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Find out why subscribers in 97 countries think New In Chess is the best. Visit www.newinchess.com
and take out an introductory subscription. You will pay only € 34 for 5 issues. That means 500 pages
of chess delight: on-site tournament reports from all over the world, annotations by top
grandmasters themselves, in-depth interviews, personal essays, full color pictures, honest book
reviews, juicy gossip, endgame analysis and Garry Kasparov’s exclusive column.

8 Issues per year  Tel. 0031 72 51 27 137  Fax 0031 72 51 58 234  nic@newinchess.com  www.newinchess.com

“Thank you for the big effort you make
to keep improving New In Chess.”
Dr Attillio Sacripanti, Rome, Italy

“Every issue is a gem of magnificent
chess analysis. I especially like the
endgame analysis by Jan Timman.”
Rolf Knobel, Rotkreuz,
Switzerland

“The best chess magazine in the world.”
Eric Schiller, writing in
Chessworks Magazine, USA

“I am impressed with the depth of
annotations and the variety of articles
in New In Chess.”
Philip Jurgens, Ottawa, Canada 

“Could a day end more beautifullly?
Coming home after work and finding
the latest issue of New In Chess in the
mail.”
Yves Surmont, Roeselaere,
Belgium

“Your magazine is wonderful.”
Carlos Luis Guiamare, Cumana
Sucre, Venezuela

‘’I have read your magazine for ten
years now and I have anticipated and
enjoyed every issue.’’
Choon Hwa, Singapore

“The best chess magazine of all time.”
IM Jeremy Silman, author of How
To Reassess Your Chess

“I just received my first copy of New In 
Chess, and after spending the last 24
hours devouring it, I thought I’d give
you my review: absolutely wonderful.”
Alan D. Brunelle, Merrimack, 
NH, USA

“Excellent work. New In Chess is
much more than I had expected when
I subscribed some time ago.”
Agustin Lanne, Buenos Aires,
Argentina

“New In Chess is the world’s best
chess publication.”
GM Mark Dvoretsky, speaking at
the Miami International Chess Club

“New In Chess is tremendous. All
articles are well-written and interesting,
the contents are wide ranging and
profound. Keep it that way.”
Juha Kankkunen, Vantaa, Finland

 “A fantastic magazine (...) unparalleled
and beyond comparison (...) not a
better choice.”
Carsten Hansen, ChessCafé

“Your magazine is the only one I
actually read.’’
Mark Crowther, editor of The
Week In Chess, UK 

“Congratulations on a great chess
magazine.”
John Paul Wallace, Narella,
Australia
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Norsk sjakkblad  
gratulerer med dagen

Thor Johansen på hjemmebane 
- ved brettet i Asker SK!
(foto: Øystein Brekke)

80 år
6.12. Thor Johansen, Asker SK

75 år
22.10. Tord Høyhilder, Tønsberg SK
25.11. Knut Sversson, Verdal SL
28.11. Bjørn Øverland, Stjernen SK
2.12. Ferenc Seres, 
 Nordstrand SK

70 år
12.11.  Martin Stensland, Follo SF
20.11.  Erling Fløtten, Vadsø SK

50 år
28.10. Kjell Lundemo, 
 Nordstrand SK
3.11.  Thomas R. Hauge, 
 Stjernen SK
22.11.  Helge Storeide, Aalesund SL
7.12.    Torstein Hall, Asker SK
13.12. Terje Leiros, 
 Brønnøysund SK
13.12.  Robert Miland, 
 Nordstrand SK

40 år
10.11.  Eivind Ånensen, Sevland Sk
14.11.  Frode Wiggen, Stavanger SK
25.11.  Øyvind Andersen Lundeby,  
 Trondheim SF
30.11. Oddbjørn Ørsnes, 
 Stjernen SK
2.12.  Ragnar Holm, Hamar SS


Dødsfall
Vi har tatt avskjed med Arve 
Johansen (Fredrikstad)og  
Jan M. Karlsen (Kragerø), Les 
minneord på side 6.

Erling 
Fløtten
70 år!

Vi gratulerer den tidligere fylkes-
ordfører i Finnmark, Erling Fløt-
ten, med de 70 år 20. november.  
Erling var president i NSF i et år 
fra 1997-98.

Hjelp!

Det første trinnet er gjerne 
det vanskeligste. Det gjelder 
ikke minst de som har lyst til, mot på 
eller ønske om å starte opp et lokallag 
for barn og unge i nærområdet sitt.
For å hjelpe vordende lokallagsledere 

Jeg er slett ikke sikker på 
om det er positivt ment 
når harstadværing Kine 
Hellebust synger: Du blir 
ein sjakkbrettmønstrat 

konstruksjon i sangen: ”Det hand-
ler om å leve.” Men en ting har hun 
fått riktig, for mange av oss handler 
sjakk om, nettopp, å leve.
Følelsen av å tøyle grensene til det 
ytterste når vi spiller et langt og van-
skelig parti kjenner nok de fleste. Og 
etter timer med full konsentrasjon  
og maksimal spenning kommer så 
oppklaringen og forløsningen. Når vi 
i tillegg har likesinnede kamerater 
og venner å dele disse opplevelsene 
med, ja, da kan fasiten bli mye godt 
samvær og mange fine fellesskaps-
stunder. 

Både spillet og det sosiale samværet 
kan være veldig avhengighetsska-
pende. 
Jeg har personlig kjent flere som, 
etter en årrekke med sjakk som 
primær inntektskilde og levebrød, 
helt har sluttet  med å spille - for så 
å vende tilbake til brettet og miljøet 
igjen få år etterpå. Bestemt ikke for 
pengenes skyld, og heller ikke for 
den forbigående følelsen av sukses 
når tingene lykkes på brettet. Nei, 
alle vender tilbake for å kunne 
fortsette samværet og den fine fel-
lesskapsfølelsen.
Det handler om å leve.

God senhøst, god vinter og god 
lesning!

Bjarke Sahl

Det handler om å leve...

best mulig på vei har USF 
forfattet en rekke hjelpedoku-
menter med selvforklarende 
navne, som:

”Hjelp, jeg har blitt lokallagsleder!” og 
”Hjelp, jeg vil arrangere en BGP!”

Les mer på adressen: 
www.sjakk.no/usf/index.htm
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Æresmedlem i Vadsø SK
Svein Harald Johnsen

Vadsø Sjakklubb har utnevnt sin 
primus motor Svein Harald John-
sen til æresmedlem. Utnevnelsen 
skjedde i forbindelse med hans 
50-årsdag tidligere i år.

Æresmedlem i Vadsø SK
Hans Fredrik Esbensen

Vadsø Sjakklubb har også utnevnt 
Hans Fredrik Esbensen til æres-
medlem. Utnevnelsen skjedde i fjor 
høst i forbindelse med hans 60-års-
dag og ble begrunnet på følgende 
måte. ”Hans store, langvarige og 
uegennyttige innsats til beste for 
klubben, helt siden innmeldingen 
i 1969”.

  Æres de som æres bør

Har noen i din klubb eller krets 
blitt utnevnt til æresmedlem eller 
på annen måte blitt hedret for inn-
satsen sin? Si fra til Norsk Sjakkblad 
på adressen: nsb@sjakk.no

?

& annet
Leserbrev

Har du funnet en feil i en partianalyse? 
Eller lest noe i dette bladet du mener 
fortjener en kommentar? Send spørs-
målet eller kommentaren til redaktør 
Bjarke Sahl på: nsb@sjakk.no

Katrine Tjølsen 14 år
At få ting i verden er feilfrie gjelder også 
forsiden av Norsk sjakkblad. Av forrige 
nummer, nr. 4, fremgikk det at Katrine 
Tjølsen fra Bergens skulle være 16 år 
gammel. 
Det riktige er at Katrine er 14 år, hvilket 
selvsagt bare gjør hennes sjakkbragder 
enda mer bemerkelsesverdige!

red.

(f
ot

o:
 r

ed
.)

Hoen norgesmester
i lynsjakk 2007
En annen utelatelsessynd i NSb nr. 4 var 
vinner av NM i lynsjakk for seniorer. Det 
ble, selvsagt går det nesten an å skrive, 
senior-NM-grossisten Ragnar Hoen med 
perfekte 7 av 7!

red.

Norsk sjakkblad nr. 6-2007
Av redaksjonelle plasshensyn har det 
ikke blitt plass til en rekke artikkeler i 
denne nummeret. I neste nummer vil 
man derfor kunne lese om Anands vei 
til VM, Magnus i blindsjakkturneringen 
i Bilbao, Asker SK og OSSs sin deltakelse 
i Europa Club Cup i Tyrkia, Glitnir Blitz 
og mye annet.

red.

Ishavsserien
Den landsdekkende 

eliteserien har

fått ny sponsor, Rica Ishavshotell i 
Tromsø. Serien, som tidligere gikk 
under navnet Telioserien, heter nå 
dermedskal følgelig heretter 
betegnes 
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Til minne 

Jan M. Karlsen

Jan M. Karlsen er gått bort i en alder 
av 65 år. (2. august 1942 -10. august 
2007).
Arendal sjakkselskab og hele Norges 
sjakkmiljø har mistet ett av sine mest 
trofaste og pliktoppfyllende medlem-
mer.
Jan lærte seg sjakk mens han job-
bet som stuert .Når han gikk i land 
i 1985 meldte han seg inn i Arendal 
sjakkselskab. Han var formann i klub-
ben i flere år, men er mest kjent som 
turneringsleder.
Det var ikke alltid vi andre i klubben 
ville arrangere turnering. Da fikk han 
kona til å ta kantinen, sønnen til å passe 
dataen og var selv turneringsleder. Slik 

ble det turnering allikevel.
Det som gjorde Jan så spesiell var 
hans evne til å ta imot nye medlem-
mer i klubben og hjelpe de inn i 
sjakkmiljøet.
Han var  svært aktiv med å arrangere 
sjakkundervisning for barn. Han hadde 
en fast kveld i uken på ungdomshuset 
“kilden”. Han underviste også på 
skoler.
Han var også ivrig på å kjære barna 

på turneringer. Slik fikk han spilt litt 
selv også.
Den turneringen Jan satt høyest var 
landsturneringen, Hvor han deltok ca 
15 ganger.
Han var svært glad for at han fikk med 
seg årets NM, Landsturneringen på 
Hamar, da han var svært syk og hadde 
store smerter. Kona hadde bl.a. måtte 
overta kjøringen, men han greide å 
gjennomføre turneringen og traff 
mange av sine sjakkvenner for siste 
gang. Siden gikk det fort nedover, men 
han holdt motet og sitt gode humør 
oppe. Han levde for sin Kari , barna og 
barnebarnet.
Vi i sjakken har mistet en god venn.
Det var ett stort følge av familie, naboer 
og gode venner som fulgte hans båre til 
det siste hvilested ved Arendal kapell.
Vi i Arendal sjakkselskab lyser fred over 
hans minne.

Bjørn Haveland

Minneord

Debatt

Svar fra sentralstyret
NSFs turneringessjef Øistein Yggeseth svarer 
på forrige nummers debattinnlegg: ”Er 
Telioserien en suksess?” skrevet av Bjarne 
Zachariassen, formann i SOSS.

Bjarne Zachariassen (BZ) stiller noen 
spørsmål i NSb 4/07, som han ønsker 
et uhildet svar på. Da er verken jeg 
eller resten av Sentralstyret rette 
instans til å svare. Men noen kom-
mentarer kan være på sin plass.
Rett etter at jeg tiltrådte som turnerings-
sjef for 21 år siden, ble jeg invitert til et 
medlemsmøte i OSS. Jeg var ikke forberedt 
på hva som skulle skje, men jeg ble over-
rumplet med et krav om innføring av en 
landsomfattende 1. divisjon som det ble 
betegnet som den gangen.

Jeg svarte at det var nok ikke aktuelt de 
første fem, kanskje ti årene. Det var mange 
ting som måtte på plass før en slik serie 
kunne opprettes. Det gikk altså 20 år før 
det ble en realitet. 
Om innføringen er en suksess får tiden 
vise. Det kan man ikke vite etter en enkelt 
sesong.
Vi skal også huske på at dette ikke er noe 
som er tredd nedover hodet på klubbene. 
Spørsmålet ble tatt opp på kongressen i 
2002, da ble fo slaget så vidt avvist med 
stemmetallene 24 mot og 23 for.
I 2005 ble dette tatt opp igjen, men da 
med et litt annet konsept. Forslaget ble da 
vedtatt mot 11 stemmer. Hvor mange som 
stemte for forslaget har jeg ikke tallet på, 
men ved starten av kongressen var det 49 
stemmeberettigede.

Så til punktene i Bjarne Zachariassens 
leserbrev:
 1) Det kan nok være at medieinteressen 
for Eliteserien vil vært større dersom 
Magnus og Simen hadde deltatt. Men NTG 
har valgt ikke å delta i seriesammenheng. 
Så vidt  jeg har kunnet registrere 
fikk Eliteserien vesentlig mer om-
tale enn de tidligere NM-finalene. 
Men vi har en utfordring når det gjel-
der mediene, og det arbeides det med.  
Det er opprettet et eget medieutvalg med 
Oddvar Aasen som leder.
 2) Her kan jeg vanskelig uttale meg. Jeg 
var til stede som ansvarlig turneringsleder 
alle tre helgene uten at jeg hørte noen 
kommentarer i den retning, hverken for 
eller i mot.
 3) Jeg vet ikke hvor BZ har kr. 10.000 
fra. Startkontingenten for Telioserien var 
så vidt jeg vet kr. 6.000. Startkontingen-
ten for kommende Eliteserie (Telio er 
ikke lenger sponsor) er satt til kr. 6.500. 
I tillegg får tilreisende lag dekket opphold 
på firemannsrom på Haraldsheim. Lag 
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som ønsker bedre hotellrom må betale 
mellomlegget selv.
 4)  Når  de t  g je lder  resu l ta t ser-
vice skal vi forsøke å forbedre oss.  
Det er et  ganske stort  stykke ar-
b e i d  m e d  r u n d e o p p s e t t ,  r e s u l -
tatmottak, og oppsett av tabeller etc.  
Vi er dessverre plaget av at mange lag ikke 
melder kampresultatene som de skal.  
Vi håper på bedring kommende sesong.
 5) Kanskje det er slik i dag, jeg vet ikke. 
Men det er å håpe at de regionale seriene 
nå får et løft slik at det blir mer attraktivt å 
delta.
 6) Vi ser på mulighetene for å avvikle 
kvalifiseringskampene samtidig med de 
siste rundene i Eliteserien. Det hele er 
ikke bare et økonomisk spørsmål, men 
også spørsmål om plass.
 7) Det er innført et nytt lag-NM med et noe 
annet opplegg enn den tidligere finalen.  
Denne nye turneringen er åpen for alle 
klubber, og med ubegrenset antall lag fra 
hver klubb. Denne ble arrangert for første 
gang i år i Stavanger, og i 2008 skal arrange-
mentet gå i Oslo med SK 1911 som arrangør. 
Jeg har ikke inntrykk av at Eliteserien 
var mindre sosial eller mindre sports-
lig. Tre helger med to måneders mel-
lomrom bør ikke være av det mest 
anstrengende for et familieforhold. 
Man kan i hvert fall ikke si at det ikke var 
spenning til siste slutt. Mesterskapet var 
klart før siste runde, men hvilke lag som 
skulle/måtte rykke ned var åpent nesten til 
siste parti var ferdig.
Det er vanskelig å proklamere en suksess 
etter en enkelt sesong. Men for min egen 
del vil jeg si at dette har jeg ventet på lenge. 
Jeg antydet for mange år siden, halvt i spøk, 
at jeg ville bli sittende som turneringssjef 
inntil vi hadde en levedyktig eliteserie. Det 
har gått 21 år. Jeg håper derfor at innførin-
gen av Eliteserien blir vellykket og at den 
også vil vise seg levedyktig, slik at jeg snart 
kan koble av. Selvfølgelig har Sentralstyret 
også en utfordring når det gjelder både 
medieinteressen og interessen hos klub-
bene, bl. a. i de regionale serier.

Øistein Yggeseth
NSFs turneringssjef 

ved Victor Hansen
SJAKKSPRÅK

En hyllest til springeren

Springeren har rykte på 
seg for å være ekstra 
vanskelig å passe på. 
I hvert fall motstande-
rens. Den er blant annet 
flink til å gafle, og på 
en god dag setter den 
inn nådestøtet med en 
familiesjakk. Denne 
spalten skal stå i sprin-
gerens tegn.

Hvorfor heter denne hestelignende 
skapningen springer? Hovedbetydnin-
gen av verbet springe er ”løpe”, men 
mer kortbeinte brikker enn springe-
ren finnes jo nesten ikke! Dessuten er 
ikke springer på moderne norsk noe 
annet enn navnet på en sjakkbrikke 
(bortsett fra at det også er navnet på 
en liten tannhval, men det er vel ingen 
sammenheng her).
Sammenhengen blir derimot klarere 
hvis vi går til tysk, språket som vi har 
lånt navnet fra. Der kan en springer 
blant annet bety lengdehopper eller 
være navnet på en som bytter jobb ofte 
(”hopper” fra jobb til jobb). Verbet 
springen betyr videre ”hoppe”, slik 
det også gjør på dansk og i noen tilfel-
ler kan gjøre på norsk. Og dette er jo 
veldig beskrivende for det springeren 
gjør, som den eneste av sjakkbrik-
kene: Hopper over andre brikker om 
den må.
Vi må ofte vende nesen sørover til 
Tyskland for å finne forklaringen på 
sjakkord, noe vi alt har sett i tidligere 
språkspalter med bl.a. ordene bukke 
(NSb nr. 1/07), rokade (nr. 2) og 
trekktvang (nr. 4). Også navnet på alle 
sjakkbrikkene er hentet fra tysk. 

Når springeren (eller andre brikker) 
truer flere viktigere brikker samtidig, 
kalles det gjerne en gaffel. Den billed-
lige assosiasjonen til spiseredskapet 
er vel forholdsvis klar, i hvert fall i 
forhold til bondegaffelen. En stakkars 
liten bonde truer to offiserer samtidig 
og kan spise både til høyre og venstre. 
Vi er ikke alene om å kalle dette dob-
beltangrepet gaffel. På engelsk heter 
det fork, på tysk Gabel, på fransk four-
chette, og også mange andre språk 
bruker nøyaktig det samme bildet.
Når springeren får muligheten til å 
gafle ekstra godt i seg, snakker vi om 
familiesjakk. Selv har jeg trodd at 
det er familiesjakk når springeren 
truer kongen, dronninga og tårnet 
samtidig. Noe som også kunne passe 
til forestillingen om hva en familie 
er: kongen (far), dronninga (mor) 
og tårnet (barn). Men i f.eks. Simens 
sjakkbok står det at det er familiesjakk 
hvis kongen og dronninga er truet 
samtidig. I flere sjakkfora på nettet 
har diskusjonen gått livlig om hvilke 
brikker som er med i en familiesjakk. 
Og hva med familiegaffel, er det det 
samme som familiesjakk, eller er det 
noe annet?
Meninger om familiesjakk og familie-
gaffel mottas med takk!

victor@vanhansen.info
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av Atle Grønn

Rutene kan være så slitte de vil så 
lenge f7-feltet fremdeles er en anelse 
lysere enn f8. Brikkene må gjerne være 
overproporsjonerte, som da jeg under 
en turnering i Tsjigorin-klubben i St. 
Petersburg i forfjamselsen forvandlet 
bonden på 8-raden til en gigantisk 
løper. Eller underproporsjonerte som 
de svenske schackpjäserna. En svensk 
drottning rekker ikke en russisk biskop 
til navlen (eller ”rekker ikke en russisk 
elefant til snabelen,” som de kunne 
ha sagt i Russland der man følger 

den persisk-indiske tradisjonen med 
elefanter som oppassere for kongen 
og dronningen). Men alt dette spiller 
så liten rolle så lenge brikkene havner 
der de hører hjemme etter stillingens 
metafysiske krav. Sjakk er estetikk for 
hjernen; uten at noen av sansene er 
direkte involvert. 

Hånd mot ånd
Riktignok kan øyet se en vakker kom-
binasjon som en lydig hånd deretter 
utfører, men hvis tankens kraft utnyttes 
til det fulle, er trekkene like vakre uten 
brett og brikker for hånden. Slik sett er 

sjakk den reneste form for atspredelse 
og estetisk nytelse. Ren ånd – slik ma-
tematikken er den reneste vitenskap. I 
denne enkelheten ligger sjakkens (og 
matematikkens) tidløse fortrinn overfor 
konkurrerende aktiviteter. Sjakken (og 
matematikken) stiller ingen materielle 
forutsetninger. 
De fleste av oss vil selvsagt foretrekke 
brett og brikker, men er man sterk nok i 
ånden, kan man altså saktens klare seg 
uten. Kall det gjerne blindsjakk. Ja vel, 
men sjakken krever en motstander – og 
det er ikke alltid lett å oppdrive, innven-
der du. Sant nok, en motstander er vel 
og bra, men er man sterk nok i ånden, 
kan man klare seg uten det også. Kall 
det gjerne kunstsjakk (problemer/stu-
dier). Dette er historien om hvordan jeg 
fant fram til sjakkens dypeste skjønnhet 

På jakt etter 
sjakkens skjønnhet
Det kan spilles vakker sjakk med et heslig, gammelt 
brikkesett. Sjakkens estetikk er ikke i det materielle. 

Den søkende unge sjelen Atle 
Grønn anno 1986.
(arkivfoto: Øystein Brekke)
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– en skjønnhet strippet fra tvekampen 
mellom mennesker – uten at det kostet 
meg en rubel.

I provinsen
En gang på 1990-tallet – jeg kan ikke 
huske at internett eller mobiltelefon 
var oppfunnet – dro jeg til den russiske 
provinsen for å spille sjakk. Rjazan er en 
middels stor by uten noen severdigheter 
eller materielle goder; litt ufint sagt, et 
”provinshøl” – litt mer elegant sagt, et 
sted i utkanten der et Tsjekhov-stykke 
kunne ha hatt sin ramme. Erik Parr 
og jeg hadde på banketten under en 
fransk turnering blitt kjent med en 
russer, Sasja, som inviterte oss over. 
Jeg visste hva jeg dro til – det visste ikke 
Erik (som trodde han var framme da 
Paris-flyet hans landet i Moskva, men 
det var bare begynnelsen. Jeg befant 
meg allerede i Rjazan, mens Erik stirret 
tomt foran seg i den russiske 
hovedstaden uten en eneste 
adresse for hånden. ”Min 
turnering er ødelagt,” sa Sasja 
som hadde trommet sammen 
en tittelkvalifiserende 12-
manns bergergruppe med to 
nordmenn som utgjorde en 
sentral del av den påkrevde 
utenlandskvoten. Jeg måtte 
gi ham rett: Ikke kunne jeg 
skjønne hvordan Sasja skulle 
skaffe en utenlandsk reserve på kort 
varsel. Riktignok kunne han telegrafere 
til Minsk eller Kiev fra byens postkon-
tor, men dog … Men lykken stod den 
kjekke bi, og dagen etter – et stykke 
ut i 1. runde – ankom blonde Erik til 
stormende jubel fra 11 sjakkspillere og 
byens kvinnelige befolkning). 

Oberster og 
fysikkprofessorer
Hvilke ingredienser inneholder en slik 
turnering? Her er en ikke helt komplett, 
men ganske representativ liste: En 
spillende arrangør (Sasja); en eldre, 
dannet fysikkprofessor som minnet 
om Botvinnik i sin sjakkakademiske 
framtoning; en KGB-oberst på jakt etter 

nye titler og mer heder (han kjøpte de 
fleste partiene; truet meg med bank da 
jeg ikke ville ta remis på forhånd; vant 
på ærlig vis mot Erik etter at den blonde 
nordmann kunne ha forsert en matt i 
to); en lokal sponsor med sterkt ønske 
om å gifte bort datteren sin til Erik; en 
dommer som kunne gå god for ober-
stens tvilsomme IM-napp og sist, men 
ikke minst, en lokal sjakkpatriot på 
stand med gamle russiske sjakkbøker 
fra eget bibliotek. 

Markedsøkonomi
Det var litt uklart for meg hvem disse 
s j akkbø -
kene var 
beregne t 
på; de var 
neppe in-
teressante 
for de 10 

deltakerne fra brødrenasjonene Russ-
land/Ukraina/Hviterussland, og jeg så 
aldri noe publikum. (OK, kanskje et 
halvt dusin hvis vi runder av oppover). 
Det bokselgeren ikke kunne vite, var 
at jeg på den tiden kjøpte alle russiske 
sjakkbøker jeg kunne oppdrive. ”Her 
kommer det en fyr fra Vesten og kjøper 
bordet rent – ja, den markedsøkono-
mien de har prakket på oss, fungerer jo 
likevel,” tenkte vel den lykkelige boksel-
geren da turneringen var over.

Ei and å holde i
Men jeg forhastet meg ikke og porsjo-
nerte ut rublene: en håndfull bøker 
hver dag. Innimellom bokkjøpene 
klarte Erik og jeg også å oppdrive ei 

and som smakte himmelsk etter en 
uke med spartansk sjakkføde (Vi fant 
ett krydder i leiligheten vi lånte; helte 
krydderet over anda og rett i ovnen). Jeg 
hadde også sett meg ut en lekkerbisken 
av en bok, men som eneste kunde i mils 
omkrets hadde jeg ingen hast. Den siste 
dagen, da det bare var noen få bøker 
igjen å kjøpe (resten lå i kofferten min), 
var turen endelig kommet til Etjudy av 
Abram Solomonovitsj Gurvitsj (”Stu-
dier”, utgitt i Moskva 1961).
Men her fikk jeg uventet motstand fra 
den blide selger. ”Nei, den boka passer 
nok ikke i Norge,” mente han. ”Jo da,” 

sa jeg, ”Hvor mye vil du ha?” 
”Jeg vil ikke selge,” svarte han. 
”Boka er tydeligvis blant dine 
favoritter; den er jo godt lest, 
så du vil kanskje ikke kvitte 
deg med den. Men jeg betaler 
godt,” sa jeg. ”Men se hvor 
fillete den er,” sa mannen. Nå 
skjønte jeg poenget: den lille 
lefsa var ikke verdig et vestlig 
hjem. Materien var riktignok 
ikke allverden, men kanskje 
boka var åndelig på høyden, 
filosoferte jeg. ”For meg er 

innholdet også viktig,” sa jeg. 
”Jeg er litt gammeldags og liker 
å lese det som står i bøkene, og 
denne vil jeg ha!” ”Du får den 
gratis!” svarte den perplekse, 

men lykkelige bokhandler.

En kritisk gjennomgang
Etjudy skuffet ikke. Jeg har aldri lest 
noe liknende. Bak den lite originale 
tittelen skjuler det seg en helt uvanlig 
leseropplevelse, nemlig bokas andre 
del (s.69-189): Sjakhmatnaja poezija. 
Krititsjeskij otsjerk. (”Sjakkens poesi. 
En kritisk gjennomgang”). De 120 side-
ne forsøker å redegjøre for fenomenet 
skjønnhet i sjakk. Det er fascinerende 
å følge analysen til Gurvitsj; han kan ta 
utgangspunkt i en svært avansert og dyp 
studie – og deretter vise hvorfor denne 
studien ikke tilfredsstiller de estetiske 
krav den strenge læremester har satt 
opp. Samtidig er hoveddelen av teksten 

Den vel fortsatt 
fillete boken:
”Etjudy” av 
Abram Solomono-
vitsj Gurvitsj!
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viet eksempler på ekte skjønnhet, som 
hos hans favorittkomponist Troitskij og 
de fremste representantene for sovjetisk 
realisme. 
Dette essayet kunne neppe vært skrevet 
av en vanlig studiekomponist, men Gur-
vitsj hadde helt spesielle forutsetninger. 
Forfatteren var nemlig en av Russlands 
fremste litteraturteoretikere i en meget 
farlig tid for alle humanioraforskere: 
1930-åra under Stalin. Muligens var 
det slik at Gurvitsj begynte å skrive om 
sjakkens estetikk – noe sensuren neppe 
var i stand til å forstå stort av – fordi 
det ble for farlig å diskutere estetiske 
kriterier i litteraturen.

En pen liten sak!
”En pen liten sak!” skrev Lenin til sin 
bror i et brev den 17. februar 1910. 
Saken dreide seg om en sjakkstudie 
av Platov-brødrene. Hvilke estetiske 
kriterier gjelder for sjakkens skjønn-
het? Gurvitsj tar utgangspunkt i et sitat 
fra revolusjonsdikteren Majakovskij: 
”Økonomi er alltid det mest sen-
trale prinsippet bak estetiske verdier 
i kunsten” (s.75). Et annet nøkkelord 
er realisme. Kunstneren må søke det 
vakre i hverdagen – eller overført til de 
64 felter: sjakk-kunsten må ikke være 
løsrevet fra vår erfaring fra praktisk 

spill. Selv om sjakk-kunsten dyrker 
skjønnhet i ”ren form”, er det umulig 
å tenke seg at studier og problemsjakk 
kunne oppstå som kunstarter uten det 
praktiske sjakkspillet, slik vi alle kjen-
ner det. Det slår meg at Jarl H. Ulrichsen 
(NSb nr.6/2004) må være en studie-
komponist etter Gurvitsj’ smak.
Den 120-sider lange diskusjonen 
har jeg dessverre ikke mulighet til å 
gjengi her, men kanskje leseren får en 
fornemmelse for sjakkens skjønnhet 
gjennom to enkle studier fra Gurvitsj’ 
egen produksjon presentert i bokas 
første del:

Hvit vinner
Gurvitsj, Sovjetskij flot, 1960
XIIIIIIIIY

8-+-+k+-+0

7+q+p+-mK-0

6R+RzP-+-+0

5+-+-+-+-0

4-+-+-+-+0

3+-+-+-+-0

2-+-+-+-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

1.Tab6 Ikke 1.Tcb6 Dg2+ med evig 
sjakk. 1...Da8 2.Tc8+!! Hvis ikke 
følger dronningsjakk på a1 eller g2. 

2...Dxc8 3.Tb3! Dekker sjakken på 
c3. 3...Da8 4.Te3+ Med ett tårn 
oppnår hvit det han ikke kunne klare 
med to tårn. 4...Kd8 5.Kf8 Kc8 
6.Te8+ Kb7 7.Txa8 Kxa8 8.Ke7 og 
hvit vinner.

Hvit vinner
Gurvitsj, Sjakhmaty v SSSR, 1958
XIIIIIIIIY

8-+-+-sn-+0

7+-+-+-+-0

6-+-+-+-+0

5+-+-zp-+-0

4-+-+P+-mk0

3+-+-+-+-0

2-+-+-+-+0

1+-+R+-+K0

xabcdefghy

1.Kg2! Hvit mister e-bonden etter 
1.Td6 Kg3 eller 1.Tf1 Sh7 2.Tf5 Sg5 
3.Txe5 Kg4 4.Te8 Kf4 5.e5 Kf5 6.Kg2 
Se6. 1...Kg4 2.Td6! Nå kan ikke svart 
spille 2...Kf4 på grunn av tårnsjakken 
på f6. 2...Sh7 3.Kf2 Kf4 4.Th6! Sg5 
5.Th4#.

Til Moskva!
Og turneringen? Ingen har noen 
gang sett noe til resultatlister eller 
partier. Jeg har registrert i ettertid 
at obersten er blitt IM. For meg er 
turneringen først og fremst knyttet til 
ei lefse av Gurvitsj; til ei utsøkt and 
(”vårt livs måltid,” sa vi i kor) og til 
et dametekke av en annen verden. 
Tsjekhovs skuespill Tre søstre slutter 
med søstrenes lengselsfulle utrop: 
”til Moskva! til Moskva!”; I Rjazan 
drømte provinspikene et par uker 
på nittitallet om å komme til Norge. 
Erik og jeg besvarte disse drømmene 
på vårt mest nerdete vis: Vi kom for 
å oppleve russisk sjakkultur og fikk 
valuta for hver rubel. 

Artikkelforfatterens reisefelle, 
Erik Parr anno 1992.
(arkivfoto: Øystein Brikke)
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stødige arrangementsmesterhånd, den 
tekniske støtten fra Bjørn Berg-Johan-
sen og Øyvind Bentsen, som sikret at 
partiene ble publisert trekk for trekk på 
Internett, og scenen var klar til kamp.

Stikkampreglene
NSFs regler for stikkampe er enkle og 
litt nådesløst basert på to-partiers mini-

Først etter tre dager og seks par-
tier kunne ordfører Øystein Beyer 
overrekke kongepokalen til en 
fornøyd vinner (foto: BBJ).

Stikkampen om Norgesmesterskapet 21.-23. september 2007 i Porsgrunn 

Norgesmester Espen Lie
En kongepokal er noe 
ganske spesielt. Den er 
et livsvarig symbol på 
det året da du var vin-
neren, da du var best. 
Som da Espen Lie gikk 
til topps i 2007.

av Bjarke Sahl
nsb@sjakk.no

Da klubbkameratene Espen Lie (23) 
og Geir Sune Tallaksen (22) i sommer 
delte førsteplassen i Eliteklassen ved 
Landsturneringen på Hamar, ble det 
fort klart at stikkampen om NM-tittelen 
skulle stå på hjemmebane i Porsgrunn.
Datoen ble fastsatt til nestsiste helg i 
september og kommunen stilte vil-
lig selve Bystyresalen i Rådhuset til 
rådighet for dysten. Føy til Gunnar Lies 

matcher. Først spilles det to partier med 
vanlig NM-betenkningstid. Ved fortsatt 
lik stilling 1-1 fortsetter man med 
hurtigsjakkpartier til den ene av de to 
vinder en match 1½-½ eller 2-0.

Spillerne
Slike regler favoriserte egentlig ingen i 
Porsgrunn, men skapte likevel nok en 
ubalanse mellom de to. 
Den teknisk svært dyktige Geir Sune 
Tallaksen måtte forventes å kunne 
dra størst fordel av de første partiers 
lange betenkningstid, mens en teknisk 
mindre nøyaktig men taktisk mye mer 
slagkraftige spiller som Espen Lie nok 
ville trives best med hurtigsjakken.
Med andre ord: Jo lenger stikkampen 
varte, jo bedre for Espen Lie.
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Kommmentarer 
ved 
NM Espen Lie

Etter fem remiser fikk kongepokalen 
en eier da det omsider lykkedes Es-
pen Lie å få ballen i mål i det sjette 
parti. Vår nye norgesmester forklarer 
hvordan det gikk til.

Geir Sune Tallaksen
Espen Lie
Stikkampen om NM 2007
6. matchparti (4. hurtigsjakk)

1.d4
Geir Sune velger for første gang i 

matchen å star te med 1. d4, og 
innbyr dermed til Benoni.
1...Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.h3 Lg7 8.e4 
a6 9.a4 Sbd7 10.Ld3 Sh5 11.Lg5 
Lf6 12.Le3 Se5 13.Le2 Sxf3+ 
14.Lxf3 Sg7 15.Dd2
15.Lg4 spilte Geir Sune i par tiet 
vårt fra NM, og det ble en ganske 
lik stilling. Teksttrekket gir mer liv 
til stillingen.
15...0–0 16.0–0 Le5 17.Tfe1
Jeg mener hvit bør bytte av sortfel-
terne, for a unngå press i den lange 
diagonalen. 17.Lf4 Te8 18.Lxe5 Txe5 
med likt spill.
17...f5
Her var jeg fornøyd med utviklingen 
av partiet. Jeg så mulighetene for et 
fremtidig kongeangrep, og med redu-

sert betenkningstid er det ikke like 
lett å vare den forsvarende part.
18.Lg5 Dc7 19.exf5 Sxf5 20.Se2 
Df7
Oppstillingen 20...Dg7 21.Tab1 b5 
var et alternativ, men jeg var mer 
fristet til å spille på kongefløyen.
21.Ta3
Et naturlig trekk som dekker løperen 
på f3 i noen varianter, samtidig som 
det forbereder b4. Likevel blir tårnet 
stående noe merkelig her.
21...Ld7 22.b4
Hvit må prøve å få til noe på denne 
fløyen.
22...c4!?
Tematisk. Hvit må hele tiden passe 
seg for c3-fremstøtet, og sort vil ha 
ressurser til å dekke bonden hvis det 
skulle bli nødvendig.

1. parti: Stilforskjell
Forskjellen i spillestil ble synlig fra 
første trekk. Mens Geir Sune satset på 
klassiske verdier, et løperpar, ble Espen 
tiltrukket av et sært, men kanskje godt 
springerpar. Her med storebror Kjetil A. 
Lies kommentarer:

Espen Lie - Geir Sune Tallaksen
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 
5.d3 b5 6.Lb3 Le7 7.0–0 d6 8.a4 
Ld7 9.c3 0–0 10.Sbd2 Sa5 11.Lc2 
c5 12.Te1 Db8 13.Sf1 c4 14.axb5 
14.d4!? var interessant, men både 
Espen og Geir Sune forkastet det da de 
mente  14...b4?! 15.cxb4 Sc6 16.De2 var 
bra for svart. 14...cxd3 15.Lxd3 axb5 
16.b4 Sc4 17.Txa8 Dxa8 18.Lxc4 
bxc4 19.Lg5 Er springerne eller lø-
perne best? Mye dreier seg om feltet 
d5 som hvit må plombere straks. 19...
Dc6! 20.Db1 h6 21.Lxf6 Lxf6 22.Se3 
Ta8 Hvit har d5 mens svart regjerer i a-
linjen. En balansert stilling, i ubalanse?! 
23.Sd5 Ld8 24.Td1 

XIIIIIIIIY 

8r+-vl-+k+0 

7+-+l+pzp-0 

6-+qzp-+-zp0 

5+-+Nzp-+-0 

4-zPp+P+-+0 

3+-zP-+N+-0 

2-+-+-zPPzP0 

1+Q+R+-mK-0 

xabcdefghy

24...Ta3 24...Lg4!? var interessant 
her, og trolig det svart burde forsøkt. 
Etter Ta3 får hvit en fin sjanse 24...f5!? 
25.exf5 Lxf5 26.Dxf5 Dxd5 27.Db1 De6 
28.De4! var også interessant. 25.Dc1 
Da6 26.Se3 Ta2 27.Sd2 27.Sxe5?! 
kunne vurderes her, men det er svart 
som får vinstsjanser etter 27...dxe5 
28.Txd7 Lh4! (Fritz) 29.Td1 Lxf2+ 
30.Kh1 Dg6.  27...Le6 28.Sdf1 Lg5 
Det kan føles som svart har et klart 
grep her, men han må alltid ta hensyn 
til svakhetene på d6 og c4. 29.Db1 Da3 
30.Dc1 Da8 31.Db1 Ta3 32.Dc2 Ta2 
33.Db1 Ta3 34.Dc2 Ta2 

XIIIIIIIIY 

8q+-+-+k+0 

7+-+-+pzp-0 

6-+-zpl+-zp0 

5+-+-zp-vl-0 

4-zPp+P+-+0 

3+-zP-sN-+-0 

2r+Q+-zPPzP0 

1+-+R+NmK-0 

xabcdefghy

35.Db1 Svart har litt, men ikke mye, 
så et helt greit resultat med andre 
ord. ½-½

2. parti: Fikst forsvar
I det andre partiet med ordinær be-
tenkningstid var Geir Sune i ferd med 
å bygge opp en større fordel da Espen 
Lie plutselig så en måte å forenkle seg 
ut av problemene på. 

Geir Sune Tallaksen - Espen Lie
XIIIIIIIIY 

8-+-tr-trk+0 

7zp-+-+pzpp0 

6-+p+lsn-+0 

5wq-+-+-vL-0 

4-vlpzP-+-+0 

3+-sN-+-zP-0 

2P+-wQPzPLzP0 

1+-tRR+-mK-0 

xabcdefghy

Med to svake c-bønder og et lite dilem-
ma på f6 står sort trykket, men Espen 
fant en håndfast løsning med ... 16...
Lxc3 17.Txc3 c5! 18.Lxf6 gxf6 19.d5 
Lxd5 20.Lxd5 Txd5 21.Dxd5 Dxc3 
22.Dxc5 Dc2 23.Td4 Dxe2 24.h3 
Te8 og materialet er for redusert til at 
Geir Sune kan dra fordel av sin tryggere 
kongestilling. ½-½ (i 71. trekk).

3. parti: Uventet sjanse
Etter 1-1 i de ordinære partier begynte 
hurtigsjakkpartiene. Geir Sune trakk 
hvit i det første parti, men likevel var det 
Espen som var tettest på å få fordel.

Geir Sune Tallaksen - Espen Lie
XIIIIIIIIY 

8-trr+-+k+0 

7+-+-zpp+p0 

6-+-zpl+p+0 

5zp-sn-+-+-0 

4-+-tRPzP-+0 

3+PsN-mK-zP-0 

2P+-+-+-zP0 

1+-tR-+L+-0 

xabcdefghy
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23.Lf4 Tae8

XIIIIIIIIY

8-+-+rtrk+0

7+p+l+q+p0

6p+-zp-+p+0

5+-+Pvln+-0

4PzPp+-vL-+0

3tR-+-+L+P0

2-+-wQNzPP+0

1+-+-tR-mK-0

xabcdefghy

24.a5?
Spilt for å hindre b5, men det viser 
seg at hvit absolutt ikke hadde tid 
til slike trekk i en allerede kritisk 
stilling. 24.Lxe5 Txe5 25.Sc3 må 
nesten spilles, men sort har fortsatt 

initiativet.
24...c3! 
Etter dette er hvit helt fortapt. Trek-
ket bryter livlinjen mellom tårnet og 
løperen på f3.
25.Txc3
Det beste forsøket. Etter 25.Dc1 Sh4 
26.Lxe5 Sxf3+ 27.gxf3 Dxf3! 28.Ld4 
Lxh3 29.Dg5 Tf4! er det slutt.

25...Lxc3 26.Dxc3
26.Sxc3 Txe1+ 27.Dxe1 Sh4 er også 
sjanseløst.
26...Sh4 27.Lh6
Sort vinner greit etter 27.Lxd6 Sxf3+ 
28.gxf3 Dxf3 29.Dxf3 Txf3.
27...Sxf3+ 28.gxf3 Df6 29.Dd2 Tf7 
Tr yggere enn 29...Dxf3 som dog 
også vinner.
30.f4 De7!
Binder opp springeren og tvinger hvit 
til a gi f-bonden.
31.f5 Txf5 32.Le3 Dh4 33.Sg3 Tf3! 
34.Kg2
Like greit som noe annet, ettersom 
hele stillingen rakner ved a tillate 
innslag pa g3.
34...Lxh3+ 35.Kxf3 Dg4 matt.
Kongepokalen var sikret med et 
avsluttende dronningtrekk!

Geir Sune Tallaksen fikk aldri helt 
familien Lies Benoni under kontroll 
og tapte. (foto: BBJ).

Stikkampen 1   2  3  4  5  6 Sum

Espen Lie ½ ½ ½ ½ ½ 1 3½
Geir Sune Tallaksen ½ ½ ½ ½ ½ 0 2½

28...Lxb3! Espen nølte ikke med 
å utnytte Geir Sunes fingerfeil (han 
hadde  nettopp spilt Td1–d4) til å skape 
ubalanse og sjanser. 29.axb3 Sxb3 
30.Tc2 Sxd4 31.Kxd4 Tb4+ 32.Kd3 
e6 33.Le2 a4 34.Ld1 a3 35.Ta2 Ta8 
36.Kc2 f5 37.exf5 gxf5 38.Sb1 Tc8+ 
39.Sc3 Ta8 40.Sb1 Tc8+ 41.Sc3 d5 
42.Kd3 Ta8 43.Lc2 h5 Etter  43...
Tb2 stenger Geir Sune butikken med  
44.Txb2 axb2 45.Lb1. 44.Sb1 h4 
45.Txa3 Txa3+  ½-½
Godt forsvar av Geir Sune, som sikkert 
tørket mer enn en enkelt dråpe svette 
av pannen.

4. parti: Målsjanse
Det andre hurtigsjakkparti var ikke 
mange trekk gammelt før Espen fikk 
sin største sjanse så langt til å ta hele 
poenget pluss kongepokalen. 

Espen Lie - Geir Sune Tallaksen
XIIIIIIIIY 

8r+-+-+-tr0 

7+-mk-+p+p0 

6p+-+l+p+0 

5+-+-zp-+-0 

4-zP-+n+-+0 

3+-zP-zP-+-0 

2-+-+L+PzP0 

1tRN+-mK-+R0 

xabcdefghy 

20.Txa6? Espen vinner en bonde men 

mister fordelen! Etter 20.Lf3! Ld5 
21.Sd2 f5 22.Ta5 har hvit nærmest vin-
dende fordel. 20...Txa6 21.Lxa6 La2 
22.0–0 Lxb1 23.Txb1 Kb6 24.Lf1 
Sxc3 25.Ta1 Sd5 26.Ta6+ Kb7 
27.Td6 Sxb4 28.Td7+ Kc6 29.Txf7 
Kd6 30.Lc4 ½-½

5. parti: Geir Sunes sjanse
Sillingen var 2-2 og spillerne var like 
langt. Espen og Geir Sune måtte med 
andre ord ut i en ny hurtigsjakkmatch. 
Om det var tretthetssymptomer skal 
være usagt, men denne gang var det 
definitivt Geir Sunes tur til å se forde-
len forsvinne.

Espen Lie - Geir Sune Tallaksen
XIIIIIIIIY 

8-+-wq-+k+0 

7+-+-+pvl-0 

6p+-+-+pzp0 

5+-+-sn-+-0 

4-+p+Pzp-+0 

3+-zP-+P+-0 

2P+L+-zPKzP0 

1+-+Q+-sN-0 

xabcdefghy

31...Sd3? Geir Sunes initiativ ville 
merkelig nok ha blitt mye sterkere 
uten dronninger på brettet:  31...Dxd1! 
32.Lxd1 Sd3 33.Se2 Se1+ 34.Kf1 
Sxf3 35.Sxf4 Sd2+ og Sort kan spille 
på gevinst med enten Sxe4 eller Lxc3. 
32.Se2 Le5 33.Kf1 Dd7 34.Kg2 h5 
35.Sd4 Lxd4 36.Lxd3 Lxc3 37.Le2 
Db5 38.Dd5 Dxd5 ½–½

6. parti: Avgjørelsen
Etter bevisst å ha unngått det to 
ganger tidligere i matchen tok Geir 
Sune utfordringen opp og tillot Espen 
å spille Benoni. Det ble fort en svært 
dynamisk og vanskelig taktisk stilling, 
noe som tydeligvis passet Espen Lie 
perfekt (les kommentarene hans 
nedenfor). 
Det hele sluttet etter 35 trekk med 
matt, håndtrykk og en fortjent 
kongepokal!
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Den russiske WIM Ka-
tarzyna Toma benyttet 
sjansen til å ta en tur på 
fjellet dagen før turnerin-
gen startet (foto: Jan S. 
Berglund).

En sak jag har uppmärksammat så 
här på tävlingens första dag är antalet 
spelande kvinnor. Inte mindre än tolv 
kvinnor spelar med, vilket är en bit 
över 10 procent av deltagarna. Det är 
inget vi är bortskämda med i Sverige 
- än så länge. 

Erik Degerstedt, Luleå

Et godt norsk arrangement med gode 
spilleforhold, hvor der blev gjort en del 
ud af at de udenlandske spillere følte 
sig velkomne, med bl.a. udflugter og 
fisketur om natten hvor der var lyst!

Karsten Larsen, Danmark

Om navnet Arctic Chess Challenge:
Jeg lurer på om om utfordringen er 
de ni runder i den åpne turneringen 
med over ett dusin GMere – eller bare 
det å komme seg til den nordnorske 
by Tromsø!?

Michael Greengard, Chess Ninja

Ett stort tack till Tromsø Sjakklubb och 
överledare Jan Sigmund Berglund för 
en underbar schackturnering!

Tobias Pettersson, Luleå

Det är dags att sammanfatta tävlingen i 
Tromsö. För min egen del använder jag 
bara ett ord - fantastisk! 

Erik Degerstedt, Luleå
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Vess svart e svart og kvitt e kvitt, då e du blind førr alt
Då ser du ikkje lys nå’ meir, i varmen blir det kaldt
Du blir ein sjakkbrettmønstrat konstruksjon med pepitarutat sjæl
Vess kvitt førr dæ e berre kvitt, har du slådd live’ ditt i hjæl

Fra sangen ”Det handle om å leve” av Kine Hellebust

Sensasjonell start
Allerede fra turneringens første trekk 
skjedde det rare ting i Tromsø. Magnus 
Carlsen ankom direkte fra seieren sin i 
Biel og var alles brannhete førsteplass-

favoritt. Det anfektet dog ikke hans 
klubbkamerat Anders Brede Hagen 
da han uten synlige problemer tvang 
Magnus til å akseptere remis. Et im-
ponerende resultat med tanke på at de 
hadde 676 poengs forskjell i rating. 
Likevel var det på et nabobrett at det 

inntraff en sensasjon.

Nick de Firmian – Even Thingstad
XIIIIIIIIY 

8-+-tr-+-+0 

7+-+-+-wQP0 

6p+-wq-zp-+0 

5+-+-+-+-0 

4-mkp+-+-+0 

3+-+-tR-+-0 

2-zP-+-+-+0 

1mK-+-+-+-0 

xabcdefghy

Den amerikanske stormester har 
nettopp ekskortert sin bonde helt frem 
til h7 men glemte nå å slå fra automat-
piloten og spilte derfor: 47.h8=D?? 
Den 14-årige junior fra  Hønefoss 
svarte prompte ... 47...Dd1+ 48.Ka2 
Db3+! 0–1. Det bør sies at alle andre 
fornuftige trekk i diagramstillingen 
hadde gitt Nick de Firmian seieren. 
Anden runde ble, hvis man ser bort fra 
at Magnus møte GM de Firmian på 25. 
brett, mer normal. Amerikaneren vant 
ganske visst en bonde (a2!) i åpningen, 
men en nå uthvilt Magnus nølte ikke 
med å utnytte fingerfeilen straks den 
viste seg.

Magnus Carlsen – Nick de Firmian
XIIIIIIIIY 

8r+-tr-+k+0 

7zpp+l+-zpp0 

6-+-tRpzp-+0 

5+q+n+-+-0 

4-snN+-+-+0 

3+P+-+NzP-0 

2-+-wQPzPLzP0 

1+-+-tR-mK-0 

xabcdefghy

Hvis sort nå konsoliderer stillingen sin 
med 24...Sa6 25.e4 Sdc7, står han fint, 
men Nick trodde stillingen måtte spilles 
aktivt. 24...Dc5? 25.e4 b5 26.exd5 
exd5 27.Txd7 Txd7 28.Sb2 Tc7 
29.Sd3 Sxd3 30.Dxd3 Kh8 31.Sd4 
Så er løpet kjørt for sort. 31...a6 
32.De2 Tcc8 33.Dg4 Te8 34.Se6 De7 

Arctic Chess Challenge 4,-12. aug.

Magiske
Tromsø
I en tid hvor opplevel-
sesreiser har erstattet 
vanlige ferier, og kon-
septer har blitt et mote-
ord, har arrangørene av 
Arctic Chess Challengen 
truffet blink. Ikke bare 
ble årets turnering den 
sterkste open hittils i 
Norge, det ble også en 
magisk opplevelse for 
de fleste deltakere.

av Bjarke Sahl
nsb@sjakk.no

Kanskje Kine Hellebust fra Harstad ikke 
akkurat tenker på ekte sjakkspillere 
når hun synger om pepitarutat sjæler 
i sangen ”Det handler om å leve”. Men 
hun kunne gjøre det. For det syntes som 
om hele Nord-Norge plutselig flyter over 
at av levende sjakksjeler. Og lykkes det 
å oppfylle drømmer om å få sjakk-OL 
til Tromsø i 2014, ja, da vil hele regio-
nen bli svart, kvitt, sjakkmønstrat og 
pepitarutat. 

En drømmesjakkreise
Vanligvis tar det opp ti tiår før en vanlig 
åpen turnering når å få 100 deltakere og 

et styrkenivå som i årets ACC. At Tromsø 
SK har lyktes så godt på så kort tid, 
viser at byen må ha en ganske spesiell 
tiltrekning på reiselystne sjakkspillere. 
Noe som er lover særdeles godt for både 
prosjektet med sjakk-OL 2014 og Arctic 
Chess Challenge 2008!

Kjetil A. Lie viste super-GM takter 
i Tromsø, men måtte ta til takke 
med en annenplass.
(foto: Jan S. Berglund)
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Simen Agdestein holdt denne 
gang balansen mot Magnus og 
levde opp til forventningene i 
Tromsø. (foto: Jan S. Berglund)

   

        

Johannes 
Kvislas bragd 
kommentert av 
redaktøren

Johannes Kvisla
Nick de Firmian, USA
Arctic Chess Challenge 7. runde

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6
Nick de Firmian ”sticks to his guns” 
som amerikanerne sier. Det hører 
med til historien at han er en av ver-
dens ledende teoretikere i Najdorf-
variaten, men Johannes Kvisla kom 
neppe heller uforberedt.
6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0–0–
0 Sbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Sxf6 12.g5 
Sd7 13.f5 Sc5
Først 13...Lxg5 ble visstnok analysert 
til remis for rundt 20 år siden.
14.f6 gxf6 15.gxf6 Lf8 16.Tg1 h5 
17.Tg7 b4 18.Sd5

XIIIIIIIIY

8r+l+kvl-tr0

7+-wq-+ptR-0

6p+-zppzP-+0

5+-snN+-+p0

4-zp-sNP+-+0

3+-+-+Q+-0

2PzPP+-+-zP0

1+-mKR+L+-0

xabcdefghy

Det er for tsatt kjent teori en god 
stund enda.
18...exd5 19.exd5 Sd7 20.Sc6 Lb7 
21.Lh3 Lxc6 22.dxc6 Se5 23.Ld7+ 
Kd8 24.De4 Db6 25.Kb1!?
Muligens det første nye trekket i 
partiet. Hvit har vanligvis og med 

Kombinasjonen åpningsteori, raske 
computere, trekkgeneratorprogram-
met Fritz og ambisiøse juniorspillere 
med rikelig fritid gir i økende grad 
stormestrene problemer.
I ACC gikk det ut over den sympatiske 
amerikaner Nick de Firmian. Den 
vanligvis veldig solide stormesteren 
tapte mot Even Thingstad i 1. runde 
og deretter Magnus (2. runde), Jon 
Røyset (6. runde) og sist mot Johan-
nes Kvisla (7. runde). Og det var ikke 
bare det at Nick tapte, det var måten 
han gjorde det på.

35.Lxd5 Tad8 36.Lc6 1–0
Blant de øvrige gjorde især Joachim 
Thomassen (16) seg godt bemerket ved 
å slå IM Saravanan.

Nye overraskelser
For andre gang på et par dager måtte 
Magnus nøye seg med remis. At det 
ikke gikk enda verre, var egentlig en 
liten forsvarsbragd, for hans danske 
motstander hadde hele tre sammen-
hengende fribønder i sluttstillingen.

Karsten Larsen – Magnus Carlsen
XIIIIIIIIY 

8k+-wq-+-+0 

7+pzpr+-tr-0 

6p+p+Q+-+0 

5zP-+-zP-+-0 

4-zP-+NzPPvl0 

3+-zP-tR-+p0 

2-+-+-+-mK0 

1+-+-tR-+-0 

xabcdefghy

Etter 42.T1e2 Tde7 43.Df5 Tgf7 opp-
daget dansken at dronningen han ikke 
hadde noen retretefelter. 44.Dh5 Th7 
45.Df5 ½–½
Bedre gikk det med Kjetil A. Lie. Etter 
en perfekt start med 3 av 3, rund-
spilte Kjetil den senere turneringsvinner 
ukraineren Moiseenko så det suste i 
runde 4.

Kjetil A. Lie – A. Moiseenko
XIIIIIIIIY 

8-tr-+-+-mk0 

7+-+-+lvlp0 

6-+-zp-tr-+0 

5+P+-+-+q0 

4-+-+p+-+0 

3+-+-sNpzP-0 

2-zP-wQ-zP-zP0 

1tR-+R+LmK-0 

xabcdefghy 

29...Th6 Ukraineren var sikkert op-
timisk her, men se hva som skjer! 
30.h3 Le6 31.g4 De8 32.Ta6 Lb3 
33.Te1 Le5 34.Sf5 Tg6 35.Sxd6 Dg8 
36.Sxe4 Le6 37.Sg3 Td8 38.Da5 
Lxg3 39.Taxe6 Txe6 40.Txe6 Tc8 
41.Db6 1–0

Mestermøte
Midtveis i turneringen ble det duket 
for enda et Simen – Magnus oppgjør. 
Magnus trengte sårt en seier, hvis han 
skulle innhente frontløperen Kjetil, 
men selv om Simen spiller sjeldent, 
er han langt fra å være rusten.

Simen – Magnus
XIIIIIIIIY 

8-tr-+qtrk+0 

7+-zp-vlpzpp0 

6p+-+p+-+0 

5+PzPp+-+-0 

4P+l+-+-+0 

3vL-+-+-zP-0 

2-+-+PzPLzP0 

1+-tRQ+RmK-0 

xabcdefghy

Magnus har fremkaldt komplikasjoner 
hvor nesten ingen fantes, men kun for 
selv å komme i knipe etter 25.Txc4! 
dxc4 26.Lc6 Dd8 27.Dc2 Dd4 28.Td1 
De5 29.bxa6 Det kan virke som om 
sorts stilling henger i en veldig tynn 
tråd, men Magnus hadde dog regnet rik-
tig. 29...Tb3 30.a7 Txa3 31.Dxc4 Tc3 
32.Da6 g6 33.a8D Txa8 34.Dxa8+ 
Kg7 35.Lf3 Lxc5 ½–½

Kjetil dominerer
Mens konkurrentene avgav halve 
poeng på skift holdt Kjetil A. Lie tem-
poet høyt. Med seieren i sjette runde 
var Kjetil alene i tett med 5½ og en 
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blandet suksess forsøkt å åpne sy-
venderaden med 25.Le6. Nå burde 
sort bruke fritrekket sitt til Ta7.
25...Lxg7? 26.fxg7 Tg8 27.Dh4+ 
Kc7 

XIIIIIIIIY

8r+-+-+r+0

7+-mkL+pzP-0

6pwqPzp-+-+0

5+-+-sn-+p0

4-zp-+-+-wQ0

3+-+-+-+-0

2PzPP+-+-zP0

1+K+R+-+-0

xabcdefghy

28.De7!
Johannes Kvisla så tydeligvis et styk-

ke llengre enn stormesteren her.
28...Dc5
Etter 28...Kb8 får Kvisla klar fordel 
med  29.Dxd6+ Dc7 30.Dxb4+ Ka7 
31.Dc5+ Kb8 32.Td5.
29.Lc8+!
Det er forbausende / forstemmende 
i hvor stor grad sorts offiserer er 
ute av stand til å hjelpe den utsatte 

kongen.
29...Kb6 30.Db7+ Ka5 31.Dxa8 
Dxc6 32.Td5+ Kb6 33.Db8+ 1-0. 
Sort går matt etter 33...Db7 34.Dxb7 
matt.

For den amerikanske GM Nick de 
Firmian ble møtet med de sterke 
norske juniorer et sjakkmareritt. 
(foto: Jan S. Berglund).

formidabel ratingprestasjon på 2749. 
Det beste av alt var i tillegg måten han 
vant på.

Mikhail Gurevich – Kjetil A. Lie
XIIIIIIIIY 

8-+-+-trk+0 

7+-+q+-vl-0 

6-+-zp-+p+0 

5+-+P+-zP-0 

4-+-+Nsn-+0 

3+-+-sNn+-0 

2-zPQvL-tRK+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

Kjetils siste trekk skapte dette usedvan-
lige springerbilde med 33...Sh5-f4+. 
At det i tillegg kler hvits konge av til 
skinnet, øker bare den kunstneriske 
verdien. 34.Kxf3 Dh3+ 35.Sg3 Sh5+ 
36.Ke2 Sxg3+ 37.Kd1 Txf2 38.Dxg6 
Dh1+ 0–1
Den nesten perfekte score til tross ble 
Kjetil fulgt tett av en gruppe på 5 av 6 
heriblant Jon Ludvig Hammer. På 4½ lå 
Simen og Magnus med flere. Også Jon 
Kristian Røyset lå godt an - etter å ha 
slått ulykkesfuglen Nick de Firmian!

Suveren føring
Med enda en seier og imponerende 6½ 
av syv lignet Kjetil A. Lie nå på alle måter 
en kommende turneringsvinner. Kon-
kurrentene, deriblant Magnus og Jon 
Ludvig lå nå på en behagelig ett poengs, 

avstand, så noe måtte gå feil hvis ikke 
ledelsen skulle holde i mål. 
At ting går feil ble for øvrig bevist mitt 
i feltet. Johannes Kvisla hadde fått hvit 
mot Nick de Firmian (hell!) og tro mot 
sin sure skjebne spaserte amerikane-
ren rett inn i Kvislas forberedelser (se 
partier nedenfor). 
I 8. og nest siste runde holdt Kjetil så 
relativt enkelt balansen mot Magnus 
(remis), som nå måtte innstille seg på 
å ikke vinne. Lokalpatriotene var dog 
nok mest opptatt av om Gunnar Berg 
Hanssen og Joachim Thomassen ville 
klare IM-nappene sine. Gunnar Berg 
Hanssen var i 8. runde oppe mot en 
ikke så liten hindring.

Gunnar Berg Hanssen – Simen
XIIIIIIIIY 

8-+-+-tr-+0 

7tR-+-+pmk-0 

6-zp-+-+p+0 

5+-+-+-+p0 

4P+-+PtR-+0 

3+-+-wQPzP-0 

2-+q+-zPK+0 

1+-+r+-+-0 

xabcdefghy

34...Dc4 Simens hensikt er klar og hva 
kan hvit egentlig gjøre med et drepende 
Df1+? 35.Kh2! Gunnar Berg beviser at 
også han kan regne. Nå fører 35...Df1 
til en art evig sjakk etter 36.Taxf7+ 
Txf7 37.Dc3+ Kg8 38.Dc8+ så Si-
men forsøkte 35...Kg8  36.Tf6 Dc2 
37.Dxb6 Dc1 38.Txg6+ Kh7 39.f4 
Th1+ 40.Kg2 Tg1+ 41.Kh2 Th1+ 
42.Kg2 ½–½

Opp- og nedturer
Kjetil A. Lie har tidligere hatt en ne-
gativ erfaring med å spille på remis 
i et avgjørende parti (Pula Open i 
juni), så dennegang gikk han hardt 
ut mot aserbajdsjaneren Gashimov. 
Dessverre gikk Kjetil et-to skritt for 
langt i sine vinstforsøk og tapte, og 
måtte i stedet ta til takke med en an-
nenplass etter Moiseenko. Egentlig 
et strålende resultat av Kjetil, men 
smaken av malurt var nok vanskelig 
å bli helt kvitt.
Bedre gikk det med Magnus, som med 
en elegant nedspilling av GM Epishin 
kom seg med opp på den delt annen-
plass. Simen gjorde det også godt med 
6½ av 9 men jubelen i nord var størst 
for Gunnar Berg Hansen og Joachim 
Thomassen, som begge greide kravet 
til et IM-napp!
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Om Arnold J. Eikrem Minnefond 
ble opprettet sommeren 1996. Målet er at 
fondet skal få en kapital motsvarende 10 
ganger folketrygdens grunnbeløp eller godt 
kr 300.000 mer enn i dag. 
Fondets formål er å videreføre noe av Arnold 
J. Eikrems arbeid for norsk sjakk ved å gi 
økonomisk støtte til norsk sjakkliv, primært 
internasjonale sjakkturneringer i Norge.
Fondsstyret er sammensatt av representanter 
fra Norges Sjakkforbunds styre, norske elite-
spillere, andre representanter fra norsk sjakk 
og familien Eikrem.
Bidragsytere oppfordres til å fortsette og støtte 
det gode formålet vårt med innbetalinger til 
fondets bankkonto: 6090.56.46357  

 P å  f o r h å n d  t a k k !
Fondsstyret 

v/ Wenche Eikrem

Utlysning av støtte til 
”Arnold J. Eikrems Minneturnering 2008”

Minnefondet utlyser med dette en støtte på

kr. 15.000

til arrangøren av en international minneturnering for Arnold 
J.  Eikrem i 2008 i Norge. Alle arrangører av internasjonale 
turneringer i Norge kan søke forutsatt at turneringen får tit-
telen eller undertittelen ”Arnold J. Eikrem Minneturnering 
2008”.

Søknader må inneholde budsjett og en beskrivelse av turne-
ringen. Fondstyret oppfatter det som positivt om minnetur-
neringen skifter spillested fra år til år.

Søknader må være Minnefondet i hende senest 30. novem-
ber og sendes til: NSF, Frenningsvei 3, 0588 OSLO.  Søknads-
skjemaer og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til 
Sjakkontoret på telefon 22 15 12 41 eller sjakkfor@online.
no

Tildelingen av støtten vil bli offentliggjort før årsskiftet.

Arnold J. Eikrem Minnefonds inntekter utgjøres i dag av avkastningen på fondets 
kapital, som ved utgangen av 2006 utgjorde kr 337.897. 
Fondstyret ønsker å fokusere avkastningen i en enkelt årlig støttebevilgning. 

Sluttstillingen
1  GM Alexander Moiseenko 2641  7½
2  GM Kjetil A. Lie 2536 Porsgrunn 7
3  GM Vugar Gashimov 2655  7
4  GM Magnus Carlsen 2710 NTG 7
5  GM Bartlomiej Macieja 2596  6½
6  GM Simen Agdestein 2582 NTG 6½
7  GM Bartosz Socko 2660  6½
8  GM Michail Brodsky 2595  6½
9  GM Mikhail Gurevich 2633  6½
10  GM Vladimir Epishin 2587  6
11  GM Vladimir Burmakin 2581  6
12  Joachim Thomassen 2075 Stavanger 6
13  GM Victor Mikhalevski 2598  6
14  IM Venkatachalam Saravanan 2355  6
15  Gunnar Berg Hanssen 2242 Narvik 6
16  FM Karsten Larsen 2325  6
17  FM Diego Suarez Pousa 2418  6
18  GM Heikki M. J. Westerinen 2385  6
19  IM Eduard Porper 2474  6
20  IM Gediminas Sarakauskas 2450  6
21  Lars M. Andreassen 2221 Samisk 6
22  IM Joanna Dworakowska 2320  6
23  IM Jon Ludvig Hammer 2412 OSS 5½
24  FM Espen Lie 2404 Porsgrunn 5½

25  Sondre Waage Tofte 2060 Stavanger 5½
26  Lukasz Dworakowski 2334  5½
27  Øyvind Pedersen 2097 Tromsø 5½
28  Anders G. Hagen 2012 Våler 5½
29.-42. GM Antoaneta Stefanova, Frode Bull Jæger, Tobias Pettersson, WIM 
Zivile Sarakauskiene, IM David S. Markosian, Hans Olav Lahlum, Jon Kr. 
Røyset, Alexander Kulago, FM Srinath Narayanan, Torben Søraas, Simon Pind 
Jessen, Johannes Kvisla, GM Nick E. De Firmian og Matts Unander  5
43.-56. WIM Katarzyna Toma, Brede Hagen, Espen Forså, Even Thingstad, 
Paal Røyset, Henrik Carlsen, Line Jin Jørgensen, Erik Degerstedt, Sigmund 
Reppen, Nicolai Getz, Øystein Aagedal Skage, Svein Harald Johnsen, Paul 
Johan Jensen og Erlend Mikalsen alle    4½
57.-71. Ørnulf Stubberud, Benjamin Arvola, Trond Romsdal, Fredrik Aunan 
Lindsoe, Frank Remman, Daniel Adolfsson, Espen Haugstad, Aksel Brasøy, 
Odd Ketil Selnes, Anders Thingstad, Cristina Filgueira Fernandez, Maria Pitz 
Jacobsen, Leif Nørholm Jensen, Jon Fredrik Bækhol Åsvang og Roy Brokvam 
alle      4
72.-78. Peter Flermoen, Rune Vik-Hansen, Robert Bergersen, Anders Samuel-
sen Nordli, Rune Madsen, Johnny Karl Pedersen, Frank Eggerud alle   3½
79.-89. Ingar Edvardsen, Sverre Karlsen, Ida Lahlum, Cecylia Goslawska, 
Tore Narvøy, Runar Torkilseng, Leif Andreassen, Alf Gjøran Jakobsen, Ingrid 
Øen Carlsen, Øivind Jakobsen, Elise Forså alle   3
90.-93. Roald Storslett, Frank Prohl, Gjøran Jakobsen, Vegard Stensen 2½
94.-96. Kjell Johannessen, Malin Floer og Eirik Norbakken   2
97.  Bartosz Goslawski    1½
98. Tormod Thingstad    1
99. Paul Ivar Johansen     0
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Historien og tankene bak

Arctic 
Chess 
Challenge
En årlig internasjonal 
sjakkturnering i Tromsø 
lå langt fra min enkle 
tankegang da Trond 
Romsdal lanserte ideen 
for snart tre år siden. 
Trond klarte imidlertid 
å overbevise de fleste i 
Tromsø at det er veien 
å gå, og dermed var det 
duket for Midnight Sun 
Chess Challenge rundt 
St. Hans 2006. 

av Jan Sigmund Berglund
simsim64@gmail.com

Turneringa ble lagt merke til i media, 
Magnus var med, og vi hadde bevist 
for oss selv at det lot seg gjøre å lage 
en god internasjonal sjakkturnering i 
Tromsø. Økonomisk slet vi imidlertid 
noe og da turneringa var over hadde vi 
et underskudd på 35.000 kroner. 

Sjakk-OL i Tromsø
Den store lykken for oss kom 
imidlertid til Tromsø midt i fel-
lesferien sommeren 2006. Nor-
ges Sjakkforbunds Jubileums-
komité med Øystein Brekke 
i spissen kom til Tromsø og 
vant politiker-
nes gunst 

for sitt spenstige forslag om å legge 
Sjakk-OL til Tromsø. I kampen for å bli 
den norske kandidaten til dette gigant-
arrangementet kom sjakken plutselig 
på det politiske kartet i Tromsø, og de 
bevilgende politiske myndigheter i byen 
signaliserte at det ville komme penger 
både til å dekke underskudd og til en 
ny turnering i 2007 fra Tromsø kom-
mune. Dermed var snøballen i gang, 
og Arctic Chess Challenge 2007 dukket 
på vinteren opp i turneringskalendere 
rundt omkring. Med kommunal støtte 

ble dette den sterkeste turnering noen-
sinne på norsk jord, og slik det ser ut i 

dag kan ACC 2008 i begynnelsen av 
august bli ennå sterkere. 

Besøk av FIDE
Det er ennå litt uvirkelig 
for meg at sjakk så til de 
grader er tatt inn i den 

politiske varmen i byen 
vår, og et godt eksempel på 

dette er at kommunen in-
viterer generalsekretær 

i FIDE, Ignatius 

Leong til et tre dagers besøk i begyn-
nelsen av august.

Ignatius Leong i Tromsø
Generalsekretær i FIDE, Ignatius Leong 
er på et tre dagers besøk i Tromsø, og i 
dag holdt han et foredrag for politikere, 
næringslivsfolk og sjakkspillere(!) om 
hva sjakk-OL i virkeligheten er. Totalt 18 
tilhørere telte jeg. Leong har en fantas-
tisk erfaring både som deltaker i tre OL, 
og som arrangør i tre andre. Han delte 
raust ut gode tips og advarte mot tabber 
og feil som han selv har opplevd både 
som deltaker og leder. Personlig synes 
jeg det er stor stas når fylkesordfører i 
Troms, ordfører i Tromsø og fylkesmann 
i Troms er blant tilhørerne. 

FIDEs generalsekretær Ignatius 
Leong  gjestet Tromsø i august i 

forbindelse med sjakk-OL i Trom-
sø 2014 prosjektet. Fra høyre: Dag 

Danielsen, Morten Sand, Jan S. 
Berglund, Igntius Leong, Ordfører 
Arild Hausberg, fylkesmann Kåre 
Ludvigsen og mannen som startet 

det hele med å få oss med på å 
arrangere fjorårets Midnight Sun 

Chess Challenge, nemlig Trond 
Romsdal! (foto: Jan S. Berglund)

Det er ennå litt uvirkelig 
for meg at sjakk så til de 
grader er tatt inn i den po-
litiske varmen i byen vår...

”
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av Øystein Brekke

Etter to raskt noterte helpoeng av anker-
mann Ivar Bern i starten av oktober leder 
Norge i både poeng og prosentscore. Det 
siste forteller mest om situasjonen, og like 
før Berns to kjappe hadde Russland lånt 
ledelsen vår etter to faretruende gevinster 
i andre kamper. 

Gullkampen
Gullkampen ser nå ut til å stå mellom 
Russland og Norge, men med Nederland 
som en outsider med flest pågående 
partier og verdensmesterne van Oosterom 
og Timmermann på de to første bordene. 
Sistnevnte spiller fortsatt åtte partier på 
bord 2 og kan ha en kanoninnspurt på lur. 
Derimot ser det ut til at Norge vinner inn-
byrdes kamp mot Nederland med 4-2 og 
dermed går foran dem ved poenglikhet.
Topprangerte Tyskland har nest flest 
poeng, men på flere avsluttede partier. 
De kjemper kanskje ikke mer enn om 
sølv- eller bronsemedaljene.
Høyest rating ved start hadde Tyskland og 
Nederland med gjennomsnitt på formida-
ble 2650 og 2631, foran Østerrike 2602, 

Russland 2550, Norge og USA 2549 osv. 

Mange nok poeng?
De norske spillerne melder om en god 
poenghøst innen rekkevidde også på de ti 
siste partiene. En 
prognose tilsier 
cirka 7½ av 10 og 
dermed 49 poeng 
i mål. Dette vil 
temmelig sikkert 
holde til medalje, 
og antagelig er det nå bare Russland som 
har realistiske muligheter til å matche 
denne sluttsummen, hvis den holder!
Spillerne på det norske laget er dyktige til 
å holde rede på konkurransebildet. Ivar 
Bern teller hvite og svarte partier og har 
beroliget norske nerver en smule med at 
de råsterke russerne har igjen stor over-
vekt av svartpartier.

Bern slo van Oosterom
Den ene av Ivar Berns ferske seirer 
kom i det store prestisjemøtet med ver-
densmesterkollega Joop van Oosterom. 
Nederlenderen er dobbelt verdensmester 
og verdens klart høyest ratede fjernsjakk-
spiller med 2771. Ivar øyner muligheten 

for seier også i de to siste partiene 
sine og kan da komme til å bli beste 
førstebordspiller, kanskje sammen 
med et par andre av stjernene som 
møtes her. Førstebordet i denne 
OL-finalen er en superturnering 
sterkere besatt enn de aller fleste 
individuelle VM-finaler. 

Oppskriften på suksess
Hvordan kan det norske laget 
klare å hevde seg så formidabelt? 
Det skyldes for det første at laget 

består av de seks kanskje sterkeste aktive 
fjernsjakkspillerne i Norge nå og at ingen 
av dem viser formsvikt. Mange påpeker at 
det mest avgjørende for å kjempe om gull 
er å unngå at noen spiller faller av lasset. 
Slik er det vel i all lagsjakk. Alle på laget 
synes å klare fra 50% score og oppover, og 
så slår et par av spillerne til med kanonre-
sultater som ingen kunne forlange.
De fire tidligere gangene da Norge har 
kvalifisert seg til OL-finalen i postsjakk 
(nå fjernsjakk) har vi aldri plassert oss 
over midten, og alltid har minst én spiller 
måttet nøye seg med 10-30% poengscore. 
Noen spillere har nok fått en natur-

lig reaksjon 
etter veldig 
sterk innsats 
i forgruppe-
spillet. 
Denne gang 
har god lag-

moral med mye intern innspisking bidratt 
til å holde på ”trøkket” hos hver enkelt. 
Fjernsjakk på dette nivået krever mye 
hardt analysearbeid. 

Norge vinner 5. og 6.bord
Morten Lilleøren på bord 5 viser det 
helt ekstraordinære med 10 poeng av 
13. Foreløpig er ikke det siste av disse 
poengene bokført, men det skyldes nok 
bare lagpsykologi, at nederlenderen ikke 
har lyst til å gi laget sitt nullen og Norge 
denne stolpen på tabellen ennå. 
Formidabelt sterk er også innsatsen til 
lagets nestor Tor-Arne Klausen (63) som 
har spilt ferdig og vinner konkurransen på 
sjettebord med sine 8½ poeng. Klausen 
er en historie for seg der han sitter med 
analysene sine som eneste sjakkspiller vi 
kjenner til på det lille stedet Vanse i Far-
sund kommune. Han har utrolig nok ikke 
spilt klubbsjakk noen gang i sitt liv, men 
med gnistrende godt spill har han bidratt 
sterkt til en mulig norsk sjakksensasjon 
av høyt kaliber.
Dramaet i ICCFs 15. OL-finale kan nok 
vare lenge utover i 2008 og kan følges fra 
parti til parti på www.fjernsjakk.no. Og det 
KAN faktisk tenkes å bli gull.

Stillingen i ICCFs 15. OL-finale pr. 10. oktober:
  % score Poeng +/- Partier
1 NORGE 61,03 41,5 15 68-10
2 Russland 60,48 37,5 13 62-16
3 Nederland 57,5 34,5 9 60-18
4 Tyskland 57,35 39 10 68-10
5 Portugal 54,69 35 6 64-14
6 Slovenia 53,73 36 5 67-11
7 Estland 50,79 32 1 63-15
8 Østerrike 49,28 34 -1 69-9
9 Litauen 47,69 31 -3 65-13
10 USA 46,88 30 -4 64-14
11 Irland 45,77 32,5 -6 71-7
12 Latvia 42,75 29,5 -10 69-9
13 Kazakstan 37,67 27,5 -18 73-5
14 Polen 37,31 25 -17 67-11

NORGES LAG ICCF Avsluttet
1. GM Ivar Bern, Bergen 2621 6½ / 11
2. GM Raymond Boger, Randaberg 2622 5 / 8
3. GM Petter Stigar, Bergen 2578 5 / 11
4. GM Arild Haugen, Randaberg 2559 7½ /13
5. (GM) Morten Lilleøren, Oslo 2538 9 / 12
6. IM Tor-Arne Klausen, Vanse       2494 8½ / 13

Finalen i 15. fjernsjakk-OL

Kan Norge ta OL-gull?
OL-gull i sjakk til lille Norge er vanligvis en fjern 
ønskedrøm, men tidlig i innspurten på finalen i 15. 
fjernsjakk-OL ser vi ut til å være på offensiven i med-
aljekampen mot supermaktene Russland, Nederland 
og Tyskland. 
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Klausens parti mot amerikaneren ble 
tidlig ferdig, og helpoenget ble en inspi-
rasjon for både han selv og laget. 

Tor-Arne Klausen, Norge 
Stephen L. Jones, USA (2524) 
Anti-Meraner D46
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 
5.e3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.Le2 0–0 
8.0–0 dxc4 9.Lxc4 a6 10.Td1 De7 
10...b5 har noe bedre skåre og blir 
gjerne foretrukket. 11.b3 e5 12.a4 e4 
13.Sd2 Te8 14.a5 b5 15.axb6 Sxb6 
16.Le2 Lf5 17.Sc4 Sxc4 18.bxc4 
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18...Sg4!? Planlegger et springerof-

Den tidligere rektor Tor-Arne 
Klausen (62) har aldri spilt i 
klubb -!- men er selvlært sjakk-
spiller. At han i dag kan være 
på vei mot en OL-gullmedalje 
skyldes alene at han i sin tid fant 
Norges Postsjakkforbund adresse 
i Øystein Brekkes lærebok: ”Spill 
sjakk.”

Norsk deltakelse i
Skolesjakk-VM via web

Våre to fremste skolelag i sjakk, NTG 
i Bærum og Korsvoll skole fra Oslo, 
representerer Norge i en ny interna-
sjonal webserverturnering for skoler. 
Den nye turneringen er et uoffisielt 
skolesjakk-VM på webserver i regi av 
det internasjonale fjernsjakkforbundet 
ICCF, og de norske lagene er tatt ut av 
Norges Fjernsjakkforbund (NFSF).
Sjakklinja på NTG i Bærum er regje-
rende nordiske mestere for videregå-
ende skoler, mens Korsvoll skole er 
norgesmestere i sjakk for barneskolelag 
de tre siste årene og tok nylig bronse i 
nordisk mesterskap. Spillerne på Kors-
voll skole er medlemmer i Schakklub-
ben av 1911s Ungdom i Oslo som er en 
av de ledende i Norge innen barne- og 
ungdomssjakk, både på størrelse og 
sportslig nivå. De norske lagene skal i 
hver sin klasse utkjempe partier rett på 
webserveren mot bl.a. sjakkstormakter 
som England og Nederland og India, og 
de tøffe partiene kan komme til å pågå 
i over et år.

Jubileumslandskampen

Sverige vant

Jubileumslandskampen i fjernsjakk 
mot Sverige ble startet 17. mai 2005.   
Først i september i år var matchen, 
som gikk over 100 bord med to 
partier per bord, ferdigspilt med 
resultatat 109-91 til svenskene, som 
forøvrig ledet hele veien.
De norske toppscorere med 2 poeng 
var ICCF-GM Ivar Bern, ICCF-SIM 
Arild Haugen, Erling Iversland, 
FM Kjetil Stokke, Jens Øvergaard, 
Freddy Wang, Finn A. Wister, Trond 
Hagland, Tore Lambrechts, Anker 
Aasum, Jon Friis, Terje Lie, Karl-Pet-
ter Jernberg, Tom Rune Johansen og 
Anders Stanghelle.
Stormestrene Simen Agdestein og 
Magnus Carlsen var forøvrig begge 
med fra starten. De ble dog fort for 
opptatt med andre sjakkaktiviteter 
til å kunne gjøre en forskjell på 
resultatet.

Om www.fjernsjakk.no

Norges Fjernsjakkforbund (NFSF) 
har blitt et nesten rent websjakk-
forbund. Bare noen ytterst få turne-
ringer spilles nå med postkort i det 
som tidligere het Norges Postsjakk-
forbund. Full informasjon finnes på 
hjemmesiden www.fjernsjakk.no. 
NFSF tilbyr NM både individuelt og 
for lag pluss landskamper og andre 
internasjonale utfordringer, som alt 
spilles direkte på serveren til det 
internasjonale fjernsjakkforbundet 
ICCF. ICCF har også et eget komplett 
rating- og tittelsystem og samarbei-
der med FIDE. 

fer som gir remis, men ikke mer. Et 
alternativ var 18...a5 for å forhindre at 
hvit kan innta a5 med tårnet. 19.h3 
Sxf2 20.Kxf2 Dh4+ 21.Kg1 Te6(?) 
21...Dg3 ville gitt remis med fortset-
telsen 22.Lg4 Dh2+  23.Kf1 Lxg4  
24.hxg4 Dh1+  25.Kf2 Dh4+  26.Ke2 
Dxg4+  27.Ke1 Dh4+. 22.Ta5! Dg3 
23.Te5! Tg6 24.Lf1 Dxh3 25.Df2 
Ikke 25.Txe4?? Dh5  26.Se2 Lh2+. 
25...Lxe5 26.dxe5 Dh5 27.Td4 Lg4 
Svart har deplasserte brikker etter et 
angrepsforsøk uten mer liv i. 28.Sxe4 
Dxe5 29.Lb2 Tf8 30.La3 Ta8 31.Dd2 
Truer matt igjen. 31...Dc7 32.Ld6 Db6 
33.c5 Db3 34.Sf2 Lf5 35.Sd3 Lxd3 
36.Lxd3 Te6 37.Lf4 Tee8 38.De1 
38...De6 39.Dh4 h6 40.Td6 Da2 
41.Kh2 Db2 42.Dg4 Tad8 43.Dg3 
1–0 Svart innså at det var nytteløst å 
fortsette. På 43...Txd6 44.cxd6 blir d-
bonden straks avgjørende.
Kommentarer: Klausen/Brekke
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Liverpool Open 
3.-9. september

Liverpool
Open
2007

 

Englandsfarene 
Ellisiv Reppen 
og Kjetil A. Lie 
sikret at Norge 
(også) spilte en 
rolle da stor-
byen Liverpool 
feiret sitt 800-
års jubileum 
med en inter-
nasjonal open 
i St. Georges 
Hall.

av Kjetil A. Lie

        

Kommmentarer
ved
Kjetil A. Lie 

her hadde jeg egentlig ventet 6...e6, 
som Rublevsky temmet Ponomariov 
med i kandidatmatchene i Elista.

XIIIIIIIIY

8rsn-wqkvl-tr0

7zpp+-zppzpp0

6-+p+-sn-+0

5+-+-sNl+-0

4P+pzP-+-+0

3+-sN-+-+-0

2-zP-+PzPPzP0

1tR-vLQmKL+R0

xabcdefghy

6...Sbd7
Så kom altså dette trekket... Litt 
irritert var jeg på at jeg ikke hadde 
kikket noe særlig på dette, men på 
den annen side var det jo dette Mag-
nus spilte mot Aronian, ute n særlig 
suksess, og jeg husket jo litt ideer 
fra det partiet.. 
7.Sxc4 Sb6 8.Se5 a5 9.g3 Sfd7 
10.Sxd7 
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10...Sxd7
10...Dxd7 var Magnus sin fortsettelse 
mot Aronian. Så etter Sxd7 var jeg 
”out of book”.
11.e4 Lg6 12.Lh3!? 
12.f4 var veldig fristende, men jeg 
syntes Lh3 så fint ut, da det gjør 
svarts hovedplan med ...e5-bruddet 
vanskeligere å gjennomføre. 
12...e5 13.0–0
13.Lxd7+?! Dxd7 14.dxe5 Dh3 er 
ubehagelig.
13...exd4 14.Dxd4 Sc5 15.De5+! 

Liverpool 800th Anniversary Internatio-
nal Open fant sted i selveste St. Georges 
Hall, et storslått byggverk i hjertet av 
Liverpool. Den åpne turneringen gikk 
parallelt med den prestisjefylte na-
sjonskampen mellom Kina og England, 
som for øvrig ble vunnet med overlegen 
margin av de tilreisende kineserne. Den 
norske deltagelse i den åpne turnerin-
gen ble besørget av undertegnede og 
Ellisiv Reppen, som tok turen sammen 
med sine nordiske venner, Emanuel 
Berg og Julia Almer. Rammen for tur-
neringen var som nevnt storslått, og de 
norske resultatene må sies å ha stått i 
stil med dette. 

I Magnus sine fotspor...
Jeg endte tilslutt opp på en delt 2.plass 
med blant andre romkompis Berg, og 
turneringen var en personlig suksess, i 
den forstand at mange nye åpninger så 
dagens lys, samtidig som ingen partier 
endte med tap. En ratingfremgang på 4 
poeng er langt fra noen krise, så resul-
tatmessig også var det bra, selv om jeg 
kanskje hadde håpet på enda litt mer 

Et par timer før dette partiet, satt jeg 
å bladde litt i New in Chess yearbook. 
Der sto tilfeldigvis en artikkel om 
slavisk, hvor min motstander, Simon 
Ansell ble nevnt som en av ”eksper-
tene” på denne åpningen. Siden jeg 
selv hadde lært endel om denne 
åpningen under min sekundant-jobb 
i Elista (for Magnus, red) og likte hva 
jeg så for hvit, tenkte jeg det ville 
være interessant å teste Mr. Ansells 
kunnskaper. 

Kjetil A. Lie
Simon Ansell
Liverpool Open 1. runde

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 
dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5
Så langt gikk alt som forventet, men 

(foto: red)
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Fremtvinger klønete brikkeplassering 
fra svarts side, som videre fører til 
utviklingsproblemer. 
15...De7 16.Df4 Td8 17.Le3
Hvit er utviklet, mens svart fortsatt 
har endel problemer å løse. 
17...Sd3 18.Df3 Dc7
18...Sxb2 19.Tab1 gir strålende 
kompensasjon for bonden.
19.Tfd1!
Hvit står fantastisk! Alle brikker utvi-
klet, og for noen løpere!
19...Lb4 20.De2 Sc5 21.Dc4 Txd1+ 
22.Txd1 De7 
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23.Sa2!
Gir vinnende fordel hvit, da de hvite 
løperes samarbeid paralyserer svart 
fullstendig.
23...Dxe4 24.Dxe4+ Sxe4 25.Sxb4 
axb4 26.Lc8?! 
26.Td7! var klart sterkere.
26...Lh5 27.Td4 Lf3 28.Txb4 c5?
Nå er det helt slutt. 28...Sd6 ga visse 
sjanser, men etter min plan 29.Lh3 
står hvit overlegent.
29.Txb7 0–0 30.Tc7 g5
30...Td8 31.Ld7 Sf6 32.Tc8 vinner 
også komfortabelt for hvit.
31.Lb7 Td8 32.Tc8 1-0.
Hvits løperpar og merbonde avgjør 
i løpet av kort tid. Svart valgte å 
gi labb. For meg ble dette partiet 
på mange måter symptomatisk for 
resten av turneringen, da jeg også 
ved et par senere anledninger fikk 
testet ut nye åpningsvåpen. En 
nødvendighet om man skal utvikle 
seg og bli bedre, og noe jeg bevisst 
jobber med!

etter Tromsø. 5 remiser må sies å være 
uvant kost for meg, men jeg tolker det 
som et positivt tegn at jeg nå virker å 
følge i Magnus sine fotspor… - husker 
godt reportasjen i Norsk Sjakkblad hvor 
han uttalte at han hadde funnet ut at 
man ikke trenger å vinne hvert parti. 
Så ja, kanskje er jeg iferd med å bli 
voksen jeg og?!

Ellisiv med fremme
Når det gjelder unge frøken Reppen, så 
må hun fremheves. Ellisiv gikk ut fra 
startblokkene i et forrykende tempo, 
med 2,5 av 3, og var på dette tidspunkt 
beste nordiske spiller! Blant annet slo 
hun i andre runde en irer på godt over 
2200 i rating! Fra Ellisiv Reppen - John 
Redmond:
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Ellisiv hadde bukket stygt i åpninge 
men kjempet videre med nebb og klør. 

Muligens preget av den harde dobbel-
trunden første dag, har iren nå rotet det 
fryktelig til for seg selv - og Ellisiv lar seg 
ikke be to ganger!
42.Sd3! Den svarte majestet er ute på 
en real skogtur, og Ellisiv vet å utnytte 
dette, ved å bringe alle sine offiserer 

Ellisiv Reppen gjorde en fin figur 
i Liverpool Open og kandiderer 
til en plass på kvinne-OL-laget i 
2008 (foto: Stephen Conner).

nærmere svarts høvding! 42...Td2? 
Dette gjør bare vondt verre, men gode 
råd var dyre her.... 43.Sfe5+! Ellisivs 
springere klenger seg fast rundt svarts 
konge, og enden er nær... 43...Kb6 43...
Kd6 var det relativt beste, men går også 
raskt ned etter 44.Txb7! Lxf2 45.Sf7+ 
Kc6 46.Sd8+ Kd6 47.Sxf2 og svart man-
gler en offiser. 44.c5+ Ka5 44...Kb5 
45.Txb7+ Ka4 46.Tb4+ Ka3 47.Sc4+ 
var faktisk enda verre! 45.Sc4+ og 
svart valgte å gi labb. Tårnet ryker, og 
det er ikke mer å kjempe for.
Etter dette gikk det dessverre nedo-
verbakke for vår brave kvinne, men 
selv tapene i runde 4 og 5 mot GM’ene 
Miezis og McNab var på ingen måte 
overkjørsler, og jeg må si at Ellisiv 
imponerte meg stort hva angår spill 
og forståelse. I 7. runde klinket hun 
dessuten til igjen, med en sterk remis 
mot en spiller ratet 2344! Etter min 
mening en absolutt kandidat for det 
kvinnelige OL-laget i Dresden.
Vinner av turneringen ble den tyske 
superstormester Daniel Fridman, som 
i realiteten aldri var truet.

Kjetils sjakkodyssé
Selv om førsteplassen har glippet 
for Kjetil A. Lie ved flere anledninger 
har han likevel fått en svært lovende 
start på sitt friår som sjakkspiller.  
De fine plasseringer i Pula, Hamar, 
Tromsø og Liverpool sikret ham 
en elofremgang på +27 poeng på 
FIDEs oktoberliste (til 2563), og 
hvis Kjetil holder stilen passerer 
han fort Simen Agdestein (2589), 
og blir Norges nestbeste etter en nok 
urørlig Magnus (2714). På Kjetils 
program fremover står EM for lag, 
Aeroflot Open og Wijk Aan Zee.

Liverpool Open 
Sluttstillingen i toppen av Liverpool 
Chess International Open ble:
1. D. Fridman (Tyskland) 6½ / 9
2.-8. Kjetil A. Lie m. fl.   6
49.-60. Ellisiv Reppen m.fl. 4
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Ny klubbsesong starter
Skumle hensikter
Sommeren er forlengst over 
og landet rundt bys det nå på 
et gjensyn med sjakkvenner 
- og motstandere. I Sotra 
sjakklubb la den regerende 
vårmesteren Tor Gunnar 
Nordnes ikke skjul på sine 
hensikter (bildet).  Det hører 
med til historien at Tor Gun-
nar tapte. Nemesis?! 

Tor Gunnar Nordnes demonstrerer 
hva han har tenkt 
seg å gjøre ved foto-
grafens sin konge!
(foto: Morten L. 
Madsen)

(foto: Sjakkontoret)

Fjellhamar Skole

En hund etter brikker

Sist en liten notis som av forskjellige årsa-
ker dessverre falt ut av de forrige numrene 
av NSb: 

De unge kursdeltakere på Fjellhamar 
skole i Lørenskog fikk denne våren 

en helt uventet hjelp til å finne 
forsvunnede sjakkbrikker - av 
instruktørens hund Udo!
Og Udo nøyde seg ikke med å 

finne de brikkene barna hadde 
gjemt på de mest umulige 
steder, den skjønte også 

hvem som skulle ha den 
hvite løperen, beret-
ter instruktør Halvor 
Hagen.

Fjernsjakksuksess
Bern slo nr. 1
Det går etter alt å dømme 
mot norsk gull i 20. Fjern-
sjakk-OL (se side 20) og på 
veien mot målet drypper det 
inn med norske gladmel-
dinger. Morten Lilleøren ble 
nylig fjernsjakk-GM og det 
har nettopp lyktes Norges 
førstebordspiller, Ivar Bern, 
å beseire dagens høyest 
rangerte fjernsjakkspiller, 
det hollandske mil-
liardæren Joop van 
Oosterom.  
Vi gratulerer.

Hunden Udo og barnene på Fjellhamar skoles 
sjakkurs ved instruktør Halvor Hagen.
(fotos: Halvor Hagen)

Seks spreke ansatte 
Sjakkontorets personale stilte på startstreken til 
årets Oslo Maraton 30. september. Fasit ble en 
maraton, tre halvmaraton og to trekilometere!
Fra venstre: Vibeke Ekeland Grønn, Liv Mette Har-
boe, Pål Rykkja Gilbert, Bendik Bjerke og Dag Dani-
elsen. Den sprekeste av alle, maratonløperen David 
Lilleøren, var ikke til stede da bildet ble tatt.
Vi tar selvsagt av hatten for innsatsen!
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Nøyaktig når nedskreven teori opp-
hører vet jeg ikke, men Dd1–h5 er 
allerede en svært konkrete trussel.
12...Sh6 13.Sxh7 Sf5 14.Lxf5
Neste gang tror 
jeg Kjetil prøver 
14.Dh5!? med 
den provoseren-
de ideen 14...
0–0–0 15.Lg5 
g 6  1 6 . L x d 8 
Dxd8 17.Dh3 

og Sor t kan for t tenke seg inn i 
tidsnød før han forstår at Sh7 ikke 
kan ”fanges”!
14...exf5 15.Dh5 0–0–0 16.Lg5 
Tde8
Enda bedre var 16....f6. Når stillingen 
åpnes kan Emanuel Bergs løpere fort 
bli så sterke at bønder og struktur 
blir irrelevant.
17.Tac1 Kb8 18.Txc5 Dxc5 19.Dxf7 
Dc7
Det påholdende 19...Le6 vant også, 
men helt som Kjetil foretrekker 
Emanuel Berg å ta i bruk kraftigere 
virkemidler (som nå 20.Dxg7 Teg8 
21.Df7 Lb5!).
20.Tc1 Lc6 21.Dg6 Dxe5 22.g3 Te6 
23.Dh5 Ka8 24.Lf4 De4 25.f3 Dd4+ 
26.Kh1 Df2 0-1
Kjetils konge er selvsagt fanget, 
men partiets virkelige poeng er at 
eventyrhesten på h7 aldri greide å 
vende tilbake til kampen.

Mestermøtet i Kragerø bød på en oppvis-
ningsmatch mellom de to kamphanene 
og  stormestrene Kjetil A. Lie og Emanuel 
Berg (Sverige). Fasit ble 2½-1½ til Berg 
etter fire begivenhetsrike hurtigpartier.   

GM Kjetil A. Lie
GM Emanuel Berg, Sverige
Mestermøtet i Kragerø 2. parti

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 
5.Sf3 Db6 6.Ld3!?
En gambit som bør passe perfekt til 
hurtigsjakk - og til Kjetils særegne 
dynamiske stil.
6...cxd4 7.cxd4 Ld7 8.0–0 Sxd4 
9.Sbd2 Lc5 10.Sxd4 Lxd4 11.Sf3 
Lc5 12.Sg5 

Kjetil A. Lies
angrepsulykke 
kommentert
av redaktøren 

Nye norske IM-er
To norske spillere, Espen Lie 
(Porsgrunn SK) og Torstein 
Bae (SK 1911) har offisielt 
blitt tildelt tittelen interna-
sjonal mester (IM). Norge 
har nå 20 IMer og 9 GMer.

Landskamp i Oslo
Firelandskamp
Norge har for første gang i 
nyere tid tatt initiativ til en 
klassisk landskamp, vel å 
merke med fire deltakende 
nasjoner. England, Latvia og 
Sverige har alle takket ja til å 
stille med timannslag (fem 
menn og fem kvinner) i hel-
gen 16.-18. februar i Oslo. 
Initiativet kommer fra NSFs 
Eliteutvalg og landskampen 
inngår i oppladningen til 
sjakk-OL i Dresden 2008.

NM Espen Lie med lillesøster - ikke Torstein! (foto: BBJ)
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Natomesterskapet
Ingen av de seks norske 
deltagere greide å komme 
på pallen i årets Natomester-
skap i september i Ankara, 
Tyrkia. Best klarte IM Øystein 
Hole det med 5 av 7 og en 
sikkert litt skuffende åttende 
plass.

Øystein Hole (foto: red.)

VM i Mexico
Anand konge
Den nykårede verdensmes-
ter Viswanathan Anand ble 
feiret på behøring vis da han 
midt i oktober vendte hjem 
til India for første gang etter 
seieren i Mexico City. En 
lengre reportasje om Anands 
lange vei til VM følger i neste 
nummer av NSb.

En sjakkonge med sitt scepter!  
Teksten på skiltet til venstre  for 

Anand er velvalgt:  
”En en-mannshær 

vinner VM!”
(foto: A. Aron)
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Sjakkglede
Vel er det mulig at medlemstallene i klub-
ber og forbund daler, men ser man på 
aktivitetsnivået denne høsten med et dusin 
NVGP-turneringer på de første få måneder 
og spektakulære Glitnir-lynturneringer i 
øst og vest, ja, da får man inntrykk av at 
det spilles så brikkene fyker!
De følgende seks ”Du trekker...” oppgaver 
er funnet på omtrent tilfeldig vis ved å 
besøke hjemmesider til forskjellige klub-
ber og turneringsarrangører. En Internett-
rundreiser som i seg selv bekrefter at det 
oser av spillelyst og sjakkglede overalt i 
landet.
Reisen bekrefter for øvrig tesen om at hvis 
en klubb har hjemmeside, da er sannsyn-
ligheten også stor for at ivrige medlem-
mene bruker den til å dele både partier, 
analyser og andre sjakkopplevelser.
To gode steder å starte en slik virtuell 

Løsninger på s. 44

Nr. 3: Sort trekker

Nr. 6: Sort trekker

Nr. 1: Sort trekker Nr. 2: Sort trekker

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Hvit trekker
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rundreise på er: 

tromsosjakklubb.com/ngp
www.sjakk.no/nsf/klubb.htm

Et situasjonsbilde fra Arctic Chess 
Challenge. Den konsentrerte spil-
leren midt i bilder er GM Gurevich 
(foto: Jan Sigmund Berglund).

Søkes!
Fagredaktør til 
”Du trekker...”

Norsk	 Sjakkblads	 redaksjon	
søker	 en	 fagredaktør	 med	 eget	
ansvar	for	å	velge	tema	og	opp-
gaver	 til	 bruk	 under	 den	 faste	
rubrikken:	 ”Du	 trekker...”.	 Noen	
kommunikasjon	 med	 lesere	 og	
løsere	må	forventes.
”Du	 trekker...”	 inngår	 i	 utgangs-
punktet	med	omkring	1,5	sider	 i	
alle	årets	 seks	numre	av	Norsk	
Sjakkblad.

Brukbar	betaling.

Interessert?	Kontakt	da	redaksjo-
nen	ved	Bjarke	Sahl	på:
nsb@sjakk.no	eller
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på grunn av 46...La4. Derfor måtte 
jeg bytte på b5.
45.cxb5 Lxb5 46.d6!?
Dette burde ikke være risikabelt, 
men det kan hende ulykker, som vi 
skal se.
46... Ke6 47.Kg5
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47...Ld3!
Foretrekker aktivt forsvar. Jeg hadde 
håpet på 47...Le8 48.d7 Kxd7 49.Kf6, 
som vinner g6-bonden, men svart kan 
klare remis etter f.eks. 49...Kc7 50.Ld5 
Kb6 51.Ke7 Lc6 52.Lf7 Lf3 53.Lxg6 Lg4 
54.Kf6 Kb5 55.Lxf5 Lxf5 56.Kxf5 Kb4 
57.g4 hxg4 58.Kxg4 Kxb3 59.h5 c4 
60.h6 c3 61.h7 c2 62.h8:D c1:D. Hvit 
må prøve å få det nødvendige tempoet 
(med et trekk ekstra ville Da1 selvsagt 
ha vunnet), men jeg ser ikke helt 
hvordan det skal gå for seg. Og det er 
uansett ikke interessant fordi 47...Ld3! 
er mer enn godt nok.
48.Kxg6??

Den engelske stormester og slutt-
spillsekspert Jonathan Speelman. 
(foto: Cathy Rogers)

Med tiden har jeg sett 
mer på sluttspill både 
fordi det er interessant 
og fordi det er nødven-
dig. Sterke motstandere 
må før eller siden pres-
ses hardt for at en skal 
klare å vinne mot dem.

av Jonathan Speelman
speelman@bcmchess.co.uk

Avansert teknologi er ønskelig i åpnin-
gen, men ikke helt min greie. Det er 
alltid artig å angripe i midtspillet, selv 
om jeg sjelden får muligheten uten 
åpninger til å stille opp angrepet.
Trusselen om et langt og hardt press i 
sluttspillet kan være veldig virknings-
full. Jeg sier ”trussel” – læresetningene 
til Nimzowitsch gjelder nemlig her 
også. Hvis du får motstanderen din til 
å prøve på noe desperat i stedet for å 
teste sluttspillkunnskapene dine, har 
du ikke noe å klage på. Sannsynligvis er 
en kort tenkepause med mye regning 

nok til å avverge flere timer 
med hardt arbeid.
Klarer du å få rykte på deg 
til å være god i sluttspill 
og flink til å presse, øker 
sjansen for en lykkelig slutt. 
Og denne spalten prøver å 
hjelpe deg med å nå dette 

målet. Jeg skal begynne med en liten 
ulykke som skjedde med meg nylig, selv 
om det kanskje er med på å undergrave 
meg selv.

Speelman - Willemze
Det nederlandsk mesterskapet 2007
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Jeg kom inn et litt bedre sluttspill etter 
hard kamp i åpningen og første del 
av midtspillet og i diagramstillingen, 

som oppsto like etter tidskontrollen, 
så jeg ingen annen utvel enn å prøve 
å bytte svartfeltsløpere, selv om det 
ikke var klart for meg om han var nødt 
til å bytte.
41.Lf4 Lxf4 42.Kxf4 Kf6 43.Le2 
Le8 
Hvit har vinstsjanser her fordi den 
svarte kongen ikke kan flytte. Det er 
gode muligheter til trekktvang, men 
med godt forsvar burde det ikke være 
godt nok til å vinne.
44.Lf3 b5!
Etter 45 d6 b4! er 46 Ld5 forhindret 

Sluttspill med Speelman

Et livligt 
løpersluttspill

Ny sluttspillsspalte
Der er en glede å kunne presen-
tere en ny sluttspillsteoretisk spalte 
skapt og skrevet av den sympatiske 
engelskmann Jonathan Speelman. 
På sitt beste rundt 1987 var han VM-
kandidat blant annet i kraft av sin 
sluttspillteknikk.
Da ingen av oss kan mestre sjakk 
uten å greie sluttspillet også, håper jeg 
mange lesere vil finne inspirasjon og 

lærdom i denne spalten. 
Jonathan Speelman bor 
i London og er fortsatt 
fulltids sjakkspiller og 

skribent - og vegetar med mye hår, 
hornbriller og humør!  red. 

Klarer du å få rykte 
på deg til å være god i 
sluttspill og flink til å 
presse, øker sjansen for 
en lykkelig slutt!

”
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Jeg hadde sett at 48.Ld5+ ikke vant 
pga. 48...Kxd6 49.Lf7 Lc2 50.Lxg6 Lxb3 
51.Lxh5 Ke7 52.Lf3 (eller 52.Kxf5 c4), 
52...c4 53.Ld5 La2!. Derfor prøvde jeg 
på et tamt vinstforsøk og partiet endte 
raskt med remis.
48...f4+? 49.Kxh5 fxg3 50.Kg4 Kxd6 
51.h5 Ke7 52.Kxg3 Kf6 53.Kf4 Kg7 
54.Ld1 Lh7 ½–½

Det sterke mellomtrekk
Etter 48.Kxg6?? hadde svart det veldig 
sterke mellomtrekket:
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48...Le4! 
Verken jeg eller min motstander hadde 
sett dette under partiet eller i etterana-
lysene, men min lagleder René Olthof 

slapp bomben i en e-post til meg noen 
dager senere.
Først trodde jeg at hvit blir nødt til å gi 
opp, men nå har jeg en mistanke om 
at det kanskje er mulig å forsvare seg 
og at det hadde vært verdt å fortsette: 
49.Kxh5! 
På 49.Le2? vinner 49...f4+ 50.Kxh5 
fxg3 med en gang
49...Lxf3+
XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+-+-+-+-0

6-+-zPk+-+0

5+-zp-+p+K0

4-+-+-+-zP0

3+P+-+lzP-0

2-+-+-+-+0

1+-+-+-+-0

xabcdefghy

Jeg hadde opprinnelig analysert som 
følger 
a) 50.Kg6 Le4 51.Kg7 Kxd6 52.Kf6! 
(52.h5 Ke5 53.h6 f4 54.gxf4+ Kxf4 
55.h7 Lxh7 56.Kxh7 Ke4 vinner lett 
for svart) 52...Lf3! 53.Kxf5 Ld1 54.g4 
Lxb3 55.g5 Lc2+ 56.Kf6 c4 57.h5 c3 

58.g6 Ld3 59.h6 c2 60.h7 c1:D 61.h8:
D Da1+, osv.
b) 50.Kg5 Kxd6 51.h5
bi) Etter 51...Ke7? 52.h6 Kf7 53.Kxf5 
Ld1 54.Ke5 Lxb3 55.g4 Kg6 56.g5 holder 
hvit remis ved å holde kongen på e4 og 
e5. Svart kan ikke slå g5-bonden uten å 
miste sin siste bonde på c5 eller c4.
bii) Med 51...f4! påføres hvit isolerte 
bønder. Etter 52.gxf4 Ke6 53.f5+ Kf7 
54.h6 Ld1 55.Kf4 Lxb3 56.Ke5 Kg8! 
57.f6 Lf7 får svart akkurat koordinert 
seg godt nok til å vinne.
c) 50.Kg5 Kxd6 51.Kxf5 Denne mulighe-
ten avviste jeg instinktivt fordi det åpner 
opp a1-h8-diagonalen for løperen, slik 
at den kan stoppe h-bonden. Faktisk 
kommer vi inn i variant a) med et 
tempo for lite etter 51...Ld1 52.g4 Lxb3 
53.h5 Lc2+ 54.Kf6 (eller 54.Kf4 Kd5 
55.g5 Ld1 56.h6 Lc2 vinner lett) 54.c4 
55.g5 c3 56.h6 Ld3 57.g6 c2 58.h7 c1:
D 59.h8:D Da1+.
Men jeg begynte å tvile idet jeg skrev 
denne spalten. I variant a) hjelper hvit 
velvillig til med å bytte h-bonden mot 
løperen. Men hva om han lar det være? 
Varianten går slik:
50.Kg6 Le4 51.Kg7 Kxd6 52.h5 Ke5 
53.h6 f4 54.gxf4+ Kxf4
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Ikke 55 h7? her, men ganske enkelt
55.Kf6 Lf5 56.Ke7 Ke5 57.Kf7
Hvis svart angriper b3-bonden med 
kongen, kan hvit alltid svare med å 
angripe c5-bonden, og så vidt jeg kan 
se er dette rett og slett remis.
PS. Analyserne mine er hjemmelaget og 
kan inneholde feil! Så send gjerne kom-
mentarer eller forslag til meg på:
speelman@bcmchess.co.uk

Minnefondet invitasjon til
Arnold J. Eikrem hurtig GP

Søndag 16. desember 2007
Spillested:  Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30
Betenkningstid 25 min per spiller per parti
Gruppeinndeling 2 grupper, o/u 1750
Spillesystem 6 runder monrad
Spilleplan 1. runde søndag kl.12.00
 premieutdeling kl. 18.00
Premier Gruppe A: 2000-1200-800
 Gruppe B: 1500-1000-600
 i tillegg spesialpremier - se hjemmesiden!
Startavgift 200/150
Turneringsleder Ole Christian Moen og Tarjei Joten Svensen
Påmelding Senest 15. desember til:
 Atle Grønn, atle.gronn@ilos.uio.no
 http://home.no.net/selskap/oss-ngp.php
Siste oppmøte Søndag kl. 11.30

Turneringen inngår i NVGP
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sjakkoppgaver på Chess Tactics Server3 og 
for noen få dollar laste ned sjakktrenings-
programmet Personal Chess Trainer4. De 
daglige norske sjakknyhetene leser du 
kanskje på Bergens SK’s nettsider5, og en 
ekte sjakkentusiast har selvfølgelig Sjakk-
tuelt6 som startside i nettleseren.

Internettet for alle
Resultatet av de to store sjakkrevolusjo-
nene er for det første at en ung, ambisiøs 
sjakkspiller kan bli fryktelig god mye 
tidligere enn før. Det er ikke bare Mag-
nus’ fortjeneste at Norge aldri har hatt så 
mange unge sjakktalenter som de siste 
fem årene. Dessuten er bosted ikke lenger 
viktig for å bli en sterk sjakkspiller. I dag 
kommer flere av de største talentene fra 
Nord-Norge. Det var helt utenkelig da 
jeg kjempet meg oppover ratinglistene 
på 1980-tallet. Den gang var Elverum 
helt i utkanten av det østlandsdominerte 
Sjakk-Norge.
Det er vanskelig å spå hvordan Internett 
vil påvirke sjakken i fremtiden, men en 
ting som jeg tror vil ta av kanskje al-
lerede neste år, er videoverføring (”live 
streaming”) fra de store sjakkturnerin-
gene. Vi lever i en spennende sjakktid.
1 FICS: www.freechess.org 
  Internet Chess Club (ICC): www.chessclub.com
  Playchess: www.playchess.com
2 Norges Fjernsjakkforbund: www.fjernsjakk.no
3 Chess Tactics Server: http://chess.emrald.net
4 Personal Chess Trainer: 
 http://www.personalchesstrainer.com
5 Bergen Schakklub: www.bergensjakk.no
6 Sjakktuelt: www.sjakk.no

Vårt kjære sjakkspill har 
vært gjennom to store 
revolusjoner de siste 20 
årene. Mest kjent, iall-
fall blant de som følger 
sjakkmiljøet fra utsiden, 
er triumfferden til de 
sjakkspillende datapro-
grammene.

av Rune Djurhuus
runesjakk@operamail.com

I 1989 var de beste sjakkpro-
grammene allerede bedre enn 
de fleste klubbspillere, men 
fortsatt langt unna verdens-
mesternivå. Garry Kasparov 

vant ganske enkelt 2-0 mot Deep Thought 
det året. Men i 1996 satte etterfølgeren 
Deep Blue en støkk i Kasparov da pro-
grammet vant det første partiet i en ny 
match. 
Kasparov slo riktignok tilbake og vant 
kampen 4-2, men allerede året etter 
ydmyket en oppgradert versjon av Deep 
Blue den menneskelige verdensmester. 
Deep Blue vant 3½-2½ etter å ha knust 
en tydelig rystet Kasparov i bare 19 trekk 
i det siste og avgjørende partiet. Resultatet 
var nok noe flatterende for maskinen, for 
Kasparov kom seg aldri over sjokket over 
å ha gitt opp det andre partiet i en stilling 
der han kunne sikret seg remissjakker 
ved å ofre en løper.

PC-en slår Anand
På de 10 årene som har gått siden 1997 
har datamaskinene blitt raskere, mindre 
og billigere, samtidig som innmaten til 
sjakkprogrammene har blitt enda flinkere 
til å bedømme stillinger. Resultatet er at 
et program til 200 kroner på en gjen-
nomsnittlig PC i dag spiller minst like godt 
som verdensmester Anand. Selv sjakkpro-

grammet på en 
mobiltelefon 
slår den jevne 
klubbspil ler 
ned i støvlene. 
Om ikke man-
ge år er jeg nok 
sjanseløs i et 

parti mot kjøleskapet mitt.
Bortsett fra at et og annet stormesterego 
kan ha fått seg en knekk, har sjakkpro-
grammene på ingen måte betydd slutten 
på sjakkspillet, like lite som bilen har fått 
mennesket til å slutte å konkurrere om å 
løpe rasket mulig. Med sjakkprogrammer 
og sjakkdatabaser er det enklere enn noen 
gang å lære av partiene man har spilt og 
forberede seg til nye turneringer.

Sjakkrevolusjon nr. 2
Den andre sjakkrevolusjon kom da 
Internett ble gjort allment tilgjengelig 
på starten av 1990-tallet med HTML-
kodestandarden (1991) og den grafiske 
nettleseren Mosaic (1993). 

Sjakk passet veldig bra i Internetts barn-
dom da bredbåndslinjer var forbeholdt 
universitetene, for selv på et 14 kbps 
modem var det problemfritt å overføre 
sjakktrekk lynraskt på tvers av jordkloden. 
Man trenger jo bare noen få bytes for å 
kode et sjakktrekk.  Jeg tok mitt første 
informatikkkurs på Blindern våren 1992, 
omtrent samtidig som Internet Chess Ser-
ver (forløperen til ICC og FICS) så dagens 
lys 15. januar. Mitt alter ego BadViking 
ble for øvrig medlem på ICC torsdag 26. 
november 1992.
Snart kom dedikerte nettsider for sjakkny-
heter (The Week in Chess hadde sin første 
utgave i 1994), og allerede på slutten av 
1990-tallet var det vanlig med ”levende 
trekk” fra de store sjakkturneringene.
I dag kan du spille sjakk døgnet rundt 
på FICS, ICC, Playchess1 og mange andre 
steder. Eller du spiller serversjakk i regi av 
Norges Fjernsjakkforbund2. Du kan løse 

Svart på hvitt med Rune

Sjakkprogrammer 
og nettsjakk

Stormester Rune Djurhuus alias 
”BadViking” på Internett Chess 
Club (foto fra familiealbummet).

Om ikke mange år er jeg 
nok sjanseløs i et parti 
mot kjøleskapet mitt.”
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Tema: Norske hjemmesider på Internett høsten 2007

Norsk sjakk
& internett

 

måtte en sjakk-interessert nyhetsle-
ser pent vente på at vanlige medier 
som avis, radio eller TV tok saken 
opp eller at Norsk sjakkblad kom 
i postkassen, i beste fall noen uker 
i etterkant. Med introduksjonen 
av dedikerte sjakkhjemmesider 
ble ventetiden først redusert til en 
enkelt dag.

Fremtiden
Vi skriver nå oktober 2007 og alt 
er blitt anderledes. Via sjakkhjem-
mesidene og sjakkservere følger 
vi med spenning Magnus Carlsen 
trekk for trekk, og mange spiller vel 
oftere lynpartier på Internett enn i 
den lokale sjakklubben.
Tanken kan (og bør) naturligvis 
tenkes lenger frem i tid. Internett er 
allerede i ferd med å bli en regulær 
sjakk-TV, men hva vil skje med livet 
i den vanlige sjakklubben kontra 
klubben på nettet? Og forsvinner 
sjakklubbene, som vi har kjent 
dem i over hundrede år, hva vil da 
erstatte dem?
Mange gjør seg sine tanker nå, men 
sannheten er som vanlig at ingen vet 
hva fremtiden har å gi.

De norske nettpionerene
Frem til nå har samspillet mellom 
norsk sjakk og Internett stort sett 
vært overladt til frivillige interes-
serte. Sjakkforbundet har tatt del 
i utviklingen helt siden 1997, men 
noen regulær styring har ennå aldri 
vært på tale.
At det norske sjakkmiljøet i dag 
likevel kan bryste seg med å være 
et av de europeiske sjakkland som 

har kommet 
lengst i ut-
n y t t e l s e n 
av Internett, 
skyldes derfor 
en forbilledlig inn-
satts av en lang rekke 
IT-fagfolk med stor interesse for 
sjakk (eller kanskje omvendt). Uten 
disse nettpionerene ville nok lite ha 
blitt gjort.

Temaet
På de neste 11 sider har disse pio-
nerene våre fått anledning til selv 
å presentere prosjektene sine. Det 
har vært vanskelig å velge hvem 
som skulle få adgang til å skrive, og 
redaksjonen ber om forståelse for at 
langt fra alle som fortjener det, har 
fått denne muligheten.
Emnet norsk sjakk og Internett 
kommer uten tvil  til å bli tatt opp i 
NSb fremover også, så nøl ikke med 
å ta kontakt hvis du eller dere har 
noe på hjertet.

Innholdsfortegnelse

Sjakknyheter
Bergens Schakklub side 32

Partisamling
Norbase side 33

Turneringslederverktøy
Turneringsservice side 34

Sjakkserver
Internett Chess Club side 36

Sjakklubbers hjemmesider
Vadsø Sjakklubb side 38

Sjakksalg
Sjakkbutikken side 40

Organisasjonen
Sjakktuelt side 41

Kommersielle sjakkmedier
Nettavisen.no side 41

Når en revolusjon er ti år 
underveis, går det nes-
ten an å glemme helt 
at noe eksepsjonelt er i 
ferd med å skje. Som da 
hele det norske sjakk-
miljøet kom seg på Inter-
nett i årene fra 1997 til 
2007. 

Av Bjarke Sahl
nsb@sjakk.no

Det har vært en stille revolusjon. 
Helt frem til midt på nittitallet 
fremsto sjakkmiljøet som en tradi-
sjonrik og muligens noe nedstøvet 
fritidsinteresse. Ja, sett bort fra et par 
nye åpningsideer, så hadde egentlig 
veldig lite skje i løpet av det siste 
århundret.

Brytningstiden
Endringene kom en av gangen. 
Sjakkdatabaser som Chessbase var 
i ferd med å bli allemannseie og 
plutselig ble det mye enklere å lagre, 
kategorisere og fremfor alt skrive ut 
partier og diagrammer. Klubblader, 
turneringsbulletiner og sjakkbøker 
ble alt enklere å lage - og derfor mye 
mer utbredt.
Fenomenet elektronisk post, e-post, 
bredte seg fort og gjorde det mye en-
klere å utveksle partifiler eller få ut 
fellesinformasjon til alle i klubben.

Sjakkhjemmesider
Det var dog først med introduksjo-
nen av begrepet hjemmesider at 
utviklingen for alvor tok av. Frem 
til den første html-side ble skrevet, 
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Norges sjakkavis på nettet
De mest profesjonelle nyhetssider om sjakk er hos Netta-
visen. Daglige oppdateringer, anmeldelser, blogger og mye 
mer. Ros til den dynamiske duoen Ole Valaker og Torstein 
Bae.  www.nettavisen.no/sjakk/

Lokale nyheter
For sjakkinformasjoner av 
mer lokalt tilsnitt - sjekk 
klubbenes eller kretsenes 
hjemmesider. Her finnes 
dugnadsånd, entusiasme 
og lesemoro. Inngang fra:
www.sjakk.no/nsf/

av Eirik T. Gullaksen
Eirik.Gullaksen@boos.no 

I begynnelsen var ambisjonene be-
skjedne, vi ønsket å gjøre klubbens 
terminliste og lokale resultater tilgjen-
gelige for medlemmene. Den første 
tiden var det bare lokale spillere som 
ble omtalt, men utover i 1998 ble det 
mer fokus på norsk sjakk og sjakkny-
heter generelt.

Høye besøkstall
Fra 1999 var det stort sett daglige opp-
dateringer og besøkstallene steg jevnt. 

Det tok drøyt 3 år før 100.000 besøk var 
passert, mens 200.000 tok bare ytter-
ligere et knapt år. I 2006 var det rundt 
950.000 besøkende og ved årsskiftet 
flyttet vi så til domenet bergensjakk.
no. En enklere adresse og Magnus 
Carlsens framganger har medvirket til 
at besøkstallene i 2007 ser ut til å ende 
på rundt 1.2 millioner.

Enkelt er greit
Hjemmesidene har alltid hatt en enkel 
layout med vekt på oversiktelighet og 
små filer. De siste årene har det blitt 
mer og mer bilder på sidene, og dette 
er en utvikling som bare vil fortsette. 

Det har også blitt svært populært med 
partier for gjennomspilling, ettersom 
det fortsatt er et mindretall som har 
programmer som ChessBase.

Hjemmesidene krever i gjennomsnitt 
en times arbeid per dag, men så lenge 
interessen er stigende og tilbakemeldin-
gene positive kommer hjemmesidene 
til å fortsette som i dag. Vi tror det er 
viktig for norske sjakk å ha en god og 
oppdatert nyhetsside som man kan 
stole på. Gjennom årene har det vært 
flere konkurrenter innenfor norske 
sjakknyheter, men felles for disse er at 
de forsvinner igjen etter en stund.
Vi har vært her i 10 år og forhåpentligvis 
har vi minst 10 år til foran oss.

http://www.bergensjakk.no/

Bergens Schakklubs hjemmesider

Om bergensjakk.no
Bergens Schakklubs hjemmesider kom for første 
gang på luften 24. september 1997, tre år etter at 
Internett begynte å bli allment kjent her i Norge.

Bergens Schakklubs hjemmesider 
er den ubestridte nyhetskanal 
for alle med interesse for inn- og 
utenlandske sjakknyheter av 
norsk tilsnitt. Bildet er klippet fra 
PC-skjermen 25. september.
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Blogg om Magnus
Interessen for Magnus Carlsens ferd og fremdrift er så 
allmen og omfattende at pappa Henrik Carlsen har valgt 
å skrive bloggen sin på engelsk, ikke norsk! Spennende 
lesning likevel og gjerne førstekilden når det gjelder 
oppklarende kommentarer fra Magnus om partiene 
hans, reisebeskrivelser, bilder og mye mer.

blog.magnuschess.com/

av Odd Gunnar Malin
oddg@sjakk.biz

Det viste seg at også Tromsø sjakklubb 
holdt på med et tilsvarende prosjekt, så 
det ble fort et samarbeid med utveksling 
av partier. Nedslagsfeltet ble også utvidet 
til å dekke partier i hele Nord-Norge. 
Med det bredere utvalget av spillere 
i denne ”lokal-databasen” ble også 
basens nytteverdi økt da den kunne 
brukes i forberedelser før og under 
turneringer. Bl.a. laget vi utlistinger før 
lagkamper med antatte motspillere.

Tilgjengelig på Internett
Både eget medlemsblad og partiut-
vekslingen med Tromsø sovnet hen 
etter noen år, men jeg fortsatte med 
samling/innlegging av partier fra lokale 
turneringer og etter hvert også nedlas-
ting fra Internett. Databasens nytteverdi 
som forberedelse foran turneringer 
økte betraktelig da de fleste spillere 
man kunne møte i lokale turneringer 

var representert med partier. Når jeg 
hadde denne basen med på turneringer 
var også interessen fra spillere utenfor 
vår klubb så stor at jeg begynte med å 
legge ut hele databasen på Internett i 
form av nedlastbar fil.

Norbase
I 2000 startet jeg opp prosjektet som 
i dag er NorBase, formålet var fortsatt 
lett tilgang på partier i forberedelse før 
og under turneringer. Grensesnittet 
var veldig likt det som er i dag hvor du 
kan klikke deg frem til spilleren du 
vil se partier fra og vise disse uten å 
måtte laste dem ned først. Jeg la også 
til rette for at andre klubbsider kunne 
nyttiggjøre seg av databasen direkte 
fra sine internettsider. Et forsøk på å 
få i gang en diskusjon/samarbeid om 
hvordan dette skulle se ut var derimot 
mislykket, antakelig traff jeg ikke på de 
rette personene igjennom de kanalene 
jeg brukte.
Et av problemene med NorBase var at 

sidene ikke var stabile nok og også kun-
ne virke trege. Så i 2003 kjøpte jeg meg 
plass på et norsk webhotell med rikelig 
databaseplass og gode muligheter for å 
utvikle de programsnuttene som ligger 
bakenfor det man ser når man klikker 
deg inn på NorBase, bl.a. partiviseren 
ble omskrevet og også tilrettelagt for 
visning av partier ved hjelp av linker 
fra andre klubbsider. 
For å gjøre basen enda mer tilgjengelig 
laget jeg et wap-grensesnitt i 2005 slik at 
partiene kan finnes ved hjelp av mobil-
telefon. Jeg tror ikke denne funksjonen 
er så godt kjent, men mulighetene ligger 
der for dem som mangler internett-
tilgang under turneringer.

Mange bidragsytere
Om samarbeidet rundt funksjonene 
og utseende for NorBase ikke var stor, 
var det allikevel mange som bidro med 
partier slik at databasen fort ble nyttig 
for spillere fra hele landet. Jeg fikk også 
tilsendt partisamlinger fra andre som 
drev med samling av partier. Bl.a. en 
database med partier fra østfoldom-
rådet, jensenfilene, som ble laget og 
vedlikeholdes av Arne-Roger Jensen.
Jeg fikk også tilsendt en stor database 
fra Jonathan Tisdall og Bernd Schnei-
der. Denne består av norske partier fra 
inn og utland, for det meste på elitenivå. 
Også Morten Lilleøren har sendt meg en 
lignende database. Det er ennå en god 
del jobb igjen her før jeg har fått lagt 
inn alt dette, kanskje er jeg for kritisk 
til navnebruken, da gamle partier ofte 
kun har en bokstav for fornavnet så 
jeg prøver å lete opp resultatlister etc. 
for å få navn og nasjonalitet rett på 

Innsamling og katalogisering av norske sjakkpartier

NorBase
– partidatabasen
Høsten 1991 begynte Vadsø Sjakklubb å 
legge inn partier systematisk på elektro-
nisk format. Dette hovedsaklig for å ha 
lett tilgang til partier for bruk i medlems-
blad o.l. Ved distribusjon av disse partiene 
til klubbens spillere blir også diskusjonen 
rundt partiene større og man kan dra nytte 
av andres lærdom.
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Sjakkspaltist 
Alle med lærelyst og in-
teresser for sjakk i Nord-
Norge bør sjekke Gunnar 
Berg Hanssens eminente 
ukentlige sjakkspalter.

Sjakk-TV
Bruken av webkameraer 
med levende bilder fra 
turneringssal, analyserom 
og pressekonferanser er på 
vei frem. Sjakkvideoopptak 
finnes selvsagt også på 
Youtupe.
www.youtube.comwww.tromsosjakklubb.com/sjakkspalta/

spillerne.
Av aktuelle partier er ikke tilgangen alt 
for stor for tiden, om dette skyldes at 
partiene ikke legges inn elektronisk 
eller noe annet, vet jeg ikke. En kikk 
i loggen som kan sees på forsiden av 
NorBase viser allikevel at noen aktive 
partier legges inn.

Veien videre
Å holde på med et prosjekt på Internett 
som dette på hobbybasis har lett for å 
slukne fordi arbeidsmengden for en 
person blir for stor. Med dette i tankene 
har jeg forsøkt å gjøre prosessen fra 
jeg mottar partier til de er ute på nettet 
ganske automatisert med justering av 
navn og setting av rating der det man-
gler. All automatisering kan selvfølgelig 
gå galt et sted så hvis noen partier har 
havnet på feil spiller eller navnet til 
spilleren er feil er jeg takknemlig for 
tilbakemelding. Dette arbeidet tar bare 
noen få minutter og er ikke krevende 
så om jeg overlesses med innsendte 
partier fra ferske turneringer er dette 
noe som ikke tar bort gnisten.
Det som kunne vært ønskelig, er å 
dele opp søk etter partier på flere 
personer, bl.a. er seriesjakken ett 
forsømt kapittel. Også kvaliteten på 
især navnebruken ville blitt bedre hvis 
noen med lokal kunnskap hadde stått 

for innsamlingen i sitt område.
Jeg gjorde et forsøk med å lage et forum 
hvor fremdrift etc. kunne diskuteres, 
men det viste seg fort at dette medfører 
en hel del merarbeid pga. Internetts 
natur med all spam og lignende. Jeg 
vil gjøre et nytt forsøk på dette, da 
med begrensning i muligheten for å 
lage brukere. Drifting av et slik fora 
trenger jo nødvendigvis ikke ligge på 
mine hender.
Et dypere samarbeid med direkte 
innlegging fra flere krever litt mer for-
håndsarbeid og diskusjon/enighet om 
format. Selv om jeg har laget program-
mene for automatisering er ikke disse 
egnet for bruk av andre.

Bruksområder
Hovedbruken av databasen er naturlig 
nok til forberedelser foran og under tur-
neringer. Også som historisk database 
vil verdien øke etter hvert som flere 
turneringer blir lagt inn. En anvendelse 
som jeg bruker før hver Vadsøsjakk er 
å legge link til partier med hver spil-
ler i deltagerlisten. I arbeidet med en 
forhåndsomtale i et programhefte kan 
også databasen være nyttig.
Et av punktene med NorBase er å ikke 
forfordele noen klubber, selv ikke min 
egen. Derfor prøver jeg å legge ut og 
dokumentere alle funksjoner som kan 
være nyttige for andre hjemmesider. Du 
vil heller ikke finne reklame på sidene. 
Dette er mitt lille forsøk på å kjempe 
ned Janteloven, ingen tjener noe på 
selve NorBase.

http://norbase.sjakk.biz/

av Harald Heggelund
harald@norddata.no

Mange har lagt merke til det allerede. 
De fleste antakelig ikke. Men i de siste 
månedene har det skjedd en aldri så li-
ten ”stille IT-revolusjon” i sjakk-Norge. 
De som ikke aner hva vi snakker om, 
kan klikke seg inn på turneringsservice.
sjakklubb.no og ta en titt selv. 
Historieforvitring
Hva er nå egentlig dette, da? Jo, ta en 
fiktiv problemstiling: Du lurer på, hvem 
var det nå igjen som vant Gausdal sist? 

Turneringslederens sveitserkniv

Turnerings-
service
Det norskutviklede TS, 
som i mer enn 16 år har 
forenklet livet for turne-
ringsleden, har nå blitt 
integrert med Internett 
på en måte som gir helt 
nye muligheter.

IT-mannen 
bak dugnads-
prosjektet 
”Norbase”: 
Odd Gunnar 
Malin fra 
Vadsø SK.
(foto: klubben)
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Verktøyskassen for websider
Å gjengi sjakkpartier og diagrammer på hjemmesider 
(og trykk) stiller gjerne krav som de vanlige program-
mer ikke umiddelbart greier å løse. Da er der god hjelp 
å finne på Eric Bentzens danske hjemmesider. På Pal-
view Siderne vises hvordan det går an å transmittere 
sjakkpartier live.

www.enpassant.dk/

Eller landsturneringen 2003? Hvor 
mange deltakere pleier det være i de 
forskjellige gruppene, og totalt? Hvilke 
norske turneringer har Magnus spilt, 
hvordan var ratingsnittet i ACC eller siste 
høstturnering i din egen klubb? Hittil 
har svaret vært ”Vel, det er sikkert bare 
å gå inn på nettet et sted – var det ikke 
på home.online.no/~OlaNormann/
tilde/#fnutt/xx/ … eller nei, den siden 
eksisterer visst ikke lengre…”. 
Poenget er at vår nære sjakkhistorie 
blir borte mellom fingrene på de fleste 
av oss! 

Tidsklemma
Ta en annen problemstilling: Du skal 
arrangere en turnering, stor eller liten. 
Det hadde jo vært kjekt om turneringen 
hadde egen hjemmeside på nettet? Og 
enda kjekkere å kunne tilby online 
påmeldingsmulighet? For ikke å snakke 
om løpende resultatservice, og kanskje 
bulletiner på nett! Og sponsorannon-
ser? Hittil har denslags vært forbeholdt 
de store, ressurssterke turneringene 
- det kreves jo både serverplass, frivil-
lig kompetanse og ikke minst tid å få 
stablet alt dette på beina.

Tre, nei, fire-fem-seks 
ting på en gang …(tekst-
reklame)
Inn fra sidelinja stepper nå Turne-
ringsService 6.01 til hjelp. ”TS” har 
jo i snart 20 år blitt brukt av arrangører 
for å lette selve turneringsavviklingen. 
Men denne nye versjonen går mange 
steg videre, og tar i tillegg mål av seg til 
å løse alle de nevnte problemstillingene: 
en ”riksantikvar” for avsluttede turne-

ringer, publikumsservice for pågående 
turneringer, og samtidig en terminliste 
og påmeldingsportal for kommende 
arrangementer. Alt på en egen, dedikert 
server som vil bestå og fritt tilgjengelig 
for alle TS6-brukere.

Enkelt!
Mye av poenget er at alt dette nå er blitt 
så enkelt at ”selv far” får det til – det 
er faktisk bare å krysse av for at man 
ønsker dette, så går resten av seg selv. 
Ja, det blir endatil mindre arbeid for 
arrangørene – Man slipper å registrere 
deltakere, for det gjør faktisk spillerne 
selv gjennom online påmeldingen. 
De som vil vite mer om hvordan dette 
virker i praksis kan sjekke ut TS’ nett-
sted på www.sjakklubb.no/turnerings-
service. Klikk linken for ”Automatisk 
internettpublisering”.

Det er mer, mye mer!
Informasjonsflyten mellom klubb, NSF, 
USF og FIDE har også blitt revolusjonert. 

Et vanlig problem har vært å identifisere 
spillere korrekt ved elo-beregninger, 
og pga. problemer med forskjellige 
stavemåter har fødselsdato ofte vært 
påkrevd for å unngå feil. Gjennom et 
unikt samarbeid mellom TS-generalen 
og ELO-sjefen er dette nå blitt historie. 
Spillernes medlemsnummer i NSF eller 
FIDE følger dem nå helt fra online-på-
meldingen og til TS automatisk overfø-
rer turneringsresultatene til forbundet. 
NSF har en spesialsydd TS-programvare 
som i sin tur overfører dataene videre 
til ELO-beregning, grandprix-databasen 
og evt. FIDE-rapportering. Faktisk styrer 
TS dataflyten 14 veier, se figur. 

What’s in it for ME?
Bortsett fra en betydelig forenkling for 
NSF, og eliminering av mange feilkilder, 
så gis det nå redusert Elo-avgift for 
de turneringene som leveres maski-
nelt. Og TS er ett av formatene som 
aksepteres.

(fortsettes på neste side)
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Spill gratis online   
Noen helnorske sjakk-
spillservere finnes ennå 
ikke, men bortsett fra 
språket (engelsk) er bru-
kervenligheten på top på 
Den flammende varme 
bonden!

FICS
Med over 300.000 regis-
trerte brukere er Free 
Internett Chess Server, 
forløperen til ICC, kanskje 
de flestes favoritt når det 
gjelder er rask parti online, 
gratis.

www.freechess.orgwww.redhotpawn.com

Norges største sjakklubb

Internet Chess Club
Med over 1000 betalende medlemmer og et ukjent 
antall tittelspillere med gratiskontoer, er den nor-
ske gruppen av medlemmer på Internet Chess Club 
utrolig nok den femte største.

Et blikk tilbake - og i 
krystallkula
Den aller første brukerfiendt-
lige versjonen av TS ble ”hacket 
sammen” i full fart, og kun ut fra 
eget behov, til Kalotturneringen en 
gang på sent 80-tall. Ikke lenge et-
terpå var det noen skeptiske røster 
som hevdet at det var umulig å 
få en datamaskin til å beregne 
rundeoppsett etter NSF’s kompli-
serte monradregler. Needless to 
say, disse uttalelsene frempro-
voserte spontan dyptenking og 
tastaturklapring på kammerset, i 
skimmeret fra talglampa. Mange og 
lange vinternetter senere fremsto 
TS i en noenlunde brukervenn-
lig utgave, som blant mye annet 
KUNNE beregne rundeoppsett. Det 
var til og med noen klubber som 
ville kjøpe systemet! Det inspirerte 
til å fortsette utviklingsarbeidet -  
hovedsaklig på idealistisk grunnlag, 
men likevel har lisenser blitt solgt 
for å få litt igjen for strevet. 
TS har i dag blitt et modent og 
gjennomarbeidet produkt som 
brukes av de fleste store norske 
klubbene, er oversatt til engelsk 
og er i ferd med å gjennomgå en 
godkjenningsprosess i FIDE, til 
bruk i internasjonale turneringer 
etter sveitsersystemet. Kanskje 
venter internasjonal lansering? 
Tajm vill sjåvv.

http://www.sjakklubb.no
/turneringsservice/

av Tarjei J. Svensen
tarjei@moldesjakk.net

Min første opplevelse med ICC kom for 
10 år siden, i 1997, da jeg etter et år på 
det som da var eneste konkurrent, Free 
Internet Chess Server (FICS), innså at 
det tok litt for lang tid å vente på en 
motstander. Med opptil 1000 påloggede 
samtidig, var ICC allerede mange ganger 
større enn FICS rent aktivitetsmessig og 
man slapp som regel å vente lenge på å 

finne en motstander. Med hundrevis av 
turneringer av alle slag, masser av tit-
telspillere og flere venner som allerede 
var der, var det ingen tvil om hvilket sted 
som var valget for meg.

Frivillig
En viktig suksessfaktor for ICC er det 
høye antall frivillige som stiller opp 
for ICC uten noen form for betaling. 
De riktig flinke oppnår forfremmelse 
og dermed også høyere status blant 
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Sverre Johnsens sjakkblogg
I tillegg til å redigere Førsteraden og skrive åpningsteo-
retiske bøker har ildsjelen Sverre Johnsen også skapt en 
pen og spennende sjakkblogg. Sverre har et bredt fokus 
med mye  åpningsteori, alt fra 1.a3 til seriøse artikkeler 
om spansk, sjakkhistorie og  sjakkuriosa.

sverreschesscorner.blogspot.com

de andre medlemmene. Det var nett-
opp dette jeg oppnådde. Som NTG-er 
deltok jeg og mine medelever ofte i de 
populære turneringene og etter hvert 
fikk jeg også status som turneringsle-
der der jeg selv hadde kontrollen over 
turneringene. Etter å ha arrangert over 
700 turneringer, steg jeg raskt i gradene 
med gratis konto som premie. Dette 
førte til høy status og som en svært 
aktiv hjelper for medlemmene, ble jeg 
i 1999 forfremmet til administrator. 
Administratorer er ansvarlige for ro og 
orden og har mye makt. Ved misbruk 
og juks kan administratorene frata 
medlemmer rettigheter.
Også de fleste administratorene er frivil-
lige medhjelpere og får ingen betaling. 
Etter hvert ble jeg såpass betrodd at 
jeg var en av de få som ble lønnet.  Jeg 
bidro blant annet med support per 
e-post, oppdateringer av hjelpefiler og 
direkteoverføringer fra storturneringer 
og gjorde en såpass vesentlig jobb at jeg 
fortjente betaling.

Begynnelsen
Internet Chess Club skapte grunnlaget 
for sine nå anslagsvis 35 000 betalende 
medlemmer for over 10 år siden. Daniel 
”Darooha” Sleator var en av hovedmen-
nene på det som den gang het Internet 
Chess Server (ICS). Han skapte mye 
furore da han gikk ut av samarbeidet 
og bestemte seg for å kommersiali-
sere nettsjakken ved å innføre årlige 
medlemsavgifter. Ikke særlig populært 
i begynnelsen, men da man så at de 
innbringende medlemsavgiftene faktisk 
førte til en klar økning i medlemstilbu-
det, som for eksempel gratissimultaner, 

treningsleksjoner, direkteoverføringer 
og et økende antall aktive tittelspillere, 
så man at Sleators trekk kanskje ikke 
var så dumt likevel.
Siden starten i 1995 har ICC vært 
førstevalget også blant sjakkspillende 

nordmenn på nettet. Selv om Chess-
Base sin relativt ferske server Playchess 
har tatt betydelige markedsandeler de 
siste årene med sitt suverene bruker-
grensesnitt, er det fortsatt et klart flertall 
som holder seg til ICC. Mye av grunnen 
til dette er nok de faste liveoverførin-
gene fra turneringer verden rundt 
omtrent ukentlig. Dette er for mange 
den aller viktigste tjenesten ICC har å 
tilby, spesielt de siste årene da Magnus 
Carlsen har vært en av de mange man 
har kunnet følge trekk for trekk, og med 
både tekst- lyd- og videokommentarer 
fra sterke stormestere.

Ny president
ICC fikk i fjor ny president med erfa-
ring fra spillindustrien, Joel Berez, og 
siden da er det kommet noen nyheter. 
Medlemsavgiftene ble økt for første gang 

siden de ble innført for 11 år siden. 
Gjester kan verken spille eller følge 
partier lenger. Dette har ført til at mange 
av dem som tidligere kun har fulgt live-
partiene som gjest, har måttet registrere 
seg. Det kom noen sure kommentarer, 
men økningen i medlemstallet var det 
ingen tvil om. I tillegg ble to konkur-
renter kjøpt opp, spanske Chess21, 
ledet av blant andre GM Miguel Illescas 
og IM Michael Rahal, og amerikanske 
World Chess Network.
Det er også utviklet et nytt brukergren-
sesnitt. Blitzin har hatt få oppgraderin-
ger siden det kom for 10 år siden, og 
har også vært kritisert for å være alt for 
mye basert på kommandoer, og dermed 
også for lite brukervennlig. Oppkjøpet 
av World Chess Network var nok en ge-
nistrek i så måte, med tanke på at deres 
programvare var kjent som svært bru-
kervennlig. Man tok dermed de beste 
funksjonene fra deres programvare og 
laget et helt nytt et, mer tilpasset nybe-
gynnere. Det nye programmet ble kalt 
Dasher. Her er Harstad-mannen Rune 
Madsen nå en av dem som er med på 
å utvikle programmet videre. 

Høy norsk aktivitet
Med opptil 250 norske spillere pålogget 
samtidig, er det definitivt en idé å prøve 
igjen med faste norske turneringer el-
ler treningsleksjoner online. Dette ble 
prøvd for noen år siden under Norsk 
Internett Sjakklubb (NIS) med veks-
lende suksess, men siden den gang er 
medlemsmassen økt betraktelig. Noe 
for det nye sentralstyret?

http://www.chessclub.com/

Samspillet mellom sjakkradioen 
ChessFM og ICC gjør det mulig å 
følge Magnus & Co’s partier trekk 
for trekk med GM-kommentarer.
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Harstad SK    
Sjakkmiljøet i nord har 
lenge vært en vekstsone 
for seg i NSF og USF, ikke 
minst på Internettet. Har-
stad SKs hjemmesider 
er således både elegante, 
enkle og komplette.

Randaberg SK
Klubblader og nyhetsskriv 
hører i dag historien til. Alt 
skjer på e-post og via web-
sider. Skal informasjonen 
bevares for ettertiden må 
arkivstrukturen være så god 
som Randaberg SKs.
www.randaberg-           
sjakklubb.com

www.harstadsjakklubb.no

av Svein Harald Johnsen
dryfish@online.no

I 2004 landet klubben på dagens platt-
form, vadsosjakk.no. Siden hadde ca. 
600 besøk daglig i snitt i årets første 
halvår. Klubbsiden dekker hovedsakelig 
aktivitetene internt i klubben og den 
for tiden sovende ungdomsklubben, 
og utenbys deltakelse av klubbens 
medlemmer. Et annet viktig deknings-
område er klubbens årlige storsatsing, 
Vadsøsjakken NVGP.

Annonseinntekter
Klubben så helt fra starten muligheten 
for å tjene penger på internettsiden. 
Tanken var besnærende – tenk å kunne 
tjene penger på sjakkaktivitet  framfor 
de evinnelige kakelotteriene! Ideen er å 
betrakte en nettside på linje med trykte 
medier som bulletiner og programhef-
ter, og selge annonser. Og i motsetning 
til trykksaker er nettsider omtrent gratis 
å produsere. Annonsene er utformet 
som klikkbare logoer, der innholdet 

Vadsø Sjakklubbs hjemmesider

Vadsosjakk.no
Vadsø SK er en av de 
klubbene som har vært 
lengst med på nettet. 
Allerede i 1996 hadde 
klubben egen hjemmesi-
de og i 1999 kom sjakk-
Norges første lokale 
domenenavn, 
vadsosjakklubb.org

Norsk lynsjakktoppliste per 25. sept.

Brukernavn Virkelig navn
3178 Gruk GM Simen Agdestein
2885 vigleik GM Kjetil Lie
2853 JonLudvig IM Jon Ludvig Hammer
2781 Bulten FM Espen Lie
2760 esparago FM Espen Agdestein
2712 Muligens FM Carl Fredrik Ekeberg
2701 fmkromos FM Sverre Heim
2673 Rodrigo IM Roy Fyllingen
2633 Vandelay IM Bjarte Leer Salvesen
2585 Liff  Eilif Skodvin

ICCs lynsjakktoppliste per 25. sept.

Brukernavn Virkelig navn
3449 Shtopor GM  Yuri Drozdovskij
3439 DSquared GM Dmitri Andreikin
3424 Smallville GM Hikaru Nakamura
3408 azerichess GM Sh. Mamedyarov
3403 Neurisdr GM Neuris Delgado
3364 guenplen GM Boris Grachev
3333 ARM-AKIBA GM Gabriel Sargissian
3330 TIGRANO GM Tigran Petrosian
3320 Galkin GM Alexander Galkin
3313 KRASAVCHIK IM Eltaj Safarli

ICCs norske toppspillere
Mange av de norske toppspillerne er 
svært aktive på ICC. Blant dem som 
markerer seg mest er Magnus Carlsen 
og Jon Ludvig Hammer. Magnus spiller 
knapt på sin hovedkonto ”Mag-

nus”, men det siste året har han 
likevel vært relativt aktiv på di-
verse anonyme og halvanonyme 
kontoer der han på det meste 
har oppnådd en blitzrating på 
nærmere 3600. Blitzrekorden 

er det Hikaru ”Smal-
lville” Nakamura som 
innehar, med 3716.
Jon Ludvig impone-
rer med å stadig være 
blant topp fem i ett-
minuttspartier, mens 
Espen Agdestein med 
en bestenotering på 
2527 er i toppen i 5-
minuttspartier. I 5- og 
1-minuttspartier får 
man automatisk tildelt 
en jevngod motstander. 
Disse to kategoriene 
er regnet for å være 
mer riktige i forhold 
til egentlig spillestyrke, 
siden man ikke har 
muligheten til å mani-
pulere egen rating ved 
for eksempel å velge 
(bort) motstandere.

Tarjei J. Svensen
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Torstein Baes sjakkblogg
Ekspresident Torstein Bae bor for tiden med sam-
boen Silje Bjerke i Edmonton i Canada. Takket være 
Internett spiller den driftige Torstein, avstanden 
til tross, fortsatt en hovedrolle i norsk sjakk som 
organisasjonsmann, sjakkjournalist og ikke minst 
blogger. Følg Torstein på:

torstein.nettblogg.no
www.nettavisen.no/sjakk

Som en av de første og mest 
velutviklede klubbsider har Vadsø 
SKs webløsninger lenge vært til 
inspirasjon for andre.

ikke ligger på klubbens side, men på 
en nettadresse etter annonsørens eget 
valg. I starten var det så godt som ingen 
lokale bedrifter som hadde egen nett-
side, så løsningen ble å tilby et oppslag 
på Gule Sider! Fremdeles skjer dette for 
enkelte annonsører, men i løpet av disse 
11 årene er antallet lokale firmasider 
økt kraftig, mange velger også å peke 
mot kjedesider. Alle annonsene er like 
store, prisforskjellene ivaretas av et 
program for visningshyppighet der åtte 
annonser av gangen vises på Vadsøsjak-
kens turneringsside med undersider.
Annonsesalget skjer som en del av 
markedsføringen av Vadsøsjakken. 
Klubben har som filosofi å bruke 
turneringen som sitt årlige utstillings-
vindu, både med sikte på å trekke til 
seg nye medlemmer, annonsører og 
få generell anseelse i lokalsamfunnet. 
I forkant av salget tar klubben kontakt 
med avisredaksjonene samtidig som 
nettsiden er oppdatert med mest 
mulig info om turneringen. Dermed 

oppstår en vinn-vinn-situasjon med økt 
medieoppmerksomhet og mer penger 
i kassa. Og jobben er ikke fullført før 
avisene har hatt sine reportasjer etter 
turneringen.

Kvalitetssikring
Vadsøsiden framstår som noe mer 
tabloid i formen enn øvrige norske 
klubbsider. Det legges stor vekt på god 
journalistisk framstilling, mye bilde-
bruk og god typografi.  Men dette går 
verken på bekostning av det sjakkfaglige 
eller det datafaglige, som det heller ikke 
slurves med. Nøkkelordet er kvalitet i 
alle ledd, av hensyn til både lesere og 
annonsører. 

Vadsøsjakken
Vadsøsjakken er ikke som andre turne-
ringer, og har gjerne en nettstab på 2-3 
personer utenom turneringsledelsen. 
Nettdekninga har skjedd årlig siden 
1997. Resepten er liveoverføring (som 
det dessverre ikke ble noe av i år), 

og løpende utlegging av rundekom-
mentarer, bilder, resultater og partier. 
Livedekningen fra det første året vekker 
lystige minner. Sensorbrettene lå ennå 
inne i fremtiden, men et fåtallig publi-
kum på nettsiden og ICC skulle ha sitt: 
De to toppbordene ble spionert på fra 
bakrommet ved hjelp av et rullegardin, 
og trekkene lagt ut manuelt! Semi-live, 
med andre ord....
Opp gjennom årene er det en god 
del personer som har vært med på å 
bidra til Vadsø Sjakklubbs nettside. 
Ryggraden har imidlertid det meste av 
tiden vært to personer, redaktør Svein 
Harald Johnsen (50) og webmaster Odd 
Gunnar Malin (46). Arbeidsoppgavene 
glir en god del over i hverandre, men 
et hovedskille er journalistikk på den 
ene siden og det datasjakkfaglige på 
den andre. Johnsen er velkjent utenfor 
klubben, mens Odd Gunnar Malin mer 
er en grå eminense. Han er en av Norges 
mest respekterte innen datasjakkens 
ulike områder, blant annet kjent som 
mannen bak den norske partidataba-
sen NorBase som per dags dato har 
ca. 45.000 partier. De siste årene har 
også Malin junior, Øyvind (18) vært en 
stor ressurs med sine gode allround-
kunnskaper, noe som lover godt for 
fremtiden.

http://www.vadsosjakk.no/
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Svensk butikk    
Det svenske sjakkutsalg 
Schackbutiken har rask 
service og levering - også i 
Norge. Kanskje en løsning 
for en prisbevist kjøper.

www.mamut.net/   
schackbutiken

Engelsk butikk
Europas kanskje største 
sjakkutsalg, London Chess 
Center, er kjent for sine 
svært rimelige tilbud på 
visse bøker og partivarer.

www.chesscenter.com

Øystein Brekkes ”Norsk Sjakk-
forlag” har vokst fra å være en 
enkel utgivervirksomhet til å 
bli en komplett sjakkbutikk og 
familiebedrift med både import 
og egenproduksjon. 

Fakta om
Sjakkbutikken
Butikken drives av Øystein Brekke 
og er åpen alle hverdager fra klokka 
10.30 til 17.30 på Hauges Gate 
84 i Drammen. Webmaster for 
nettbutikken er Audun Brekke 
Fløtten (17) er webmaster for 
nettbutikken.
Innehaveren Øystein Brekke tren-
ger knappest presentasjon. Gjen-
nom 35 år har han samlet en 
bredere erfaring enn de fleste fra 
sjakklivet. Som spiller, instruktør, 
trener, leder, arrangør, dommer, 
journalist og, ikke minst, forfatter 
av ni sjakkbøker.
Sønnen Audun Brekke Fløtten 
(17), som tidligere var aktiv sjakk-
spiller i yngre årsklasser, er nå 
juniorsyklist.

av Øystein Brekke
oeystei@online.no

Tanken var først å ha et noe begrenset 
utvalg av de antatt beste og viktigste 
produktene, men fortsettelsen har vist 
behovet for å levere akkurat det som 
hver enkelt ønsker, også sjeldnere 
saker, og i størst mulig grad å kunne 
levere straks. Resultatet har blitt den 
hittil største sjakkbutikken i Norge og nå 
kanskje Nordens største utvalg i sjakk. 
Kundene handler gjennom fem ulike 
kanaler: nettbutikk, e-post, telefon, 
besøk i butikken og på salgsstand under 
enkelte turneringer. 

Et moderne sjakkutsalg

Om sjakkbutikken.no
Sjakkbutikken.no åpnet høsten 2005 i regi av Øy-
stein Brekkes firma Norsk Sjakkforlag. Tidlig i år 
flyttet butikken inn i nye lokaler i Hauges gate 84 i 
Drammen. 

Profesjonell sjakkbutikk
Internett gjør det mulig å drive en 
sjakkbutikk profesjonelt i et lite land 
som Norge. Gjennom nettbutikken blir 
gode sjakkprodukter tilgjengelige for 
alle både i og utenfor organisert sjakk. 
Noe av det mest positive er at butik-
ken daglig får helt nye kunder, både 
privatpersoner, skoler, institusjoner og 
bedrifter. Det er faktisk lett å øyne at 
noen av sjakkbutikkens kunder fram-
over kan gi grunnlag for ny aktivitet og 
sjakklubber flere steder i landet. 
Et viktig mål for Sjakkbutikken er å 
hjelpe den enkelte kunden til å kjøpe 
så riktig som mulig i stedet for å bli 
sittende med feil produkter i forhold 

til ambisjoner og nivå. Jeg har derfor 
lagt stor vekt på å forsøke å fortelle 
noe relevant om hvert enkelt produkt 
i nettbutikken og har merket alle med 
nivå (fra A for nybegynnere til D for 
mesterspillere).
Planen er å videreutvikle nettbutikken 
med bl.a. spesialkategorier som går 
mer direkte på enkelte målgrupper som 
for eksempel ganske ferske spillere.

www.sjakkbutikken.no
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Sjakk-Shop
Norges andre sjakkutsalg er Sjakk-Shop. ”En internett-
basert butikk hvor du kan bestille sjakkmateriell direkte” 
som eieren Jan Magne Stubrud skriver i presentasjonen 
sin. Innkjøp skjer enkelt og greit med museklikk, hand-
levogn og kortbetaling. Sjakk-Shop kan kontaktes på:

web: www.sjakk-shop.no/
mail: stubrud@sjakk-shop.no
telefon: 61 26 27 88 el. 992 54 491

av Silje Bjerke
silje.bjerke@gmail.com

Forbundenes hjemmesider ble oppret-
tet i 1999 av daværende generalsekretær 
Bjarke Kristensen (nå Sahl). Sjakktuelt 
hadde i begynnelsen både administrativ 
informasjon og sjakknyheter av alle 
slag. Av ressurshensyn ble dette senere 
erstattet av en mer statisk sjakkportal, 
med lenker og informasjon, men uten 
nyheter. I fjor fikk Sjakktuelt helt nytt 
design, utviklet av Sjakkontorets Victor 
Hansen og Pål Rykkja Gilbert. Dagens 
løsning har tatt litt fra begge de tidligere 
versjonene, og har nå både administra-

tiv informasjon og nyheter fra forbun-
dene. Det er de ansatte på Sjakkontoret 
som står for driften av sidene.

Organisatorisk info
Sjakktuelt skal gi nye og gamle med-
lemmer svar på det de lurer på om 
organisert norsk sjakkliv. Her finner 
du opplysninger om alle lokallag, 
klubber, kretser, styrer og utvalg, og du 
kan lese om Frifond, seriesjakk, rating 
og mye mer. Terminlistene ligger også 
på Sjakktuelt. For ledere kan det være 
lurt å ta en kikk på ”Hjelp!”-sidene, 
hvor det er tips til lokallagsledere og 
kasserere. Hans-Inge Kongevold driver 

Sjakkforbundenes organisatoriske hjemmesider

Sjakktuelt
Sjakktuelt er hjemmesidene til Norges Sjakkforbund 
og Ungdommens Sjakkforbund. Det er her medlem-
mene finner informasjon fra forbundene, og sidene 
har erstattet både Presseservice og Løperseddelen. 

BGP-sidene, hvor barn (og voksne) 
kan sjekke alle resultater og hvordan 
de ligger an i BGP-sammendraget. 
Tilsvarende informasjon om NVGP 
oppdateres av Jan Sigmund Berglund 
og Audun Pedersen, og kan også finnes 
på Sjakktuelt.

Sjakkbutikk
En annen viktig del av Sjakktuelt er 
Sjakkportalen. Dette er en lenkesamling 
med nyttige og morsomme sjakksider, 
delt inn etter tema. Sjakk.no er også 
inngangen til NSFs og USFs sjakkbutikk, 
hvor man får kjøpt billige sjakkproduk-
ter til både klubber og enkeltpersoner. 
Sist, men ikke minst legges det altså 
ut nyheter på Sjakktuelt, med vekt på 
organisatorisk stoff.

Fokus på nytteverdien
Sjakkontoret satser på å videreutvikle 
sidene med blant annet resultater 
fra tidligere norgesmesterskap, flere 
”Hjelp!”-sider og annen informasjon. 
Snart kommer det også instruktørsider, 
med mange gode ideer for deg som 
underviser i sjakk, eller har lyst til å 
gjøre det. Målet er ikke å lage de mest 
spennende sidene om sjakk på nettet, 
men vi satser på at det er de nyttigste!

www.sjakk.no

De organisatoriske hjemmesidene 
til NSF og USF har blitt moderni-
sert og gir i dag en enkel og mer 
intuitiv adgang til forbundenes 
faste informasjoner.
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Av Ole Valaker
ole.valaker@gmail.com

Men sjefen får det som oftest slik 
han vil. Mersmaken etter suksessen 
med dekningen av Magnus vs Simen 
(250.000 unike brukere) førte til at 
Nettavisen har hatt egne sjakksider 
siden 2005. 
Vi la merke til at Torstein Bae skrev 
godt i Dagsavisen og spurte ham om 
å bli med på laget. I tillegg hjelper jeg 
til med å legge inn Torsteins saker, 
redigere dem og lage bilder, foruten å 

Med tett på daglige oppdateringer 
og løpende dekning av store tur-
neringer (som NM, VM, Magnus) 
er Nettavisen enestående blant de 
reklamefinansierte mediene.
At Nettavisen i tillegg tilbyr mye 
lærestoff, diskusjonsforum, tester, 
bokanmeldelser og blogger viser 
redaksjonen behandler sjakken 
særdeles seriøst.

Bedriftssjakken   
Nettavisen deltar også 
aktivt i Bedriftssjakken 
som TV 2 Interaktiv. 
På bildet er sjefredaktør 
Gunnar Stavrum selv i 
aksjon ved brettet i fjor. 
(foto: Ole Valaker).

Dagbladet.no
Også Dagbladet bidrar pent til 
å bringe sjakken frem i lyset 
ved å gi god plass til Einar 
Gausels spalter. Et søk på 
”sjakk” i tekstarkivet deres ga 
forøvig 1567 treff - i fald noen 
ikke kan få nok av Gausels 
språklige påhunn!

skrive en del selv. 
I april sluttet jeg i Nettavisen etter sju 
år, men verken avisen eller jeg ville 
legge ned sjakksiden. Dermed åpnet 
de direktetilgang til redaksjonssystemet 
slik at vi kan publisere sjakksaker hele 
døgnet - det har kanskje gjort tilbudet 
bedre for leserne enn før.

Startet med Magnus
De første sjakkartiklene kom allerede 
ved tusenårsskiftet. Nettavisen har høyst 
sannsynlig første riksavis som skrev om 
Magnus Carlsen i 2001. 

Året etter ble Magnus for alvor kjent i 
og for riksmedia da han spilte en match 
på Nettavisen mot resten av verden. 
Matchen pågikk i flere måneder, og 
endte med remis. 
Nettavisen fulgte også Magnus’ VM-ma-
raton tidligere i år fra trekk til trekk. Det 
var et stort og anstrengende løft med 26 
timers livekommentarer. 
Da er det hyggelig med gode tilbake-
meldinger fra lesere. Og svenske Schak-
forum omtalte nylig Nettavisen som 
”Nordens schaktidning nummer 1”. 
Siden svensker flest både hater å lese 
norsk og skryte av nordmenn, er vi 
selvsagt stolte av det.

PS! En stor takk til alle som har hjulpet 
oss med bilder fra turneringer og turer. 
Det er vi helt avhengige av. Hvis du vil ha 
noe på trykk i Nettavisen, så husk at vi 
MÅ ha bilder hvis det skal ha en sjanse 
til å nå forsiden.

Tips eller spørsmål:
ole.valaker@gmail.com eller 
torstein.bae@gmail.com

Et moderne sjakkutsalg

Nettavisen.no/sjakk
 - En sjakkside vil kle Nettavisen, sa sjefredaktør 
Gunnar Stavrum. Jeg var mer skeptisk, fordi jeg ante 
hvilken innsats og forpliktelse det innebar. 

��
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Oppgavene står på side 26.

Oppgave 1
Leif Bjønes  - Gustav Gudbrandsen
Kragerø NVGP 2006
XIIIIIIIIY

8-+r+-trk+0

7zpp+-+-zpp0

6-wq-zp-+-+0

5+-+Pzp-zPP0

4-tR-+-+-+0

3zP-sN-sn-+-0

2-zP-wQ-+-+0

1tR-+-mK-sN-0

xabcdefghy

Hvits konge står helt feil og sort utnyttet 
det umiddelbart med 20...Sc2+! Klart 
bedre enn 20...Dc5 21.Se4 Sc2+ 22.Ke2 
og hvit kan fortsatt kjempe. 21. 0–1
Etter 21.Dxc2 Dxg1+ 22.Kd2 Tf2+ går 
hvit matt.

Oppgave 2
Even Thingstad – Espen Forså
Kragerø NVGP 2006
XIIIIIIIIY

8r+-+q+k+0

7+-+-+-+-0

6p+-+-+p+0

5+p+-+r+-0

4-+-+-+-wQ0

3+-zP-+-+-0

2P+-+-+PzP0

1+-tR-+RmK-0

xabcdefghy

Det hører egentlig med til historien 
at hvits siste trekk var tapstrekket: 
30.De4xh4. Espen Forså grep sjansen 
med 30...De3+ 31.Kh1 Taf8! Det stille 
og vanskelige trekket. 32.Tce1 Poenget 
var av at sort truet slag på c1, også, etter 
for eksempel 32.Tg1 Dxc1 33.Txc1 Tf1+ 
34.Txf1 Txf1 matt. 32...Txf1+ 0–1

Oppgave 3
Peter Flermoen – Viktor Paulsen
Kalotturneringen 2007
XIIIIIIIIY

8-+-tr-+k+0

7+-+-wQp+-0

6-+p+l+pzp0

5+-+p+-+-0

4-+-+-+-zP0

3tR-+L+qzP-0

2-tr-+-zP-+0

1+-+-tR-mK-0

xabcdefghy

Med et par bønder over har sort seieren 
i hånden, men et øyeblikks uopp-
merksomhet ga unge Peter Flermoen 
sjansen han hadde ventet på: 34.Le2!! 
Et avgjørende multitifunksjonstrekk 
som både skjermer trusselen mot f2 og 
truer Df3. Sort overså antageligvis også 
at Ta3 truer dronningen på f3. 34...
Txe2 35.Dxd8+ Kg7 36.Txf3 Txe1+ 
37.Kg2 c5 38.Df6+ Kg8 39.Ta3 1–0

Oppgave 4
Erik Degerstedt - Ingrid Øen Carlsen
Arctic Chess Challenge 2007
XIIIIIIIIY

8-+-+qtr-mk0

7zp-+-+-+p0

6-zp-zprvl-+0

5+-zp-zp-+-0

4-+P+NzpRwQ0

3+-+P+-+P0

2PzP-+-+-mK0

1+-+-+-tR-0

xabcdefghy

Hvits offiserer arbeider optimalt sammen 
og sort har taktiske svakheter på f6 og 
h7. Løsningen er 
31.Tg8+! Txg8 32.Sxf6 med matt-
trussel på h7. 32...Df7 Eller 32...Txf6 
33.Dxf6+ Tg7 34.Dxg7 matt.  I partiet 
fikk hvit dronning for tårn og vant en-
kelt etter 33.Txg8+ Dxg8 34.Sxg8 
Kxg8 35.Dd8+ Kf7 36.Dd7+ Kf6 
37.Dxh7 Te7 38.Dh6+ Kf5 39.Dxd6 
Tg7 40.Df8+ Kg6 41.De8+ Kf5 
42.Dh5+ Kf6 43.Dh8 f3 44.Dh6+ 
Kf7 45.Dh5+ Kg8 46.Dxf3 Te7 47.h4 
Th7 48.h5 1–0

Oppgave 5
Diego Suarez Pousa - Øyvind Pedersen
Arctic Chess Challenge 2007 2. runde
XIIIIIIIIY

8-tR-vL-vl-+0

7+-+-+pmkp0

6-+r+-+p+0

5zp-+p+P+-0

4-+-+-+-+0

3+PzP-+-zP-0

2-zP-+-+-zP0

1+K+-+-+-0

xabcdefghy

Det er kombinasjonens andre trekk som 
er det vanskelige! 36.f6+ Kh6 37.Le7! 
1–0 Sorts løper er ”fanget”.

Oppgave 6
Benjamin Arvola - Vugar Gashimov
Arctic Chess Challenge 2007
XIIIIIIIIY

8-+-+r+k+0

7+-+-+pzp-0

6-+-+-vl-zp0

5+-+-+-+-0

4-+-+-+-+0

3+Nwq-+-+-0

2P+-+-wQPzP0

1+KtR-+-+-0

xabcdefghy

Forskjellen på offiserenes kraft og virk-
ning er tydelig. Sorts dronning, tårn og 
løper fungerer alle optimalt i motsetning 
til hvits sterkt reduserte springer. Og så 
er det selvfølgelig det med hvits konge! 
32...Dd3+ Et trekk som32...De5 vin-
ner strengt tatt også, men det gir ingen 
poeng for det estetiske inntrykk. 33.Dc2 
Etter 33.Tc2 er 33...Lc3! avgjørende. For 
eksempel 34.Sc1 Tb8+ 35.Sb3 Dd1+ 
36.Tc1 Txb3+ 37.axb3 Dxb3+ 38.Db2 
Dxb2 matt. 33...Te2! 0-1. Hvit trengte 
ikke å se 34.Dxd3 Tb2+ 35.Ka1 Txb3+ 
og sort får et tårn i over.
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Norgestoppen 1. september
(norsk rating; endring siden juli; FIDE-elo(juli))
1 Magnus Carlsen NTG 2720 -9 2710
2 Simen Agdestein NTG 2606 5 2582
3 Kjetil A. Lie Porsgrunn 2576 25 2536
4 Leif E Johannessen OSS 2511 4 2531
5 Normunds Miezis Moss 2503 -6 2517
6 Berge Østenstad Asker 2478 -22 2491
7 Einar J Gausel OSS 2473 -37 2519
8 Rune Djurhuus Akademisk 2443 -13 2455
9 Geir Sune Tallaksen Porsgrunn 2439 40 2404
10 Espen Lie Porsgrunn 2421 26 2404
11 Espen Agdestein Oslo Vest 2420 0 2402
12 Atle Grønn OSS 2419 4 2422
13 Frode Elsness Moss 2412 -10 2442
14 Leif Øgaard OSS 2410 0 2418
15 Roy H Fyllingen Bergens 2409 -14 2407
16 Torstein Bae 1911 2385 27 2364
17 Eirik Gullaksen Bergens 2377 -13 2404
18 Magne Sagafos Porsgrunn 2376 0 2423
19 Jon Ludvig Hammer OSS 2374 -31 2412
20 Jonathan Tisdall Asker 2364 0 2428
21 Øystein Hole Akademisk 2361 17 2400
22 Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2358 0 2392
23 Torbjørn R. Hansen 1911 2358 24 2336
24 Bjarke Sahl Asker 2358 13 2379
25 Helge Nordahl Black Knights 2354 0 2369
26 Kjetil Stokke Bergens 2351 -14 2352
27 Øystein Dannevig OSS 2349 38 2331
28 Carl Fr. Ekeberg Asker 2328 -1 2331
29 Erik Fossan Randaberg 2316 0 2380
30 Ragnar Hoen OSS 2314 -10 2284
31 Eilif Skodvin Oslo Vest 2314 0 2304
32 Harald B Borchgrevink Bergens 2312 13 2327
33 Stein A Aarland Oslo Vest 2310 0 2311
34 Hallvard V Ådnøy Follo 2310 38 2289
35 Stig Tjomsland Nordstrand 2306 0 2279
36 Joachim Thomassen Stavanger 2306 165 2075
37 Ivar Bern Bergens 2298 0 2353
38 Bjørnar Byklum SOSS 2293 5 2280
39 Kristian D. Trygstad OSS 2291 0 2330
40 Stig Gabrielsen Oslo Vest 2286 -2 2322
41 Sverre Heim OSS 2282 0 2315
42 Dag Orseth Masfjorden 2274 0 2284
43 Trond Gabrielsen Oslo Vest 2270 -31 2283
44 Flemming Christenson Nordstrand 2270 0 2272
45 Per Ove Egeli Randaberg 2266 0 2282
46 Frode OO Urkedal 1911 2266 69 2235
47 Erling Kristiansen OSS 2259 0 2271
49 Roar Elseth Asker 2247 0 2334
50 Svein Johannessen OSS 2243 0 2273
51 Lars Breivik Drammen 2241 24 2243
52 Jøran Aulin-Jansson Asker 2238 -50 2297
53 Andreas G.R. Moen OSS 2233 8 2280
54 Hans K Harestad SOSS 2224 2 2231
55 Gunnar B. Hanssen Tromsø 2222 33 2242
56 Espen Forså Tromsø 2221 -13 2264
57 Øyvind A. Lundeby Trondheim 2220 0 2244
58 Ellen Hagesæther Akademisk 2218 31 2215
59 Lars Even Andersen Black Knights 2217 29 2264
60 Halvard Hagesæther Bergens 2209 0 2255
61 Knut Harald Storland Randaberg 2208 0 2271
62 Helsio Paulo Sousa Lillestrøm 2205 0 2190
64 Dag Madsen Trondheim 2201 0 2263 

65 Lars Hjelmås Drammen 2189 0 2290
66 Kenneth Gvein 1911 2187 0 2193
67 Terje Johansen Randaberg 2183 0 2245
68 Bjørn Erik Glenne Nordstrand 2181 0 2205
69 Gustav Gudbrandsen Akademisk 2180 0 2249
70 Lars M Andreassen Samisk 2179 31 2221
71 Daniel J. Kovachev OSS 2179 68 2153
72 Alf Roger Andersen Follo 2177 13 2198
73 Petter Haugli Moss 2174 0 2305
74 Øystein Bøyum Fossum Trondheimstud 2174 2 2174
75 Petter Fossan Randaberg 2169 0 2282
76 Georg S. Børresen Black Knights 2169 0 2229
77 Helge Gundersen Randaberg 2168 0 2246
78 Trond Solem Direkte 2168 0 2218
79 Gudmund Stenersen Stjernen 2166 0 2182

Etter beslutt på kongressen i Hamar 
offentliggjøres NSFs gyldige elorating-
liste fremover kvartalsvist fire ganger 
årlig begynnende med denne listen per  
1. september 2007. Her gjengis kun 
topplistene, for de øvrige tallene henvi-
ses til for NSFs elorating på Internett:
http://heim.ifi.uio.no/~runed/elo.html
Her i bladet vil listene bli gjengitt i sin 
helhet halvårlig 1. januar og 1. juli.

Kvinnelisten
1 Ellen Hagesæther Akademisk 2218 31
2 Silje Bjerke 1911 2151 -6
3 Sheila Barth Sahl Asker 2144 40
4 Heather S. Richards Moss 2100 0
5 Katrine Tjølsen Bergens 1998 45
6 Torill Skytte 1911 1973 -26
7 Sylvia Johnsen OSS 1909 29
8 Marte Egeland Sandnes 1871 0
9 Anita Grønnestad Bergens 1867 -8
10 Jorunn Marie Brekke OSS 1853 0
11 Sissel J. Stava Sevland 1847 106
12 Ellisiv Reppen Nordstrand 1794 -75

Juniortoppen
1 Magnus Carlsen NTG 2720 -9
2 Jon Ludvig Hammer OSS 2374 -31
3 Joachim Thomassen Stavanger 2306 165
4 Frode O. O. Urkedal 1911 2266 69
5 Espen Forså Tromsø 2221 -13
6 Øystein B. Fossum Trondheimstud 2174 2
7 Inge S. Skrondal Akademisk 2158 -15
8 Ørnulf Stubberud OSS 2111 -83
9 Johannes Kvisla Stavanger 2054 9
10 Sondre Waage Tofte Stavanger 2052 74
11 Lasse Østebø Løvik Stavanger 2051 39
12 Anders G Hagen Våler 2049 88
13 Magnus Danielsen Lillehammer 2020 59
14 Benjamin Arvola Tromsø 2020 132
15 Brede Hagen Trondheimstud 2012 163
    

  Junior kvinner
1 Katrine Tjølsen Bergens 1998 45
2 Jorunn Marie Brekke OSS 1853 0
3 Line Jin Jørgensen Sevland 1786 53
4 Ellen Øen Carlsen NTG 1784 18
5 Maria Pitz Jacobsen Nordstrand 1640 -37
6 Tone Namtvedt OSS 1599 0
7 Marianne Wold Haug 1911 1592 77
8 Aina Marie Svendsen Stavanger 1570 0
9 Rannveig Blikra Vea Stavanger 1510 0
10 Line Holen Sørum 1455 0
    

Kadett
1 Frode O. O. Urkedal 1911 2266 69
2 Sondre Waage Tofte Stavanger 2052 74
3 Lasse Østebø Løvik Stavanger 2051 39
4 Benjamin Arvola Tromsø 2020 132
5 Katrine Tjølsen Bergens 1998 45
6 Nicolai Getz OSS 1967 22
7 Kristoffer Madland Sandnes 1951 12
8 Levi André Tallaksen Porsgrunn 1936 72
9 Joachim B. Nilsen Bergens 1928 -1
10 Jon Kristian Haarr Sandnes 1895 82
11 Even Thingstad Hønefoss 1888 168
12 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 1819 53
13 Line Jin Jørgensen Sevland 1786 53

14 Anders Hobber Porsgrunn 1778 -61
15 Anders Rønningen Kongsvinger 1745 37
  

Kadett jenter
1 Katrine Tjølsen Bergens 1998 45
2 Line Jin Jørgensen Sevland 1786 53
3 Marianne Wold Haug 1911 1592 77
4 Evy Færevaag Masfjorden 1415 -66
5 Maren Stangeland Sandnes 1321 53
6 Ingrid Øen Carlsen NTG 1207 148
7 Elise Forså Tromsø 1182 159
8 Ada Mellem Våler 1166 0
9 Raksha Rathan OSS 1123 15
10 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 1122 26
   

Lilleputt
1 Anders Hobber Porsgrunn 1778 -61
2 Odd Martin Guttulsrud 1911 1658 232
3 Jathavan Suntharalingam OSS 1652 112
4 Peter Flermoen Harstad 1622 114
5 Pål Andreas Hansen Verdal 1607 -2
6 Anders Thingstad Hønefoss 1604 27
7 Jon Fredrik Åsvang Sortland 1525 13
8 Tor Botheim 1911 1493 99
9 David Lange Follo 1468 -37
10 Shervin Malou Stavanger 1340 0
    

Lilleputt jenter
1 Ingrid Øen Carlsen NTG 1207 148
2 Elise Forså Tromsø 1182 159
3 Raksha Rathan OSS 1123 15
4 Erle Andrea M. Hansen Kristiansand 1083 -14
5 Ingeborg Bjurholt Bærum 931 0
6 Jarani Suntharalingam OSS 834 75
7 Renate S. Holmaas Masfjorden 762 0
8 Oda Tjetland Sandnes 734 167
9 Christiane Moen OSS 651 132
10 Mia Sæterøy Fredriksstad 551 551
    

Seniortoppen
1 Ragnar Hoen OSS 2314 -10
2 Erling Kristiansen OSS 2259 0
3 Svein Johannessen OSS 2243 0
4 Helge Gundersen Randaberg 2168 0
5 Gunnar Johnsen Tromsø 2140 0
6 Per Ofstad Fredriksstad 2102 -47
7 Vidar Taksrud Tempo 2089 30
8 Lars Kjølberg 1911 1997 -14
9 Nordby Bernt Sarpsborg 1933 -4
10 Ole Morten Skogheim Lillehammer 1920 0

Eldre senior (>75)
1 Thor Johansen Asker 1786 0
2 Willy L. Olsen OSS 1686 -57
3 Peder Havskjær Ørsta 1631 0
4 Kjell H. Johansen Tønsberg 1562 0
5 Reidar Skjold Tempo 1556 0

Magnus
nr. 17 i
verden
På FIDEs glo-
bale eloliste 
er vår suverene førstespiller Magnus 
Carlsen nå fremme på en 17. plass 
med sine 2714. Nr. 1 i verden er 
Anand med 2801. På juniorlisten er 
Magnus nr. 2 etter den tre år eldre 
Radjabov på 2742.
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Fredrikstad Ungdomssjakk ønsker 
velkommen til NM for ungdom 2007
 i helgen 23.-25. november.

Klasseinndeling
A : 17-26 år (født 1981-1990) 
B : 15-16 år (født 1991-1992) 
C : 13-14 år (født 1993-1994) 
D : 12 år (født 1995) 
E : 11 år (født 1996) 
F : 10 år (født 1997) 
G : 9 år og yngre (født etter 1997) 

En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere 
enn det alderen tilsier.  Se turneringsreglement hos 
Ungdommens Sjakkforbund. 

Spilleplan
Fredag  kl. 14.00 Registrering
Søndag kl. 15.45 Premieutdeling

Påmelding og 
startavgift
Ordinær 
påmeldingsfrist 7. nov.
Startavgiften er 
kr. 300,- pr. spiller 
frem til 6. nov. og kr.  
400,- pr. spiller fra 7. 
november.
Startavgift innbetales til konto: 1090.21.06605
Husk å skrive navn på betaleren! 

Losji og informasjon - kontakt:
Willy Lien 69398344 / 90748946  
Bjørn Berg 69345220 / 95144369  

http://www.nm2007-ungdom.sjakk.net/

NM for ungdom 2007
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Hammerfest SK skriver: 
”Peter gikk gjennom turneringen uten 
å tape noen partier. Han avga kun to 
remiser og står dermed alene på toppen 
av pallen med 6 poeng!  Meget sterkt av 
turneringens desidert yngste deltaker, å 
overliste hele resten av feltet. Vi gleder 
oss over etterveksten i norsk sjakk og 
gratulerer Peter med en meget flott 
prestasjon!
På plassene bak kom favoritten Jan S. 
Berglund fra Tromsø på 5.5 poeng og 
Kjell M. Johnsen, Vadsø, fikk 5 poeng 
etter et langt sliterparti i siste runde.”
Redaksjonen bemerker at unge Peter 
Flermoen (sort) burde ha tatt hele po-
enget, også fra Jan Berglund (hvit): 

Fra Hammerfest SKs hjemmeside

Peter Flermoen (11) 
vant Kalotturneringen!

XIIIIIIIIY

8-+-+-+k+0

7+-+q+pzp-0

6-+-+-+nzp0

5zp-+pzPR+-0

4-vl-vL-+PzP0

3+-+-zP-wQL0

2-+r+-+-tr0

1+-+-+RmK-0

xabcdefghy

Ettter å ha avvist Berglunds tidlige an-
grep har Peter kontra og kan nå sette 
kronen på verket med ... 36...Sxh4! 
37.Txf7 Peters poeng var 37.Dxh4 
Tcg2+ 38.Lxg2 Txh4 og Berglund kan 
trygt legge brikkene tilbake i esken. 
37...De6 38.Dxh2 Txh2 39.Kxh2 
Dxf7 40.Txf7 Kxf7 41.e6+ Neppe noe 
ønsketrekk men den sorte a-bondes 
blotte eksistens gjør at hvit må handle 
hurtig. 41...Kxe6 42.Lxg7 Sf3+ 
43.Kg3 Sg5 44.Lf1 Sf7 Peter kunne ha 
avgjort saken straks med  44...a4 45.Ld3 

(45.Lxh6 Se4+ 46.Kg2 a3 47.Lg7 Lc3) 
45...a3 46.Lb1 Se4+ 47.Kg2 Lc5! og e3-
bonden falder. 45.Lb5 Ld6+ 46.Kf3 
Le5 47.Lf8 Ld6 48.Lg7 Se5+ Gir hvit 
en ufortjent sjanse for å søke redning 
i et ulikefarget løpersluttspil. 49.Lxe5 
Kxe5 50.Ke2 Lf8 51.Kd3 Lg7 52.La4 
Kd6 53.Lb3 Kc5 54.Kc2 Lf6 55.Kd3 
Lg5 56.La4 Lf6 ½–½

Det var ikke uventet 
forhåndsfavoritten IM 
Aleksei Feoktistov (Mur-
mansk) som stakk av 
med seieren i den tradi-
sjonsrike Vadsøsjakken 
som gikk av stabelen i 
månedsskiftet august-
september. 

av Øyvind Malin

Vadsø Sjakklubb har i mange år hatt 
et utstrakt samarbeid med Russland 
og da spesielt Murmansk Sjakklubb. 
Dette har ført til at det stort sett alltid 
har vært invitert en gruppe russiske 
spillere til turneringen. I år deltok det 5 
spillere fra Russland, med IM Feoktistov 
i spissen.
Feoktistov vant oppskriftsmessig tur-
neringen, mens andreplassen gikk 
til stortalentet Benjamin Arvola fra 
Kirkenes (nå Tromsø) etter at han slo 
Igor Maksimov i siste runde.
B-klassen ble vunnet av Tony Svendsen 
fra Kirkenes foran sin klubbkamerat 
Leif Bjørnstad, deretter fulgte to ju-
niorer fra Alta, Eirik Nymo Isaksen og 

Erlend Mikalsen.
Det var noen spillere som benyttet årets 
turnering til å gjøre comeback etter 
mange år borte fra sjakken. Disse spil-
lerne deltok i C-klassen. Denne klassen 
ble vunnet av Tore Lyder Bolt (Vadsø) 
foran Mikal Lanes (Vadsø) og Yao Zong 
Ding (Kirkenes). Zong slo sin tvilling-
bror Kang med noen få kvalitetspoeng 
i kampen om tredjeplassen.

Vadsø Sjakklubb med primus motor 
Svein Harald Johnsen i spissen arran-
gerte nok et arrangement i toppklasse og 
alle (både deltakere og besøkende) så ut 
til å trives. Som vanlig ble partiene lagt 
ut løpende og nettpublikummet kunne 
spille igjennom partiene kort etter at de 
var ferdige.

Vadsøsjakken 31. august - 2. september

Favorittseier i Vadsø

Unge Peter Flermoen på topp, Jan 
Berglund (tv) og Kjell M. Johnsen 
(th). (foto: Hammerfest SK)
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NVGP-stillingen
Stilliing 2007/08

per 19. oktober

Oversikten omfatter 12 turneringer (7 
langsjakk/3 hurtigsjakk/2 lynn-sjakk) med 
til sammen 517 deltagere (298/179/40).

Klasse Mester 
1 Alte Grønn, OSS 76
2 Daniel Kovachev, OSS 59
3 Hans K. Harestad, SOSS 50
4 Bjørnar Byklum, SOSS 45
5 Frode OO Urkedal, 1911 43

Klasse 1
1 Sondre W. Tofte, Stavanger 60
2 Levi Tallaksen, Porsgrunn 51
3 Anders Hagen, Våler 51
4 Tarjei J. Svensen, OSS 48
5 Anders Hopper, Porsgrunn 47

Klasse 2
1 Timmie Nygaard, Porsgrunn 79
2 Even Thingstad, Hønefoss 76
3 Anders Thingstad, Hønefoss 69
4 Henrik Sjøl, Akademisk 62
5 Pål A. Hansen, Verdal 60

Klasse 3 
1 Andres Rundgren, Tr. stud. 100
2 Odd Ristesund, Kampen 65
3 Tor Botheim, 1911 57
4 Erlend Mikalsen, Alta 51
5 Alex. Berezkin, Trondheim 41

Klasse 4
1 M. Moripen, Nordstrand 86
2 K. Abrahamsen, Nordstrand 83
3 Raksha Rathan, OSS 57
4 Alex. Berezkin, Trondheim 51
5 Øivind Jakobsen, Skjervøy 40

Klasse 5
1 Erik Botheim, 1911 59
2 Johan Salomon, Nordstrand 57
3 Eivind Berntsen, Nordstrand 54
4 Torgeir Kjøita, Direkte 51 
5 Erik Friberg, Porsgrunn 48

Norske Vandrerhjem 
Grand Prix

For detaljerte NVGP-resultater, se:
w w w . s j a k k . n o / g p

OSS GP juli 2007, 1. juli
Gruppe A (14 deltakere) 1. Daniel Kovachev, OSS 5 (av 6). 2. Atle 
Grønn, OSS 4,5. 3. Tarjei Svensen 4½.
Gruppe B (28 deltakere) 1. Anders Rundgren, TSSK 5,5 (av 
6). 2. Eivind S. Bentsen, Nordstrand 5. 3. Odd Ristesund, 
Kampen 4½.

Arctic Chess Challenge 4.-12. august
Gruppe A (99 deltakere) 1. Alexander Moiseenko, 7½ (av 9). 
2. Kjetil A. Lie, Porsgrunn 7. 3. Vugar Gashimov, 7. 4. Magnus 
Carlsen, NTG 7.

Bergen Sommer NVGP 2007 5.-10. augsut
Gruppe A (20 deltakere) 1. Elias DeMac, Bergens  4½ (av 
6). 2. FM Kjetil Stokke, Bergens 4½. 3. Katrine Tjølsen, 
Bergens 4.
Gruppe B (14 deltakere) 1. Daniel K. Sandvik, Bergens 5. 2. Tor 
Botheim, SK 1911 5. 3. Leif Erik Nilsen, Bergens 4.

Nordstrand GP Hurtigsjakk 2007 
25. august

Gruppe A (26 deltakere) 1. Jon Ludvig Hammer, OSS 6 (av 7). 2. Frode O.O. Urkedal, SK 1911 5½. 
3. Atle Grønn, OSS 5½.   
Gruppe B (32 deltakere) 1. Henrik Sjøl, ASKO 6. 2. Bjarne Undheim, OSS 6. 3. Aage Mella, Strøm-
men 5.
Gruppe C (24 deltakere) 1. Markus Moripen, Nordstrand 6½. 2. Vegard Gundersen, ASKO 5. 3. Knut 
Ø. Abrahamsen, Nordstrand 4½.

Kragerø Vandrerhjem GP 2007 31. august - 2. september
Gruppe A (34 deltakere) 1. FM Bjørnar Byklum, SOSS 4½ (av 5). 2. Hans K. Harestad, SOSS 4. 3. 
Kim Chr. Astrup, SOSS 4.
Gruppe B (26 deltakere) 1. Jan Brix, Caissa 4½. 2. Tore Narvøy, Porsgrunn 4. 3. Aryan Tari, Asker 
3½.

Vadsøsjakken 2007 31. august - 2. september
Gruppe A (12 deltakere) 1. IM Aleksei Feoktistov, Murmansk 4 (av 5). 2. Benjamin Arvola, Tromsø  
3½. 3. Igor Maksimov, Murmansk 3.
Gruppe B (17 deltakere) 1. Tony Svendsen, Kirkenes  4. 2. Leif Bjørnstad, Kirkenes 4. 3. Eirik Nymo 
Isaksen, Alta 3½.

Blixtfejden 2. september
Gruppe A (27 deltakere) 1. Tore Kolås, Trondheim 13 (av 15). 2. Ulf Persson, Østersund SS 11½. 3. 
Terje Lund, Verdal 11. 

SMPOAÅs Åpne Klubbmesterskap i lynsjakk 12. september
Gruppe A (1 deltakere) 1. Jan Elvebakk, Trondheim  20 (av 26). 2. Pål Andreas Hansen, Verdal 18½. 
3. Torbjørn Dahl, Stjørdal 18½.

OSS september hurtig-GP 16. september
Gruppe A (15 deltakere) 1. Atle Grønn, OSS 5½ (av 6). 2. Hans K. Harestad, SOSS 4½. 3. Kim Chr. 
Astrup, SOSS 4.
Gruppe B (40 deltakere) 1. Jathavan Suntharalingam OSS 5. 2. Espen Peder Baastø, Nordstrand 5. 3. 
Timmie Nygaard, Porsgrunn 5.

Kristiansand Open 2007 5.-7. oktober
Gruppe A (20 deltakere) 1. Bjarte Leer-Salvesen SOSS 4 (av 5). 2. Lars Even Andersen, Black Knights 
4. 3. Bertil Svendsen, Porsgrunn 3½.
Gruppe B (21 deltakere) 1. Knut Are Hansen, Kristiansand 4½. 2. Harald Mottang, Stjernen 4. 3. 
Ulrich Dalseth, Kristiansand 4.

Kalotturneringen, Hammerfest 5.-7. oktober
Gruppe A (1 deltakere) 1. Peter Flermoen, Harstad 6 (av 7). 2. Jan S. Berglund, Tromsø 5½. 3. Kjell 
Magne Johnsen, Vadsø 5.

Atle Grønn, OSS har tatt 
en tidlig NVGP-føring i 
Mesterklassen (foto: red).
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fra 15. oktober

Turnerings i nfo

Oktober
26.-28. Sandefjord Grand Prix  NVGP Caissa
26.-28. Harstad Open  NVGP Harstad SK
27. Glitnir Blitz, finale i Oslo NVGP
27.-7.11. EM for lag  Hellas

November
2.-4.  NM for juniorlag (USF) Flyttet fra 7.-9. sept.  OSSU
10.-11. Eliteserien, 1. seriesjakkhelg  NSF
10.-11. NSFs 1. seriesjakkhelg  Lokale arr.
16.-18. Tromsøsjakken NVGP Tromsø SK
17. Bronstein Cup 2007 NVGP Sotra SK 
17.-18. Knut Brokstad minneturnering NVGP Trondheim SF
18. OSS november-hurtig-GP NVGP OSS
23.-25. NM for ungdom (USF)  Fredrikstad FUS
30.-2.12. Bergen Grand Prix NVGP Bergens SK
30.-2.12. 4-landskampen for juniorer og kadetter  USF 

Desember
1.-2. Adventstjernen NVGP Stjernen
8.-9. NSFs 2. seriesjakkhelg  Lokale arr.
16. Arnold J. Eikrems hurtig-GP 
 (tidligere OSS desember-hurtig-GP) NVGP OSS
29. Romjulsturneringen  NVGP  Bergens SK

2008
Januar
5.-6. Det åpne NM i hurtigsjakkk NVGP Fredrikstad SS
11.-13. Eliteserien 2. kamphelg  NSF
      rnering NVGP Masfjorden SK

Februar 
1.-3. NM for jenter (USF)  Arrangør søkes
9.-10. NSFs 4. seriesjakkhelg   Lokale arr.
15.-17. 4-landskamp  NSF
16.-24. EM for seniorlag i Dresden  Kontakt NSF

Mars
8.-9.3. NSFs 5. og siste seriesjakkhelg NSF Lokale arr.
15.-23. Det åpne NM  NVGP Arr. søkes
28.-30.3. Eliteserien 3. og siste kamphelg  NSF
28.-30.3.  Kvalifiseringskamper til eliteserien  Lokale arr.

April
12. Guttorm Klavestads Minneturnering  NVGP Halden SK 
19.-20.4  Torghatten Grand Prix 2008  NVGP  Brønnøysund SK 

Mai
9.-12.5.  Nordnorsk mesterskap   Tromsø SK

Oktober
26.-28. Sandefjord Grand Prix
Info: Pål Farmen 
pal.farmen@broadpark.no
27. Glitnir Blitz 2007 finalen
27.-7.11. EM for lag
Info: NSF v/ Sjakkontoret

November
2.-4. NM for juniorlag (USF)
Info: Sverre Johnsen, tlf. 22 59 84 01p
Sverre.Johnsen@dnv.com
10.-11. Eliteserien 1. kamphelg NSF 
Info: NSF v/ Sjakkontoret
10.-11. NSFs 1. seriesjakkhelg 
Lokale arrangører
16.-18. Tromsøsjakken
Info: Jan S Berglund
simsim64@gmail.com
17.-18. Knut Brokstad Minneturn.
Info: Bent Hestad, leder@tsf.no
16. OSS November-hurtig-GP
Info: Atle Grønn
atle.gronn@ilos.uio.no
23.-25. NM for ungdom (USF)
v/ Fredrikstad FUS. Info: USF
30.-2.12. 4-landskampen 2007
Info: Sjakkontoret, tlf. 22 15 12 41
sjakkfor@online.no
30.-2.12. Bergen Grand Prix
Info: Eirik T. Gullaksen
Eirik.Gullaksen@bergen.online.no
30.-2.12. 4-landskampen (USF)
Info: Sjakkontoret, tlf. 22 15 12 41
sjakkfor@online.no

Desember
1.-2. Adventstjernen NVGP Stjernen
Info: Guttorm Andersen 
gutan@hotmail.com
8.-9. NSFs 2. seriesjakkhelg
Lokale arrangører
16. Arnold J. Eikrems hurtig-GP 
Info: Atle Grønn
atle.gronn@ilos.uio.no
29. Romjulsturneringen
Info: Eirik T. Gullaksen
Eirik.Gullaksen@bergen.online.no

Her angis kun kontaktinformasjon.
For ytterligere informasjon se:
www.sjakk.no/nsf/terminliste.htm
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Norges 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. 10-15
Generalsekretær: Dag Danielsen
Medlemssekretær: Liv Mette Harboe

Medlemsavgift 2007 via klubb
voksen kr 360 
junior/kadett kr 180
lille- og miniputt kr 90 
Direkte medlemsskap i Norges 
Sjakkforbund koster i 2007 kr 600.

NSFs sentralstyre
President
Jøran Aulin-Jansson (Asker SK)
tlf 67 13 10 30a, 913 32 242m
e-post: jj@jbpapir.com

Visepresident
Ida Lahlum (Alta SK)
tlf. 977 59 831m 
e-post: ida.lahlum@indico.no 

Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK) 
tlf. 66 79 68 39p
e-post oistein.yggeseth@online.no

Kasserer
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
tlf. 22 43 69 44p, 924 33 907m. 
e-post: jan_oyvind.johansen@chello.no 

Eliteutvalgsleder 
Raoul Abrahamsson (SK av 1911)
tlf. 22 60 07 50p, 994 51 370m
e-post: raoul.abrahamsson@chello.no

Styremedlem uten portefølje 
Øystein Hole (Akademisk SK) 
tlf. 21 91 98 94p. 
e-post: yhole@chello.no 

USFs leder 
Håvard Løvik (Stavanger SKU) 
tlf. 51 58 44 41p, 475 00 893m 
e-post haavard.lovik@lyse.net 

Formann i Elo-komitéen Øistein Yggeseth

Orientering om

Ratede FIDE-turneringer

Elo-komiteen har regis-
trert at det er et økende 
antall norske spillere 
som deltar i utenlandske 
turneringer som sendes 
for FIDE-rating.
I den forbindelse har vi fått et økende 
problem. Norske deltagere er ikke 
nøye nok med å påse at navnet er 
korrekt skrevet. Vi har tilfeller hvor 
en og samme person har deltatt i tre 
turneringer, og fått navnet skrevet på 
tre forskjellige måter.
Det er et møysommelig arbeid å få ret-
tet opp dette. FIDE har ganske mange 
spillere registrert, NSFs database blir for 
småtteri å regne, derfor er det viktig at 
navnene blir skrevet likt hver gang.
Det finnes en oversikt over alle regis-
trerte norske spillere på http://www.
fide.com/ratings/download.phtml. Hent 

Download full list of players (not rated 
included)(TXT). 
Der er det også angitt hvilken FIDE-ID 
den enkelte har, også for dem som ikke 
har FIDE-rating. 
Ved deltagelse i turneringer ville det 
derfor være en fordel om denne ID-en 
ble oppgitt ved registrering slik at alle 
misforståelser kunne unngås.
Den som mangler en FIDE-ID kan hen-
vende seg til undertegnede og få dette 
før ens første turnering i utlandet.
Uansett: Unngå å bruke æøå. De skaper 
bare problemer.

Formann i Elo-komitéen
Øistein Yggeseth 

oeisy@online.no

I begynnelsen var 
tittelen ...

Du ble rangert kun etter tittel, og var 
du tittel-løs, var du urangert. Så kom 
ratingen. Og formålet var fortsatt å 
rangere spillerne. Deretter ble titlene 
koblet opp mot rating. Og så ble titlene 
i tillegg koblet mot gebyrer til FIDE. For 
å sette det på spissen: nå må du også 
prestere økonomisk for å få din tittel. 
Noen av titlene får du ved å møte nok 
andre med titler, og gjøre bestemte 
ratingprestasjoner. Noen av titlene får 
du ved å kun få nok rating, uavhengig 
av hvem du har møtt.  For å ta et IM-
napp i en 9 runders turnering må du 
møte fem tittelspillere.  For eksempel 
3 IMer og 2 FMer. 
To lsportslig like resultater kan ende 
opp med å belønnes ulikt mht tittel-
napp. Dette skjer hvis den ene møter 

to spillere over 2300 i rating som har 
betalt for FM-tittelen og den andre 
møter en over 2300 ikke har tatt seg 
råd til gebyret eller mener at en FM-
tittel er meningsløs. 
Det er ikke klart om det er forfengelig 
å ville ha en tittel eller om det er mer 
snobberi å avstå fra en ”mindreverdig” 
tittel. Det er uansett en uønsket kon-
sekvens at en tittel på denne måten 
delvis er blitt et subjektivt mål. Tenk 
hvis man på samme måte kunne frasi 
seg en rating intil man fikk en man var 
fornøyd med!
Kanskje en klubb (via forbundet) vil 
søke og betale for en tittel som en 
overraskelse? Det kan være en fin 
gave, og klubben får en tittelspiller å 
bryste seg med. 
Siden det er mulig å gi en CM- eller FM-
tittel i gave, så må det være returrett!

   Momo
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Minnefondet invitasjon til
Arnold J. Eikrem hurtig GP

Søndag 16. desember 2007

Spillested:  Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30
Betenkningstid 25 min per spiller per parti

Gruppeinndeling 2 grupper, o/u 1750
Spillesystem 6 runder monrad
Spilleplan 1. runde søndag kl.12.00
 ny runde hver hele time
 premieutdeling kl. 18.00
Premier Gruppe A: 2000-1200-800
 Gruppe B: 1500-1000-600
 i tillegg spesialpremier - se hjemmesiden!
Startavgift 200/150
Turneringsleder Ole Christian Moen og Tarjei Joten Svensen

Påmelding Senest 15. desember til:
 Atle Grønn, atle.gronn@ilos.uio.no

 http://home.no.net/selskap/oss-ngp.php
Siste oppmøte Søndag kl. 11.30

Turneringen inngår i NVGP

BUTIKK: Hauges gate 84,  
3019 Drammen  
mandag - fredag 10.30 -17.30 
Tlf 32 82 10 64, mobil 91 18 91 90 
E-mail: post@sjakkbutikken.no

www.sjakkbutikken.no 

Aldri for sent å glede seg! 
Sjakk gir mange gleder uansett ambisjoner og nivå. Og heldigvis er 
hobbyen vår rimelig i forhold til det meste, så du kan med god 
samvittighet unne deg noe nytt og bra av spillemateriell, bøker, CD’er, 
DVD’er og annet. Sjakk er en også en fin gave til store og små!  

Sjakkbutikken i Drammen har stort utvalg, gode priser, rask levering og 
kompetanse på riktige produkter. Gå inn på www.sjakkbutikken.no, 
besøk Drammen eller ring gjerne for en sjakkprat. Du treffer meg stort 
sett her på alle hverdager.      Sjakkhilsen Øystein Brekke
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