniga, Kamsky,
Morozevitsj eller Fischer. Eller som ...
vår egen Arne Zwaig, les mer om ham på
side 15.

Så spørs det da, hvor lenge Kasparov
holder seg borte. I forrige nummer tok
vi noen runder med klisjeen klodens/
planetens/universets/tidenes sterkeste, og
de ordene står vi inne for i en vemodig
stund som denne, nå som Kasparov til-
hører fortiden og er historisk. Så lenge
det varer.

Atle Grønn

Sjakk i mediabildet
Kasparov, Fischer, Magnus-
filmen; sjakken får mye opp-
merksomhet for tiden.

Her hjemme blomstrer sjakk-
spaltene, nå sist i Dagsavisen, der
president Torstein Bae har fått sitt
hjørne hver søndag og onsdag,
angivelig etter påtrykk fra sjakk-
spillende lesere. Bra jobba!

Magnuseffekten åpner mange
muligheter. Hva med en lands-
kamp mot Island, med Magnus
mot Fischer på førstebord? Da
hadde media garantert gått i
spinn. Men her holder det neppe
med et sentralstyrevedtak, selv om
Fischer nå plutselig føles så nær
og tilgjengelig, i trygge hender
hos våre etterkommere på Island.

Aktuelle sjakknavn.Aktuelle sjakknavn.Aktuelle sjakknavn.Aktuelle sjakknavn.Aktuelle sjakknavn. Øyvind Asbjørnsens film om Magnus ble godt mottatt i
sjakkmiljøet. Garry Kasparov har nettopp lagt opp som aktiv spiller, og Simen
Agdesteins Magnusbok er endelig kommet på norsk. Foto: AG
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Det var en gang en tele-
marking som trengte to
ratingpoeng før han
kunne bli Norges åttende
stormester. Moder-
klubben gav han mulighe-
ten til å tjene disse
ratingpoengene på hjem-
mebane, og Kjetil A. Lie
(24) greip den.

av Victor Hansen

Før Porsgrunn Grand Prix hadde Kjetil
A. Lie de tre nødvendige GM-nappene,
men ”bare” 2498 i rating. To seire mot
lavere ratede spillere var det han trengte
for å passere den magiske 2500-grensa
og bli Norges åttende stormester.

Det er vel ingen godt bevart hemme-
lighet at det gikk som det skulle: Kris-
tian Aandal og Joachim Berg-Jensen
måtte beseires i de to første rundene, og
beseiret ble de. Iskalde beregninger fra
høyeste hold viser at Lies rating var på
2500,5 etter 2. runde i Porsgrunn Grand
Prix. Nå gjenstår bare formalitetene.

Kanonfornøyd
– Dette er et mål jeg lenge har hatt, sier
Lie, – og det føles veldig bra endelig å ha
innfridd alle krav til tittelen. Jeg er
kanonfornøyd!!

I det avgjørende partiet mot klubb-
kamerat Joachim Berg-Jensen ofra han
kvalitet for bonde, men mener sjøl det
ikke var spesielt dristig: – Jeg trengte
tross alt å vinne, så det ville være dristig
av meg å spille for solid også, sier han.
– Jeg visste før partiet at kvalitetsofferet
gir mer enn godt nok spill. Det oppstår
en ubalansert stilling hvor hvit må bruke
tid på å koordinere brikkene, og han kan
fort bli straffet dersom han spiller unøy-
aktig. Og jeg liker å spille slike stillinger.

Første stormester fra landet

Norges sju stormestre spiller for en klubb i Oslo eller omegnen. Så skjedde det
en kald februardag i 2005 at den gjeveste sjakktittelen endelig skulle havne et
annet sted i Norge.

Begynte i Brattås USK som 8-åring
Kadettnorgesmester 1994
1. plass åpne junior-NM 2000
1. plass ungdoms-NM, gr. A 2000-2003
Deltatt på Norges lag i de tre siste OL
Utnevnt til IM i 2002

GM Kjetil A. Lie (2532/Fide-Elo: 2481), Porsgrunn
født 18. november 1980

1. GM-napp i NM for klubblag 03-04
2. GM-napp i Politiken Cup 04
3. GM-napp i Smartfish Chess Masters 04-05

Passerte 2500 i FIDE-Elo etter 2. runde
i Porsgrunn GP

Foto: Atle Grønn
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Før partiet visste jeg at seier ville være godt
nok til å sikre GM-tittelen. Jeg var veldig
fokusert på å spille mitt eget spill, og ikke
la meg affisere av partiets betydning.

Joachim Berg-Jensen (1966), Porsgrunn
IM Kjetil A. Lie (elo: 2481), Porsgrunn
Trompowsky
1.d4 Sf6 2.Lg5 Trompowsky! Joachim
og Med-Hai Bertil S. er to gode lag-
kamerater i Porsgrunn, som begge har
spilt denne åpningen nesten uteluk-
kende alle ganger vi har møttes. Dette
har ført til at jeg etter hvert har fått
god innsikt og en god følelse for denne
åpningen med de svarte brikkene.
2...Se4 3.Lf4 c5 4.f3 Da5+ Poenget
er å lokke frem c3. På 4…Sf6 direkte
har nemlig hvit tilleggsmuligheten
5.Sc3. 5.c3 Sf6 6.Sd2  6.d5 er mer
ambisiøst, og ble spilt av Med-Hai
Svendsen tre runder senere, et skarpt
parti hvor jeg til slutt gikk seirende ut.
6...cxd4 7.Sb3 Db6 8.Dxd4 Sc6
9.Dxb6 axb6 10.Sd4 Jeg hadde akku-
rat denne stillingen mot McShane i
Drammen i romjula, det avgjørende
partiet i mitt siste GM-napp. Ironisk
nok fikk jeg altså nettopp denne stillin-
gen igjen, denne gang i mitt avgjørende
parti med tanke på GM-tittelen. Mot
McShane trengte jeg remis, nå trengte
jeg seier... 10...Ta5!? Et interessant
trekk som tydeliggjør mine intensjo-
ner; å skape en ubalansert stilling.
Mot McShane i romjula valgte jeg det
tamme 10...Sxd4 fulgt av d5 (se NSb
nr. 1/2005). 11.e4 e5 Poenget med
10…Ta5 var altså å få gjennomført
e5. 12.Sxc6 dxc6 13.Le3

XIIIIIIIIY
8-+l+kvl-tr0
7+p+-+pzpp0
6-zpp+-sn-+0
5tr-+-zp-+-0
4-+-+P+-+0
3+-zP-vLP+-0
2PzP-+-+PzP0
1tR-+-mKLsNR0
xabcdefghy

13…Lc5! Kanskje er ikke dette trek-
ket godt nok for mer enn !?, altså inter-
essant, men jeg er av den oppfatning
at det er det beste trekket i stillingen,
og at det gir svart mer enn nok kom-
pensasjon. Jeg har faktisk hatt nett-
opp denne stillingen på analysebrettet
for tre år siden, da jeg forberedte et
annet parti mot Jokke, og jeg konklu-
derte den gang med at svart har me-
get god kompensasjon. 14.b4 Det
eneste konsekvente. 14...Lxe3
15.bxa5 bxa5

XIIIIIIIIY
8-+l+k+-tr0
7+p+-+pzpp0
6-+p+-sn-+0
5zp-+-zp-+-0
4-+-+P+-+0
3+-zP-vlP+-0
2P+-+-+PzP0
1tR-+-mKLsNR0
xabcdefghy
Her er det viktig å skaffe seg oversikt
over hva som egentlig foregår i stillin-
gen. Først finner man ut at svart har
fått en bonde for kvaliteten. Normalt
sett er dette i minste laget, særlig i og
med at damene har forsvunnet, og det
er færre angrepssjanser. Hva består
så svarts kompensasjon i? Slik jeg ser
det, er det her fire momenter som gjør
seg gjeldende. 1) Svart har løperparet,
hvilket er en stor fordel i en såvidt åpen
stilling som denne. 2) Svart har en
overlegen kontroll over de svarte fel-
tene. 3) Hvit har store problemer med
å få utviklet brikkene, mye grunnet den
knallsterke løperen på e3. 4) Svarts
bondestruktur er hvits overlegen (legg
merke til hvits to isolerte bønder på
a2 og c3). Alle disse momentene bi-
drar til at svarts kompensasjon så
absolutt er reell. Stillingen er dessu-
ten betraktelig mer lettspilt for svart,
som har mer rom for sine brikker.
16.g3!? Et smart trekk av Jokke, da
trekket nærmest innbyr til remis, et
resultat som etter forholdene selvsagt
var totalt uaktuelt for meg. 16...g5!
Hindrer «trekkgjentakelsen» 16...Le6
17.Lh3 Lc4 18.Lf1 Le6 19.Lh3 med
remis, som var Jokkes poeng, i og med
at svarts kompensasjon er forsvunnet
med vinden dersom svart spiller videre
uten løperparet intakt. 17.Ld3

17.Lh3? g4 ser veldig sterkt ut for
svart. 17...Ke7 18.Ke2 Løperen må
jages! 18...Lc5 19.a4 Le6?! 19…Td8
direkte var mer nøyaktig, da hvits
kongevandring ville blitt vanskeligere
å gjennomføre. 20.Tb1 b6 21.Kd2!
Jokke finner en utvei for springeren!
21...Td8 22.Kc2 Sd7! Starten på en
god plan. Springeren skal til c5, hvor
den presser mot bonde a4 og Ld3.
23.Se2 Le3 24.Thd1 Tb8! Forbereder
Sc5! Men ikke straks 24...Sc5??
25.Txb6 Sxd3 26.Tb7+ og hvit vinner.
25.h4? Her trår Jokke feil. Siste mulig-
het til å henge med var 25.g4! med
planen Sg3-f5. Jeg tror likevel at svart
fortsatt star best, men det er slett
ikke klart. 25...gxh4! Her følte jeg meg
rimelig sikker på at stillingen ved rik-
tig spill burde være vunnet for svart.
26.f4 26.gxh4 ser naturlig ut, men etter
det enkle 26...Tg8 er hvit fortapt. Tår-
net inntar feltet g2, og springeren kom-
mer om litt til c5, med dødelig effekt.
Legg merke til hvor viktig svarts svart-
feltsløper er! 26...Lg4 Enkelt og greit.
27.gxh4 exf4 28.Sd4 Alternativene var
nesten like håpløse, f.eks. 28.Te1 Se5
29.Sd4 Td8 30.Txb6 Sxd3 31.Kxd3
c5 og svart vinner eller 28.Tf1 Se5
29.Sxf4 Td8 med vinst for svar t.
28...Lxd1+ 29.Txd1 Lxd4 30.cxd4
Tg8

XIIIIIIIIY
8-+-+-+r+0
7+-+nmkp+p0
6-zpp+-+-+0
5zp-+-+-+-0
4P+-zPPzp-zP0
3+-+L+-+-0
2-+K+-+-+0
1+-+R+-+-0
xabcdefghy
Her var jeg rimelig sikker på seier, med
to sunne merbønder pluss en halv-åpen
g-linje å jobbe i. 31.Tf1 Tg4 32.h5 c5
Bryter opp hvits sentrumsbønder, og
gjør springeren sterkere enn løperen.
33.e5 33.d5 Se5 med en gullspringer
mot en bronseløper. 33...cxd4
34.Lxh7 Th4 35.Lf5 Sxe5 36.h6 Txh6
37.Txf4 Tc6+ 38.Kb2 Tc4 Joachim
valgte å strekke labb, og jeg kunne
strekke mine labber i været; stormes-
tertittelen var i boks ;) 0-1

Lie
kommenterer
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En liten bismak
Og snipp, snapp, snute, så var ratingen
under 2500 igjen. Gleden over å bli
stormester fikk en liten bismak. I 3. runde,
altså i sitt første parti som stormester,
gikk han ned mot Lars Hjelmås. – Det
irriterer meg at jeg ikke viste meg profe-
sjonell nok til å omstille meg etter at
tittelen var i boks, sukker Lie. – Hjelmås
trengte ikke anstrenge seg. Alt han trengte
å gjøre var å vente på at jeg skulle bukke,
og så var det hele over.

Mye oppmerksomhet
Lokalt har Lie fått veldig mye oppmerk-
somhet, både i lokalaviser og lokal-tv.
Dessuten har han vært på Norge Rundt.
Sjøl føler han seg litt ambivalent til all
oppmerksomheten: – Jeg legger ikke
skjul på at det er kult å få kjenne litt på
”kjendistilværelsen”, men jeg må si at
jeg er ganske lei av det hele nå, sier han.
– Det har vært så mye i det siste at det
nesten blir litt pinlig. Jeg merker at jeg

Nr. 1: Svart trekker

Løsninger på side 38.

Nr. 2: Svart trekker

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

Nr. 1: Svart trekker

Nr. 3: Hvit trekker

... Og NSb gratulerer også NSFs visepre-
sident Helge A. Nordahl Helge A. Nordahl Helge A. Nordahl Helge A. Nordahl Helge A. Nordahl (29) med offi-
sielt tildelt IM-tittel! Nordahl er anker-
mann for den 1.divisjonsklare Oslo-
klubben Black Knights, men Bærums-
gutten er ellers bosatt i Bergen. Inni-
mellom sjakkadministrative oppgaver og
doktorgradsstudier rekker han også å
flytte litt brikker. Under årets påskefestival

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

nå trenger en liten pustepause fra sjak-
ken før jeg kommer tilbake for fullt.

Elsker spillet
Lie satser på å spille like mye som før, og
forteller at den sosiale biten er like viktig
som elsken til spillet: – Det å få mulig-
heten til å reise rundt og spille dette ge-
niale spillet og være med gode venner, er
uvurderlig for min del.

Foreløpig har han ikke tenkt så mye

Norges åtte stormestere

Simen Agdestein, NTG (f. 1967) GM fra 1985
Einar J. Gausel, OSS (f. 1963) GM fra 1995
Jonathan Tisdall, Asker (f. 1958) GM fra 1995
Rune Djurhuus, ASKO (f. 1970) GM fra 1996
Leif E. Johannessen, OSS (f. 1980) GM fra 2002
Berge Østenstad, Asker (f. 1964) GM fra 2003
Magnus Carlsen, NTG (f. 1990) GM fra 2004
Kjetil A. Lie, Porsgrunn (f. 1980) GM fra 2005

over videre mål, men drømmer om å stå
på toppen av pallen i et NM en gang.
Han ser virkelig fram til NM i Sandnes i
sommer. – Jeg satser på å stille bedre
forberedt enn noensinne. – Og – fotball-
turneringen skal vinnes også i år, av-
slutter han, og røper at fotballaget har
forsterkninger på lager.

Fotfeste har han altså fortsatt. På flere
vis.

XIIIIIIIIY
8-+-trr+-+0
7+-+-+-+-0
6p+-+P+p+0
5+p+Pmk-vL-0
4-+ptR-+K+0
3+-sn-+-+-0
2P+-+-+-+0
1+-+R+-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+l+-sn-+p0
6p+-+P+p+0
5+pwqpwQ-+-0
4-+psN-+-+0
3+-+-+-zPL0
2PzPP+-+-zP0
1+-mK-+R+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-sn-+-+-+0
7+-wq-+-mk-0
6-zp-+l+-zp0
5+L+psNpzpP0
4-+-zP-+-+0
3wQ-+-zP-zP-0
2-+-+-zP-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

tok han sporty
vår oppfordring
om å vise fram
noen gode
brikkeflytt. Men,
ettersom parti-
samlingen ikke
var enkel å opp-
drive, fant han

det best å produsere kanontrekk der og
da. «Under partiet mot Øyvind Riisem i
1. runde tenkte jeg ikke på annet enn å
få inn et severdig trekk for NSb». Resul-
tatet er diagram nr. 3 nedenfor.



8

One-man show

Det ble tidlig klart at
årets Påskefestival
skulle domineres av én
mann. Alle som klarte å
se opp fra egne stillinger
og registrere hva som
skjedde rundt en, måtte
skjønne hvor det bar.

Fem på rad gir selvsikkerhet og uvurder-
lig erfaring. Denne gang hadde han der-
for tenkt ut alt i hver minste detalj. Rik-
tignok fikk han verdifull hjelp av Bendik
Bjerke til å taste inn partiene, men re-
sten av arrangementet tok KD Victor
Hansen (23) alene – uten feilskjær.

Da Oslos påskefestival i sin moderne,
folkelige utgave ble gjenreist for fem år
siden, var den attenårige NTG-eleven Vic-
tor ansvarlig for inntasting av partier
(en temmelig krevende jobb som gir lite
eller ingen anledning til å nyte parti-
ene). Siden har han stått for selve arran-
gementet, og nå mestrer lederen for Oslo
og omegn sjakkrets alle oppgavene på egen
hånd, bortsett fra altså inntastingsjobben.

Innbydelsen, turneringstilbudet – og
ikke minst hjemmesiden – er gjennom-
ført proft utført. For et par hundre sjakk-
interesserte ble valget derfor sjakkpåske i
Oslo i år også. De ble belønnet med glim-
rende spilleforhold, ikke minst i side-
turneringene, på Scandic hotell i Park-
veien.

Utenlandsk dominans
De inviterte tittelholderne dominerte A-
gruppa som seg hør og bør. Stort sett
fikk de holde på som de ville, men møtte
innimellom kvalifisert motstand fra lo-
kale håp. Andreas Moen tok skalpen til
GM Stellan Brynell fra Sverige i 3. runde.
Brynell kom imidlertid tilbake og endte
på 7 poeng og 2. plass, på kvalitet bak
GM Aloyzas Kveinys fra Litauen.

Best av de norske ble igjen IM Eirik
T. Gullaksen, som var den eneste nord-
mann som fikk være med i det gode sel-

skap i toppen (dvs. gjengen av tittelholdere
som spiller innbyrdes remis, og slår opp-
komlingene). Gullaksens 6 poeng holdt
til 6. plass. Samme poengsum fikk Tor-
bjørn Ringdal Hansen, som gjorde sin
første gode turnering siden GM-nappet i
Rilton Cup for halvannet år siden.

Leksjon i posisjonsspill
Sommerens elitespillerdebutant Silje
Bjerke startet fint med remis i overkant i
første runde mot den kommende
turneringsvinneren, men i tredje runde
fikk hun hard medfart:

Silje Bjerke (2120), NTG
IM Svein Johannessen (2291), OSS
Tsjekkisk benoni
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e5 En av Sveins
gamle spesialiteter. 4.Sc3 d6 5.e4
Le7 6.Le2 h5 7.Sf3 h4 8.h3 Sbd7
9.Le3 Sf8 10.a3 Sg6 11.b4 b6
12.Dd2 Sh5 13.Lf1 Sgf4 14.Se2

XIIIIIIIIY
8r+lwqk+-tr0
7zp-+-vlpzp-0
6-zp-zp-+-+0
5+-zpPzp-+n0
4-zPP+Psn-zp0
3zP-+-vLN+P0
2-+-wQNzPP+0
1tR-+-mKL+R0
xabcdefghy

14...0-0! Et kreativt bondeoffer som
ville ha gått hus forbi de fleste vanlige
brikkeflyttere. 15.Sxf4 exf4 16.Lxf4
Sxf4 17.Dxf4 f5! Hvit er svak på de
svarte feltene og får problemer med
kongen. 18.Ld3 Lf6 19.0-0-0 cxb4
20.axb4 a5 21.bxa5

XIIIIIIIIY
8r+lwq-trk+0
7+-+-+-zp-0
6-zp-zp-vl-+0
5zP-+P+p+-0
4-+P+PwQ-zp0
3+-+L+N+P0
2-+-+-zPP+0
1+-mKR+-+R0
xabcdefghy
21...b5! Nå er det allerede slutt. Hvit
har ingen kongestilling. 22.Kd2 bxc4
23.Lc2 c3+ 24.Ke1 fxe4 25.Sg1 Lg5
26.Dh2 Dette blir verre og verre.
26...Df6 27.g3 Ld2+ 28.Kf1 La6+
29.Se2 Df3 Det vil sikkert gå lang tid
før Silje opplever noe liknende igjen.
Slikt tar man lærdom av. 0-1

Svein Johannessen ble for øvrig beste se-
nior (ingen overraskelse), men mer im-
ponerende var det at han også var beste
spiller under 2300 med sine 6 poeng. På
liknende vis ble Ellen Hagesæther både
beste kvinne og beste spiller under 2200.

Ellers merker man seg fine enkelt-
prestasjoner av Joachim Solberg (tre seire
mot elitespillere) og Bjørnar Byklum.
Sistnevnte hadde en ratingprestasjon over
2400, takket være blant annet dette tøffe
partiet fra 7. runde:

Det åpne NM – påskesjakken i Oslo holder stand:

Victor Hansen har
her besøk av 14-
årige Jon Ludvig
Hammer som var
helt i teten etter fire
runder, og endte
til slutt som nr. 11.
Han var samtidig
beste norske i Ti-
ger hurtig-GP, en
av flere side-
turneringer.

av Atle Grønn
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Lech Sopur (2396), Polen
Bjørnar Byklum (2224), SOSS

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7zp-+-+-+-0
6lsnNzp-wq-+0
5+-zpP+P+p0
4-+P+Q+p+0
3+-+-zp-zP-0
2P+-+L+-zP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
36...Lxc4!! 37.Lxc4 Sxc4 38.Dxc4
Db2 Svarts offer baserer seg på at
den hvite springeren ikke kommer seg
hjem til forsvaret. 39.Df1 Dd2! 40.Db1
Df2+ 41.Kh1 Svart kan ta evig sjakk,
men må for all del styre unna 41...e2??
42.Db8+ med mattangrep: 42...Kg7
43.Dc7+ Kh8 44.Dd8+ Kh7 45.De7+
Kg8 46.Dg5+ Kf7 47.Dg6+ Kf8
48.Df6+ Kg8 49.Se7+ Kh7 50.Dg6+
Kh8 51.Dg8# 41...Kg7! Et iskaldt
kjempetrekk som tar hele brodden av
hvits motspill. 42.Se7 Etter 42.Db7+
Kh6! må hvit hjem igjen på grunn av
trusselen Df1#. 42...e2 43.f6+ Kxf6
44.Dg6+ Kxe7 45.De6+ Kf8
46.Dxd6+ Kg7 47.De7+ Df7! Svart
gir avkall på trumfen på e2, men behol-
der den fjerne fribonden i c-linja!
48.De5+ Df6 49.Dxe2 Df3+! Hvit gav
opp på grunn av: 50.Dxf3 gxf3 51.Kg1
c4 52.d6 Kf6 53.Kf2 c3 54.d7 Ke7
55.Kxf3 c2 0-1

Det åpne NM, gruppe A
1. GM Aloyzas Kveinys 2518 LIT =26 +21 +18 +08 +13 =10 +04 =03 =02 7
2. GM Stellan Brynell 2464 SVE +32 =12 -30 +31 +19 +16 +07 +10 =01 7
3. GM Edvins Kengis 2538 LAT +51 =18 +29 =06 +11 +12 =10 =01 =05 6½
4. IM Martin Senff 2430 TYS =31 +38 =12 +24 +35 +29 -01 =06 +10 6½
5. IM Oleg Gladyszev 2451 RUS +61 -19 +51 =30 +23 =06 +11 +12 =03 6½
6. IM Eirik T. Gullaksen 2383 NOR +53 +35 =19 =03 =30 =05 +17 =04 =07 6
7. IM Craig Hanley 2397 ENG +44 +17 +14 =11 -10 +30 -02 +29 =06 6
8. Torbjørn Ringdal Hansen 2328 NOR +45 +23 =10 -01 =27 +24 =29 =14 +22 6
9. IM Svein Johannessen 2291 NOR =37 +31 +26 -10 =21 =25 +50 +13 =15 6
10. IM Karel van der Weide, NED 5½, 11. Jon Ludvig Hammer, OSS 5½, 12. Bjørnar
Byklum, SOSS 5½, 13. IM Helge A. Nordahl, Black Knights 5½, 14. Torstein Bae, SK 1911
5½, 15. Lech Sopur, POL 5½, 16. Øystein Hole, ASKO 5½, 17. Lars Breivik, Tempo 5½,
18. Martin Becker, GER 5½, 19. Hallvard Ådnøy, Follo 5, 20. Ellen Hagesæther, Hauge 5,
21. WIM Sheila Barth Berntsen, Asker 5, 22. Sjur Ferkingstad, Sevland 5, 23. Per Ofstad,
OSS 5, 24. Øyvind Bentsen, Molde 5, 25. Kenneth Gvein, OSS 5, 26. Silje Bjerke, NTG 5,
27. Alf Roger Andersen, ASKO 5, 28. Kristian D. Trygstad, OSS 5, 29. Joachim Solberg,
Moss 4½, 30. Andreas G. R. Moen, OSS 4½, 31. Anita Hersvik, Bergens 4½, 32.
Christian Harstad, OSS 4½, 33. Johannes L. Kvisla, SK 1911 4½, 34. Mats Bergvoll,
Tromsø 4½, 35. Kjetil Stokke, Fana 4½, 36. Harry Andersen, Fredriksstad 4½, 37. Ivar
Abusdal, Nordstrand 4½, 38. Håkon Bentsen, Molde 4½, 39. Øystein Knutsen, Stavan-
ger 4½, 40. Benjamin S. Nedberg, ASKO 4, 41. Øyvind Eimstad Riisem, Fana 4, 42.
Kristian Aandal, Porsgrunn 4, 43. Håkon Astrup, OSS 4, 44. James L. Hanley, ENG 4, 45.
Thomas Bryn, Molde 4, 46. Jan Børge Wilsbeck, OSS 4, 47. Gunnar Bue, Tønsberg 4, 48.
Eirik Søreng, ASKO 4, 49. Henrik Sjøl, ASKO 4, 50. WIM Heather Richards, ENG 3½, 51.
Stein Sollid, OSS 3½, 52. Bjørn Røst, SOSS 3½, 53. Marte Egeland, Sandnes 3, 54.
Andrei Olsen, ASKO 3, 55. Espen Haugstad, Sandnes 3, 56. Dag Andersen, Indre Østfold
3, 57. Ellen Øen Carlsen, NTG 3, 58. Per H. Wibe, Asker 3, 59. Tone Namtvedt, OSS 3, 60.
Roar Lindblom, Risør 2½, 61. Terje Lie, Bergens 2, 62. Jan Svenske, Strømmen 2, 63.
Gaute Lien, Strømmen 2, 64. Stig Allan Snähre, Egersund 1½

“ Men hva skal jeg gjøre nå?
En sjakksulten Roar Kjellstrøm, onsdag 23/3 kl. 15.30 rett etter

avslutning av Tigercupen – og tre timer før start for Det åpne NM gruppe B.

Det åpne NM, gruppe B
1. Pål Kristian Levang, Hauge 7½, 2. Thomas R. Hauge, Stjernen 7, 3. Timo Nurmi, ASKO
7, 4. Børge W. Svanholm, Stjernen 7, 5. Finn Egeland, OSS 6½, 6. Kyrre Indrebø, ASKO
6, 7. Janos Szalai, ASKO 6, 8. Tarek Spreemann, SK 1911 6, 9. Helge E. Theting, Kragerø
6, 10. Karim Ali, Fribonden 6, 11. David Lilleøren, Lørenskog 6, 12. Jan Synnestvedt,
Nordstrand 6, 13. Morten Jensen, ASKO 5½, 14. Per Omtvedt, Stjernen 5½, 15. Magne
Svendsen, Lillestrøm 5½, 16. Anders Gjerdrum Hagen, Våler 5½, 17. Kristian Lund, OSS
5½, 18. Katrine Tjølsen, Bergens 5½, 19. Bjarne Undheim, OSS 5, 20. Frode Høva, Follo
5, 21. Aleksander Omtvedt, SK 1911 5, 22. Line Jin Jørgensen, Sevland 5, 23. Konstantin
Govatsmark, ASKO 5, 24. Jan Rune Moberg, Follo 5, 25. Roar Kjellstrøm, Black Knights
5, 26. Håkon Strand, Stavanger 5, 27. Bjarne Zachariassen, SOSS 4½, 28. Thomas Ager
Ryen, OSS 4½, 29. Rolv Breivik, ASKO 4½, 30. Marius Fjellheim, ASKO 4½, 31. Øyvind
Fossheim, Fribonden 4½, 32. Carl Aarnes, Nordstrand 4½, 33. Holger Dahlstrøm, Risør
4½, 34. Daniel Nygaard Nyberg, Våler 4½, 35. Gunnar Abusdal, Nordstrand 4½, 36. Joar
Gullestad Pettersen, Stavanger 4½, 37. Petter Lund, Asker 4, 38. Sudhir Gupta, Sarps-
borg 4, 39. Daniel Snerthammer, Sandnes 4, 40. Odd Helge Birkestrand, Masfjorden 4,
41. Dag Frode P. Snerthammer, Gjesdal 4, 42. Karl Juriloo, Førde 4, 43. Bernt Kirkebø,
Strømmen 4, 44. Harald Mottang, Stjernen 4, 45. Guttorm Andersen, Stjernen 4, 46. Jens
Hjorth Kjølberg, SK 1911 4, 47. Sigurd Ofstad, Stjernen 4, 48. Rolf Haug, OSS 3½, 49.
Torkel Kvinge Tande, Masfjorden 3½, 50. Odd Arne E. Sørensen, Asker 3½, 51. Kristian
Næss, Stjernen 3, 52. Rune Kongerød, Porsgrunn 3, 53. Tore Bonsaksen, Modum 3, 54.
Lars Linna, Kampen 3, 55. Ørjan Jørgensen, Stjernen 3, 56. Erik Henriksen, OSS 3, 57.
Atle Larsen, Stavanger 2½, 58. Trond Davidsen, (Direkte) 2½, 59. Øivind Hagberg,
Stovner 2, 60. Steven Osaland, (Direkte) 2, 61. Ole Jacob Johnsen, Nittedal 2, 62. Harald
Hansen, SK 1911 1½, 63. Dag Danielsen, NTG 1

Oslo Påskesjakkfestival, 19.-27. mars

Reprise i B-gruppa
B-gruppa ble vunnet i år som i fjor av
Pål Kristian Levang fra Hauge. I siste
runde valgte han en estetisk løsning:

Pål Kristian Levang (1785), Hauge
Kyrre Indrebø (1554), Akademisk

XIIIIIIIIY
8-snktr-+-+0
7zppzpl+-vl-0
6-+-zp-+-zp0
5+P+-+-+-0
4Q+-zP-tR-+0
3sN-+L+-zP-0
2q+-+-+PzP0
1+-tR-+-mK-0
xabcdefghy

25.b6! Biløsningen var også tiltalende:
25.Sc4! Dxa4 26.Sxd6# 25...axb6
25...Lxa4 26.Txc7#. 26.Sb5 Svart
mister minst dronningen på grunn av
mattruslene mot c7 og d6. 26...Lxb5
27.Lf5+ 1-0

Spilleprogrammet i gruppe B var hardt
med 9 runder på fem dager, men opp-
slutningen var god. De ivrigste sjakk-
fantastene kunne i tillegg spe på med to
ekstra GP-turneringer for virkelig å
komme i påskestemning.
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GM Magnus Carlsen (2553), Norge
GM Al. Kostenjuk (2490), Russland
Slavisk
På grunn av to tåpelige tap i de siste
rundene ble sluttresultatet ganske
middelmådig for min del. Partiet ned-
enfor fra 2. runde var etter min mening
min reneste seier. 1.d4 d5 2.c4 e6
3.Sc3 c6 4.Sf3 dxc4 5.g3 Dette er en
interessant oppstilling for å unngå
vanlige Noteboom-varianter. 5...Sf6
6.Lg2 Sbd7 7.0-0 Lb4 7...b5 er vanli-
gere. I et ferskt parti Romanisjin-
Ivantsjuk spilte hvit 8.Lg5 og vant ek-
semplarisk. 8.Lg5 Da5 8...h6 9.Lxf6
Sxf6 10.Se5 er kanskje en bedre mu-
lighet. Hvit har terrengfordel, men svart
står svært solid. 9.Dc2 Sd5?! 9...b5
10.Se5 gir hvit mer enn nok kompen-
sasjon for bonden. 10.Se4 Nå virker
svarts brikker på dronningfløyen noe
malplasserte. 10...b5 11.b3 Enkelt og
sterkt. 11...h6

XIIIIIIIIY
8r+l+k+-tr0
7zp-+n+pzp-0
6-+p+p+-zp0
5wqp+n+-vL-0
4-vlpzPN+-+0
3+P+-+NzP-0
2P+Q+PzPLzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy
12.a3! Et nøkkeltrekk. 12...Lc3
12...hxg5? 13.axb4 Dxb4 14.bxc4
bxc4 15.Tfb1 De7 16.Dxc4 er en drøm
for hvit. 13.bxc4 bxc4 13...hxg5
14.cxd5 Lxa1 15.dxe6 er rett og slett
for ferdelig for svart. 14.Ld2 Lxd2
15.Sfxd2 0-0 15...c3 16.Sc4 Dc7
17.Sed6+ Ke7 18.e4 er heller ingen
forbedring for svart. 16.Sxc4 Dc7
17.Tfc1 La6 18.e3 Tab8 19.Scd2 Lb5
Et skritt i gal retning. Passivt forsvar
gjennom 19...Tb6 eller 19...Tfc8 var
nødvendig. 20.Sc5 20.Sb3? La4

20...Sxc5 21.Dxc5 La4 22.Se4 Tb3?!
Dette gjør vondt verre.

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7zp-wq-+pzp-0
6-+p+p+-zp0
5+-wQn+-+-0
4l+-zPN+-+0
3zPr+-zP-zP-0
2-+-+-zPLzP0
1tR-tR-+-mK-0
xabcdefghyy
23.Dc4! En fin liten finesse som frigjør
feltet c5 for springeren. 23...Sb6?!
Svart burde ha prøvd 23...Da5 med
poenget 24.Sc5 Tc3 25.Dxa4 Txc5.
Hvits mest presise vei mot seier er da:
26.Dxa5 Txa5 27.Txc6 Tb8 28.Lxd5
exd5 29.Tac1. 24.De2 Resten er en-
kelt. 24...Lb5 25.Dc2 La4 26.Sc5 Tb4
27.Dd2 Tb5 28.Lf1 Dd6 29.Lxb5 cxb5
30.Da5 e5 31.Sxa4 1-0
(oversettelse fra engelsk av AG)

Carlsen
kommenterer

For ett år siden kom det
store gjennombruddet i
Corus stormestergruppe
C; stormesternapp,
gruppeseier og et udøde-
lig parti mot Sipke Ernst.
I år var Magnus Carlsen
(14) tilbake i B-gruppa, et
betydelig hardere felt.

av Atle Grønn

Magnus spilte ujevnt, men poengene tril-
let inn med langt større regelmessighet
enn på slutten av fjoråret. Og etter 11
runder lå han glimrende an på 3. plass,
riktignok et stykke bak den ett år eldre
konkurrenten Sergej Karjakin, som har
gjort store framskritt den siste tiden.

Dessverre var ikke Magnus på høy-
den i de to siste rundene, men underveis
gledet han det sjakkyndige nederlandske
publikummet med sin store vinnervilje.
NSbs favoritt var partiet mot den nye,
stadig stigende 17-årige bulgarske stjer-
nen Tsjeparinov. Magnus spilte skarpt
som svart i Svesjnikov, ofret to bønder
for uklar kompensajon. Bulgareren ble
vettskremt og tilbød Magnus å gjennom-
føre en remiskombinasjon, men Mag-
nus avslo iskaldt med det stille trekket
21...Kh8. Temmelig tøft spilt, da det var
langt fra klart hvor reellt svarts angrep
var. GM Leif Erlend Johannessen, som
gjennomgikk partiet på siste landslags-
samling, følte seg ikke kompetent til å
uttale seg, og da tør ikke redaktøren hel-
ler ta i partiet.

Magnus selv
var mest for-
nøyd med
seieren fra 2.
runde mot
en annen
mediayndling
(se bildet):

Partiet som vil bli husket lengst, var imid-
lertid følgende lille perle fra 11. runde
mot feltets topprangerte superstormes-
ter:

Perler og tåpeligheter
Magnus tilbake der kometen skjøt fart:

1. S. Karjakin UKR 9½
2. J. Smeets NED 8½

S. Mamedjarov AZE 8½
4. P.H. Nielsen DAN 8
5. A. Onisjtsjuk USA 7½

I. Tsjeparinov BUL 7½
7. M. Carlsen NOR 7
8. D. Stellwagen NED 6½
9. A. Stefanova BUL 6
10. A. Kostenjuk RUS 5½
11. S. Ernst NED 5
12. F. Nijboer NED 4½
13. P. Nikolic BOS 4
14. A. Ramirez CRC 3

GM-gruppe B
Wijk aan Zee
14.-30. januar

Foto:
Kosteniuk.com
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Sjakktilskuere utgjør
en broket forsamling.
Vi kan være mange,
men er spredt over hele
verden, ikke alltid i
umiddelbar nærhet av
spillets gang.

Slik kan det foregå: Avreise fredag et-
termiddag til barneselskap hos en
sjakkspillende far og fersk sjakk-
spaltist, GM Rune. Magnus har nett-
opp spilt 16.b4!? – dataskjermen flim-
rer av spenning, det gjelder å hale ut
tiden.

Kona: «Vi må dra nå.»
NSb: «Jeg er klar.»
Kona: «Men hva med ungene?»
NSb: «Kle på dere unger!»

Ingen av dem er særlig samarbeids-
villige. Men viktigst; tiden går. Jeg knyt-
ter skolissene mine da jeg oppdager
med et blikk mot PCen: Nikolic roke-
rer ikke kort. Hva er det som skjer?

Kona: «Kom deg løs fra den
PCen!!!»

Til slutt er avreisen uunngåelig,
men innpakket i lue og skjerf får jeg
med meg 19.Dd1! Wow! Noe å tenke
på i bilen.

Vel framme samles foreldrene i
sofaen. Ved min side har jeg GM
Runes nabo, en barnefar med rating
2119, la oss kalle ham Trond T. Av
typen som leser bridgespalten før
sjakkspalten. Tankene mine er et an-
net sted. Jeg har ingen spesielle for-
håpninger til samtalen, men blir litt
mer optimistisk når han røper at han
fulgte nedsablinga av bulgareren live
på jobben. Jeg nevner at Magnus ak-
kurat nå har en lovende angreps-
stilling mot GM Nikolic på 2676.
Trond T: «Fortell!» Jeg mumler noen
åpningstrekk i fransk. Blindt. Da vi
kommer til 8.Se5, stopper jeg opp:
«Er du med fremdeles? Skal vi av-
slutte?» spør jeg. Jo, han er med. Det

GM Magnus Carlsen (2553), Norge
GM Predrag Nikolic (2676), Bosnia
Fransk
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5 exd5
5.Sgf3 c4 6.b3 cxb3 7.axb3 Lb4
8.Se5!? Et uredd bondeoffer. 8...Se7
9.Ld3 Sbc6 10.0-0 Lc3 Nikolic klarte
ikke lenger å motstå fristelsen. 11.Ta4
Lxd4 12.Sxc6 Sxc6 13.La3 Le6
14.Sf3 Lb6 14...Lf6 virker bedre, men
svart hadde neppe sett hvits svar (og
det er ikke den siste overraskelsen
han får i dette partiet).

XIIIIIIIIY
8r+-wqk+-tr0
7zpp+-+pzpp0
6-vln+l+-+0
5+-+p+-+-0
4R+-+-+-+0
3vLP+L+N+-0
2-+P+-zPPzP0
1+-+Q+RmK-0
xabcdefghy
15.Da1! Dc7 gir bonden tilbake, men
Magnus har andre planer... 16.b4!?
Temmelig drøyt – og høyst originalt.
Materialistene ville valgt 16.Dxg7 0-0-
0 17.Lxh7. Men hvem ville finne på å
tillate svart å rokere kort? 16...f6
Nikolic skjønner ikke stort av hva som
foregår, men f7-feltet var nok ikke et
heldig valgt tilfluktssted for kongen.
Hvorfor rokerte han ikke? Muligens
var han redd for tårnet på a4, som er
klar til å møte både lang og kort ro-
kade. Et av hvits poeng er at tårnet
kan svinges over til h4 etter 16...0-0
17.b5 Se7, men klart er det ikke.
17.Te1 Kf7 18.b5 Sa5?

XIIIIIIIIY
8r+-+-+-tr0
7zppwq-+kzpp0
6-vl-+lzp-+0
5snP+p+-+-0
4R+-+-+-+0
3vL-+L+N+-0
2-+P+-zPPzP0
1wQ-+-tR-mK-0
xabcdefghy
19.Dd1! Nydelig! Magnus fortsetter å
angripe fra førsteraden. 19...Tae8
20.Sg5+! fxg5 21.Df3+ Kg8 22.Txe6
Nikolic stoppet klokka da tårnet ikke
kan slås på grunn av matt på f8. 1-0

går som en lek, helt til jeg trekker
pusten etter ordene «Og her spilte
Magnus 19.Dd1». Et sekunds still-
het. «Svart spiller vel 19...Tae8», prø-
ver jeg meg. Svaret kommer kontant:
«Nei, da vinner 20.Sg5+! fxg5
21.Df3+ Kg8 22.Txe6 på grunn av
matten på f8», sier Trond T med to
unger på fanget.

Hm, og jeg som antydet diskret i
forrige nummer av NSb at norske
mesterspillere skulle være overratet.
Men hva skal svart spille? Vi finner
ikke forsvar der det skrikes og skråles
rundt oss. Nå har vi også fått vertens
oppmerksomhet. Uskyldige Trond T
foreslår at vi lager vårt eget herre-
selskap med livesending i kjelleren.
Imidlertid må man ikke undervur-
dere farene ved parallellkjøring av de
to verdnene sjakk og familie. Dette er
barnas dag, og fruene godtar neppe
at Magnus stjeler all oppmerksom-
heten, til tross for hans unge alder.
GM Rune velger derfor en mer diskret
variant, med en bærbar PC i sofaen,
nesten umerkelig mellom kaker og
brus.

GM Rune til Trond T: «Han spilte
varianten din – og svart gav opp!»

NSb: «Utrolig, og 22...Df7 går vel
ikke...»

Trond T: «Nei, da kommer
23.Txe8+ Dxe8 24.Txa5 (!!) Lxa5
(24...De1+ 25.Lf1) 25.Dxd5+ Df7
26.Lc4 Dxd5 27.Lxd5#»

Den gode nabo Trond T har altså
2119 og befinner seg langt fra Wijk
aan Zee, men nå har han mattbilder
på netthinnen og virker ustoppelig.
GM Rune har allerede tankene i neste
sjakkspalte. Jeg foreslår følgende
kommentar til spalten etter 19...Tae8:
”Nikolic overser en kombinasjon som
naboen min kunne ha funnet – og
fant! – i blinde”. Men den seriøse
spaltisten vil ikke ha den.

GM Rune: «Passer bedre i sjakk-
bladet.» Ja vel. Nå er det gjort.

AG

Et barneselskap
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I regi av sjakklinjen ved
Norges Toppidretts-
gymnas dro en av tidenes
største norske sjakkreise-
følger til Korsika og
Balagne Open 18.-28.
februar. Undertegnede
fant, nesten fem år etter
å ha forlatt NTG, tilbake
til sine røtter og fulgte
ungdommen til Napoleons
fødested.

av Harald B. Borchgrevink

Reisefølget telte til slutt 48 personer. Da
turneringen ble avholdt samtidig som
skolenes vinterferie, var det en rekke fa-
milier med en eller flere sjakkspillende
medlemmer som tok turen. For meg per-
sonlig var turen en kombinasjon av
studieavbrekk, ratingfangst, ferie, og først
og fremst en etappe i prosessen mot å
miste respekten for tittelspillere før som-
merens eliteklasse – et kompleks jeg har
slitt med i alle år. Prinsippet bak Bal-
agne Open var nemlig en sjeldenhet i
internasjonal sjakk – så langt: Det var
ikke tillatt å tilby remis! For å ta remis,
uten å avgjøre partiet på ting som trekk-
gjentakelse eller 50-trekksregelen, måtte
man spørre turneringslederen pent om
lov, hvoretter han foretok en stillings-
vurdering. Kampsjakk med andre ord.

Nice
Avreise var fra Gardermoen – via Nice –
til Calvi på Korsika, hvor turneringen
ble avholdt. Simen Agdestein var som
vanlig primus motor på adm’et i for-
kant av reisen. Rimelige flybilletter og
meget rimelig opphold gjorde at studie-
lånet monnet i massevis i undertegnedes
budsjett. Grunnet fergetider fikk vi tre
overnattinger i Nice, én på turen til og to
på hjemreisen. Å få føling med Frank-
rike før alvoret startet, ”tilpasse seg for-
holdene” etc. var bare positivt.

Loppet
Første oppgave for meg var å knytte bånd
med ungdommen, faren for å bli be-
traktet som en ”gamling” måtte ikke
undervurderes. Til mitt hell har det opp-
stått en poker-epidemi på sjakklinjen et-
ter min tid, og kortspill kjenner ingen
aldersbegrensninger. ”Det spiller ingen
rolle hvem som spiller, trekkene er de
samme”, mener jeg å huske Ivar Bern
har uttalt i en NSb-artikkel, da om sjakk.
Kortspill er dog intet unntak. Å bli loppet

for noen euro av umyndige gutter var en
liten pris å betale.

Fergen fra Nice til Korsika var rime-
lig ulik fergen mellom Bergen og Kar-
møy, som vel er den eneste fergen jeg har
tatt i sjakksammenheng. Vi snakker
danskebåtstørrelse, med live musikk, bar,
restaurant og en rekke andre fasiliteter.

Som en del av den eldre og ansvarlige
garde prøvde jeg å få unna litt studier
under den fire timer lange overfarten,
dog uten særlig hell. NTG’erne er meget
inkluderende.

Fornemmelse for snø
Vel fremme på Korsika ble troppen split-
tet i to. Mens familiene dro til sitt, ble
”ungdommen”, som jeg hadde gleden
av å være en del av, innlosjert på tre-
mannshybler med eget bad, kjøkkenkrok
og til vår store tilfredshet, stekeovn. Mu-
ligheten til, og behovet for, å tilberede
pizza skal aldri undervurderes. Når det
gjaldt været, var det dog en gedigen skuf-
felse. Sedvanlig skandinavisk vikingblod
og generell uvitenhet gjorde at den syd-
europeiske temperaturen ble overvurdert
av en rekke NTG-elever og OSSU-spil-
lere, samt undertegnede. Synet av snø
ble først bortforklart som illusjoner grun-
net middelhavsvarmen, men da også den
lot vente på seg, slo vi fast at den med-
brakte badebuksen skulle få ligge i fred.

Selve turneringen virket kurant utfra
deltakerlisten. Jeg var forhåndsrangert
som nr. 17, med kun tittelspillere over
meg. Det totale antall deltakere var i over-
kant av hundre, av disse var cirka 25%
nordmenn. Hva premieringen angår, var
det mye å spille for for de lavere rangerte,
da det var behagelige pengepremier i en
rekke ratingklasser.

Remis når du fortjener det
”No draw”-regelen førte til mange lange
partier, noen som ble avgjort på ren kon-
disjon, andre som endte med remis etter
mye manøvrering. Spesielt med beten-
kningstiden, 1½ time/40 trekk + 30 sek-
under per trekk, deretter 10 minutter +
30 sekunder per trekk på resten av par-
tiet, er det ikke umulig å trå feil i balan-
serte stillinger. Eksempelvis vant en av
våre, Rune Haug, et sluttspill med h, g
og f-bonde + tårn mot h, g og f-bonde +
tårn mot en høyere ratet spiller. Et annet

I Napoleons fotspor mot remisdøden

TTTTTomme lommeromme lommeromme lommeromme lommeromme lommer..... HBB var snill on-
kel i pokerspillingen med euro-hun-
grige NTG-elever. Foto: AG
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eksempel er mitt møte med stormester
Vukovic fra fjerde runde:

GM Bojan Vukovic (2525), Serbia
Harald B. Borchgrevink (2257), Norge

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-tR-trpmkp0
6-+-+-vlp+0
5+L+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-zP-0
2-+-+-zP-zP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
43.Tc2 Og mange trekk senere:

XIIIIIIIIY
8-+R+-+-+0
7+-+-tr-mk-0
6-+-+-vlp+0
5+-+-+p+p0
4-+L+-zP-zP0
3+-+-+KzP-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
95.Tg8+ Kh7 96.Tf8 Kg7 97.Tg8+
Kh7 98.Tf8 Kg7 99.Tg8+ Kh7 Ende-
lig en skikkelig trekkgjentakelse ½-½

At resultatet ville bli remis, var hevet over
enhver tvil allerede i den første diagram-
stillingen. Men er man glad i sjakk, er
det likevel mye å lære, og moro å spille
slike partier.

Norsk rating = euro
Ved turneringens slutt var det norsk
storeslem i ratingklassene. Det var mye
euro som endte i norske lommebøker.
På toppen av resultatlisten var det dog
lite vikinger å skue. Simen hadde dess-
verre en formsvikt, og endte på en skuf-
fende 9. plass. Best av ungdommen var
Ørnulf Stubberud, med 15. plass etter
noen fine skalper underveis. Underteg-
nede ble for svak mot tre av fire stormes-
tre, men slo de øvrige greit. Heldigvis ble
mye av respekten for høyere ratede spil-
lere liggende igjen i Calvi.

1 IM KRYVORUTSJKO Jurij 2474 UKR 7½
2 GM MALAKHATKO Vadim 2569 UKR 6½
3 GM HAMDOUCHI Hicham 2555 MAR 6½

9 GM AGDESTEIN Simen 2586 6
15 STUBBERUD Ørnulf 2093 5½
16 BORCHGREVINK Harald 2257 5½
17 FOSSUM Øystein Bøyum 2214 5½
18 THOMASSEN Joachim 1948 5½
23 DANIELSEN Magnus 1914 5½
24 KVISLA Johannes Luangtep 2003 5½
28 SNERTHAMMER Daniel 1499 5½
29 THOMASSEN Thomas 2046 5
30 FOSSUM Atle Bøyum 1974 5
35 LARSEN HAGEN Brede André 1938 5
36 ASTRUP Håkon 1965 5
37 REPPEN Sigmund 1699 5
38 HAUGSTAD Espen 1199 5
40 REPPEN Ellisiv 1891 5
41 GETZ Nicolai 1519 5
42 LØBERG Jo Kristian 1199 5
44 AUNAN LINDSØ Fredrik 1699 5
45 LILLEHAGEN Morten 1009 5
46 PITZ JACOBSEN Maria 1399 5
48 BØRSTAD Thomas 1740 4½
53 TOFTE Sondre Waage 1499 4½
57 REPPEN Tore 1499 4½
58 NAMTVEDT Tone 1399 4½
60 HAUG Rune 1499 4
66 HAGEN Gaute 1099 4
69 SNERTHAMMER Frode Pedersen 1199 4
81 LØBERG Lars 1499 3½
91 TOFTE Anders 1499 3
92 AGDESTEIN Peter 1009 3
111 deltakere

Balagne Open, Korsika

Sladder og kultur
Å være på tur med NTG igjen var artig
for en gammel ringrev. Jeg trodde jeg var
rimelig dreven på Chessbase, men tok
skammelig feil og ble opplært av Simens
disipler underveis. Til gjengjeld ble rela-
tivt personlige dokumenter jeg knapt visste
eksisterte, åpnet og studert av ungdom-
men på min PC. Det er prisen for popen.
En oppdatering på sjakksladderet ble selv-
sagt også iverksatt, spørs om det ikke
oppstod noe sladder som følge av noen
(u)heldige hendelser underveis også,
mellom forberedelsene og poker-
spillingen. Kultur fikk reisefølget også
med seg på turen. Bilturer, togtur og en
obligatorisk busstur til avslutning gjorde
at sjakken bare ble en del av den helhetlige
opplevelsen. Slik har det dog alltid vært
med NTG: reiser man så mye, er det i

praksis umulig å ikke bli kulturell i lø-
pet av en sjakkturnering.

Tentamen – ingen karaoke
Med vel overstått turnering var det kun
hjemreisen som gjenstod. Utelivet i Nice
fikk kjørt seg lørdags aften, dessverre ble
ikke karaoken gjennomført på denne
turen. Etter hva jeg erfarer, har karaoke
blitt sedvane på turer med toppidretts-
gymnaset. Synd jeg ikke fikk oppleve det.

Sent mandags kveld, akkurat i tide
til siste flytogavgang, ankom reisefølget
Oslo lufthavn. Det gikk rykter om at ten-
tamen stod for døren for toppidrettselevene
tirsdag, resultatet er i skrivende stund
ikke kjent. En tur med mye moro og
interessant sjakk var overstått. For min
del frister det uten tvil til gjentakelse.

Reiseleder Agdestein formidler
sine råd til førsteklassingen
Ørnulf Stubberud, som gjorde
det skarpt på Korsika.
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Å spille sjakk i Moskva
bør være obligatorisk for
alle turneringsspillere.
For meg har dette vært en
drøm i mange år, og etter
at jeg endelig fikk sjan-
sen i februar i Aeroflot
Open, er jeg overbevist
om at jeg kommer til-
bake.

av Tarjei J. Svensen

Aeroflot Open har med sine svært gun-
stige fly- og hotellbilletter opparbeidet seg
status som den desidert sterkeste åpne
sjakkturneringen i verden. Sponset av ver-
dens største flyselskap og spilt på Euro-
pas største hotell «Rossija» med sine vel
2900 rom, er turneringen sikret for flere
år framover. I tillegg til Pepsi, som spon-
ser alle deltakerne med gratis brus hver
runde, bidrar Air France til å sikre et premie-
budsjettet på en drøy million kroner.

En praktisk løsning, i forhold til an-
dre turneringer, er at spillerne betaler
for en pakke som inkluderer deltakelse i
turneringen, flybilletter tur-retur og ho-
tell i ti dager på enten enkelt- eller dob-
beltrom. Er man tidlig ute, vil ikke dette
koste mer enn rundt 3000 kroner. En idé
for SAS Braathens?

Superstormestere
I forhold til fjoråret, da Magnus tok sitt
andre stormesternapp, var den øverste
gruppen nå delt inn i to grupper. Topp-
gruppen «A1» med rundt 180 000 kro-
ner i 1. premie, og 95 stormestere på
startstreken, var begrenset til spillere over
2550. Denne gruppen kunne imponere
med superstormestere som Bacrot,
Ivantsjuk, Ponomarjov, Akopjan, Aron-
jan og Sutovskij, for å nevne noen. Sist-
nevnte vant til slutt på kvalitet. B-grup-
pen, kalt «A2», gikk ned til 2400, også
den svært sterk med rundt 40 GMer på
startstreken. De to siste gruppene gikk
videre fra 2400 til 2200, samt en «amatør-
gruppe» under 2200. Bare denne siste
gruppen hadde en førstepremie på cirka
18 000 kroner, samt premier på 1200
kroner helt ned til 35. plass.

Megakaos
Ankomstdagen var et megakaos uten like.
500 reisetrøtte deltakere fra alle kanter
av verden lette frustrert etter hotellrom,
uten at arrangørene bidro med særlig
informasjon. Men fire timer senere samt
15 minutters gange i én og samme ret-
ning, fant vi heldigvis et hotellrom som
var klart bedre enn forventningene.

For min del, var ikke eget spill det
viktigste med oppholdet. Med så mange
uratete spillere i C-gruppen, var det ikke
mange ratingpoeng å hente. Selv møtte
jeg 6 uratede spillere, og bare tre med
FIDE-rating. Derfor var det spesielt gun-
stig at rundene i B- og C-gruppen startet
allerede kl. 9.30 om morgenen. Selv om
dette er i tidligste laget, gav det mulighe-
ter til å bruke resten av dagen til andre
ting, som et besøk hos de «store gutta» i
A-gruppene som startet kl. 15.30. Der
fikk man også et glimt av sjakkcelebriteter
som Grisjtsjuk, Bareev og Karpov blant
publikum.

Metalldetektor
Det var ingenting å si på sikkerhetstiltak-
ene. Spesielt uvant var det å se metall-
detektorer foran inngangen under opp-

syn av russiske sikkerhetsvakter i dress,
med kun ett ansiktsuttrykk. Disse var
også pent plasserte foran hver heis, og
dersom man ikke hadde tatt med hotell-
kortet sitt, kunne man bare glemme å
slippe inn: «Hotel card!» brølte de på
gebrokkent engelsk. Russerne trenger
definitivt et kurs i servicevennlighet.

Vodka
Hyggelig var det imidlertid å hilse på
ACP-president Joel Lautier, som impo-
nerte med sine norskkunnskaper
(«Skål!»). Norgeskjenningen Aleksander
Khalifman var ikke overraskende å finne
i baren, vegg-i-vegg med spillestedet. Han
var fremdeles snurt over de norske
sigarettprisene. Den fransk-kasakhstanske
playboy, stormester Vladislav Tkatsjev,
gjorde et svært godt inntrykk, spesielt et-
ter at han spanderte to vodka på alle som
kom og hilste på ham. Det skal bemer-
kes at han på det tidspunktet var i en
tilstand som ville fått enhver norsk
turneringsarrangør til å tilkalle
sikkerhetsvakter. Men dette er tross alt
Russland, og som Khalifman sa det,
«What is life without vodka?».

Internasjonal sjakk.Internasjonal sjakk.Internasjonal sjakk.Internasjonal sjakk.Internasjonal sjakk. Tarjei (23) fra Molde traff sin iransk-armenske kone
Yerazik Khachatourian (22) gjennom sjakken. Hun har spilt for Irans OL-lag
og har en Fide-elo på 2052. Her ser vi de nygifte med Kreml i bakgrunnen.

I sjakkens Mekka

Foto: Privat
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Hvis en selv eller livet
tvinger en til å gi seg
med sjakken når man er
på topp, har man alltids
håp om å skape seg en
mytestatus i det miljøet
man forlater.

av Atle Grønn

Paul Svedenborg gjorde endelig come-
back i 1989 etter 20 år. Det var stor stas
da legenden omsider kom sørover og for-
ærte oss halve brikkesettet med hengende
klaff før vi ble ubønnhørlig matt. I 2005
spiller han klubbmesterskapet i Narvik,
men de 20 årene med passivitet har satt

sine spor, og mytestatusen
blir han ikke helt kvitt. En
annen av 60-tallets helter,
IM Arne ZwaigIM Arne ZwaigIM Arne ZwaigIM Arne ZwaigIM Arne Zwaig (1947-år-
gang som Svedenborg), går
stille i dørene, men vender
nå sakte men sikkert til-

bake til sjakken. NSb møtte ham i Oslo
Schakselskaps lokaler, hans nye klubb i
2005 og samtidig hans andre hjem på
60-tallet, for å slå hull på noen myter og
eventuelt skape noen nye.

Hvordan er det å være tilbake i sjakken?
– Jeg er en ratingkapitalist og likte ikke
helt å forære bort en håndfull ratingpoeng
under lag-NM-finalen i Asker i 2000, mitt
noe ufrivillige comeback etter 23 år. Det
hadde seg slik at Asker søkte om å få den
siste finaleplassen, og da så det fint ut
med IM Zwaig på papiret. Jeg var på den
tiden passivt medlem av Asker, men følte
jeg måtte spille noen partier da vi fikk
plassen. I mitt nye sjakkliv er det imid-
lertid ikke spillingen, men kombinasjo-
nen sjakk og informasjonsteknologi som
har stått i fokus. Sjakken fortjener å pre-
senteres bedre, og nå har vi muligheten
gjennom internett.

Zwaig har bakgrunn fra databran-
sjen og var i romjula involvert i festiva-

De vender alltid tilbake:

Et stille comeback
len i Drammen der han skreddersydde et
turneringsserviceprogram med mange
ulike funksjoner, blant annet med bilder
av samtlige deltakere. Plutselig ble nav-
nene utstyrt ikke bare med ratingtall og
titler, men også med konkrete ansikter.
Nyttig for alle som ikke til enhver tid
husker hvem som er hvem i sjakkens
verden.

Er du klar til å sette deg ved brettet igjen?
– Ja, jeg spiller nå lagsjakk i 2.divisjon i
Sverige, der jeg bor store deler av året. I
år har jeg faktisk 3/3 på 1.bord for
Uddevalla. Jeg har lyst til å arbeide med

åpningsteori, men kvier meg: Er det bryet
verdt? Sjakkens forbannelse i dag er jo at
man må ha encyclopediske kunnskaper
lagret i hodet. Det virker derfor fristende
å prøve «Fischer random», der utgangs-
stillingen ikke er fastlagt på forhånd, med
de muligheter det gir for teorifri sjakk.

En liten Magnus
For mange er du kjent som 15-årin-
gen som spilte remis mot Keres ...
– Jeg kom med på OL-laget i Varna i
1962. Vi ble knust av Sovjet, selvsagt,
men mitt parti gikk til hengeparti. Keres

stod best, og alle regnet det som umulig
å holde stillingen mot det sovjetiske
analysemaskineriet. Jeg fikk heller ikke
noe hjelp av de andre norske spillerne,
men det var for så vidt greit nok. Vi var
slitne alle sammen, men jeg satt nå der
og sulla for meg selv med hengeparti-
stillingen. Jeg bestemte meg for å spille
aktivt med tårnet – og taktikken fun-
gerte!

Selv om jeg har en forkjærlighet for
sluttspill, har jeg alltid syntes tårnslutt-
spill er vanskelig, og jeg våger meg ikke
i dag på å kommentere selve spillet. Men
under partiet besto jeg jo prøven.

Arne Zwaig, Norge
Paul Keres, Sovjet
OL Varna, 1962

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+p+-+-zp0
5zp-mk-+-zp-0
4P+P+-trP+0
3+P+R+-+-0
2-+-+K+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
46.Th3!? Aktivt forsvar. 46...Kb4
46...Txg4 ser lovende ut. Muligens
fryktet Keres de norske «hengeparti-
analysene» – han skulle bare visst –
og var redd for å havne i en teoretisk
remisstilling med tårn, a- og c-bønder
mot tårn etter: 47.Txh6 Tg3 48.Tg6
Txb3 (48...g4!? 49.Kf2 Tf3+ 50.Ke2
Tf4 51.Ke3 Tf3+ 52.Ke2 Tg3 53.Kf2
Txb3 54.Txg4 eller 49.Kd2 Tg2+
50.Kc3 g3 51.Tg5+ virker også nær
remis.) 49.Txg5+ Kb4 og hvits bønder
faller. Selv om stillingen objektivt sett
kan være remis, ville Keres utvilsomt
kunne sette den norske guttungen på
store prøver i dette sluttspillet.
47.Txh6 Kxb3 48.c5! Pent spilt! Hadde
Keres undervurdert denne ressursen?
Etter 48.Txc6? Txc4 mister hvit begge
sine bønder i tårnsluttspillet eller ta-
per kappløpet i bondesluttspillet:
49.Txc4 Kxc4 50.Ke3 Kb4 51.Ke4
Kxa4 52.Kf5 Kb5 53.Kxg5 a4 54.Kh6
a3 55.g5 a2 56.g6 a1D 57.g7 er tapt
med «springerbonde». 48...Kxa4

Arne Zwaig demonstrerer sin spesia-
litet (7...f6) i den norske varianten.
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– Det jeg husker best, var Keres’ elendige
humør etter partiet. Det overrasket meg
fordi han jo var et forbilde for Svein Jo-
hannessen, og jeg forventet derfor at
han var en gentleman. Men Keres så vel
ikke der og da det sjarmerende i å avgi
poeng mot en norsk 15-åring.

Analyser til en femtilapp
Den 10 år eldre klubbkameraten Svein
Johannessen var Norges ledende  spiller
på den tiden, men han fikk god konkur-
ranse fra Zwaig, særlig i perioden 1964-
70, da Zwaig vant Landsturneringen to
ganger.

I forhold til andre norske spillere på
60-tallet virker det som du arbeidet
mer seriøst med sjakken.
– Tja, jeg var nok ambisiøs, særlig som
junior, men jeg arbeidet aldri så grun-
dig og dypt som Øgaard og Helmers, som
kom etter meg. Jeg må si jeg er imponert
over de to – og selvsagt av spillere som
Bent Larsen – som klarte å jobbe intelli-
gent og målrettet med sjakk i sitt lønn-
kammer i en tid da man i vesten ikke
hadde noen forståelse for hvordan man
skulle tilnærme seg sjakkteori. Nå fin-
nes det jo mange gode bøker, spesielt li-
ker jeg Tisdalls og Dvoretskijs verker, som
kan fortelle alle og enhver hvordan man
bør jobbe med sjakk, men på min tid
hadde vi kun noen få tidsskrifter.

Men du må vel ha jobbet en del med
den norske varianten i spansk?
– Den norske varianten var jo Sveins
idé, men på den tiden med et sjakklig
informasjonsvakuum var det naturlig å

arve varianter fra hverandre. Jeg syste-
matiserte og skrev ned en del analyser,
mens Svein nok var mer uformell. Han
husket imidlertid veldig godt og spilte
igjennom mange partier. Da Ragnar
Hoen spilte sitt berømte radiosjakkparti
mot svensken Zandor Nilsson i 1970,
solgte jeg ham mine nedtegnede analy-
ser for 50 kr. I offervarianten 1.e4 e5
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5 5.Lb3 Sa5
6.Lxf7+ Kxf7 7.Sxe5+ Ke7 spilte Nilsson
8.Sc3, som på den tiden ble regnet for
livsfarlig for svart. Her kunne jeg imid-
lertid bistå Ragnar, og radiopartiet fulgte
faktisk mine analyser, inkludert et vin-
nende tårnoffer, til punkt og prikke.

Jeg hadde mange fine stunder som
svart i denne varianten. Og 15 år etter
mitt møte med Keres fikk jeg gleden av å
spille den mot en sann gentleman, eks-
verdensmester, Smyslov:

Vasilij Smyslov, Sovjet
Arne Zwaig, Norge
Hastings 1976/77
Spansk, den norske varianten
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5
5.Lb3 Sa5 Norges bidrag til sjakk-
teorien. 6.0-0 d6 7.d4 f6 «Dette var
min idé. Svein og de andre spilte alltid
7...Sxb3 8.axb3 f6, men jeg var litt
ubekvem med hvits c4-trekk, støttet
opp av bonden på b3. Derfor lurte jeg

på om man kunne tillate slaget på g8
for å holde hvits bønder på dronning-
fløyen nede.» 8.c4!?  Smyslov spilte
c4 likevel, men hadde nok undervur-
dert Zwaigs hjemmeforberedte svar:
8...Le6! Ikke 8...Sxc4 9.Lxc4 bxc4, og
svarts stilling er altfor ”løs”. 9.cxb5
Etter 9.d5 hadde Zwaig planlagt
9...Ld7. 9...Sxb3 10.axb3 axb5
11.Txa8 Dxa8 12.Dd3 c6 13.Le3 Se7
14.dxe5 dxe5 15.Sh4 Dc8 16.Tc1 g5
I den norske varianten må man ikke
være redd for å flytte bønder. 17.Sf3
Sg6 18.Dc2 Le7 19.Sbd2 Kf7! 20.Sf1
20.Dxc6 Dxc6 21.Txc6 Ta8 med mot-
spill. 20...g4 21.Se1 f5!? 22.exf5 Lxf5
23.Dxc6 Dxc6 24.Txc6 Td8 25.Sg3
Le6 26.f3 Td1 27.Kf2 Sf4 28.fxg4
Lxg4 29.Sf3 Lxf3 30.Kxf3 Sd5 31.Lf2
Td2 32.Lc5 ½-½

Sjakk og politikk
Hvorfor sluttet du brått i 1977, ikke
lenge etter partiet ovenfor?
– Jeg skjønte at det var umulig å leve av
sjakk, og jeg måtte ha en inntekt. Jeg
syntes ikke det var morsomt å spille halv-
veis, ri på gammel kunnskap. Det jeg
gjør, vil jeg gjøre ordentlig! Men nå er
jeg tilbake i lokalene der det hele startet.

49.Txc6 Tc4 50.Kf3! Planen er nå å
redde seg med g-bonden når tårnet
må gis på svarts a-bonde. 50...Kb4
51.Tb6+! Kc3 51...Kxc5 52.Tg6 er
remis direkte. 52.Tb5 a4 53.c6 a3
54.Txg5 Txc6 55.Ta5 Kb4 56.Ta8 Tc5
57.Kf4 Ta5 58.Tb8+ Kc3 59.Tc8+ Kd2
60.Td8+ Ke2 61.Te8+ Kf2 62.Tc8
Ta4+ Eller 62...a2 63.Tc2+ Ke1
64.Tc1+ Kd2 65.Ta1 Kc2 66.g5
63.Kf5 a2 64.Tc1 a1D 65.Txa1 Txa1
66.g5 Kg3 67.g6 Kh4 68.g7
½-½ (kommentarer: AG)

IM Arne Zwaig

Født 1947

FIDE-elo 2439
(toppnotering
2475 i 1976)

Medlem av OSS
og Uddevalla SS

Norgesmester:
junior 1961; elite 1964, 69;
for lag 1971 (for Torshov) og 1973, 75, 76 (for Fischer)

4. plass i Jr-VM 1965
OL-deltaker i 1962, 64, 66, 68, 72, 74

Hvordan er ditt forhold til OSS?
– Etter at jeg begynte i «Selskapet» som
12-åring i 1959, var jeg her stort sett hver
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XIIIIIIIIY
8-+-+K+-mk0
7+-zp-+-trp0
6-+P+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-vL-+-+0
3+-+-+-zP-0
2-+-vl-+-+0
1+-+-+-+Q0
xabcdefghy
Hvit setter matt i tre trekk.
Fasting Torgersen
(årstall ukjent, ikke publisert)

Løsning:
1.Dh6 Andre forsøk bruker minst 4
trekk, f.eks. 1.Df3 Lf4 2.Dxf4 h6
3.Dxh6+ Kg8 4.Dxg7#. 1...Lxh6 2. Kf8
Hvits konge spaserer frivillig inn i en
truende avdekkersjakk, noe svart imid-
ler tid ikke kan utnytte. 2...Lg5
3.Lxg7#

På begynnelsen av 70-tallet, før Øystein
Brekke relanserte NSb i 1975, manglet
norsk sjakk et regelmessig tidsskrift.
Zwaig og andre var utålmodige, og det
endte med at Fischer-miljøet med Zwaig
i spissen skapte «Patt», et underskudds-
foretakende som ble holdt i live et par år.
Den mest oppsiktsvekkende episoden fra
den tiden var et kontroversielt intervju
gjort i 1973 av Zwaig og Øivind Braa-
then med drapsdømte Fredrik Fasting
Torgersen. Torgersen, som venter på
frikjennelse i disse dager, var aktiv i Bots-
fengselet med kombinasjonen vektløfting
og sjakk.

Her et lite utdrag som viser at proble-
met med hengepartier eksisterte på Bot-
sen allerede på 50-tallet:

«Patt» publiserte noen av Torgersens
sjakkoppgaver. Zwaig sitter for øvrig med
førstehåndskjennskap til disse oppgavene
ettersom han i dag redigerer Torgersens
hjemmeside, der sjakkoppgavene og an-
net stoff er samlet (www.MyArt.no/fft).
Vi avslutter med en artig liten tretrekker,
som ikke er av det altfor vanskelige sla-
get, men der dataprogrammet Fritz mer-
kelig nok må melde pass:

Faksimile fra Patt nr. 5 1973.
Tegningen nedenfor er laget
av Arne Zwaigs far, etter en
idé av sønnen.

«Nivået var høyt, og det var en mann
der som spilte blindsjakk (med ryggen
til) like godt som vanlig sjakk, forteller
Torgersen. Etter hver t som spillet ble
stadig mer populært, fikk fangene lov
til å velge en tillitsmann som skulle være
deres representant over for ledelsen.
«Det var faktisk eneste gang jeg opp-
levde at fangene selv fikk lov til å velge
sin representant», sier Torgersen. Men
resultatet falt visst ikke heldig ut, for
valget falt på ingen annen enn Torger-
sen selv. Kort etter ble tillatelsen til å
ferdigspille hengepar tier på egne da-
ger trukket tilbake. Det var kjedelig, for
det sinket turneringene som kunne telle
opptil 32 mann alle-mot-alle ...» (Patt
nr.5/73)

dag – syv dager i uka – inntil Svein og
jeg meldte oss inn i ’Torshau’ på Oslo
øst, i mitt eget nærmiljø.

Hva skyldtes klubbskiftet den gang?
– Vi merket en nedlatende holdning fra
OSS i forbindelse med Havana-OL i 1966.
Jeg var en radikaler og tilhørte Sosialis-
tisk Folkepartis Ungdom, mens OSS tra-
disjonelt har vært dominert av konser-
vative krefter. En politisk motsetning kan
man leve med, men problemet oppstod
da vi ikke fikk den støtten som var vanlig
i OL-sammenheng. Det førte oss opp i
en vanvittig strabasiøs sparepluss-reise
til Cuba via Praha. Jeg kjørte ei boble

nedover Europa på glatte veier, mens Rag-
nar Hoen holdt meg og resten av laget
våkne fra baksetet. I Praha fant vi hel-
digvis en ærlig fyr som – for en neve
dollar – passet på bobla en måned, mens
vi med nød og neppe kom oss videre til
Cuba.

Uansett, vi ble værende i Torshov noen
år, men da klubben ble nedlagt, dannet
vi – i første rekke Ferenc Seres, Svein og
jeg – vår egen klubb, ”SK Fischer”, til
ære for datidens store spiller. Vi ble ad-
vart mot navnevalget fra juridisk hold,
men jeg har ikke hørt noe fra Bobby, så
den saken er vel grei. Sterke spillere som
Vinje og Wibe ble medlemmer, og vi vant

noen lag-NM. Problemet var at vi man-
glet administrative ildsjeler. Elitesjakken
klarer seg ikke på egne bein, så vi gikk
dukken. Svein havna vel i Moss – der
har man jo også i dag bra tilsig av tittel-
holdere – mens jeg etter hvert ble passiv.

Men i dag er de begge å finne i Bogstad-
veien 30. I en årrekke har Zwaig hengt
på OSS’ vegger som en del av norsk sjakk-
historie, men nå åpnes forsiktig et nytt
kapittel. «Har du noen nyere teoribøker
å anbefale?», spør Arne idet vi skilles for
kvelden.

Dristig sjakkblad
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B O K M E L D I N G

KOM forlag
Pris: 249 kr.

Bokmelding for NSb
av Hans Arild Runde

Når Simen Agdestein gir
ut bok om Magnus Carl-
sen på eit norsk forlag, er
det eit obligatorisk kjøp
for sjakkinteresserte
nordmenn. Det er dermed
unødvendig å lese denne
bokmeldinga for å få svar
på om du bør skaffe deg
boka – for det bør du!

Eit heilt anna spørsmål er på kva måte
dette eventuelt er ei bra bok. Undertitte-
len «Hvordan Magnus Carlsen ble ver-
dens yngste stormester – Partiene og
historien», gir ein ganske god idé om
kva som ventar lesaren. I eit greitt og
likefram språk skildrar kapittel 2 og re-
sten av boka Magnus si utvikling frå
«Troll Masters» i januar 2000 til sjakk-
VM i Libya i juni 2004. Før dette har vi
gjennom eit kort kapittel 1 (5 sider) fått
nokre glimt av Magnus som liten gut,
samt ein presentasjon som dekkjer om-
trent det som allereie er kjent frå tidleg-
are publisert materiale.

Boka er lagt opp kronologisk, utan
særleg mange spanande grep i det fortel-
jartekniske. Derimot finst det mykje
spanande i sjakkpartia (rundt 130 i ta-
let) som fyller mange av dei om lag 220
sidene. Den norske utgåva har ca. 15
parti som ikkje finst i den engelske,
hovudsakleg parti mot norske
motstandarar. Mellom permane finn vi

også 11 sider med bilete og eit appendiks
på 6 sider. Sistnemnde forklarar sjakk-
begrep og anna som er kjekt å kjenne til
for lesarar som ikkje er involvert i orga-
nisert sjakk i Noreg.

For fans eller folk flest?
Før eg går vidare, må eg kome med ei
lita tilståing. Når eg tidlegare har møtt
ekte fotballfans, har eg rista litt på
hovudet, men smilt over entusiasmen.
Ein kollega av meg er Vålerenga-fan og
følgjer Klanen over alt, medan eit søs-
kenbarn er Liverpool-fan og reiser jamn-
leg til England for å sjå fotball og hutre
i regnet. Etter kvart har eg innsett at eg

sjølv er Magnus-fan.
Eg har visst om Magnus sidan ASKOs

pinseturnering i 2000, då Rune
Djurhuus peika ut ein liten gut for meg,
med kommentaren «han kjem til å bli
god». Frå sommaren 2001 har eg fått
med meg det meste Magnus har gjort
ved brettet, inkludert nesten alle publi-
serte parti. Desse har eg i så stor grad
som mogleg sett «live» på nettet, subsi-
diært spelt gjennom seinare dei gongane
turneringsarrangøren «kun» la ut par-
tia i ettertid. Eg har også lese svært mykje
av det som er skrive om Magnus.

Med denne bakgrunnen kasta eg meg
over Wonderboy (den engelske utgåva –
eg kunne jo ikkje vente – så no har eg
begge utgåver i bokhylla). Og på same
måten som sportsinteresserte som har
sett ei direktesending på TV likevel kosar
seg med referatet i avisa dagen etterpå,
fortærte eg boka på rekordtid. Ekstra fort
gjekk det frå side 50 og utover, sidan eg
der kunne hoppe over mesteparten av
partistoffet som med få unntak var kjent
frå før. Simens partikommentarar er
stort sett så overflatiske at dei gir lite nytt
for sjakkspelarar som har sett partia tid-
legare.

Dermed er eg også
framme ved eitt av
ankepunkta ved boka:
Ho har eit aldri så lite
identitetsproblem i for-
hold til kva ho ønskjer
å vere og kven ho
ønskjer å treffe. Dette er

Sjakkvidunder
av Simen Agdestein

Fansen, her repre-
sentert ved Hans
Arild Runde sjølv,
var tydeleg nøgd et-
ter Magnus sin siger
mot Sjirov (bilete frå
turneringa i Dram-
men).

Foto: AG
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kanskje ikkje så rart, når eg ser at Simen
uttaler til Dagbladet at dette er ei sjakk-
bok, ikkje ein biografi, medan innlei-
inga i boka sjølv nyttar ordet «biografi»
og forsvarar biografien med at det er ein
svært spesiell 13-åring som vert portret-
tert.

I forhold til perifert sjakkinteresserte
menneske («folk flest») som har blitt
nysgjerrig på Magnus, trur eg boka
inneheld for lite «biografisk» materiale
(men kva kan ein vente når
hovudpersonen enno kun er 14 år?) og
for mykje og til dels svært komplisert
sjakk. Som sjakkspelar kunne eg ønskt
meg litt færre, men grundigare kom-
menterte parti, gjerne betre merka
(rundenummer, namn på turnering,
moglegvis ei partioversikt) slik at ein
enklare kunne finne fram.

Eg synest også det hadde vore natur-
leg dersom Simen i kraft av si rolle hadde
fått plass til eit avsluttande kapittel der
han tenkte litt framover: Magnus har
sjølv uttalt at det er eit mål å hamne i
verdstoppen. Då hadde det vore interes-
sant med nokre idear rundt kva som skal

til for å nå dit og halde seg der, samt
nokre linjer om kva eit liv som sjakk-
proff inneber. Då eg nådde den siste sida
i boka, tenkte eg «Hæh? Er det slutt alt?»

Bra og mindre bra,
men essensiell
Ein annan ting som eg synest skjemmer
boka litt, er mengda trykkfeil,
grammatiske feil og andre unøyaktig-
heiter. Appendikset på 6 sider har til dø-
mes minst 11 trykkfeil og hevdar
dessutan at det er nødvendig med 3 GM-
normer for å bli stormester. Magnus
kunne sjølv faktisk greidd seg med to,
etter sitt 14-runders napp i Wijk aan Zee.
Neste gong nokon planlegg å utgi sjakk-
bok på norsk, kan underteikna for ein
rimeleg penge (boka!) gjere ein språk-
vask!

Det siste spørsmålet eg stiller meg, er
knytt til motivasjonen for å gi ut ei bok
om Magnus allereie no. For ein «Mag-
nus-fan» som meg sjølv er jo dette
potensielt midt i blinken, men samstundes
litt tankevekkjande, ikkje minst når Mag-
nus relativt tydeleg gir uttrykk for at han

eigentleg ikkje ønskjer viraken og foku-
set på hans person som følgjer med. Sjølv
forsøker eg inntil vidare å konsentrere
meg om sjakkprestasjonane til Magnus,
men eg greier ikkje la vere å gle meg når
han gjer det godt. Heldigvis er ikkje eg
ansvarleg for andre enn meg sjølv.

Sjakkvidunder er likevel først og
fremst eit viktig tilskot til norsk sjakk-
litteratur. Utover å vere lettlest og
innehalde mange strålande sjakkparti,
trur eg boka gir eit positivt, men sann-
ferdig bilete av Magnus, hans
støttespelarar og organisert sjakk gene-
relt.

Best er boka når ho serverer uskyl-
dige gullkorn og anekdoter. Eg lo godt
første gong eg las sitatet som innleiar
kapittel 1 («Hvorfor rir man egentlig?»).
Hendinga frå Landsturneringa på Røros
er også kosteleg, der ein godt vaksen mann
vart mektig irritert over den vesle fyren
som valsa rundt på innsida av sperring-
ane til Eliteklassa. Til slutt rann det over,
og han ba Magnus (kven andre?) flytte
seg

Boklansering hos Norli.Boklansering hos Norli.Boklansering hos Norli.Boklansering hos Norli.Boklansering hos Norli. Utgivelsen av «Sjakkvidunder» ble markert med en klokkesimultan i Norlis bokhandel i
Oslo sentrum, der Magnus slo NTG 4½-½. Remisen ble oppnådd av Øystein Bøyum Fossum (bildet til høyre), som
samtidig var utsatt for et vellykket eksperiment, nemlig en utprøving av hypotesen om at hjernen fungerer bedre
under påvirkning av klassisk musikk (Mozart). Foto: AG
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Sjakk-NM i Sandnes
- sommerens vakreste eventyr!

Landsturneringen går i Sandnes fra 2. til 9. juli

Spillested er Quality Hotel Residence
Hotellet ligger midt i Sandnes sentrum og er en del av landets største multisenter med over 40
butikker, kafeer, restauranter og kinosaler.

Gunstige priser på hotellovernatting
Bo i enkeltrom på hotell fra 500 kroner pr. døgn, kr 300 pr. person pr. døgn i dobbeltrom, eller
enda billigere for større rom. Bestill rom etter ønske, men husk å opplyse om at det gjelder
sjakk-NM.

Quality Hotel Residence (spillestedet) tlf. 51 60 57 00
enkeltrom kr 620, dobbeltrom kr 750, tresengsrom kr 880, firesengsrom kr 1000
hjemmeside www.choice.no

Hotel Sverre (5 minutters gange fra spillestedet) tlf. 51 97 30 00
enkeltrom kr 500, dobbeltrom kr 600, tresengsrom kr 750, firesengsrom kr 900
hjemmeside www.hotel-sverre.no, e-post post@hotel-sverre.no

Kronen Gaard Hotel (15-20 minutters gange fra spillestedet) tlf. 51 62 14 00
enkeltrom kr 500, dobbeltrom kr 600, tresengsrom kr 750, firesengsrom kr 900
hjemmeside www.kronen-gaard.no, e-post booking@kronen-gaard.no

GamleVærket (200 meter fra spillestedet) tlf. 51 68 51 70
enkeltrom kr 600, dobbeltrom kr 700, tresengsrom kr 850
hjemmeside www.gamlavaerket.no, e-post post@gamlavaerket.no

Holiday Motel (ca. 2 kilometer fra sentrum) tlf. 51 67 48 11
enkeltrom kr 500, dobbeltrom kr 600, tresengsrom kr 750, firesengsrom kr 900
hjemmeside www.holiday-motel.no, e-post ingvild.ostbo@holiday-motel.no

Rainbow Hotel Sandnes (ca. 2 kilometer fra sentrum) tlf. 51 96 20 00
enkeltrom kr 500, dobbeltrom kr 600, tresengsrom kr 750
hjemmeside www.rainbow-hotels.no

Andre, billigere overnattingsalternativer
Vølstadskogen hytter og camping (2-3 kilometer fra spillestedet) tlf. 51 62 71 20
hjemmeside www.volstadskogen.no, e-post post@volstadskogen.no

Dessuten har vi tilbud om svært billig overnatting på flatseng på Hana skole.
Kontakt Håvard Løvik for bestilling og informasjon, tlf. 475 00 893, e-post haavard.lovik@lyse.net
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Registrert med ett klikk
Den enkleste påmeldingen skjer ved å fylle ut
skjemaet på www.rogaland-sjakk.org
Alternativt kan påmelding gjøres til Per Blikra,
tlf. 481 04 640, e-post pe-blikr@online.no

Startavgift:
 gratis i klasse Elite
 kr 525 i klasse Mester, 1, 2, 3, 4 og 5
 kr 475 i senior A og B
 kr 375 i junior A og B og kadett A og B
 kr 275 i lilleputt og miniputt

Gjelder ved påmelding innen 1. juni.
Etter denne dato er startavgiften hhv.
kr 625, kr 575, kr 450 og kr 325.

Etter 15. juni må det betales 50% tillegg.
Absolutt siste frist for påmelding er 25. juni.
Senere påmeldte kan bli avvist.

Beløpet betales inn til kontonummeret til
sjakk-NM, som er 3204.20.68275.

Program
Fredag 1. juli 1700-1900 Registrering
Lørdag 2. juli 1200-1430 Registrering

1600 Åpning
1700-2400 1. runde

Søndag 3. juli 1000-1700 2. runde
1800 NSFs kongress
1800 Sjokkturnering lyn

Mandag 4. juli 0900-1600 3. runde
1700-2400 4. runde

Tirsdag 5. juli 1200-1900 5. runde
1930 Fotballturnering

Onsdag 6. juli 1000-1700 6. runde
1730 Laglyn, innledende

Torsdag 7. juli 1000-1700 7. runde
1730 Laglyn, finale

Fredag 8. juli 1000-1700 8. runde
1800 NM i lynsjakk

Lørdag 9. juli 1000-1700 9. runde
1700 Premieutdeling

Aktuell informasjon deles ut ved registrering.
Årets nyhet er sjokkturneringen søndag.

Forslag til fritidsaktiviteter

Nytt av året er en uoffisiell NM-turnering
for nybegynnere i alderen 5 til 13 år. Krite-
riet er at spillerne har lært å spillet i løpet av
det siste året eller at de har spilt ganske lite
fra før. Her kan småsøsken og andre med-
reisende delta litt uformelt, mens de andre
spiller. Turneringen går tirsdag, onsdag og
torsdag med start hhv. kl. 1200, kl. 1000 og
kl. 1000 - parallelt med de andre rundene.
Det spilles som 30 minutters hurtigsjakk over
9 runder. Detaljer kommer på hjemmesiden!

Dessuten:
Shopping
70 kilometer lange sandstrender
Havanna Badeland
40% rabatt for sjakkgjester!
Kongeparken
Rabatt for sjakkfolket!
Dagstur til Prekestolen?

For øvrig er det bare 11 minutter med tog inn
til Stavanger – spaser gjennom gamlebyen
og nyt folkelivet!

Kontaktpersoner
Om det er mer du lurer på, kan du ta kontakt
med noen i NM-komiteen:

NM-general
Magnus Monsen
tlf. 905 87 832m,
e-post magnus.monsen@sandnes.frisurf.no
Påmelding og innbetaling
Per Blikra
tlf. 481 04 640m,
e-post pe-blikr@online.no
Skoleovernatting, program og bulleteng
Håvard Løvik

` e-post haavard.lovik@lyse.net
Webmaster
Raymond Boger
e-post raymond.boger@broadpark.no

Besøk hjemmesiden for mer informasjon:
www.rogaland-sjakk.org
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IM Aleksej Feoktistov (2434), Vadsø
Gunnar Berg Hanssen (2120), Tromsø
Orangutang
1.b4 e5 Spilt umiddelbart etter det
uventede førstetrekket fra motstande-
ren, som om jeg ikke hadde forberedt
meg på noe som helst annet. 2.Lb2
Lxb4 3.Lxe5 Denne stillingstypen har
jeg aldri spilt før, men den er jo ubalan-
sert og interessant. Hvit skaffer seg
en bondeovervekt i sentrum, mens
svart får utviklet offiserene ganske
enkelt. 3...Sf6 4.Sf3 0-0 5.e3 d5 6.c4
Sc6 7.Lb2 Lg4 8.cxd5 Dxd5 9.Le2
Tad8 10.0-0 Le7 11.h3 Lxf3 Svart gir
fra seg løperparet for å vinne tid og
utnytte at hvit ikke har spilt d4, noe
som innebærer at hvit sitter igjen med
et svakt felt på d3. 12.Lxf3 Db5
13.Dc1 Sb4 14.a4 Db6 15.a5 Db5
16.Sc3 Dd3 17.Lxb7 Dxd2 18.a6 Dd7
Underveis tenkte jeg at hvits plan
kunne være å føre partiet over i et
sluttspill hvor svarts a-bonde eventu-
elt kunne erobres, og hvor hvits a-
bonde kunne komme til å spille en av-

På Grand Hotell i Tromsø
møtte de beste klubbene
i nord hverandre for å
spille om videre avanse-
ment til den prestisje-
tunge NM-finalen for lag.

av Jan S. Berglund

Den nordnorske lagturneringen spilles
kun med fire spillere. Tromsø har vært
den toneangivende klubben i nord de siste
10-15 årene, og var på grunn av sitt jevne
lag tippet som seierherre til tross for at
Vadsø hadde forsterket laget sitt med IM
Feoktistov fra Murmansk. Narvik klarte
ikke å mønstre sitt beste lag og måtte
nøye seg med å stille i outsiderrollen.
Komsa Sjakklubb fra Alta stilte på kort
varsel som reserve på grunn av forfall
fra Mo Sjakklubb, og måtte forvente hard
medfart når de skulle menge seg med de
beste.

I første runde på lørdag gikk Vadsø
knallhardt ut og knuste tilsynelatende
lett Komsa 4-0. Tromsø og Narvik hadde
et spennende og jevnt oppgjør som til
slutt endte med 2½-1½ til hjemmelaget.

I andre runde senere på lørdagskvel-
den, mens resten av Norges befolkning
satt og så på Melodi Grand Prix, vant
Tromsø greit 3-1 over Komsa. Matchen
mellom Vadsø og Narvik så lenge ut til å
tippe i Narviks favør, men endte til slutt
2-2. Mest oppsikt vakte Kjell Ole Kristens-
ens nedsabling av Feoktistov. ”Kokken”
har nå 2½-½ mot russeren og har nok
satt seg i respekt.

Finalen
Dermed ble det den forventede finalen i
siste runde mellom Tromsø og Vadsø.
Vadsø måtte vinne for å bli nordnorske
mestre. Men Tromsøs mannskap viste
ingen respekt for sine gjester og slo både
russer og resten av laget med solid mar-
gin.

Vadsø – Tromsø ½-3½
IM Aleksej Feoktistov - Gunnar B. Hanssen 0-1
Arnt Esbensen - Pål Røyset  0-1
Tor K. Schølseth - Trond Romsdal   ½-½
Andreas Esbensen - Thomas Robertsen  0-1

I hvitpartiene vartet Tromsø opp med fin
angrepssjakk mot Esbensenfamilien:

Pål Røyset (2147), Tromsø
Arnt Esbensen (2114), Vadsø

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+p+-+q+p0
6rsnpzp-trp+0
5zp-+-+p+-0
4P+-zPP+PwQ0
3+-sN-+-+-0
2-zPP+-+-+0
1+-mKR+-+R0
xabcdefghy
21.e5! Te6 22.gxf5 gxf5 23.Tdg1+
Kh8 24.Dd8+! De8 24...Te8
25.Txh7+! Kxh7 26.Dh4+ 25.Dg5 Df7
25...Df8 unngår i hvert fall den lille
kombien som nå følger: 26.Txh7+!
med matt i tre. 1-0

På liknende vis vant Tromsøs Thomas
Robertsen på fjerdebord mot Andreas
Esbensen. For Vadsø gikk det heller ikke
bedre på toppbordet, der Feoktsitov fikk
så hatten passet av Gunnar Berg Hans-
sen, som har spilt meget solid det siste
halve året.

Tromsøs tur i år

Berg Hanssen
kommenterer

1. Tromsø 300 9 6
2. Vadsø 111 6½ 3
3. Narvik 111 4 3
4. Komsa 000 2½ 0

NNM for lag
5.-6. mars

Tromsøs vinnerlag, med formspilleren Berg Hanssen nærmest kamera.
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Tromsø ble dermed suverene vinnere, og
skal forsvare landsdelens ære i Moss. Alle
på laget har vært nordnorske mestre in-
dividuelt og har til sammen 10 titler. Et
pussig sammentreff, men Tromsø ser ut
til å ha lagt seg på en linje å vinne i
oddetallsår. Sånn har det vært siden 97.

gjørende rolle. Derfor valgte jeg å holde
partiet i midtspillfasen. 19.Td1 Df5
20.e4 Dh5 21.Sd5 Et uventet trekk,
og jeg regnet her nokså langt fram til
det som skjedde i partiet. 21...Sbxd5
22.exd5 Sxd5

XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0
7zpLzp-vlpzpp0
6P+-+-+-+0
5+-+n+-+q0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+P0
2-vL-+-zPP+0
1tR-wQR+-mK-0
xabcdefghy
23.g4 En annen variant som jeg ba-
ser te meg på, var 23.Lxd5 Txd5
24.Txd5 Dxd5 25.Dxc7 Lc5 med
omtrent lik stilling. 23...Dxh3
24.Lxd5 Txd5 25.Txd5 Dxg4+
26.Kf1 Dh3+ 27.Ke2 Dg4+ Så
langt hadde jeg regnet da jeg spilte

22...Sxd5, men jeg må innrømme
at jeg ikke hadde regnet på konse-
kvensene hvis hvit her lot være å
spille 28.Kf1 med trekkgjentakelse.
Jeg baserte meg bare på en intui-
tiv oppfatning av at det ville være
svært risikabelt for hvit å vandre
med kongen ut på brettet, og at jeg
av den grunn var villig til å ta den
sjansen det innebar å spille med
tårn under her. 28.Kd3 Partiet gikk
live på internett, og det var sikkert
underholdende å følge det hele her-
fra. En naturlig avslutning på par-
tiet ville vær t 28.Kf1 Dh3+ med
remis. Men remis var ikke  godt
nok for Vadsø. 28...Df3 29.Kc4 Tb8
Et trekk som markerer alvoret i si-
tuasjonen. Hvit kan etter dette ikke
slippe unna. 30.Lc3 De2+ 31.Td3
De6+ 32.Td5 Begge parter var nå i
tidsnød, og minner om partier som
jeg har spolert i liknende stillinger,
streifet meg. 32...Dc6 32...c6 er
enklere. 33.Kd4 Lf6+ 34.Te5
Lxe5+ 35.Kxe5 Tb5+ 36.Kf4

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7zp-zp-+pzpp0
6P+q+-+-+0
5+r+-+-+-0
4-+-+-mK-+0
3+-vL-+-+-0
2-+-+-zP-+0
1tR-wQ-+-+-0
xabcdefghy
36...Tc5 Jeg fant ingen forsert matt
i tidsnøden og valgte å inkassere
materiell. 37.Ta3 Dh6+ 38.Ke4
Dxc1 39.Tb3 f5 40.Kd4 Dd1+ 0-1

Moss Sjakklubb
inviterer til

 NM - finalen for lag 2005
i samarbeid
med Norges
Sjakkforbund

4. - 8. mai
2005

Den åpne gruppen
Det spilles med femmannslag i den åpne grup-
pen. Hvert lag kan bruke inntil åtte spillere,
som må nomineres i bordrekkefølge før første
runde. Vinnerlaget er sikret plass i mester-
skapsgruppen ved NM-finalen for lag 2006.
Betenkningstiden: 2 t/40 trekk og 1 t/20 trekk
og 30 min. på resten.

PPPPProgram (spilletidene kan bli endret)
Onsdag 4. mai 16:00 Siste registrering

18:00 1. runde
Torsdag 5. mai 12.00 2. runde
Fredag 6. mai 12.00 3. runde
Lørdag 7. mai 12:00 4. runde
Søndag 8. mai 10:00 5. runde

Ca. 17:00 Premieutdeling

Losji
Anbefalt: Mitt Hotell på Rådhusgt. 3 i Moss.
Pris i delt dobb.rom kr. 395,- pr. natt pr. per-

son. Tillegg enerom kr. 215,- pr. natt. Pri-
sen inkluderer lunsj. Bestilling av hotell
samtidig med påmeldingen anbefales.

Spillested
Kirkeparken VGS sentralt i Moss og i gang-
avstand fra anbefalt overnattingssted Mitt
Hotell. Info: www.nm2005lag.sjakknet.no

Startavgift
kr 1.000,- per lag (juniorlag kr 750,-).

Påmelding
må skje til Moss Sjakklubb v/ Espen L.
Andersen, tlf. 69 25 89 75 e-post
kiresp@online.no eller Jahn Spillum, tlf. 41
31 19 45. For ytterligere informasjon kon-
takt ovennevnte eller NSF v/ Bjarke Kristen-
sen på tlf. 22 15 12 41, sjakkfor@online.no

Påmeldingsfristen er:  fredag 30. aprilPåmeldingsfristen er:  fredag 30. aprilPåmeldingsfristen er:  fredag 30. aprilPåmeldingsfristen er:  fredag 30. aprilPåmeldingsfristen er:  fredag 30. april.
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Spenningen var til å ta og
føle på da hele Vestlands-
serien avdeling Nord var
samlet til avgjørende
sisterunde på Hotell
Terminus i Bergen søndag
6. mars.

av Stig K. Martinsen

I 1. divisjon var det klart allerede etter tre
runder at kampen om seieren ville stå
mellom Bergens 1 og Fana, mens de
andre fire lagene alle måtte kjempe om å
unngå nedrykk. Begge topplagene måtte
nullstille seg etter lørdagen, da Bergens
så vidt knep seieren med 3½ - 2½ mot
sine gamle erkerivaler SK 96 (”Gubbene”
på folkemunne). Fana på sin side var på
langtur til Førde, en kamp vi vant 5-1,

men hvor mye krefter hadde det kostet?
Utgangspunktet foran toppkampen søn-
dag var helt likt, med 8 lagpoeng og 18
individuelle til hvert lag. Omkamp om
seier og finalebillett var dermed en reell
mulighet.

5. og 6.bord så tidlig ut til å gi et
poeng til hvert av lagene, etter ustabilt
åpningsspill av begge svartspillerne. På
2. bord så Fanas Karlsen ut til å ha en
lovende stilling fra åpningen, men Gull-
aksen forserte rutinert damebytte. Det
viste seg at sluttspillet var ren tortur for
hvit, med en haltende springer mot en
dominerende løper. Altså var det på 1., 3.
og 4. bord Fana måtte gjøre det.

4. bordet var lenge en jevn affære,
men etter noen unøyaktigheter fikk den
hvite kongen det tøft i sentrum:

Tor Kristian Larsen (1988), Fana
Daniel Hersvik (2146), Bergens

XIIIIIIIIY
8r+l+rsnk+0
7+-wq-vl-zpp0
6p+p+pzp-+0
5+pzPp+-+-0
4-+-zP-zP-+0
3zP-sNL+NzPP0
2-zPQ+-zP-+0
1+-+RmK-+R0
xabcdefghy
16.Se2!? Hvit vil ha springeren over
til kongefløyen, men det blir nå van-
skeligere på sikt å stoppe svarts e5-
brudd, som er hans eneste aktive plan.
16.b4 Ld8 17.Kf1 Db8 18.Kg2 Ta7
19.The1 Tae7 20.Te2 Lc7 21.Tde1
g6 med fortsatt kamp om e5-feltet
skjedde i Rabar-Opsahl, Dubrovnik
1950 (Bak denne Chessbase-refe-
ransen skjuler seg avdøde Haakon
Opsahl, legendarisk medlem av SK
1911 – red.). 16...g6 17.h4 Et natur-
lig angrepstrekk, men det gir svart
taktiske muligheter med Lg4 etter
...e5. Hvit hadde et solid alternativ i
17.Kf1 Kg7 18.Kg2 Sd7 19.The1 e5

20.dxe5 fxe5 21.Sxe5 Sxe5 22.fxe5
Dxe5 som ser ganske jevnt ut.
17...Kg7? Svart bør bryte med e5 di-
rekte: 17...e5! 18.fxe5 (18.dxe5 Lg4
19.Sed4 fxe5 20.fxe5 Lf6!) 18...Lg4
19.Sh2 Lxe2 20.Lxe2 fxe5 21.h5 med
uklar t spill. 18.h5 e5 19.fxe5 Lg4
20.Sh4?! 20.Sh2! Lxe2 21.Lxe2 fxe5
22.Sg4 e4 (22...exd4 23.hxg6 Sxg6
24.Dd2 Ld8 25.Dxd4+±) 23.hxg6 hxg6
24.Dd2! Hvit truer å invadere på h6,
og 24...g5 gir hvit en ny svakhet å
sikte mot på f5: 25.Se3± 20...fxe5
21.dxe5 Dxe5 22.hxg6 hxg6
23.Sxg6?? 23.Td2 måtte prøves.
23...Sxg6 24.Lxg6

XIIIIIIIIY
8r+-+r+-+0
7+-+-vl-mk-0
6p+p+-+L+0
5+pzPpwq-+-0
4-+-+-+l+0
3zP-+-+-zP-0
2-zPQ+NzP-+0
1+-+RmK-+R0
xabcdefghy
24...Th8! Nå står svar t til vinst.
Presset i både h- og e-linja blir for
sterkt. 25.Txh8 Txh8 26.Ld3 Lg5
27.f4 De3 28.Le4 dxe4 29.Dc3+
Dxc3+ 30.bxc3 e3 0-1
(kommentarer: Larsen/SKM)

Etter denne utviklingen var ordren fra
Fanas lagleder Trond Eikeland klar: Både
Kjetil Stokke og undertegnede måtte spille
på vinst!

Sensasjonen uteble
Fana yppet seg i vest og holdt følge med storfavorittene i 4 runder:

NSbs referent, Fana-spilleren og
Førsteradenredaktør Stig K., måtte se
langt etter finaletur til Moss. Fanas Tor Kristian Larsen

Foto: AG Foto: AG
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IM Ivar Bern (2269), Bergens
Stig Martinsen (2150), Fana

XIIIIIIIIY
8-tr-+r+k+0
7+lvln+pzpp0
6-zp-+-wq-+0
5+-zp-+-+-0
4P+NzPp+-+0
3+-vL-zP-zP-0
2-+-+LzP-zP0
1+QtRR+-mK-0
xabcdefghy
I tråd med ordren om å spille på
vinst, påtok svar t seg ganske al-
vorlige svekkelser på dronning-
fløyen, i håp om å få angreps-
sjanser mot den hvite kongen.
23...De6?! Planen om å invadere
på de hvite feltene fører ikke fram,
hvits Le2 forsvarer disse feltene
ganske lett. 23...Dg5!? med planen
h5-h4 ble foreslått av Terje Karlsen
i de obligatoriske etteranalysene
på Bergens Sjakk-, Bridge- og Back-
gammon-bule Aspendos, og virker
mye farligere for hvit. 24.Sa3!
Svart truet ...Ld5-b3, men nå fin-
ner springeren et kjempefelt på b5.
24...cxd4 25.Lxd4 Le5 26.Sb5
Lxd4 27.Sxd4 Dh3 28.Lf1 Dh5
29.Tc7 Se5 30.Tdc1 Nå vil svar t
gjerne over føre hvitfelteren til c8-
h3-diagonalen, men det går ikke
uten å gi opp den viktige e4-bon-
den. Imens begynner hvit å få al-
vorlige trusler på dronningfløyen.
30...Dg6 31.Db5! Hindrer Lc8 og
gjør det vanskelig for svart å finne
noen fornuftig plan, men innebæ-
rer også en taktisk trussel som
svart fullstendig overser. 31...h5??
32.Txb7 h4?? 33.Txb8 Txb8
34.Dxe5 To offiserer forsvant på 3
trekk! Dette spiller man ikke videre
på mot en IM. 1-0

Vinstforsøket viste seg å være et selvmål,
og matchen var i praksis tapt. Etter dette
gikk det ikke lenge før Terje gjorde slutt
på lidelsen og kastet inn håndkleet mot
Eirik. Bare Kjetil og Roy satt igjen, uten
stort mer enn ære og rating å spille for.
I det ubalanserte sluttspillet med en far-
lig fribonde på hver side hadde Kjetil
sjansen til å hevne tapet fra Eliteklassen

i Molde, men da han byttet om på to
trekk i det som skulle vært en vinstvariant,
mistet han noen veldig viktige tempo.
Partiet endte med et tapt bondesluttspill,
og slik gikk også det siste poenget til Ber-
gens (se partiet nedenfor).

1-5, og dermed var Fana nest best for
tredje år på rad. Vi gratulerer Bergens
med seieren og håper at alle gode ting er
fire!

Fana - Bergens 1 1-5
Kjetil Stokke - IM Roy H. Fyllingen 0-1
Terje Karlsen - IM Eirik T. Gullaksen 0-1
Stig K. Martinsen - IM Ivar Bern 0-1
Tor Kristian Larsen - Daniel Hersvik 0-1
Øyvind Riisem - Eirik Sandal 0-1
Eivind Riise Hauge - Øyvind Normann1-0

I den jevne bunnstriden trakk til slutt
Bergens 2 det korteste strået, og må ta
den tunge turen ned i 2. divisjon for før-
ste gang på veldig mange år. Opp fra 2.
divisjon etter bare ett år nede kommer
Sotra, som aldri var truet etter 3-2-sei-
eren i toppoppgjøret mot Masfjorden 1 i
4. runde, en kamp der alle partiene ble
vunnet av den lavest ratede spilleren!

IM Roy Fyllingen (2386), Bergens
Kjetil Stokke (2222), Fana

XIIIIIIIIY
8-+-+r+rmk0
7zp-+-+-+p0
6-zpl+Pwq-+0
5+-zp-+L+-0
4-+Pzp-wQ-+0
3+P+-+-+-0
2P+-+R+PzP0
1+-+-tR-mK-0
xabcdefghy
39.De5?? 39.g3 gir hvit klar fordel.
39...Dxe5 40.Txe5 Txg2+ 41.Kf1 Et-
ter Roys sedvanlige tidsnød sitter jeg
igjen med en stor fordel i sluttspillet.
Spørsmålet nå er: Kan svart ta på h2?
41...Te7 Jeg kom fram til at bonden
måtte blokkeres. 41...Txh2 42.e7

Th1+ 43.Kf2 Txe1 44.Txe1 Kg7
45.Lg4 virker farlig, men svart kan nok
rolig spille 45...Kf6 46.Te6+ Kg5
47.Txc6 Kxg4 48.Tc7 a5 49.Tb7 h5
50.Txb6 Txe7 med vinststilling. Sva-
ret er derfor at 41...Txh2 er det en-
kleste. 42.Td5 Herfra har jeg en god
periode. 42...Tg5! Men ikke
42...Lxd5?! 43.cxd5 Tg5 44.Te5 Kg7
45.d6 Txf5+! 46.Txf5 Txe6 47.Td5 Te8
48.b4. 43.Td8+ Kg7 44.Ld3 Tg4
45.Td6 Tf4+ 46.Kg1 Le8 47.Le4?!
Hvits stilling var uansett vanskelig.
47...Kf6 48.La8 48.Ld5?? Tg7+
49.Kh1 Ke7 fanger tårnet på d6.
48...Lg6? Selv om tårnet ikke er fan-
get etter 48...Tg7+ 49.Kh1 Ke7
50.Td5, gir dette svart en overlegen
stilling, og etter 50...Tf2 tror jeg det
bare er et spørsmål om tid før hvit blir
matt. 49.Kg2 Tg4+ 50.Kf2 Tg5 51.Ld5
Svarts brikker samarbeider fint, bon-
den er blokkert og hvits brikker er bun-
det opp til forsvar. Likevel var det van-
skelig å se hvordan jeg skulle komme
videre. Jeg følte tiden var inne for å
realisere planen om tårnbytte. 51...Te5
52.Txe5 Kxe5 53.Td7! Et viktig trekk.
53...Kf6 54.Td8 Le8 55.Kf3 Ke5
56.Kg4 Lg6 57.Tf8 d3!? Det var dette
jeg hadde basert meg på da jeg valgte
å bytte det ene tårnet. Hvit sliter for å
stoppe denne bonden siden svarts
konge lett slipper inn på c3 og e3.
58.Td8 Her var spørsmålet: Vinner el-
ler taper 58...Kd4? Det trengs ganske
mye regning for å finne svaret. Og det
er noe jeg alltid sliter med i siste spille-
time. 58...Kd4! Skal innrømme at jeg
hadde regnet feil, men trekket vinner.
59.Kg5 Ke3?? Bukker halvpoenget.
59...Te8! vinner et tempo i forhold til
partiet og er helt avgjørende: 60.Td7
Ke3 61.Kf6 (61.e7 d2 62.Lc6 Tg8!)
61...d2 62.Lc6 Ld3 med lett vinst.
60.Kf6

XIIIIIIIIY
8-+-tR-+-+0
7zp-+-tr-+p0
6-zp-+PmKl+0
5+-zpL+-+-0
4-+P+-+-+0
3+P+pmk-+-0
2P+-+-+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Stokke
kommenterer
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Vestlandsserien
1.divisjon nord
Bergens 1  5 0 0  23  10
Fana  4 0 1  19   8
SK 96  1 2 2  14½4
Førde  1 2 2  13 4
Nordnes 1  1 1 3  12 3
Bergens 2  0 1 4  8½ 1

2.divisjon nord
Sotra 1  6 0 0 24½ 12
Masfjorden 1  4 1 1 20½ 9
Sotra 2  2 1 3 12½ 5
Nordnes 2  1 2 3 13 4
Bergens 3  1 2 3 12½ 4
Voss  2 0 4 11 4
Masfjorden 2  1 2 3 10 4

1.divisjon sør
Randaberg 1  5 0 0 21   10
Sandnes 1  3 1 1 12 7
Stavanger 1  3 0 2 15 6
Randaberg 2  1 1 3 9 3
Sandnes 2  0 2 3 8½ 2
Stavanger 2  1 0 4 8½ 2

Østlandsserien
1. divisjon
OSS 7 0 2 33 14
NTG 7 0 2 32½14
Asker 6 1 2 32½13
Moss 5 2 2  33½12
Porsgrunn 5 1 3 33 11
SOSS 2 2 5 24½ 6
Bergens 4 3 0 6 23 6
Strømmen 2 2 5 20½ 6
Akademisk 2 1 6 22 5
Tempo 1 1 7 15½ 3

2. divisjon A
Follo 1 6 0 1 25 12
Nordstrand 1 5 1 1 23 11
Caïssa 1 5 0 2 21½10
Drammen 1 4 0 3 18  8
Akademisk 2 2 1 4 17½ 5
Sarpsborg 1 2 1 4 16½ 5
Fredriksstad 1 1 1 5 10½ 3
Tønsberg 1 1 0 6 8  2

2. divisjon B
Black Knights 5 1 0 22½11
SK 1911 1 5 1 0 22 11
Nordstrand 3 3 1 2 16  7
NTG 2 2 0 4 14  4
Kongsvinger 1 2 0 4 10½ 4
Nordstrand 2 1 1 4 13  3
Akademisk 3 1 0 5 7  2
Stjernen 1 trukket laget

3. divisjon A
Arendal 3 1 0 10½ 7
Caïssa 2 3 0 1 10  6
Porsgrunn 2 2 0 2 8  4
Tønsberg 2 1 1 2 7  3
Kragerø 0 0 4 4½  0

3. divisjon B
Lillehammer 4 2 0 16½10
Lørenskog 4 1 1 16  9
Nittedal 2 2 2 11½ 6
Strømmen 2 2 2 2 11½ 6
Gjøvik 1 3 2 10½ 5
Elverum 1 3 2 10  5
Kongsvinger 2 0 1 5 8  1

3. divisjon C
Modum 1 5 2 0 20 12
Hønefoss 1 4 3 0 17 11
OSS 4 4 2 1 17½10
Asker 2 2 2 3 14½ 6
OSS 2 2 2 3 14½ 6
Stjernen 2 3 0 4 13  6
Drammen 2 1 1 5 8½  3
Hønefoss 2 1 0 6 7  2

3. divisjon D
OSS 3 6 0 1 23   12
SK 1911 2 6 0 1 21½12
Stjernen 3 3 2 2 13½ 8
Indre Østfold 2 3 2 12½ 7
Sjakkamer. 2 2 3 12½ 6
Nordstrand 4 3 0 4 10 6
Fredriksstad 2 1 2 4 11 4
Rilindja 0 1 6 5½ 1

4. divisjon A
Konnerud 4 1 1 13½ 9
Kampen 3 2 1 16 8
Asker 3 2 4 0 14½ 8
Bærum 3 2 1 13½ 8
Modum 2 3 0 3 14½ 6
SK 1911 4 1 1 4 8 3
NTG 3 0 0 6 4 0
Modum 3 trukket laget

4. divisjon B
Lillestrøm 5 1 0 18   11
Våler 4 2 0 17½10
Strømmen 3 3 2 1 14½ 8
Kirkegata 3 0 3 10½ 6
Kongsvinger 3 2 0 4 7 4
OSS 5 1 1 4 9 3
Stovner 0 0 6 4½ 0

4. divisjon C
Moss 2 5 1 1 19½11
Nordstrand 5 5 1 1 18   11
SK 1911 3 4 1 2 15½ 9
Follo 2 4 0 3 15½ 8
Akademisk 4 3 1 3 12½ 7
Moss 3 1 3 3 12½ 5
Sarpsborg 2 2 1 4 11 5
Nordstrand 6 0 0 7 6 0

Midtnorgeserien
1.divisjon Møre og Romsdal
Kristiansund 1 3 2 0 16 8
Molde 1 3 1 1 14½ 7
Aalesund 1 3 1 12 5
Molde 2 2 0 3 13½ 4
Kristiansund 2 1 2 2 10½ 4
Ørsta 0 2 3 7½ 2

1.divisjon Trøndelag
Trondheim 1 4 1 0 21½ 9
Trondheim 2 4 0 1 14½ 8
SMPOAÅ 2 1 2 12 5
Verdal 2 1 2 11 5
Frosta 1 1 3 10½ 3
Orkdal 0 0 5 5½ 0

2.divisjon Trøndelag
Stjørdal 5 0 1 19 10
Svar tlamoen 5 0 1 16 10
Trondheim 3 2 0 4 11  4
Horg 0 0 6 1½  0

For detaljerte resultater fra alle serier og avdelinger:
http://heim.ifi.uio.no/~runed/seriesjakk.html

60...Te8?? Helt feil tenkt.
60...d2 beholder et halv-
poeng etter 61.Lg2 Te8
62.e7 Lh5 63.Lc6  Txe7
(63...Tg8!?) 64.Kxe7 d1D
65.Txd1 Lxd1 66.Kd6 Lc2
67.Kc7 Lb1 68.a4 La2
69.Kb7 Lxb3 70.Kxa7 Lxc4
71.Kxb6 Kd4. 61.e7 Jeg
hadde totalt oversett dette
naturlige trekket. Nå vinner
hvit forsert. 61...d2 62.Lf7

Eks-studentene i ASKO
blir neste år erstattet i
Østlandsseriens 1. divi-
sjon av bohemene i Black
Knights (and White
Widows). Det har ikke
lyktes NSb å finne ut stort
om denne klubben (vi har
ikke prøvd så hardt, hel-
ler), bortsett fra at de visst-
nok skal være ganske kule
og er et slags mester-
spillernes svar på nedlagte
«Sicilianerne» (østkant-
intellektuell kaféklubb
med legendarisk med-
lemsblad). Avdelings-
seieren i 2. divisjon satt
langt inne, da bohemene
fikk hard kamp fra SK

Hadde jeg lagt inn 60...d2
først, hadde ikke dette vært
mulig. 62...Ld3 Alt er like
håpløst. Svarts problem er
at hvits konge er nærmest
h-bøndene i alle bondeslutt-
spill. 63.Lh5 Txe7 64.Kxe7
Le2 65.Lxe2 Kxe2 66.Kf6
og sorgen var stor. Jeg satt
og lurte på om sjakk egent-
lig var et spill for meg. 1-0

1911. Før toppoppgjøret
bladde alle gutta opp en
hundrelapp (eller «to halv-
litere», som de sier i Black
Knights), og vips så satt
proffe GM Kozakov på
1.bord mot president og
krumtapp i 1911, Torstein
Bae. Dette trekket fikk ikke
den helt store uttelling da
den ellers pålitelige sorte
rytter, Helge A. Nordahl,
gikk overraskende ned på
2.bord mot Lars Kjølberg.
Likefullt, den ukrainske
stormesteren holdt presi-
denten til remis, matchen
endte uavgjort, og Black
Knights snek seg foran i
sammendraget.

Opprykk for bohemklubb

I Vestlandsseriens avdeling
sør vant Randabergs 1. lag
som de ville, og reiser til
NM-finalen. Midtnorges
representant i finalen av-

gjøres i et særspill mellom
to Trondheimslag, og de
to beste lagene på
nordvestlandet, Kristian-
sund og Molde.
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Tidenes sterkeste
Østlandsserie to runder
før slutt: Halvparten av
lagene skimter lyset fra
NM-finalen, resten ser
nedrykksspøkelset i
hvitøyet. Seriesjakkens
flaggskip seiler i med-
vind.

tekst: Bjarte Leer-Salvesen
foto: Atle Grønn

Godt selskap
Broilerlagene NTG og Moss har mye av
æren for årets sportslige løft i Østlands-
serien, men seieren gikk til slutt til den
gamle storheten OSS (Oslo
Schakselskap). OSS startet forrykende
med fem strake seire. Men så var det
dette med haren og skilpadden. Major-
stuens dannede selskap ble seierssikre og
lot toppene hvile, noe som resulterte i
kort rokade på resultatlisten. Tiden da
topplagene kunne cruise inn finale-
billetten, er definitivt forbi. Eventyret fikk
imidlertid en lykkelig slutt for haren som
våknet til siste kamphelg. Etter to nye
seire havnet de fortjent på toppen av ta-
bellen.

Sølvet gikk til NTG med drømme-
paret Magnus og Simen på topp. Men
NTG imponerte også nedover bordene.

Siste helg satt
l e i e s o l d a t e n
Emanuel Berg på
fjerdebord. Den
svenske stormeste-
ren var pussig nok
plassert bak FM Es-
pen Agdestein, men
likevel: En GM på
fjerdebord. Det er
bare ett ord å si om
sånt: Klasse. Topp-
idrettsgymnasiast-
enes elevalibi – Øy-

stein Bøyum Fossum – fortsatte klatrin-
gen mot norgestoppen med en god se-
song, og seriens kvinnealibi – Silje Bjerke
– bidrog sterkt til å sikre medaljen.

Moss ute
I siste runde kunne regjerende norges-
mester Asker ha sikret seieren nær sagt
uten å løfte en finger. Få minutter etter
runde-start tilbød OSS remis på alle bord.
Den taktiske begrunnelsen for tilbudet
var at OSS stod i fare for å miste NM-
finalen med tap. Om det var god sports-
ånd eller et ønske om å knuse OSS som
veide tyngst, vites ikke, men Asker spilte
uansett videre. Uten nevneverdig hell.

Dermed måtte Chelsea-inspirerte
Moss ta til takke med fjerdeplass. Moss
har, med god hjelp fra lokale krefter, sik-
ret seg de latviske stormestrene Kengis
og Miezis. Slike østeuropeiske semi-
profesjonelle spillere henter mesteparten
av årslønnen fra ulike lands serie-
systemer. Bundesligaen er mest kjent,
men også den spanske, svenske og en-
gelske serien er forlokkende for de som
ønsker å leve av brikkeflytting. Nå er fe-
nomenet kommet til Norge. Og du kan
se det på dem – Kengis og Miezis – der
de sitter tilbakelent ved brettet. Gutta er
på jobb. Etter et solid stykke arbeid ble de
seriens toppscorere sammen med klubb-

kollega Frode Elsness. Det trehodede trol-
let burde i seg selv ha sikret finale-
billetten, men laget brakk på midten.
Synd for arrangørklubben som hadde vært
en av de ypperste favorittene finalen, og
fint for de som trengte nok et argument
for å utvide Østlandets kvote i lag-NM.

FiASKO
Tidlig i sesongen var kun én ting sik-
kert; Tempo skulle ned. Den en gang så
aktive vennegjeng-klubben har slitt i
mange år. Nå toppet det seg. Tre av run-
dene greide de sågar ikke å stille fulltal-
lig. «Det er ikke det at vi taper, som er
flaut, men måten vi gjør det på», kon-
staterte ankermann Lars Breivik da ned-
rykket var et faktum. Hva som skjer med
klubben nå, vites ikke. Men tiden da
Drammen kunne ha to lag i toppen av
seriesystemet, synes å være forbi.

ASKO slo overraskende følge med
Tempo. Akademikerne bar preg av å ha
mistet halvannen småbarnspappa
(Grønn har gått tilbake til moderklubben
OSS, og Djurhuus var bare delvis til
stede).  Men at det skulle ende i nedrykk,
var det få som hadde trodd. Sesongen
startet imidlertid katastrofalt, og selv en
respektabel sluttspurt kunne ikke hindre
degraderingen. Spillerne fikk velfortjent
sympati, dog. ASKO hører liksom med.

TTTTTrehodet troll.rehodet troll.rehodet troll.rehodet troll.rehodet troll. Nyopprykkede Moss’ sterke toppbord GM Kengis, GM Miezis og
IM Elsness gjorde sin del av jobben. Her vinner Kengis i sisterunden mot
SOSS’ ankermann, IM-kandidat Leer-Salvesen. Det holdt likevel ikke til finale-
plass for arrangørklubben av årets NM-finale.

Så nær, så nær IM-napp, men det
glapp den siste helgen for «Bompi»,
som smilte tappert da han som plas-
ter på såret fikk jobben som NSbs re-
ferent.

Les alt om OSS, MOSS, SOSS og de andre nissene i årets Østlandsserie:

Dramatikk
på høyt nivå
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Mot Strømmen
Tidsangivelsen ”det året Strømmen red-
det seg i siste liten”, må sies å være noe
upresis. År etter år ligger laget og kaver
under nedrykksstreken i åtte runder, og
hver gang får de – på mirakuløst vis –
hodet over vannet i siste spilletime. Caïssa
bor ikke i Sandefjord, men på Strøm-
men. Denne gangen reddet de åttende-
plassen med en kraftanstrengelse mot et
svekket Bergens IV. Surt for ASKO, impo-
nerende av Strømmen. Men neste år kan
det da umulig gå …

Fersk og ujevn GM
Kjetil Lie er den spilleren med best
ratingprestasjon i Østlandsserien de siste
årene, men denne sesongen var spillet
mildt sagt ujevnt. I første runde ble han
totalt utspilt i et gjørmeslagsmål av et
parti mot Stig Gabrielsen. Etter spill og
sjanser burde Stig ha sikret seg IM-napp
på førstebord, men da må han ta vare på
sjanser som denne:

Stig Gabrielsen (2225), Bergens IV
IM Kjetil A. Lie (2532), Porsgrunn

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+k+-+-0
6-+-vl-+-+0
5+-+-+-tR-0
4-zp-vL-+P+0
3+-+-+-+P0
2-+l+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Med kvalitet over og to sammenheng-
ende fribønder står hvit selvsagt til
gevinst. Hvit har kontroll på den svarte
fribonden og kan rolig spasere inn med
hvilken bonde han vil. Kort sagt; her
vinner de fleste lovlige trekk. 50.Le5?
b3 51.Lxd6?? 51.Lb2 og hvit har frem-
deles full kontroll. 51...b2! 52.Tb5 b1D
53.Txb1 Lxb1 Selv om det er lett å la
seg fortrylle av sammenhengende fri-
bønder, burde det være barnelærdom
at denne stillingen er remis. Med kon-
gen foran fribøndene og løperen i e8-
h5-diagonalen, er det ingenting hvit kan
gjøre for å komme videre. Partiet endte
remis etter ytterligere 10 trekk. ½-½

Mellomsjakk
Formannen i ærverdige SOSS, Bjarne
Zachariassen, hadde full kontroll på
mannskapet etter mye god sørlandssjakk
tidlig i sesongen. I dette partiet hang
han imidlertid ikke med i svingene. Inge
Skrondal har utviklet seg kraftig som
sjakkspiller de siste årene, noe som nylig
resulterte i bronse i Nordisk Mesterskap
for Ungdom. I diagramstillingen ned-
enfor fikk han inn en aldri så liten lek-
kerbisken:

Inge Skrondal (1860), ASKO
Bjarne Zachariassen (1822), SOSS

XIIIIIIIIY
8-tr-+-trk+0
7+p+-+-zp-0
6p+p+l+-+0
5+-zP-zp-+-0
4-+P+NsnPzp0
3zP-+Pwq-+P0
2-+Q+P+LmK0
1+-tR-+R+-0
xabcdefghy
Svart har ofret en bonde og håper å
utnytte de svake feltene rundt den hvite
kongen. Men hvit kommer ham i forkjø-
pet. 30.Tf3! Dxe2 31.Txf4! Glem aldri

verdien av en mellomsjakk! 31...De3
31...Dxc2 32.Txf8+! Txf8 33.Txc2 er
poenget til hvit. 32.Txf8+ Txf8 1-0

Deplassert
Også i år var Espen Agdestein en trofast
poengplukker for NTG. Men han må
vanligvis slite mer enn han gjorde i dette
partiet. Det er nok svært lenge siden tak-
tikeren Gustav Gudbrandsen har stått til
tap så tidlig.

Espen Agdestein (2430), NTG
Gustav Gudbrandsen (2258), ASKO
Nimzo-indisk
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+ 4.Sc3
Sc6 5.e3 0-0 6.Ld3 d6 7.0-0 e5?!
7...Lxc3 8.bxc3 e5 er en langt vanli-
gere – og sunnere – måte å fullføre
utviklingen på. 8.Sd5 Sxd5? 8...La5
er trolig en nødvendighet. Etter 9.Da4
Lb6 10.Sxb6 har hvit en liten, men
behagelig fordel. 9.cxd5 Se7 10.Da4!
Svart er utspilt ved hjelp av enkle
posisjonelle grep. Lb4 mistrives sterkt
utenfor den svarte bondekjeden, og i
mangel av andre aktive svarte brikker
avgjør dette i praksis partiet. Svart
kan riktignok sprelle noen trekk til ved
hjelp av taktiske virkemidler, men til
liten nytte. 10...c5 11.dxc6 Sxc6
12.d5! Da5 13.Dxa5 Sxa5

OSS’ IM Leif Øgaard (til venstre) holdt stand på 3. bord da NTG i 6. runde
plutselig dro en svensk GM opp av hatten. Men til tross for Øgaards halvpoeng
i sluttspillet på bildet vant NTG matchen knepent og satte press på OSS før siste
spillehelg.
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XIIIIIIIIY
8r+l+-trk+0
7zpp+-+pzpp0
6-+-zp-+-+0
5sn-+Pzp-+-0
4-vl-+-+-+0
3+-+LzPN+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy
14.Tb1! De siste trekkene til svart har
vært forserte, men det eneste han har
oppnådd er å deplassere nok en brikke
på dronningfløyen. Legg merke til at
hvit i fortsettelsen ikke har noen hast;
vinsttrekket a3 forsvinner ikke med
det første... 14...f5 15.Le2 f4 16.e4
Lg4 17.a3 Sb3 18.axb4 Resten er
teknikk. 18...Tfc8 19.Td1 Tc2 20.Ld3
Tc7 21.h3 Lh5 22.Ld2 Sd4 23.Sxd4
Lxd1 24.Se6 Lc2 25.Sxc7 Lxb1
26.Sxa8 Lxd3 27.f3 b5 28.Sc7 Kf7
29.Se6 h6 30.h4 Kf6 31.g3 1-0

Latterlig rokaderegel
Lagleder Ole Christian Moen hadde en
god sesong for OSS og var som vanlig en
av bærebjelkene i laget. Espen Lie hadde
derimot, i likhet med resten av Pors-

grunn, en sesong under pari. Dette par-
tiet karakteriserer han selv som latterlig.
I ordets rette forstand.

Ole Chr. Moen (2208), OSS
Espen Lie (2282), Porsgrunn
Alechin
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.Lc4 c6 4.Sf3
g6!? Partiet blir nå uteoretisk, men
svært interessant. 4...d6 5.d4 ville ført
til en vanligere stillingstype. 5.h4!?
Tøft. Typisk Moen, men ikke nødven-
dig. 5.d4 eller 5.Sc3 gir hvit en liten
fordel. 5...d6 6.h5 Lg4 7.hxg6 fxg6
Manglende utvikling gjør at hvit ikke
får utnyttet svarts svekkede konge.
8.Sc3 dxe5! 9.d4?! Hadde spillerne
sittet på café, ville jeg ha gitt trekket
utropstegn... 9...Lg7 10.dxe5 Sxc3

XIIIIIIIIY
8rsn-wqk+-tr0
7zpp+-zp-vlp0
6-+p+-+p+0
5+-+-zP-+-0
4-+L+-+l+0
3+-sn-+N+-0
2PzPP+-zPP+0
1tR-vLQmK-+R0
xabcdefghy
11.Lf7+!? 11.Dxd8+ Kxd8 12.Sg5
Sd5 13.Sf7+ Kd7 14.Sxh8 Lxh8 15.f4
h5 bør vinne for svar t. 11...Kxf7
12.Sg5+ Ke8 13.Dxg4 h5 Bedre vir-
ker 13...Lxe5 14.Txh7 Txh7 15.Sxh7
Dd7 16.Dxg6+ Kd8. Hvit kan fremde-
les ikke ta tilbake offiseren på c3.
14.Df3 Dd5 15.Dxc3 Dxg2!? Det er
trekk som dette som får motstande-
ren til å lure på om du sitter med Fritz
på innerlommen. Espen Lie har imid-
lertid innledet en gal – for ikke å si
ulovlig – plan. 15...Dxe5+ 16.Dxe5
Lxe5 17.f4 gir hvit litt, men trolig ikke
tilstrekkelig, kompensasjon for bon-

Respekt for storebrorRespekt for storebrorRespekt for storebrorRespekt for storebrorRespekt for storebror..... FM Espen er
høyt verdsatt hos NTG og plasseres på
bordet foran GM Emanuel Berg.

den. 16.Tf1 Sd7 17.f4

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7zpp+nzp-vl-0
6-+p+-+p+0
5+-+-zP-sNp0
4-+-+-zP-+0
3+-wQ-+-+-0
2PzPP+-+q+0
1tR-vL-mKR+-0
xabcdefghy
17...Kf8? I denne stillingen rokerte
Espen kort, et trekk Ole Christian for-
ståelig nok ikke ville godta. Espens
plan hadde lenge vært kort rokade
fulgt av Lxe5, men i kampens hete
glemte han fullstendig kongens tidli-
gere luftetur. Som om ikke dette var
nok, kom han etter en tenkepause på
at han hadde rørt kongen... 18.Dd3
Dd5 19.Dxg6 Th6 20.Df5+ Tf6 Taper
uten kamp, men hvit står best også
etter Ke8. 21.Sh7+! Kg8 22.Sxf6+
exf6 23.Le3 Sf8 24.Td1 Da5+ 25.Td2
h4 26.Tg1 fxe5 27.Df6 Dc7 28.Tdg2
Svart kaster inn håndkleet i frykt for
den hvite kanonen i g-linjen. 1-0

OSS’ lagleder Ole Chr. Moen tok selv
mange viktige poeng, men hadde også
tid til en bekymret mine for lag-
kameratene. I den avgjørende siste-
runden mot Asker satset han på
«svenskeimporten» Mats Persson på
6. bord. Ingen grunn til engstelse –
svensken «fokuserte på arbeidsopp-
gavene» og vant greit.



30

Om å spille mot Simen
Simen er bedre enn deg
og meg, kjære leser. Men
plasserer vi brikkene
riktig, har vi vel en
sjanse?

av Atle Grønn

Han er så god at han har et navn – et
fornavn, Simen. Tidligere var han en
glad amatør («verdens beste amatør» –
Kasparov 1989). Nå er verden snudd på
hodet. Kasparov er blitt amatør, og Si-
men er proff. Eller mer presist: Simen
lever ikke av å spille sjakk, men av å være
sjakkspiller. Som «sjakkproffkollega»
Gausel sa det en gang: «Skulle jeg ha
levd av det jeg tjener på å spille, hadde
jeg bodd i en campingvogn» (NSb nr. 4/
2001).

Simen passer kanskje ikke helt inn i
Lugovojs sjakkvirkelighet «proff vs. ama-
tør» (NSb nr. 1/2005). Men hovedsaken
er at Simen – i vår beskjedne norske
målestokk – er, var og forblir fryktelig
god. Og nå som han har tatt steget ned
til sjakkfolket og overlatt stjernestatusen
til den nye generasjonen, er sjansen for
å møte ham over brettet høyst reell for
mange av oss. Derfor er ikke emnet for
denne artikkelen så snevert som det kan
synes. Blir den godt mottatt, står opp-
følgerne i kø («Om å spille mot Leffi»
osv.)

Ikke sånn
Jeg fikk sjansen i årets Østlandsserie.
Trekkene etterlater imidlertid et så be-
skjedent inntrykk at kommentarer blir
nærmest overflødige, men av allmenn-
preventive hensyn gjengir jeg partiet i
korthet:

GM Simen Agdestein (2592), NTG
Atle Grønn (2363), OSS
Østlandsserien (6), 2005
Russisk
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.Sxe5
0-0 5.Le2 Te8 6.Sd3 Lxc3 7.dxc3

Sxe4 8.Sf4! Her hadde jeg litt uflaks.
Også sterke spillere har huller i
åpningsrepertoaret, påpekte Lugovoj.
Og det gjelder i høyeste grad Simen.
Jeg trodde jeg hadde lurt ham med
mitt åpningsvalg, men ble selv lurt da
det viste seg at Simen kjente nettopp
denne stillingen fra analyser med ung-
dommene Carlsen og Hammer (akku-
rat den analysesesjonen er faktisk
beskrevet i «Sjakkvidunder»). Tekst-
trekket er Magnus’ forslag på bak-
grunn av at sjablongtrekket 8.0-0 tilla-
ter 8...d5 med utlikning. 8...Sa6!? Par-
tiets kreative høydepunkt fra min side.
Herfra går det bare nedover. 9.0-0
Sac5 10.f3 Sf6 11.c4 De7?! Håpet
om å utrette noe i e-linja er illusorisk.
12.Tf2 a5 13.Lf1 Ta6? Motviljen mot
å utvikle løperen på c8 og isteden
trikse i a-linja var et svært uheldig for-
søk på å være «dyp», inspirert av heste-
hoppet til samme felt noen trekk tidli-
gere. 14.Sd5 Sxd5 15.cxd5 Tg6 Et-
ter dette offside-trekket står jeg til tap
ifølge GM Djurhuus i Aftenposten (hvit
har e-linja, løperparet, sentrum og alt
spillet på begge fløyer). Den samme
følelsen hadde også spillerne. 16.Lf4
d6 17.Te2 Dd8 18.Txe8+ Dxe8
19.Dd2 b6 20.Te1 Dd8 21.a3 Ld7
22.b4 axb4 23.axb4 Sa4 24.Ld3 f5
25.Le3 b5 26.Ld4 Da8 27.Te7 Dxd5
28.Df4 c5 29.Txd7 cxd4 30.Lxf5 Tf6
31.Dg5 Dxf5 32.Dxg7# 1-0

Hvit trengte ikke gjøre et eneste godt trekk,
men utnyttet klasseforskjellen for alt den
var verdt. Hva kan vi lære? Jeg gjorde en
klassisk feil – jeg lot meg nedspille
posisjonelt.

Lugovoj mente at amatøren har lite
å hente ved «å spille flatt på remis».
Ikke for å skryte, men nå spilte ikke jeg
på remis, det bare ser slik ut. Faktisk var
Simen ute etter remis da han skulle i
bryllup kl. 1600 samme dag (hvorfor sa
han ikke det med en gang, så skulle jeg
øst av min generøsitet). Men han fikk
det for lett, og mattet meg i god tid før
polonesen. Uansett, jeg spilte i sannhet
flatt. Det ble så altfor enkelt for proffen.

Sånn ja
Vi er vant til å tenke på Simen som Nor-
ges beste grisespiller (nå med litt kon-
kurranse fra Kjetil A. Lie – «an expert
on swindling», ifølge Simen i New In
Chess), Norges beste taktiker osv. Dette
stemmer nok, men han er samtidig Nor-
ges beste posisjonsspiller (nå med kraf-
tig konkurranse fra Magnus). Og i val-
get mellom to onder må vi underdogs
prøve en taktisk gjørmebryting. Som

Lugovoj innrømmer i sin artikkel, GMene
liker ikke å bli angrepet! De liker ikke
gris (bortsett fra Kjetil, da). Vår Østlands-
seriereferent viste hvordan det skal gjø-
res:

Bjarte Leer-Salvesen (2369), SOSS
GM Simen Agdestein (2592), NTG
Østlandsserien (7), 2005
Engelsk
1.c4 e5 2.g3 f5 3.Lg2 Sf6 4.Sc3 Lb4
5.Sd5 Sxd5 6.cxd5 0-0 7.Sf3 d6 8.0-
0 Kh8 9.d4 e4 10.Sg5! Framover!
10...La5 11.f3 exf3 12.Txf3 Lb6 13.e4
h6 14.Se6 Lxe6 15.dxe6 fxe4? «Det
hender at stormesteren [...] mister ob-
jektiviteten og tar for stor risiko. Det

“ Alle gjør feil, særlig jeg.
Simen i VG

Spilte til matt.Spilte til matt.Spilte til matt.Spilte til matt.Spilte til matt. Jeg rakk å ta et bilde
av ham før det var over.
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er da amatøren må gripe sjansen, men
det kreves maksimal konsentrasjon.»
(GM Lugovoj).

XIIIIIIIIY
8rsn-wq-tr-mk0
7zppzp-+-zp-0
6-vl-zpP+-zp0
5+-+-+-+-0
4-+-zPp+-+0
3+-+-+RzP-0
2PzP-+-+LzP0
1tR-vLQ+-mK-0
xabcdefghy
16.Lg5!! Dette trekket kom som lyn
fra klar himmel, ifølge Simen.  16...De8
Alternativet 16...hxg5 17.Txf8+ Dxf8
18.Dh5+ Kg8 19.Lxe4 Lxd4+ 20.Kh1
g6 21.Dxg6+ Dg7 22.Dxg7+ Lxg7
23.Lxb7 vinner for hvit. 17.Txf8+ Dxf8
18.Dh5 Sc6 19.Lxe4 Sxd4 20.e7 De8
21.Dxe8+ Txe8 22.Lg6 Txe7 23.Lxe7
Sf5+ 23...Sc2+ er farlig da springeren
blir veldig deplassert på a1. 24.Kg2
½-½

Så får man heller tilby remis når stillin-
gen klarner opp. Simen forsvarte seg bra
i partiet ovenfor, men det var neppe en
behagelig opplevelse.

Tempos gravøl
Tempos ankermann Lars Breivik hadde
et halvt poeng av åtte i årets serie, hvorav
fem tap mot stormestre. Men i siste
runde fikk han brukt favorittresepten –
angrepssjakk.

Lars Breivik (2208), Tempo
GM Simen Agdestein (2592), NTG
Østlandsserien (9), 2005
Dronningbondespill
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Lg7
5.e3 0-0 6.Le2 b6 7.Se5 Lb7 8.h4 En
variant utviklet av den engelske GM
Mark Hebden, en proff med åpne tur-
neringer og knock-out-seire mot ama-
tører som sin spesialitet. 8...Se8 Si-
men undervurderer faren. 9.h5 f6

XIIIIIIIIY
8rsn-wqntrk+0
7zplzp-zp-vlp0
6-zp-+-zpp+0
5+-+psN-+P0
4-+-zP-vL-+0
3+-sN-zP-+-0
2PzPP+LzPP+0
1tR-+QmK-+R0
xabcdefghy
10.Sxg6 Breivik bebreidet seg selv
etter partiet for å ha brukt en hel time
på dette trekket. Slike trekk er alltid
gode og bør spilles direkte. «Hvis det
dukker opp en sjanserik, men risiko-
fylt offermulighet – hvorfor ikke friste
skjebnen?» (Lugovojs råd til amatøren).
Breiviks problem var imidlertid at fris-
telsene ble for mange. 10.hxg6 ser
også livsfarlig ut for svart. 10...hxg6
11.hxg6 f5 Det eneste som hindrer
direkte kollaps, à la 11...Sd7? 12.La6!
Lxa6 13.Dh5. 12.Ld3 e6 13.g4! Et
nøkkeltrekk i Breiviks plan, et trekk
han alltid får inn som hvit når han er i
form (jf. også den lovende angreps-
stillingen i Breivik-Lugovoj, NSb nr.1/
2005). 13...fxg4 14.Dxg4 Dd7 15.0-
0-0 15.Dh3! Sf6 16.Lxc7! er det en-
kleste ifølge materialistene Simen &
Fritz. 15...e5! Simen kan dette med
motspill. 16.Dh5 Txf4 17.exf4 Å ta
tårnet er selvsagt nærliggende, men
hvit hadde faktisk tid til 17.dxe5! Txf2
(17...Tb4 18.a3!) 18.Dh7+ Kf8 19.Tdf1
som påpekt av VG-spaltisten. 17...e4
18.Le2 Sf6 19.Dg5 Sc6 20.Lb5 a6
21.Lxc6 Lxc6 22.Th4 Kf8? Simen har

her en dårlig periode. «En taktisk ba-
talje øker muligheten for feil» (Lugovoj).
23.Tdh1 Ke7 24.De5+ Kf8 25.Dg5
Te8? Etter 25...Ke7 kunne svart i hvert
fall håpe på trekkgjentakelse, men «det
hender at stormesteren i sin iver etter
å vinne mister objektiviteten og tar for
stor risiko» (Lugovoj). 26.Th8+ Sg8
27.T1h7 Te7 28.f5 Lxh8

XIIIIIIIIY
8-+-+-mknvl0
7+-zpqtr-+R0
6pzpl+-+P+0
5+-+p+PwQ-0
4-+-zPp+-+0
3+-sN-+-+-0
2PzPP+-zP-+0
1+-mK-+-+-0
xabcdefghy
«I denne stillingen gjorde jeg et suve-
rent trekk. Jeg tilbød remis!» (Simen).
Med klaffen hengende ble Breivik usik-
ker og aksepterte tilbudet. Det ville
være en fornærmelse mot Tempo-
spilleren å fortelle ham at han burde
ha spilt videre. Det visste han selv-
sagt også da tilbudet kom, men sjakk
er en psykologisk krig som i noen til-
feller må vinnes flere ganger i et og
samme parti, og mot Norges beste
forsvarskjempe holdt det ikke helt inn
denne gang. Hvit vinner i alle varianter
på brettet: 29.Txh8 Kg7 (29...Tg7
30.f6) 30.Th5! Dd6 (Hvit truet f6+ fulgt
av Dh6+.) 31.Th7+ Kf8 32.g7+ Ke8
(32...Kf7 33.Dh5+ Kf6 34.Dg6#)
33.Th8 Kf7 34.Dh5+ Kxg7 35.Dh7+
Kf6 36.Dg6# ½-½

Moralen får bli at kampen på sjakkbret-
tet tross alt er mye psykologi («Lasker-
Elseth-doktrinen»). Man må våge å ta
sjanser og ta vare på sjanser som dukker
opp, spesielt mot sterkere spillere. Skulle
man få inn et stikk, starter neste fase:
Realiseringen. Den er heller ikke enkel,
som vi så ovenfor, for Simen og hans
like vil bruke alle lovlige midler for å
frarøve deg et halvpoeng eller to. Og nå
er det plutselig du som føler presset. For
denne fasen har jeg bare ett råd: gjør for
all del ingen feil ... Nei, sjakk er ikke
enkelt.

Impulser utenfra.Impulser utenfra.Impulser utenfra.Impulser utenfra.Impulser utenfra. Breivik ankom
Diakonhjemmet direkte fra en åpen
stormesterturnering i Linares der
Kasparov ble studert på nært hold.
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Bobby FischerBobby FischerBobby FischerBobby FischerBobby Fischer (62) har holdt et sirkus
gående i en mannsalder, men vil nå en-
delig kunne finne roen på Sagaøya, som
Islands tiende stormester. Island strek-
ker seg langt for ytterliggere å ydmyke
resten av verden på statistikken «antall
innbyggere per GM», og har utstyrt Bobby
med islandsk statsborgerskap. Dermed
slipper Bobby ut av japansk varetekt og
unngår samtidig å havne i amerikanske
hender.

Vasilij SmyslovVasilij SmyslovVasilij SmyslovVasilij SmyslovVasilij Smyslov (84) har skapt et stort
problem som har hjemsøkt norske sjakk-
spillere fra jul til påske:

Patt er alltid artig, men for øvrig ingen
udelt tiltalende studie. Nå er imidlertid
variantmarerittet endelig over.

Løsningsforslaget som ble innsendt
av Øystein Hole, er mildt sagt impone-
rende og langt mer omfattende enn de
ufullstendige variantene som oppgis i det
russiske tidsskriftet ”64”, der studien ble
publisert. Det skulle være unødvendig å
si at sluttspillvirtuosen Øystein Hole (33)
fra ASKO vant denne avdelingen. Bok-
premie er tilsendt.

Julenøtter
- det løste seg til slutt

Hvem skal  ut?Hvem skal  ut?Hvem skal  ut?Hvem skal  ut?Hvem skal  ut? Øystein Hole
(han uten slips) er den eneste
som er konstruktiv og bidrar til
å løse problemer, mens de to
andre gjør alt for å skape dem.

Løsning julenøtt 2
(fra NSb nr.6/04)
1.Ke2 1.Kg1? Sg3! 2.hxg3 a5 3.Kf2
b5 4.Ke3 Kd5 og svarts bønder be-
gynner å rulle.; 1.g4? Sg3+ 2.hxg3 a5
3.Ke2 Kd5 og hvit mangler totalt mot-
spill på liknende vis som i forrige vari-
ant. 1...Sg3+ Alternativene er: a)
1...c5? 2.Kf3 b5 3.g4 b4 4.h4 c4 5.h5
c3 6.h6 gxh6 7.gxh6 Kf6 8.h7 Kg7
9.Kg2 vinner for hvit (Hole) siden svart
før eller siden må spille b3 eller c2 og
dermed tillate Lxc3/Lxe5+.; b) 1...Kf5?
2.Ke3 (2.Kf3 e4+ er ikke like overbevi-
sende) 2...a5 3.g4+ og svart kan velge
mellom tre g-bønder: b1) 3...Kxg4
4.Lxe5 Kxg5 5.Lxg7 Kxg6 6.Le5 a4
7.Lc7 b5 8.Ld6 Kf5 9.Kf3 Ke6 10.Lf8
Kd5 11.h4 c5 12.h5 b4 13.h6 b3
14.h7 b2 15.h8D b1D 16.Dh5+ med
remis (Hole); b2) 3...Kxg5 4.Lxe5 Kxg6
5.Lc7 b5 6.Lxa5 Kg5 7.Kf3 Kh4 8.Lb4
Kh3 9.Ld6 c5 (9...g6 10.g5) 10.Lxc5
Kxh2 11.g5 g6 12.Lb4 Kh3 13.Ld6
trekktvang (Hole); b3) 3...Kxg6 4.Lxe5
b5 5.Kf3 (5.Lc7 a4 6.Ld6 Kxg5 7.Kf3
Kf6 8.h4 Ke6 9.Lf8 g6 10.h5 gxh5
11.gxh5 Kf5 12.Kg2 Kg5 13.h6 Kg6
14.Kxh1 c5 15.Lxc5 Kxh6 16.Kg2 er
også godt nok.) 5...b4 6.h4 a4 7.Ld6
b3 8.La3 c5 9.Ke3 Kf7 (9...Sg3 10.Kd3
Sf1 11.Lxc5 Sh2 12.Kc3 Sxg4 13.Ld4
Sh2 14.Kb4 Sf3 15.Lc3 med remis
(Hole).) 10.Kd2 Sf2 11.h5 ser ut som
remis (Hole). 2.hxg3 b5 Alternativet
2...a5 skapte lenge trøbbel for Hole på
grunn av følgende variant: 3.Kf3 Kd5
4.Kg4 Ke4 5.Lc3 a4 6.Kh5 a3 7.g4
a2 8.Le1 a1D 9.Lh4 Da8! (9...Df1
10.g3 Df4! vinner nok også.) 10.g3

hvit trekker og holder remis
Smyslov 2004 (dedisert til Fischer)

Dh8#. Men så kom det en ny e-post fra
Hole til redaksjonen med budskapet
«Eureka!». 5.Lc3? byttes ut med 5.Lb2!
(eller 5.Kh5! med trekkomkastning)
5...a4 6.Kh5 b5 (6...c5 7.g4 b5 8.Lc3
a3 9.Le1 a2 10.Lh4 a1D 11.g3 med
patt – Smyslovs egen hovedvariant)
7.La3! Kd5 8.Lf8 a3 9.Lxg7 (9.Lxa3
c5 10.Lc1 b4 11.g4? (11.Ld2! holder
muligens.) 11...c4 12.Ld2 c3 13.Le1
c2 14.Lh4 c1L 15.g3 Lf4 16.gxf4 exf4
17.Le1 f3 18.Kh4 b3 19.Lc3 f2 og
svart vinner) 9...a2 10.Lxe5 Kxe5
11.g7 a1D 12.g8D med remis
(Smyslov/Hole); 3.Kf3 Kd5 3...Kf5
4.g4+ Kxg6 5.Lxe5 a5 6.Lc7 a4 7.Ld6
er bra for hvit (Hole); 3...b4? 4.Ke4 a5
5.Lxe5 a4 6.Lxg7 a3 7.Lf8 a2 8.Lg7
b3 9.Lf6 vinner for hvit da svart til slutt
må flytte kongen hvoretter hvit spiller
g6-g7-g8D (Hole). 4.Kg4 Ke4 5.Lc3 c5
6.Kh5 b4 7.Le1 b3 8.g4 b2 9.Lh4 b1D
10.g3 med patt (Hole).

Symbolikken er omtrent som følger: Den
sorte rytter (Fischer) er trengt opp i et
hjørne (h1). Herfra lokkes han ut med
makt, forvandles til en heselig hvit
kvadruppelbonde, før den hvite majeste-
ten (de gode krefter representert ved sjakk-
elskende og GM-kåte islendinger) skaper
seg en uinntakelig festning. Spørsmålet

er altså hvor Kongen slår seg ned, og
svaret er omtrent som følger:
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Jeg er amatør på området og har stor
glede av å løse oppgaver. Jeg har også
dristet meg til å lage en liten oppgave
med hjelpematt i tre trekk. I hjelpematter
skal svart trekke først, og hvit setter svart
matt etter at begge har gjort det fore-
skrevne antall trekk. Her er oppgaven:
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-sN-+-+0
5+-+-sn-+-0
4L+-+nmk-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+KsN0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Hjelpematt i 3 trekk
original for NSb.
0...Sc6 1.Sb7 Ke5 2.Sf3+ Kd5 3.Lb3#.

Dette er en modellmatt fordi ingen av
feltene omkring kongen er dekket av mer
enn én brikke og fordi alle brikkene unn-
tatt den hvite kongen deltar i mattbildet.
Motivet er geometrien i sluttstillingen.

Kunstsjakk blir ofte møtt
med stor skepsis blant
sjakkspillere som primært
er fokusert på kampen
over brettet. Imidlertid er
alle sjakkspillere sterkt
opptatt av det estetiske
moment.

av Per Ofstad

Om man vinner på tid eller ved at mot-
standeren bukker i vunnet stilling, går
man litt stillere i dørene enn når seieren
kommer ved en vakker kombinasjon el-
ler et drepende stille trekk. De vakre par-
tier finner veien til sjakkspaltene. Vakre
studier blir akseptert fordi disse ligger
nærmere spillet enn oppgaver med matt
i 3 trekk, som kan være svært sære.

Enda mindre akseptert er oppgaver
med hjelpematt. Det strider mot spillets
natur å hjelpe motstanderen til å sette
seg matt. Målet virker meningsløst.
Imidlertid inneholder også slike oppga-
ver vakre momenter som selv en garvet
turneringsspiller vil ha glede av.

Det syvende EM for lag i Dresden ble det
sterkeste noen sinne. Norges førstelag,
som bestod av IM Svein Johannessen,
Ragnar H. Hoen, Erling Kristiansen og
Vidar Taksrud, var rangert som nr. 11,
mens det norske andrelaget (Karl W.
Strand, Richard Wicklund-Hansen, Kjell
M. Haug og Leif Kverndal) var rangert
som nr. 28.

Det ble en meget dramatisk kamp
om førsteplassen mellom Catalonia
(Spania), Sveits og Tyskland. I møtet med
Spania tapte Viktor Kortsjnoj på tid mot
Orestes Rodriguez da han ikke hadde
forstått tidsangivelsene på de nye urene.
Dermed ble Tyskland europamestre, på

Er hjelpematter sære ting, så er vel
”hjelpepatter” hakket verre. Nytteverdien
måtte være som et hjelpemiddel i turne-
ringer hvor det ikke er tillatt å bli enige
om remis. Imidlertid har jeg også moret
meg med å lage en liten hjelpepatt i 2
trekk. Som ved hjelpematt er det svart
som begynner. Svart gjør 2 trekk, og hvit
setter svart patt med sitt 2. trekk. Her er
den:
XIIIIIIIIY
8L+-+-+-+0
7+R+N+-+-0
6-+n+-+-+0
5+-+-vl-+-0
4R+r+k+K+0
3+-+p+-+-0
2-+-zP-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Hjelpepatt i 2 trekk
original for NSb.
0...Sd4 1.Sb6 Tc6 2.Te7 patt.

Dette er en ”modellpatt”. Alle brikkene
er nødvendige for pattbildet, og ingen
felter er overdekket. Før hvits siste trekk
(Te7) hadde svart hele 22 muligheter.

Senior-EM for lag

kvalitet foran Sveits. Norge gjorde en ut-
merket innsats med en solid 6. plass.
Andrelaget må også si seg rimelig for-
nøyd med 25. plass.

Erling Kristiansen gikk gjennom tur-
neringen uten tap og endte med 5 poeng.
Toppscoreren på det norske laget ble Rag-
nar Hoen med 5½. Debutant på laget,
Vidar Taksrud, gjorde en utmerket tur-
nering og endte også på 5 poeng. For
andrelaget var det Karl W. Strand og Leif
Kverndal som dro det meste av lasset, og
Leif Kverndal endte til slutt på 5 poeng.
Karl W. Strand fikk 4 på førstebord, mot
motstandere kun med ELO godt over
2000.

Vi bringer her en fin avslutning fra andre-
lagets ankermann:

Karl W. Strand, Norge II
Gerd Appelt, Deutche Bahn AG

XIIIIIIIIY
8-mk-+r+-+0
7+p+-+-zp-0
6pwq-vl-zp-zp0
5+-+-+-+-0
4P+Q+P+-+0
3+P+-+NzPP0
2-+R+-zPK+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
31.Df7! Te7? 32.Dg8+ Ka7 33.Tc8
Db4 34.a5! Dxa5 35.Ta8+ Kb6
36.Dd8+ 1-0

av Richard Wicklund-Hansen

Hjelp – jeg vil bli matt (og patt)!
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Sverre Haugjord, æresmedlem i Dram-
mens Schakklub siden 1990, fylte 75 år
20. februar. Sverre er en av dagens unge
eldre som er i full aktivitet og overrasker
med alderen. Han og kona Turid driver
forretningen Husfliden i Drammen sen-
trum, og Sverre er en trofast klippe i
klubben. På årsmøtet noen dager før
bursdagen gikk han riktignok av som
kasserer etter svært mange år og ut av
klubbens styre etter cirka 40 års sam-
menhengende tjeneste. Han har vært med
i styret det aller meste av tida siden han
kom til både byen og Drammens
Schakklub i 1954.

– Noen måtte ta seg av styre og stell,
kommenterer Sverre. Han framhever det
nære samarbeidet gjennom mange år
med Anders Hauge (86) som også var en
drivende kraft i skolesjakken. Sverre var
selv sjakklærer på Øren skole i en 10-
årsperiode.

mester tre ganger. 40 år senere har han
rundt 1500 i rating og nærmer seg tusen
ratede partier.

Sverre er født og oppvokst i Alta og
lærte å spille sjakk under krigen av to

Bedriftssjakken er en
salig blanding av mester-
spillere og amatører, av
alvor og hyggestunder på
tvers av laggrensene.

av Ole J. Valaker

Lekker servering og utsikter til utagerende
feiring frister også mange sterke spillere
til å bruke onsdager på å spille uratede
partier. Rundt regnet er 200 spillere –
mange av dem er ikke medlemmer i NSF
– innom i løpet av sesongen, fordelt på
to divisjoner. Turneringen er åpen for
alle bedrifter i Oslo-området. Bedrifts-
sjakkens styrke er først og fremst stor
spennvidde. Her møtes konge og knekt,
ung og gammel, mester og amatør. Og
prestisjen er stor: Gleden i Telenor Nexans
over å unngå nedrykk var så stor at lag-

kaptein Bjørn Havaas nærmest sprang
ut på bar etter finalerunden. Der kunne
han for øvrig skåle med spillere fra TV2/
Nettavisen, som nettopp hadde slått
Nexans. Havaas utmerket seg også med
å bruke mangfoldige tusen kroner på et

proft arrangement i det prangende Tele-
nor-bygget på Lysaker. Havaas & co fikk
lønn for strevet til slutt da de berget plas-
sen etter en thriller, der hele fem lag
endte på 6 lagpoeng. SSB og Philips/
Sjøtrygd – to gamle travere i bedrifts-
sjakken – må derimot gå den tunge veien
ned. Men veien opp igjen er i hvert fall
lettere etter at reglene ble endret før denne
sesongen. Nå rykker to lag opp og to ned.
I andre enden av 1. divisjon var Posten –
med IM-kandidat Bjarte Leer-Salvesen på
topp – og TV2/Nettavisen i særklasse.
Posten tapte innbyrdes oppgjør, men vant
mot alle de andre og gikk dermed til
topps i årets serie.

PS! Et pussig poeng: Bjørn Røst ble
toppscorer i 1. divisjon med 7/7 – men
tok 0/2 på Posten II i 2. divisjon.

Sverre Haugjord er også en habil
sjakkspiller. I en periode på 60-tallet var
han kanskje best i klubben og ble klubb-

Sjakkmoro for konge og knekt

Sverre Haugjord 75 år eldre brødre. Asbjørn spilte korrespon-
dansesjakk inntil tyskerne stoppet denne
mistenkelige aktiviteten, og ble siden en
toppspiller i bridge. Arne ble senere en
markant spiller i Kristiansand Sjakklubb.

75-årsjubilanten Sverre er ekstra ak-
tuell som en særdeles positiv bidragsyter
til den store sjakkfestivalen i Drammen
gjennom romjul og nyttår. Ikke bare var
kassereren entusiastisk til å satse litt stort
ved en 100-årsmarkering, men samtlige
ti dager deltok han for fullt i kiosksalget
der behovet var stort, og enda dagen etter
hadde sannelig han og kollega Leif
Edvardsen fått alt perfekt på plass i god
tid til simultanoppvisningene med
Khalifman under ”Sjakkens dag” på
Torget Vest Shoppingsenter. Mens en litt
småbekymret leder av organisasjons-
komiteen ringte rundt for å sjekke om vi
hadde kontroll på materiell, plakater og
det hele, var hederskarene allerede på
plass og hadde satt opp sjakktilbudet med
stil. Gratulerer med vel overstått!

Øystein Brekke

Valaker – leder av Sjakkalliansen og
spillende lagleder for TV2/Nettavisen.

Foto: Ragnar Edvardsen
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Velkommen til en flott og annerledes sommersjakk:

Drammen hurtigsjakk Master Grand Prix 2005
Lørdag 4. juni på Bragernes torg midt i Drammen sentrum

«Sjakkalliansen Buskerud» følger opp suksessen fra den store sjakkfestivalen
med en 7 runders hurtigsjakkturnering i Norges Grand Prix og høyeste poengskala
i alle klasser (= MGP). Betenkningstid 20 minutter pr. spiller pr. parti.

Gruppe A:  Rating 1250 og høyere.
Gruppe B:  Under 1250 eller ingen rating.

Pengepremier:
Gruppe A: kr. 2500 - 1200 - 800 - 400 +
kr. 1000 til bestemann med rating under
1750 (pr. juni ’04 = klasse 2)
Gruppe B: kr. 1000 - 700 - 400

Merk: Premier til beste halvdel (ikke bare 1/3) i
hver NGP-klasse og til alle miniputter og lilleput-
ter. I gruppe B kan også spillere delta som bare
er medlemmer i USF.

Startavgift:
Voksne kr 250, junior kr 200, lilleputt kr 120,
GM/IM/WGM gratis.

I tillegg blir det en gruppe for ferske barnesjakk-
spillere, med startkontingent kr. 100 og premier
til alle.

Frammøte:
Senest kl. 10.00, spillestart kl. 10.30.
Premieutdeling kl. 16.15.

Vi spiller på den fine utendørsscenen i hjertet av
Drammen og i godt vær dessuten nede på torget
ved siden av. Etter behov flytter vi endel partier
inn i lokaler rett ved siden av torget. Det er bare 5
minutter å gå (over brua) fra Drammen jernba-
nestasjon til spillestedet. Ellers skilting til Parke-
ringshus på tre sider av Bragernes torg, i umid-
delbar nærhet.

Påmelding:
Innen tirsdag 31. mai på hjemmesiden
www.buskerudsjakk.org eller til Øystein
Brekke, e-post: oeystei@online.no,
tlf. 9118 9190. Etteranmelding fram til start
med kr. 50 ekstra startavgift.

For eventuell overnatting anbefaler vi festivalarenaen
Rica Park Hotel Drammen, tlf. 32 26 36 00.

Velkommen tilbake i ”Sjakkbyen Drammen”!!

Lørdag etter spillet har vi ”Sjakk-kro”
like i nærheten med mulighet for å se
bildeshow fra de begivenhetsrike dagene
under Drammen internasjonale sjakk-
festival.

Vi inviterer også alle til
”mimrekveld” etter sjakkfestivalen –
med bildeshow – på Rica Park Hotel
fredag 29. april
og starter med middag kl. 18.00.
Pris fra kr. 99,- med kaffe.
Påmelding: Lars Hjelmås, tlf. 93429044,
e-post: lars.hjelmaas@ricoh.no
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Sammenlagt
etter Påskefestivalen

Klasse Mester
1. Sjur Ferkingstad, Sevland 88
2. Kjetil A. Lie, Porsgrunn 60
3. Hallvard Ådnøy, Follo 5 1
4. Øystein Dannevig, OSS 51
5. Kjetil Stokke, Fana 49

Klasse 1
1. Joachim Berg-Jensen, Porsgrunn 100
2. Ivar Areklett, Hauge 58
3. Per Omtvedt, Stjernen 57
4. Christian Harstad, OSS 54
5. Øyvind Normann, Bergens 47

Klasse 2
1. David Lilleøren, Lørenskog 96
2. Nicolai Getz, OSS 81
3. Pål Kristian Levang, Hauge 71
4. Thomas Bryn, Molde 58
5. Kristian Aandal, Porsgrunn 55

Klasse 3
1. Frode O.O. Urkedal, SK 1911 91
2. Brede Hagen, NTG 64
3. Tore Narvøy, Porsgrunn 56
4. Anders G. Hagen, Våler 52
5. Carl Chr. Aarnes, Nordstrand 49

Klasse 4
1. Marius Fjellheim, ASKO 55
2. Tor Petterson, Porsgrunn 55
3. Line Jin Jørgensen, Sevland 53
4. Kristian Næss, Stjernen 49
5. Endre Larsplass, SK 1911 48

Klasse 5
1. Timmie Nygaard, Porsgrunn 89
2. Dennis Nygaard, Porsgrunn 65
3. Katrine Tjølsen, Bergens 65
4. Jathavan Suntharalingam, OSS 62
5. Andreas Strand, Modum 40

NTG GP, Bekkestua 22.-23. januar
Gr. A: 1. Frode Lillevold, Strømmen 4/5, 2. Svetoslav Mihailov, NTG 3½, 3. Joachim Berg-
Jensen 3 (10 deltakere)
Gr. B: 1. Roy Brokvam, Lillestrøm 4, 2. Thomas Bryn, Molde 4, 3. David Lilleøren,
Lørenskog 3½ (24 deltakere)
Gr. C: 1. Helge Fjellestad, SK 1911 4½, 2. Konstantin Govatsmark, Akademisk 4, 3.
Bendik Berntsen-Øybø, SK 1911 3 (11 deltakere)

Nord-Odal Vinter-GP, 19.-20. februar
Gr. A: 1. Bjørn Haveland, Bærum 4/5, 2. Christian
Harstad, OSS 3½, 3. Ole Smeby, Kongsvinger 2½ (6
deltakere)
Gr. B: 1. Stian Lensebakken, Nord-Odal 4, 2. Tor Sverre
Risø, Nord-Odal 3½, 3. Anders G. Hagen, Våler 3 (6
deltakere)
Gr. C: 1. Øyvind Lensebakken, Nord-Odal 4½, 2. An-
ders Stanghelle, Nord-Odal 3½, 3. Ada Mellem, Våler 3
(6 deltakere)

Porsgrunn GP, 25.-27. februar
Gr. A: 1. IM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 4/5, 2. Joachim
Berg-Jensen, Porsgrunn 4, 3. Lars Hjelmås, Drammen
3½ (12 deltakere)
Gr. B: 1. David Lilleøren, Lørenskog 4½, 2. Pål Farmen,
Caïssa 4, 3. Jostein Kauserud, Stjernen 4 (22 delta-
kere)
Gr. C: 1. Andreas R. Angeltveit, Porsgrunn 4, 2. Timmie
Nygaard, Porsgrunn 3½, 3. Truls Ljådal, Porsgrunn 3½
(18 deltakere)

Torghatten GP, 12.-13. mars
Gr. A: 1. Sjur Ferkingstad, Sevland 5/5, 2. Lars Even
Andersen, Black Knights 3½, 3. Svein H. Endresen,
Brønnøysund 3½ (18 deltakere)
Gr. B: 1. Gunnar A. Moe, Nærøy-NSF 4½, 2. Ole Jacob
Johnsen, Nittedal 4, 3. Geir-Ove Olsen, Brønnøysund 3
(14 deltakere)

Det åpne NM, Oslo 23.-27. mars
se resultater side 9.

Tigercupen GP, Oslo 19.-23. mars
1. Harald B. Borchgrevink, Bergens 4½/5, 2. Atle
Grønn, OSS 4, 3. Frode O. O. Urkedal, SK 1911 3½.
Borchgrevink vant finalepartiet mot Grønn i cupen. (25 deltakere)

Tiger hurtig-GP, Oslo 24.-25. mars
1. GM Aloyzas Kveinys, Litauen 7/8, 2. IM Karl van der Weide, Nederland 7, 3. GM Edvins
Kengis, Latvia 6½. (66 deltakere)

Fl ink gut t .F l ink gut t .F l ink gut t .F l ink gut t .F l ink gut t . Porsgrunns Joachim
Berg-Jensen leder klasse 1 sammen-
lagt etter at han blant annet slo den
ukrainske GM Mikhail Kozakov (inn-
leid trener for ambisiøse sjakk-
ungdommer i Våler) i NTG GP. Sam-
tidig ødela han ikke festen i Pors-
grunn GP der han hadde alles øyne
rettet mot seg i 2. runde (se partiet
mot Kjetil A. Lie på side 6). Til tross
for tapet mot kameraten Kjetil ble det
en pen 2. plass på Joachim i hjembyen.

For detaljerte NGP-resultater:
http://home.online.no/~eirikgu/ngp2004-2005.htm

Foto: AG

Bjørn Haveland, Bærum,
er kjent for mange som
turneringsleder og sjakk-
administrator. I Nord-Odal
Vinter-GP satt han selv ved
brettet og vant like så godt
gruppe A. Foto: AG
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16. april Porsgrunnselva hurtig-GP Telemark Sjakkrets
17. april Bondeofferet SMPOAÅ
17. april OSS hurtig-GP Oslo Schakselskap
22.-24. april NM for skolelag (USF) Tromsø SKU
23. april Guttorm Klavestads minneturnering Halden SK
30. april Bergen hurtig-GP Bergens SK
30. april - 1. mai Arendal GP Arendal SK
4.-8. mai Finale lag-NM Moss SK
14.-16. mai ASKOs pinseturnering (GP) Akademisk SK
20.-22. mai OSS GP Oslo Schakselskap
4. juni Drammen hurtigsjakk (MGP) Sjakkalliansen Buskerud
4.-5. juni Landskamp Norge-Sverige Sveriges SF og NSF
25.-26. juni Frosta hurtig-GP Frosta SK
25.-28. juni Frosta GP Frosta SK
2.-9. juli Landsturneringen Rogaland SK
29. juli - 7. august EM for lag Göteborg
21.-27. august NATO-mesterskapet Kolobrzeg, Polen
27. august Nordstrand GP hurtigsjakk Nordstrand SK
3.-4. september Halden GP Halden SK
3.-4. september Løten Sjakklubbs 75 års jubileumsturnering (GP) Løten SK

 FIDEs Sveitsersystem.
 Reg. lørdag 16/7 kl. 10-12.
 1. runde lørdag 16/7 kl.14; 2.

runde søndag 17/7 kl.09; 3. runde
søndag 17/7 kl.17; 4.-7. runde
mandag 18/7 til torsdag 21/7
kl.16; 8.runde fredag 22/7 kl.12;
9. runde lørdag 23/7 kl.12; 10.
runde søndag 24/7 kl.09.

   2t på 40 trekk / 1t på resten.
 Mulighet for GM- og IM-

normer, samt FIDE-elo.
 Rimelige priser for overnat-

ting på spillestedet: Quality Hotel
Høje Taastrup.

 www.politikencup.dk

Påmelding:
Lars Bech Hansen

E-post: formand@ksu.dk

Påmelding senest 1/7/2005
Etter denne dato kommer

et tillegg på 100 kr.

POLITIKEN CUP

Copenhagen Chess Festival
27. Copenhagen Open

16.juli - 24. juli 2005

16/4: Porsgrunnselva hurtig-GP
SS: Gamle Posten Storgt.
164, TT: 25 min., SA: 200-
150,  F: 1020, PI: Tore
Narvøy, 33 55 06 72 (p),
tore.nar voy@tiscali.no

17/4: Bondeofferet
PI: Tormod Ingul, tlf. 73 91
53 83, tormod@multinet.no

17/4: OSS hurtig-GP
SS: Oslo Schakselskap, TT:
25 min., SA: 250-150,  F:
1130, PI: Sverre Johnsen,
tlf. 22 59 84 01,
Sverre.Johnsen@dnv.com

23/4: Guttorm Klavestad
PI: Anker Aasum, tlf. 69 18
33 88, eller w-lauri@online.no

30/4: Bergen hurtig-GP
SS: Bergens Schakklub, TT:
25 min., SA: 250-150,  F:
1030, PI: Eirik T. Gullaksen,
tlf. 55 29 40 71 (p),
Eirik.Gullaksen@bergen.online.no

30/4 - 1/5: Arendal GP
SS: Arendal gymnas, Kirke-
bakken 8, TT: 1,5t/40 og
0,5t/resten, SA: 300-200, F:
0830, PI: Jan M. Karlsen, tlf.
370 95139,
janm.karlsen@losmail.no

14-16/5: ASKOs pinseturnering
Se annonse side 39.

20-22/5: OSS GP
SS: Oslo Schakselskap, TT:
1t/40, SA: 300-200,  F:
1830, PI: Sverre Johnsen,
tlf. 22 59 84 01,
Sverre.Johnsen@dnv.com

4/6: Drammen hurtig MGP
Se annonse side 35.

25-26/6: Frosta hurtig-GP
Se annonse side 39.

25-28/6: Frosta GP
Se annonse side 39.

Turnerings i nfo
SS=spillested, r=runder, TT=Tenketid,
Gr=grupper, SA=star tavgift,
PP=pengepremier,
PI=påmelding/informasjon, F=Frammøtetid

NSb gratulerer, litt på etterskudd, Otto
Ibenfeldt med de fylte 80! Otto spiller
sjakk for Follo, er internasjonal dom-
mer (legendarisk turneringsleder på
Gausdal) og norsk sjakks sist utnevnte
æresmedlem. Foto: NSbs arkiv
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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
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 portefølje
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

Kongress 2005Kongress 2005Kongress 2005Kongress 2005Kongress 2005
NSFs 84. kongress finner sted i Sandnes
søndag 3. juli kl. 18.00. Innkalling er
sendt alle klubber, kretser og sentralt til-
litsvalgte. Kongresspapirer vil bli sendt
ut senest 2. juni. Ta kontakt dersom du
trenger en ekstra kopi.

VVVVValgkomiteenalgkomiteenalgkomiteenalgkomiteenalgkomiteen
Vil du selv være med å gjøre en jobb for
norsk sjakk? Eller kjenner du noen som
vil ha verv i NSF fra sommeren? Kontakt
valgkomiteens formann Øystein Brekke
(Modum SK) på telefon 32 78 40 05 eller
via e-post: oeystei@online.no

HedersbevisningerHedersbevisningerHedersbevisningerHedersbevisningerHedersbevisninger
Sentralstyret ber klubber og kretser om
forslag til kandidater til NSFs hedersbe-
visninger. NSFs hederstegn i gull tildeles
nordmenn eller utlendinger for
fortjenestefull virksomhet for norsk sjakk-
liv, mens NSFs hedersplakett tildeles med-
lemmer som har utmerket seg i klubb/
krets, sjakklig og/eller administrativt.

NM – Landsturneringen 2007NM – Landsturneringen 2007NM – Landsturneringen 2007NM – Landsturneringen 2007NM – Landsturneringen 2007
NSFs kongress skal bestemme hvem som
skal arrangere NM i år 2007. Ennå har
ingen klubber søkt om arrangementet.

Interesserte klubber oppfordres til å søke.
Søknader som mottas før 15. mai, vil bli
inkludert i kongresspapirene. Lands-
turneringen 2006 arrangeres av Moss SK.

Søknader om støtte til turneringerSøknader om støtte til turneringerSøknader om støtte til turneringerSøknader om støtte til turneringerSøknader om støtte til turneringer
Sentralstyret har vedtatt at arrangører
må fremlegge budsjett (før turneringen)
eller regnskap (etter turneringen) for å
kunne bli tildelt støtte fra NSF. Det bør
fortrinnsvis søkes om støtte senest to
måneder før arrangementet avholdes.

Viktige datoerViktige datoerViktige datoerViktige datoerViktige datoer
Fristen for innsendelse av resultater som
skal telle på den neste offisielle Elo-lis-
ten er 24. mai.

TTTTTerminfesting av arrangementerminfesting av arrangementerminfesting av arrangementerminfesting av arrangementerminfesting av arrangement
Vi minner om at hovedfrist for termin-
festing av turneringer i vårhalvåret 2006
er 1. mai 2005. Søknadsskjema for
terminfesting er sendt alle klubber og
kretser. Se terminlista i Norsk Sjakkblad
eller på Sjakktuelt (www.sjakk.no) for
reserverte datoer.

NSF søker arrangørNSF søker arrangørNSF søker arrangørNSF søker arrangørNSF søker arrangør
Til NM-finalen i 2006 og 2007, og til
Landsturneringen i 2007.

MINE BESTE TREKK...

1) Nordahl - Smolovic, Wch U26 Leon,
1996. En liten regneøvelse i slutt-
spillet: 45.Lxd8! 45.Lf4+ Kf6 46.T1d2
Txd5 47.Txd5 Sxd5 48.Txd5 Txe6 gir
neppe særlig vinstsjanser. 45...Sxd1
46.Txd1 Txd8 47.e7 Th8 Etter
47...Te8 48.d6 går bonden inn.
48.e8D+! Hvits poeng. 48...Txe8
49.Te1+ Kxd5 50.Txe8 Kd4 51.Kf3
Kc3 52.Ke3 Kb2 53.Kd4 g5 Eller
53...Kxa2 54.Kc3! Ka3 55.Ta8 b4+

oppgaver på side 7.

56.Kxc4 b3 57.Txa6+ Kb2 58.Tb6.
54.Te2+ Kb1 55.Kc3 g4 56.a4 g3
57.axb5 axb5 58.Tb2+ 1-0

2) Nordahl - IM Siebrecht, Gausdal
Classics, 2003 28.Tf7! Txf7
29.exf7+ Kxf7 30.Le6+ Ke8 31.Dh8+
Sg8 32.Dxg8+ Ke7 33.Df7+ Kd6
34.Df8+ 1-0 En seier som bidro til
IM-napp.

3) IM Nordahl - Riisem, Det åpne NM,
Oslo, 2005 40.Ld7! Svart gav opp da
dronningen kommer til e7 med
mattangrep. 1-0
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ASKOs Pinseturnering 2005

Akademisk Sjakklubb inviterer til sin tradisjonsrike Pinseturnering
– årets siste Grand Prix-turnering i Oslo-området
med lang betenkningstid før NM i Sandnes i juli.

Tid: 14.-16. mai 2005. Registrering senest lørdag 14. mai kl. 09.15.
1. runde starter kl. 10.00.

Spillested: Universitetet i Oslo, Blindern, Vilhelm Bjerknes hus, 1. etasje
Ankomst: T-bane 3 mot Sognsvann eller 5 mot Storo; gå av på Blindern, første stasjon etter

Majorstua.
Turneringsform: 6 runder Monrad med to grupper (over/under 1500)
Betenkningstid: 90 minutter på 30 trekk, deretter 60 minutter på resten av partiet (Elo-kategori II)
Startavgift: Senior kr 250, junior kr 150
Premiering: Gruppe A (over 1500): 2000 - 1400 - 800

Gruppe B (under 1500): 1400 - 1000 - 600
Pluss bokpremier.

Påmelding og informasjon:
Jan Gunnar Fredriksen, tlf. 22 23 33 73p, e-post: jangunnarfredriksen@yahoo.no
Eirik Søreng, tlf. 45 23 67 78
Direkte påmelding på Internett, se: http://foreninger.uio.no/sjakk/

Sett av lørdag 25. juni til tirsdag 28. juni!
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Ny sjakkbok:

En triller for alle sjakkelskere

Sjakkvidunder er svært spennende sjakklitteratur for alle som deler sjakkspillets
gleder. Nærmere selve nerven i spillet er det vanskelig å komme. Og det er selvfølgelig
mye å lære av verdens yngste stormester. I boka kan du følge den fascinerende beretnin-
gen fra Magnus begynte å leke med sjakkbrikkene i femårsalderen til han bare 13 år
gammel ble verdens yngste stormester.
Boka presenterer et stort utvalg sjakkpartier fra en rekke turneringer. Sjakkpartiene er
lettfattelig kommentert, for også å gjøre dem tilgjengelige for de som ikke kan så mye
sjakk fra før.

www.komforlag.no

Simen Agdestein

Sjakkvidunder
Hvordan Magnus Carlsen
ble verdens yngste stormester

Utsalgspris: kr 249,-
224 sider, illustrert

Kjøp boka i din nærmeste bokhandel
eller bestill direkte fra Kom forlag:
Tlf 71 57 33 10
Fax 71 57 33 11
Mail post@komforlag.no

I Norge:
B-blad i postabonnement
Til øvrige land: B-Economique

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO




