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Følg Magnus på hjemmebane! 
 

Her er program for ”Sjakkens superlanghelg” på Gjøvik  
over nyttår. Velkommen som både spiller og tilskuer! 

Som sjakkinteressert må 
du til den store sjakkfesti-
valen på Gjøvik rundt  
nyttår! 
 
VI TILBYR fine turneringer for 
alle. Se hjemmesiden  
gjovikfestival.sjakkweb.no  
og program på midtsidene her i 
Norsk Sjakkblad. 
 
DELTAGELSEN kombinerer du 
perfekt med å være tilskuer til 
Magnus & co i Superhurtigsjak-
ken. Det er bare en trapp ned fra 
spillelokalene i Thon Hotel Gjø-
vik til storsalen i Gjøvik kino der 
Superhurtigsjakken foregår og 
der GM Leif E. Johannessen og 
andre kommenterer partiene un-
derveis. 
 
BILLETTPRIS er bare kr 60 per 
dag, kr 40 for barn/unge ikke fylt 
17 år, gjennomgangsbillett for 
alle fire dager kr 150 (kr 100 for 
de unge).  
Alle deltagere i Det åpne NM i 
hurtigsjakk får en fribillett til 
Superhurtigsjakken lørdag 3. 
januar og tilbud om rabattbilletter 
søndag 4. og mandag 5. januar. 
 
HVIS du ikke deltar i den åpne 
jubileumsturneringen over 9 run-
der (gruppe A eller B), så kan du 
i stedet bare lage deg en attraktiv 
helgepakke, helst langhelg, som 
både spiller og tilskuer. VEL-
KOMMEN uansett! 
 

Fredag 2/1 kl 1240 Åpning av Superhurtigsjakk i Gjøvik kino 
  kl 1315-1415 Superhurtigsjakken, runde 1 
  kl 1445-1545 Superhurtigsjakken, runde 2 
  kl 1545-1605 Åpen pressekonferanse 
  kl 1800 Åpen lynsjakkturnering, påmeldingsfrist 
  kl 1830-2045 Åpen lynsjakkturnering, over/under 1600 
 
Lørdag 3/1 kl 1030 NM i hurtigsjakk, registreringsfrist 
  kl 1100-1200 NM i hurtigsjakk, runde 1 
  kl 1215-1315 NM i hurtigsjakk, runde 2 
  kl 1315-1415 Superhurtigsjakken, runde 3 
  kl 1445-1545 Superhurtigsjakken, runde 4 
  kl 1545-1605 Åpen pressekonferanse 

  kl 1600-1700 NM i hurtigsjakk, runde 3 
  kl 1715-1815 NM i hurtigsjakk, runde 4 
  kl 1830-1930 NM i hurtigsjakk, runde 5 
 
Søndag 4/1 kl 1000-1100 NM i hurtigsjakk, runde 6 
  kl 1115-1215 NM i hurtigsjakk, runde 7 
  kl 1230-1330 NM i hurtigsjakk, runde 8 
  kl 1345 Premieutdeling i Gjøvik kino 
  kl 1430-1530 Superhurtigsjakken, runde 5 
  kl 1545-1645 Superhurtigsjakken, runde 6 
  kl 1645 Eventuell playoff lynsjakk 
  kl 1700-1745 Pressekonferanse, visning av parti 
  kl 1800 Tidshandikap-lynsjakk, påmeldingsfrist 
  kl 1830-2100 Åpen tidshandikap-lynsjakkturnering 

Mandag 5/1 kl 1200-1245 Visning av parti fra Superhurtigsjakken 
  kl 1300-1400 Superhurtigsjakk, finale og bronsefinale 
  kl 1430-1530 Finale og bronsefinale, parti 2 
  kl 1530 Eventuell playoff 
  kl 1545-1620 Premieutdeling, pressekonferanse 

 

 

Se alltid: www.gjovikfestival.sjakkweb.no 
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Søk støtte!

Alle lokallag i USF mottar 
i varierende  grad støtte 
via Frifondmidlene men 
det finnes faktisk mange 
andre muligheter for å få støtte til 
sjakkaktiviteter.
Vi oppfordrer alle lokallagsledere til 

Jeg har observert det skje 
fler gange. Når redaktørene 
av  Norsk Sjakkblad nærmer 
seg avslutningen på deres 
engasjement, ja, da blir  det 

fort vanskeligere å få de siste saker på 
plass, slutte av bladet og få det trykt og 
distribuert. Alt blot for å si at jeg selvsagt 
beklager forsinkelsen med både forrige 
og dette nummeret. Og uten noen sam-
menheng forøvrig ...

Norsk Sjakkblad - hva skal vi egentlig 
med det? 

Som redaktør har jeg anstendigvis spurt 
meg selv akkuratt dét i forkant av hvert 
nummer siden jeg tok over med nr. 1 i 
2007. Et organisatorisk argumentet går 
på identitet og følelse av tilknytning. Et 
annet går på synliggjøring av og rekrut-

tering til vår fritidssyssel. Bestemt fire  
gode begrunnelser, men i en hektisk 
nåtid hvor flertallet av oss uansett får 
inn mengder med ferske sjakknyter 
via Internettet er spørsmålet om ikke 
det elektroniske medie i 2008 makter 
å gjøre jobben minst like bra?

Personlig tror jeg at det fortsatt er en god 
stund til at NSb kan bli helelektronisk 
uten at noe viktig går tapt. Bladet når 
tross ut til alle i hele organisasjonen, 
noe Internettet aldri helt vil kunne 
greie. Og så blir kvaliteten ofte bedre på 
trykk. Skribentene vet at de skriver til 
alle 5-6.000 i forbundene og ikke bare 
til Internettbrukere.
At samspillet mellom blad og  nettet så 
kan bli mye bedre er en annen sak.

God leselyst og god vinter.
Bjarke

Hvor går sjakkbladet hen?

å sjekke listen over støt-
teordninger på LNUs hjem-
mesider. Adressen er enkel: 
www.lnu.no
og klikk ”Støtteordninger” i 

venstre kolonne.
For mer informasjon om de enkelte 
støtteordninger, kontakt gjerne USFs 
administrasjon på 22 15 12 41.

Dødsfall
Vi har tatt avskjed med Hans 
Imerslund, Hamar SS og Rolf 
Christiansen, Asker SK.

Aage
Mella 
75 år

Strømmen Sjakklubbs grand-old-
man Aage Mella runder 75 år den 
6. desember.

Vi gratulerer!

Norsk sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

80 
12.11. Kåre Krokan, Kongsberg SK

75  
4.12. Arvid Sterud, Løten SK
6.12. Aage Mella, Strømmen SK
8.12. Erling Pettersen, Follo SF

70 
1.11. Sigurd Stenersen, Harstad SK
5.12. Steinar Olavesen, Fredriksstad SS
12.12. Jon Kristiansen, Tønsberg SK
22.12. Erik Skårås, Elverum SK
28.12. Jan Svindahl, Kristiansand SK

60  
17.11. Roger Granum, Hønefoss SK
23.11. Magnus Strand, NSSF
2.12. Roar Hollås, Trondheim SF

50  
2.11. Leif Sigurd Larsen, Stord SK
3.11. Tone Gjerald, Stovner SK
14.11. Terje W Wivestad, Nordstrand SK
26.11. Leif Bjornes, Kristiansand SK
28.11. Atle Gj. Olaussen, Akademisk 
SK
7.12. Geir Blom, Sotra SK
11.12. Arve Kopperdal, Egersund SK
29.12. Otto Brokke, Drammen SK

40 år  
2.11. Laila Sidselrud, Kongsvinger SK
18.11. Ole Espen Rakkestad, SK 1911
23.11. Lars Erik Hagen, SK 1911
7.12. Rune T. Andersen, SOSS
11.12. Dag Ulvin, Lillestrøm SK
11.12. Rune Edøy, Kristiansund SK
21.12. Ole Petter Bjørseth, SMPOAÅ
24.12. Majid Gh. Jelogir, Bergens SK
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Svart på hvitt fortsetter
Utvalget skribenter vil på fremover på 
skift få adgang til å komme med deres 
helt personlige kommentar til det måtte 
ønske, alt under overskriften Svart på 
hvit. Se side 32. Lesere som måtte ha 
lyst på selv å komme til (orde) bes ta 
kontakt.

 red.

Norsk sjakkblad nr. 5-2008
... ble desverre også svært forsinket i 
produksjonen. For å unngå enhver mis-
forståelse, redaktøren har dennegang  det 
hele og fulde ansvaret. 

Bjarke
red.

Førsteraden nr. 5 utgår
Det vanlige nummer av Førsteraden utgår 
i nummer 5. Neste planlagte nummer av 
Førsteraden er nr. 6-2008. 

red

Norsk sjakkblad nr. 6-2008
Utkommer tidligst mulig i desember 
måned. Bladet kommer å bli et te-
manummer som tar for seg sjakko-
lympiande før, nå (sjakkolympiaden 
i Dresden) og i fremtiden (Tromsø 
2014).  Vi ber annonsører og andre 
være oppmerksomme på at deadline 
til nr. 6 er 26. november.

red.

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

Gode bilder søkes
Har du tatt et godt sjakkbilde? Eller 
kjenner du en som har gjort det? Alle 
lesere oppfordres til å sende inn bilde-
kandidater til den faste sjakkfotosiden 
i NSb (se side 27).
Bildekandidater kan sendes til:

NSb@sjakk.no
gjerne med utførlig informasjon om 
fotografens navn, hvem som synes på 
bildet samt hvor og når det ble tatt.

 
NSFs hedertegn i gull
Hans Olav Lahlum

Sentralstyret har tildelte Hans 
Olav Lahlum (Porsgrunn SK) 
NSFs hederstegn i gull som takk 
for hans omfattende, mangeårige 
og pågående innsats som dommer 
turneringsarrangør og organisa-
sjonsmedarbeider. Hans Olav er 
blant mye annet pt leder av NSFs 
reglementsutvalg. 

NSFs hedertegn i gull
Ivar M. Dahl

Bærum SSs Ivar M. Dahl har blitt 
tildelt NSFs hederstegn i gull for sitt 
store arbeide med, i sin tid, innfø-
ringen av elotallene i norsk sjakk. 

Æresmedlem i NSFS
Øystein Sande

Norges Fjernsjakkforbund har 
utnevnt Øystein Sande fra Volda til 
æresmedlem som takk for hans 
store innsats for fjernsjakken. 

& annet
Leserbrev

Styre å stell

Alle med interesse for det som 
skjer i NSFs styre, komiteer og utvalg er 
velkomne til å følge med i de tillitsvalg-
tes store arbeide via diverse mandater, 
instrukser og referater. Disse kan finnes 
på adressen:

www.sjakk.no/nsf/styre_index.html

Vær fortsatt gjerne obs på at Sjak-
kontoret har fått ny adresser:

NSF / USF
Sandakerveien 24D

0473 OSLO

Telefonnummeret er som før 
22 15 12 41
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Om Arnold J. Eikrems Minnefond 
Ble opprettet sommeren 1996. Målet er at fon-
det skal få en kapital motsvarende 10 ganger 
folketrygdens grunnbeløp.
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 å støtte 
det gode formålet vårt med innbetalinger til 
fondets bankkonto: 6090.56.46357  

 På forhånd takk!
Fondsstyret 

v/ Wenche Eikrem

Utlysning av støtte til 
”Arnold J. Eikrems Minneturnering 2009”

Minnefondet utlyser med dette en støtte på

kr. 15.000

til arrangøren av en international minneturnering for Arnold 
J.  Eikrem i 2009 i Norge. 

Alle arrangører av internasjonale turneringer i Norge kan søke 
forutsatt at turneringen får tittelen eller undertittelen ”Arnold 
J. Eikrem Minneturnering 2009”.

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

Søknader må være Minnefondet i hende senest 

10. desember

og sendes til: NSF, Sandakerveien 24D, 0473 OSLO.  

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, private bidrag og overskuddet fra minnefondets Grand Prix turnering til 
minne om Arnodl J. Eikrem.
Fondstyret ønsker å fokusere overskuddet i en enkelt årlig støttebevilgning. 

Svensk sjakkpedagog

Jesper Hall trener på Gjøvik
Sjakkfestivalen på Gjøvik satser også på trening og foredrag for spil-
lere på de fleste nivåer. Den svenske IM Jesper Hall blir hovedtrener 
for USFs landslagsgrupper som har treningssamling på Gjøvik i 
dagene 29.-31. desember, en samling som de fleste kommer til å 
kombinere med de første rundene i den åpne Jubileumsturnerin-
gen eller Gjøvik Grand Prix. Jesper Hall (37) regnes som Nordens fremste sjakktrener 
og har forfattet både ”Schackträning med Jesper Hall” og ”Kaisa og den magiske 
sjakkboken” for ferskere spillere. Hall kommer også til å holde foredrag på Gjøvik 
som er åpne for alle intereresserte, og vil også gi spesialservice til deltagerne i Gjøvik 
Barnas Grand Prix 30. desember. Trenere i tillegg til Jesper Hall er fjernsjakkstor-
mester og tidligere elitespiller Petter Stigar, sjakkpedagogen Sverre Johnsen og årets 
vinner av mesterklassen, Lars Hjelmås, som selv egentlig er gjøvikgutt. Det nye i 
Gjøvik-programmet er ellers en parallell åpen treningsgruppe for litt ferske spillere 
- faktisk uansett alder - som ikke er tatt ut til de populære landslagsgruppene.

Utlysninger for 2009
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Sjakk-OL frem fra
2018s skygge

For kort tid siden ble det 
avgjort at det ikke blir 
vinter OL i Tromsø i 2018. 
Dette var en viktig avkla-
ring for Tromsø 2014, med 
betydning for videre strate-
giarbeid.  

av ida Lahlum
ida.lahlum@indico.no

Alt tyder på at vi stiller sterkere enn 
noen gang når det gjelder offentlig 
finansiering, da regjeringens nordområ-
desatsning forhåpentligvis vil inkludere 
Sjakk-OL. Samtidig mister vi positive ef-
fekter et vinter-OL ville medført, som for 
eksempel markedsføring av Nord-Norge 
og utbygging av haller.

Sjakk Tromsø 2014 AS
Etter langt forarbeid ble styret i Sjakk 
Tromsø 2014 AS etablert, og formelt stiftet 
2 mai 2008. Styret består av styreformann 
Henrik Andenæs (Partner i Rådgivnings-
selskapet DHT Corporate Services AS, 
var adm direktør for Lillehammer OL i 
1994), samt styremedlemmene: Roar 
Dons (sentral i Tromsø næringsliv), Anne 
Berit Figenschau (Int. koordinator 2018), 
Hanne Karde Kristiansen (direktør Troms 
Kraft), Ulf Hansen, Jøran Aulin-Jansson 
og undertegnede. Følgende personer 
er dessuten involvert som observatører 
på styremøter og/eller medlemmer av 
arbeidsgruppene: Morten Sand, Dag Da-
nielsen, Svein Erik Setermo (Daglig leder 
Visitt Tromsø), Kim Nordli (Prosjektleder 
informasjon og marked 2018) og Morgan 
Lillegård (Kommunikasjonssjef, Tromsø 
kommune). Daglig leder fra 1. juli 2008 
er Børge Robertsen, som jobber 100% 
stilling med prosjektet. Han har vært 

NSFs visepresident og ildsjel Ida 
Lahlum står på for OL-projektet i 
Tromsø  (foto: familiearkivet).

Tromsø 2014

Stand ved OL i Dresden
Tromsø 2014s hovedsatsning i 2008 er 
OL i Dresden 12.-25. november, hvor 
vi skal markere Tromsø som søkerby. 
Tromsø 2014 AS skal ha egen stand 
gjennom hele arrangementet. Lørdag 
22. november inviterer vi dessuten til 
presentasjon av Tromsø som søkerby. 
Tromsøs ordfører holder hovedtale med 
presentasjon av Tromsøs kandidatur. 
Det vil også bli servering, underhold-
ning etc. Invitasjoner sendes på forhånd 
til FIDE-delegater, andre nøkkelperso-
ner og utvalgt presse. For øvrig blir dette 
et ”åpent” arrangement.
 
Logo
2014s logo er utviklet i 
samarbeid med HK re-
klamebyrå. Logo er tett 
knyttet opp mot visjon 
og verdigrunnlag, og vil 
danne basis for videre arbeid. 
Logoen tar utgangspunkt i det abstrakte, 
og skal utfordre intellekt og kreativitet. 
Gjennomgående er spillemønsteret 
og assosiasjoner til analyser. Linjene 
symboliserer kommunikasjon i nye ka-
naler, både nasjonalt og internasjonalt. 
Fargene er inspirert av det arktiske som 
kjennetegner region og søkerby. Midt i 
bildet er omrisset av et tårn godt synlig. 
Valget av denne brikken er ikke tilfeldig. 
Det dras paralleller til at både Tromsø 
og Norge er ytterkanter, på samme måte 
som tårnets startposisjon. Strekene og 
buene kan videre assosieres med dyr, 
fjell og natur. Dette er momenter som 
kjennetegner vår nordligste landsdel.

leid ut fra Tromsø kommune, men vil 
nå gå over i fast stilling i selskapet. Det 
faktum at han har kontor på Rådhuset, 
ser vi som en klar fordel da dette med-
fører kort vei til både ordfører og andre 
sentrale politikere. 
 
ACC viktig for prosjektet
Vår og sommer 2008 har i stor grad 
gått med til oppgaver som finansiering, 
budsjett og regnskap, utarbeidelse av 
visjon og logo, målplaner, forberedelse til 
Dresden, kontaktskapende arbeid både 
nasjonalt og internasjonalt, samarbeid 
med Tromsø kommune og sponsorar-
beid. Også i 2008 har avviklingen av ACC 
vært av stor betydning. Det er nødvendig 
å vise at det er internasjonal aktivitet av 
en slik klasse i søkerbyen. I år resulterte 
besøk fra sjakkjournalist Frederic Friedel 
i betydningsfull internasjonal markeds-
føring på chessbase.com.
 
Ol i Dresden en milepæl
Veien frem til vi eventuelt blir tildelt 
arrangementet, er preget av milepæler 
som må gå i vår favør. Den første kom-
mer allerede i Dresden dette år, da 
avgjørelsen faller for tildeling av OL 2012. 
Sverige er søker, og dersom de skulle få 
arrangementet, er søkerprosessen over 
for Norges del. Videre vil vi kort oppsum-
mert være avhengig av statsgaranti, og 
selvfølgelig tildeling av arrangementet. 
Tidspunktet for Norges søknad kunne 
knapt vært bedre. Norge er satt på kar-
tet i sjakk verden takket være Magnus 
Carlsens fantastiske prestasjoner. Veien 
frem mot Olympiade i 2014 skal preges 
av markedsføring og synliggjøring av 
sjakk til resten av Norge. Sjakk som 
obligatorisk undervisning i grunnskolen 
er et overordnet mål som Tromsø 2014, 
USF og NSF jobber sammen om. Kontakt 
med kunnskapsministeren er allerede 
opprettet.
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1. World Mind Sport Games Beijing 

De nye olympiere
Bridge, sjakk, dam, kinesisk sjakk (Xiangqi) og Go 
er med i verdens første hjerneleker i Beijing. Jeg 
savnet backgammon da jeg leste invitasjonen, men 
terninger skiller det greske brettspillet fra resten. 
- Bridge burde ikke være med, det er for mye flaks 
i bridge, sier damspiller Ingo Zachos fra Dortmund 
mens vi køer for akkrediteringsmerkene våre. 

av Sylvia Johnsen
sylvia.johnsen@nordea.no

– Han som sa det har ikke peiling på 
bridge, sier Kristine Breivik på et av 
de fem norske bridgelagene i Beijing 
og forklarer 
de mer intri-
kate detaljene 
i kortspillet. 
Lagvenninnen 
Sølvi Remen 
nikker. 
Ingo snakker 
ustanselig om 
det norske talentet Magnus Carlsen på 
bussen inn fra flyplassen. Han forteller 
om hvordan han skiftet til dam etter 
at en venn ga han en teoribok. Jeg var 
ikke særlig god i sjakk, skryter Ingo 
om mesternivået sitt : – Jeg hadde 
2200 i spillestyrke. Zachos vet mye 
om brettspill, skriver en blogg for dam 
og bør være hva vi kaller en kvalifisert 
nerd. – Jeg spilte også sjakk før jeg gikk 
over til Go, forklarer Helen Harvey fra 
Storbritannia fra sidesete.
– Go er aldri det samme partiet og 
du spiller aldri remis, gir Harvey som 
forklaring på hvorfor hun liker Go bedre 
enn sjakk.

Digre dimensjoner
Lagspillet i sjakk og Go starter samtidig. 
Det er god tid til å gå rundt og bli kjent 
med lokalene. Bortsett fra enkelte øvel-
ser i bridge spiller alle i Beijing Inter-
national Convention Centre BICC midt 
i deltakerlandsbyen. Når du vandrer 

gjennom hallene, synker dimensjonene 
på hjernelekene inn.
Et uanselig brev til verdens mange for-
bund for sportspill gikk blant annet til 
Norge Sjakkforbund med invitasjon til å 
delta i en lyn- og hurtigsjakkturnering. 

Individuelle øvelser, lag-
kamp, kombinert bridge 
for ungdomsspill og fire 
variasjoner i dam kon-
kurrerer over to uker i 
World Mind Games. 
 – Hvorfor kan ikke dere 
gjøre som bridge og gi 
opp den egne olympia-

den for hjernelekene, spør Breivik. 
Drømmen om å slå sammen flere 
øvelser i et verdensomfattende ar-
rangement har en intensjon om at 
hjernelekene vil få mer oppmerk-
somhet enn de enkeltstående 
olympiader hver for seg. Jeg tror 
at fullt så enkelt vil ikke den nye 
turneringen få det i et intenst 
mediamarked. 
– Sjakkolympiadene har en 
tradisjon tilbake til Paris i 
1924, svarer jeg og er neimen 
ikke sikker på om Breivik 
og Remen er inne på noe. 
Bridgeforbundet har fulgt 
strategien mot IOC kom-
primissløst i årevis og 
satset sporenstreks på det 
kinesiske initiativet. 
- Vi har lagt ned vår olym-
piade for hjernelekene, 
fortsetter Breivik.

En ny start
Samtaler mellom verdens sjakkforbund 
FIDE og IOC har pågått i årevis for å se 
om olympiadene kan samles. Brid-
geforbundet deltok med prøveøvelse 
under vinterolympiaden i Salt Lake 
City. Samtalene med FIDE strandet og 
er aldri seriøst tatt opp igjen etter 2002. 
Beijing er en ny start. 
Sjakk gir hodebry for de som vil samle 
hjernelekene. Tradisjonen med egen 
sjakkolympiade er gammel, nesten like 
gammel som IOCs olympiade, mens 
bridge ikke startet før i 1960. 
Med antall nasjoner 
som deltar i 

(foto fra Flickr: Sheska)
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sjakkolympiaden i dag vil vinterøvelsene 
til IOC fordobles i antall utøvere. Sjak-
kolympiaden krever ikke tunge investe-
ringer i infrastruktur, men arrangørene 
må mestre logistikken og være vert for 
deltakere fra hele verden. 
– Kvinnene spiller russisk- og mennene 
brasiliansk dam, forklarer Zachos: - De 
fikk ikke lov til å ha både kvinne- og her-
reklasse i begge damklassene. Hoved-
varianten amerikansk dam (checkers) 
spiller vi samlet med begge kjønn. 
FIDE sliter med å bli enig om et format 

medlemmene vil akseptere. 
Utfordringen 

går til London om å ta stafettpinnen og 
samle like mange, helst fler i 2012. 
I skyggen av en OL-søknad til Tromsø 
2018, vil Norges Sjakkforbund initiere 
med Tromsø en søknad for å arrangere 
sjakkolympiade 2014. Grunnlovsjubi-
leet og Norges Sjakk-
forbunds 100-års ju-
bileum gjør at mange 
mener tiden er inne 
for å ta skrittet. Ar-
rangementet er stort 
nok til å gi Tromsø 
noen utfordringer, 
trene på framtidige 
happenings nordpå, og 
det er en gylden anled-
ning for nasjonen Norge til å 
tenke nytt. 
Vår tid opplever en revolusjon innen 
informasjonsteknologi, og fokus på 
nye løsninger betyr at hjernelekene 
fyller en ny funksjon. Steinalder-
mannen med muskler og hårvekst 
er utkonkurrert av en bebrillet 
nerd; verdens rikeste mann og 
vår tids mannsideal kunne like 
godt være Bill Gates framfor 
den trauste idrettshelten. Hvis 
idéen om hjerneleker lykkes 
vil kanskje den 41. sjak-
kolympiade i Tromsø 2014 
være en av de siste rendyr-
ket til sjakk. 
Videospillturneringer slår 
rot, klaner med virtuelle 
soldater konkurrerer på 
lag for hundretusener 
av kroner allerede i dag 
og framtidens olympi-
ere løper maraton i 
cyberspace. Tromsø 
kan være brobyg-
geren. Finnes det 
en bedre måte 
for Norge å profi-
lere seg mot nye 
og spennende 
markeder, de 
baltiske land, 
India, østover, 
hele veien til 

Kina. Norge er allerede en aktør: 
Magnus Carlsen, opptil 5.000 på The 
Gathering i Hamar og et bridgelag i 
verdenstoppen sikret oss 5. plass totalt 
i hjernelekene.
Kampen på brettet starter i hode
På monitorer utenfor spillehallen til 
Xiangqi følger tilskuere stillingene 
fra brett på de øverste bordene. Som 

i sjakk har Xiangqi elektro-
niske brett, klokker regulerer 

tidsbruk og trekkene 
dokumenteres på note-
ringskjema. Teknologi 
forener gamle og nye 
spill. Historiestudent og 
sjakkspiller Nicolas Axel 
Mellem har brukt en god 
del av året til å skrive på 

et manuskript om sjakkens historie. 
Han tviler ikke: - Sjakk oppsto første 
gang i Kina! 
Utstillingsøvelsen oppkalt etter sponsor, 
er en blanding av Xiangqi og sjakk og 
viser slektskapet. Mange sjakkspillere 
har skiftet til japansk Go. � To uker 
fri fra jobb og familie er for mye og jeg 
måtte velge mellom å spille individuelt 
eller i lag. Vi har bedre sjanser til å 
overraske med laget, forklarer Harvey 
om sjansene til Storbritannia i klassen 
for Go.
Natasha Regan spiller på laget vårt, 
sier Harvey: - Hun har også skiftet fra 
sjakk til Go. 
Jeg minnes en spinkel, liten talentfull 
jente på det britiske sjakkolympiade-
laget i 1994 og tenker at det er veldig 
lenge siden jeg har sett Regan spille i 
en sjakkturnering. 
På gata treffer jeg en gruppe unge nor-
ske bridgere. – Deg har jeg spilt sjakk 
mot, sier den ene av dem når han får 
studert akkrediteringskortet mitt. Jeg 
møter blikket til John Kristian Vaage 
som er lagkaptein på et av de norske 
lagene i bridge. 
- Hvorfor sluttet du med sjakk og spiller 
bridge, spør jeg. - Bridge er mer sosialt, 
får jeg til svar. Omringet på plassen av 
et dusin norske bridgetalenter må jeg 
gi Vaage rett i det. 
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Stikkampen om NM 2008

Frode Elsness 
suveren
Stikkampen om 
årets kongepokal og 
norgesmestertittelen 
for 2008 ble på mange 
måter en forlengelse av 
oppgjøret i Eliteklassen i 
Tønsberg. Unge Jon Ludvig 
Hammer (18) fremsto da 
som nå som en opplagt for-
håndsfavoritt med sin raskt 
voksende rutine, alsidige 
stil og følgelig høye elo-
tall. Den fulltidsbeskjef-
tigede fastlegen fra 
Oslo, Frode Elsness 
(35) trosset dog alle 
de dårlige oddsene 
med sitt viljesterke spill og 
etter en overbevisende 
seier i stikkampens 
første parti, var kon-
gepokalen omtrent på 
plass over kaminhyllen 
hans. Omtrent.

av Bjarke Sahl
nsb@sjakk.no

Arenaen for den korte stikkampen var 
koselige Mitt Hotell i Moss, klubb-byen 
til Frode Elsness. Utvilsomt en fordel 
for Elsness, for selv om han ikke er  
vaskekte mossing finnes det en sterk 
østfoldsolidaritet.

Minimalistisk match
Med bare to partier til å avgjøre 
kongepokalens plassering, økes bety-
ningen av utfallet av det første partiet markant. 
Frode Elsness, som fikk hvit i åpningspartiet, kunne 
noenlunde trygt spille på gevinst vel vitende at en nederlag 
tross alt ikke ville avgjøre stikkampen alene. I en passende 
pågående motevariant ofret Elsness friskt en bonde for å 
få initiativet. Realisten Jon Ludvig Hammer fant en variant 
som avviklet til et tilsynelatende brukbart dronningløst 

midtspill. Den halvåpne stillingen 
med livlige, lette offiserer passet 
imidlertid Frode Elsness perfekt og 
etter en kort mobilisering, nærmest 
feiet han Jon Ludvig av brettet.
I etterkant fremstår partiet som godt 
håndverk og fremfor alt pent taktisk 
presisjon i avslutningen. Til Dagsa-
visen uttalte Elsness: - Jeg spilte en 
turnering på Gausdal, men satte over 

styr flere gode stillinger som en 
følge av dårlig variantberegning. 

Derfor har jeg særlig studert 
oppgaver som går på dette.

Forspilt sjanse
Nederlaget innebar at Jon Ludvig 
Hammer måtte vinne det andre 

partiet. Åpningsvalget hans, av-
bytningsvarianten i spansk, kom 

sikkert som en overraskelse for de 
fleste. Kanskje bortsett fra Frode 
Elsness som fik nesten likt spill fra 
starten. Likevel lyktes det Jon Ludvig 
gradvis å forstørre fordelen sin, og 
da han fikk etablert en fribonde i 
sentrum synes han kanskje å være på 
vei mot seier og utligning til 1-1.
Et øyeblikks uoppmerksomhet fra 
Jon Ludvigs side var dog alt Frode 

Elsness trengte for å ryste lenkene 
av seg, og da han få trekk senere 
tilbød remis, måtte Jon Ludvig 

ta imot for ikke å tape.

Norgesmester 2008
Frode Elssness’ seier var helt 
sikkert kjærkommen, både 

privat og i sjakkmiljøet i Moss og 
Østfold. Ikke siden Andreas Gul-

brandsens seier i NM i 1931 har en 
kongepokal funnet vei til vårt sydøst-
ligste fylke, og for Elsness, en 35-årig 
lege med fulltidsbeskjeftigelse og 
liten tid til sjakk i dagligdagen, føltes 
det sikkert ekstra godt å kunne plas-
sere kongepokalen i premieskapet.

En kongepokal og dens eier, Frode Elsness, på det 
øverste bilde. Jon Ludvig Hammer på bilde 2 og 4. 
(foto: red.)
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Frode Elsness
Jon Ludvig Hammer
NM-stikkampen 2008 1. parti
Kommentarer av Bjarke Sahl
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 
5.Dc2 Lb7 6.Lg2 c5 7.d5 En av ti-
dens åpningsteoretiske trender. Hvit 
ofrer en bonde for å få en liten, men 
signifikant fordel i utvikling og struk-
tur. 7...exd5 8.cxd5 Sxd5 9.0–0 Le7 
10.Td1 Sc6 11.Da4 Sf6 12.e4 Sd4?! 
Jon Ludvigs ønske om full utligning 
straks er forståelig, men det får han 
ikke på denne måten. At stillingen 
heller ikke var rik på gode alter-
nativer er en annen sak. 13.Sxd4 
cxd4 14.Dxd4 Lc5 15.De5+! Frode, 
som vanligvis foretrekker mer saf-
tige midtspill med dronningene på 
brettet, vurderer korrekt at sor ts 
isoler te d-bonde kommer å bli et 
seriøst problem i lengden. 15...De7 
16.Dxe7+ Kxe7 17.Sc3 Sg4 18.Td2 
Thc8 19.h3 Se5 

XIIIIIIIIY 
8r+r+-+-+0 
7zpl+pmkpzpp0 
6-zp-+-+-+0 
5+-vl-sn-+-0 
4-+-+P+-+0 
3+-sN-+-zPP0 
2PzP-tR-zPL+0 
1tR-vL-+-mK-0 
xabcdefghy
20.Sd5+ Lxd5?! Det fantes tre gode 
argumenter for 20...Kf8 i stedet. 
Psykologisk trives Frode Elsness 
forferdelig godt med løperparet og i 
praksis gjør fraværet av en motspiller 
til Fischerløperen (selv de tristeste 
hvitfeltede løpere greide Bobby å 
gjøre gode) på g2, at Sort må innstille 
seg på et langt og kanskje pinefullt 
forsvar. Det tredje argumentet var 
konkret: 21.b4 går ikke på grunn 
av 21...Lxd5 22.Txd5 Lxb4 23.Txe5 
Lc3! 21.Txd5 f6 22.b3 Lb4 23.Lb2 
d6 24.f4 Sf7? Nok den avgjørende 
feilen. Jon Ludvig hadde for tsatt 
utmerkede sjanser for å holde par-
tiet etter 24...Tc2! med ideer som 
25.fxe5 (25.Tb1 Sc6 26.e5 dxe5 
27.fxe5 fxe5 28.Lxe5 Ke6!) 25...
Txb2 26.exd6+ Lxd6 27.Txd6 Txg2+] 
Nå, derimot, virket den tematiske 

uppercuten .... 25.e5! fxe5 26.fxe5 
dxe5 27.Lxe5 Td8 Alternativet  
27...Lc3 28.Lxc3 Txc3 29.Te1+ Kf8 
30.Tf5 Te8 31.Tef1 Te7 32.Ld5 Tcc7 
var pinefullt passivt og i tillegg sikkert 
tapt for sort.

XIIIIIIIIY 
8r+-tr-+-+0 
7zp-+-mknzpp0 
6-zp-+-+-+0 
5+-+RvL-+-0 
4-vl-+-+-+0 
3+P+-+-zPP0 
2P+-+-+L+0 
1+-+-+RmK-0 
xabcdefghy
28.Tf1! Det er slike stillingsbilder 
som gjør løperparet så populært. Jon 
Ludvig er utspilt og Frode forsømte 
ikke sjansen for å understreke det 
med enda en rekke krafttrekk. 28...
Ke6 29.Lxg7! Txd5 30.Tf6+ Ke5 
31.Txb6+ Kf5 32.g4+ Kg5 33.Lf6+ 
Kh6 34.Lxd5 axb6 Kongepokalen sto 
og glitret på nabobordet, så Frode 
tok ingen sjanser. Den mest humo-
ristiske løsning var ellers  35.Lxa8 
[35.Lxf7! Ld2 36.h4 Ta5 37.b4!! Tb5 
38.a4 og kun harikiri-trekket 38...Tf5 
kan forhindre at sort blir satt matt 
med g4-g5.] 35...Kg6 36.Ld4 b5 
37.Le4+ Kg5 38.Lxh7 Kf4 39.Kg2 
La3 40.Ld3 Sd6 41.Lf2 Se4 42.Lxe4 
Kxe4 43.Lb6 1–0

Jon Ludvig Hammer
Frode Elsness
NM-stikkampen 2008 2. parti
Kommentarer av Bjarke Sahl
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 
Avbytningsvarianrten i spansk er et 
uvanligt valg i en må-vinne-situasjon, 
men Jon Ludvig holdt seg kanskje 
til sine prematch-forberedelser. 4...
dxc6 5.0–0 f6 6.d4 Å unngå dronnin-
geavbytningen med 6.b3 eller 6.d3 
var fortsatt en plausibel løsning, men 
Jon Ludvig insisterer på å spille det 
prinsipielt beste. 6...exd4 7.Sxd4 c5 
8.Sb3 Dxd1 9.Txd1 Lg4 10.f3 Le6 
11.Lf4 Med en sunn merbonde på 
kongefløyen og bedre utvikling kan 
ingen sette spørsmålstegn ved hvits 
fordel, ja, selv Bobby Fischer hadde i 
sin tid god tro på hvits sjanser. Prak-

sis har dog vist at sort som oftest 
klarer seg hvis han spiller presist. 
Og Frode Elsness visste hva han drev 
med denne helgen i Moss. 11...c4 
12.Sd4 0–0–0 13.Sc3 Lc5 14.Le3 
Lxd4 15.Lxd4 Se7 Selv om Jon Lud-
vigs fordel nå var isolert til 4-mot-3 
temaet på kongefløyen, spilte han 
fortsatt med stor energi og tro på 
stillingens muligheter. Hypotesen 
hvits spiller ut fra er, kanskje noe 
overraskende, at de ulikefargede 
løperne likefrem øker sjansene hans 
for å dra fordel at bondemajoriteten 
på kongefløyen! 16.Se2 The8 17.Kf2 
b6 18.g4 c5 19.Lc3 Sc6 20.h4 b5 
21.Ld2 Kb7 22.Le3 Kb6 23.a3 a5 
24.Sg3 g6 25.g5! fxg5 26.hxg5 Jon 
Ludvig har spilt eksemplarisk og med 
en allerede etablert fribonde på e4 er 
hans fordel nå ganske konkret. 26...
b4 27.Txd8 Txd8 

XIIIIIIIIY 
8-+-tr-+-+0 
7+-+-+-+p0 
6-mkn+l+p+0 
5zp-zp-+-zP-0 
4-zpp+P+-+0 
3zP-+-vLPsN-0 
2-zPP+-mK-+0 
1tR-+-+-+-0 
xabcdefghy
28.Th1? I sjakk ødelegger et øy-
eblikks uoppmerksomhet for t alt. 
28.Se2 hadde forhindret sorts neste 
trekk og holdt liv i partiet. Frodes 
neste trekk gav ham i praksis konge-
pokalen til evig eie. 28...c3! 29.bxc3 
Alternativene var ikke bedre. 29.axb4 
cxb2 30.bxa5+ (30.b5 La2!) 30...
Sxa5 31.Se2 Sc4 32.Tb1 Ta8 fører 
bare i aller beste fall til remis. 29...
bxa3 30.Ta1 a2 31.f4 Sa7 32.e5 
Etter 32.f5 Lc4! klarer fyrtårnet på c4 
både å forsvare a2 og sikre at hvits to 
fribønder på e4 og f5 ikke gjør noen 
skade. Kanskje best illustrert med  
33.Sf1 Sb5 34.Sd2 Txd2+ 35.Lxd2 
Sa3 og hvit kan som det beste holde 
remis. 32...Kc6 33.c4 Lxc4 34.Se4 
Tb8 35.Sd2 Le6 36.Sb3 Med et 
resignerende remistilbud som Frode 
Elsness galant mottok. At Sort kunne 
vinne med 36...a4 var selvsagt ir-
relevant. ½–½
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av 
Victor 

Hansen
victor@

vanhansen.info

Arctic Chess Challenge 
er mer enn bare en årlig 

sjakkbegivenhet nord for po-
larsirkelen. Det hadde jo ikke vært 

dårlig bare dét, men i Tromsø gjør de 
altså mer ut av det enn som så. 
– Målet er å gi turneringen en avslappet 
og god atmosfære, og vise litt av den 
flotte naturen vi har her i Tromsø 
til våre gjester, skriver sjefskok-
ken Jan Sigmund Berglund på 
sjakklubbens hjemmesider.
Derfor fikk deltagerne mulighe-
ten til å prøve fiskelykken, nyte 
den flotte utsikten fra Troms-
dalstinden og spille en lyntur-
nering. På toppen av det hele var 
alle deltagerne invitert til en hyggelig 
grillfest kvelden før siste runde – og det 
føltes liksom naturlig at grillfesten fant 
sted på gården til Berglund selv.

Som fisken i vannet
Etter at 3. runde var ferdigspilt og sola 
var gått ned (men uten at det var mørkt 
av den grunn), ble et par dusin sjakk-
spillere kjørt ut til et nes mellom noen 
fjell på en øy nærmere havgapet. Vel 
framme forklarte sjåfør Kjell Erlandsen 
fra arrangørklubben hvordan en fiske-
stang fungerer, og etterpå kunne alle 
prøve seg – mange for første gang. Stor-
mestre, små mestre og sjakkforeldre i 

skjønn 
f o r e n -

ing.
Fisking er ikke 

bare-bare for oss 
som ikke er født med 

fiskestang på beina. Noen 
ganger var det bare å holde 

avstand fra den glade fisker, for 
sluken ville slett ikke alltid nedi van-

net som ønsket. OSS’ internasjonale 
mester og lynavleder Bjørn Tiller måtte 
til og med gripe inn overfor et par 
utlendinger med høy rating og si ”ju 
kænt fish laik dætt” – og forklare én 
gang til hvordan denne stanga egentlig 
fungerer.
Etter at mange hadde prøvd fiskelyk-
ken uten å få napp, gikk det rykter om 
at de svenske deltagerne hadde fått 
fisk litt lenger borte på neset. Da tok 
det ikke lang tid før fisken kjente sin 
besøkelsestid også der hvor 

vi andre s t o .  IM 
Tiller var så den første av ”oss andre” 
til å få fisk, og deretter strømmet det 
på i massevis. Ulf Hansen hadde gjort 
klart et bål, og fisken kunne dermed 
renskes, grilles og nytes ute i det fri.

Top of the world
Noen dager seinere gikk turen til et 
annet sted utenfor allfarvei, med buss 
over til fastlandet (dvs. Tromsdalen) og 
deretter fjellheisen oppover. Til slutt var 
det bare å legge beina på nakken opp 
til toppen. Og det var verdt hvert skritt. 

Utsikten vi fikk over byen, fjorden, øy-
ene, fjellene og alt naturen har å by på 
var intet annet enn enestående.
Landskapet er veldig norsk også, selv-
sagt, men det gjør liksom ikke så mye 
når en først er i det nasjonalromantiske 
hjørnet. Litt spesielt er det likevel å 
kjenne sola steke samtidig med at en 
ser snø på en fjelltopp bare litt lenger 
borte og noen meter høyere – i august 
måned.

Gøy på landet
Høydepunktet var likevel grillfesten 
som fant sted kvelden før siste runde. 
Sjefen sjøl, Jan Sigmund, brukte tunet 
ved gården han bor på som åsted for 
grillfesten. Alle deltagere var invitert til 
å bli med. På menyen sto grillet laks 
og torsk i tillegg til rikelig med salat og 
drikke av ulike slag.
Det gjorde heller ikke så mye at det 
ettersom timene gikk ble for kaldt til 
å bli sittende ute. For slikt sommervær 
overrasker ikke en ekte nordlending, 
og selvsagt passet da også alle de fram-

møtte i det store og varme teltet 
som fantes på gårdsplassen. Vel 
inne i varmen og mange hyg-
gelige timer senere ble det satt 
et verdig appetittpunktum for 
begivenheten med kaffe, kaker 
og is til dessert.

Etter hvert var det noen som lurte 
på hvordan en skulle komme seg 

hjem fra dette stedet, som tross alt var 
ganske gudsforlatt. Men intet problem 
var for stort for denne mangehodede 
arrangørguden, og alle ble fraktet 
helskinnet hjem av ulike medlemmer 
i Tromsø sjakklubb.

For det er langt å gå
Det eneste som var uvant og negativt i 
Tromsø sett fra min side, var selvsagt 
noe arrangøren ikke kunne noe for selv. 
Jeg for min del regner egentlig med at 
veinavn ikke bare står på kart, men også 
på veiskilt der hvor veien begynner. Så 
enkelt er det ikke i Nord-Norges største 
by, for der er bare de færreste veier ut-
styrt med et veiskilt som viser veinavnet. 

Minner fra Arctic Chess Challenge 3.-11. august i Tromsø

Sansenes rike
Lyden av måke, lukta av tang og 
gress, vakker natur så langt 
øyet kan se og en obligatorisk 
frisk bris fra vest. Prøve fis-
kelykken, bestige Troms-
dalstinden og spise dei-
lig mat på gården til 
Jan Sigmund. Samt 
sitte ved brettet 
og inhalere 
sin daglige 
sjakkdo-
se.
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Noe som gjør det mye vanske-
ligere å finne fram.
Heldigvis er folk hjelpsomme 
og svarer villig vekk på spørs-
mål fra søringer som prøver å 
finne fram i kaoset. Et spørs-
mål jeg tok meg i å stille gan-
ske ofte var om vi hadde langt 
igjen til målet. Hele fire gan-
ger fikk jeg faktisk det ganske 
svaret: – Det e’ no et støkke! 
Presisjonsnivået var med an-
dre ord ganske så omtrentlig, 
både med tanke på skilting og 
avstandsbedømmelse. I byen 
altså – selve turneringen og 
alle tilstøtende begivenheter 
gikk som fot i hose.

Og svaret må bli ja
Fisketuren, fjellturen og grill-
festen kommer for min del 
til å bli husket bedre enn de 
dumme trekkene som ble 
gjort og de gode trekkene 
jeg ikke så. Neste år vil ar-
rangørene dessuten prøve å 
legge turneringa til et hotell i 
sentrum. For i år ble den spilt 
på Scandic, som faktisk ligger 
et støkke fra sentrum.
– Alle stormestere som var 
invitert hit i fjor ønsket å kom-
me tilbake, fortalte Berglund 
meg under grillfesten. Det er 
lett å skjønne hvorfor.

Artic Chess 
Challenge 

2008



14  111111411414144444444444111114141444444111144111114441111111414141111114411414141144411444441111144411444411111441144111141111111111111414141114141141414144444414444441444441141414441414141111  4

Løviks Houdini
Om det skyldes stormester Nick de 
Firmians fravær forblir gjetteverk, 
men det var et faktum i årets ACC at 
elofavorittene tok de poengene og flere 
til i turneringens første 3-4 runder. Det 
første virkelig overraskende enkeltre-
sultatet, både med tanke på forskjell 
i elo og stillingen på brettet, sto Lasse 
Løvik fra Stavanger for i 4. runde.

Lasse Løvik
Anna Zozulia
XIIIIIIIIY 
8-+-+r+-mk0 
7+-+-+-+p0 
6-+-+-+-+0 
5zp-+-sn-+-0 
4-+-+QzP-wq0 
3zP-+r+-+-0 
2-zP-+N+PzP0 
1tR-+-+RmK-0 
xabcdefghy
Lasse har balansert på kanten av stupet 
en god stund og med hele tre bønder 
på minuskontoen avhenger alt av hans 
aktive offiserer. Etter sitt siste trekk 
Tf8-e8 truer han 28...Dxh2+ 29.Kxh2 
Sg4+ 30.Kg1 Txe4 og sort kan fortsatt 
kjempe, Anna Zozulia spilte ... 28.g3 
Dg4 29.Dg2? Både 29.Kh1 og 29.Kg2 
vant. 29...Sf3+ 30.Kh1 Sxh2! Taktisk 
årvåkenhet er en dyd i sjakk og ved flere 
anledninger i Tromsø viste unge Lasse 
Løvik har han har den så det monner. 
31.Kxh2 Dh5+ 32.Kg1 Txe2 33.Tf2 
Txf2 34.Dxf2? Bror Fritz mener hvit 
hadde remis med 34.Da8+. 34...Dh3 
35.Dh2 Txg3+ 36.Kh1 Dg4 37.Tg1 
Df3+ Hvit ga seg før Lasse fikk inn 
38.Tg2 Th3! 0–1

Simen i støtet
En av turneringens faste deltagere, 
Simen Agdestein, utmerket seg igjen i 
år ved å nedlegge kompetente konkur-
renter raskt og håndfast. I 5. runde 
gikk det ut over en vanligvis særdeles 
ressursfull engelsk stormester.

Simen Agdestein
Matthew Turner
XIIIIIIIIY 
8-+-+rtrk+0 
7+l+n+-zpp0 
6p+-wq-+-+0 
5+-zpp+-+-0 
4-+-tR-+n+0 
3wQPsN-+NzP-0 
2P+-+PzPL+0 
1+-tR-+-mK-0 
xabcdefghy
Turner trakk nettopp Td1–d4 for å 
tvinge Sg4 til å ‘forklare’ seg. Simen 
tøvet neppe lenge med å akseptere 
invitasjonen til det klassiske offeret... 
21...Sxf2! 22.Kxf2 De7 23.Tdd1 
Eller 23.Tf4 Txf4 24.gxf4 d4. 23...
d4 24.Kg1 De3+ 25.Kh2 Sf6 Med 
alle de fem sorte offiserer i sving på 
kongefløyen er det ikke overraskende 
at Simen kunne velge og vrage mellom 
måter å vinne på. Den raskeste var 
også den minst menneskelige 25...Txf3 
26.Lxf3 Df2+ 27.Kh3 Txe2 28.Sxe2 
Lxf3 29.Tg1 Se5 30.g4 g5 31.Tg3 Lg2+ 
32.Kh2 Sf3+ 33.Txf3 Lxf3+ 34.Kh3 
Dh4matt. 26.Dxc5 Sg4+ 27.Kh3 
Sf2+ 28.Kh2 Sg4+ 29.Kh3 Sf2+ 
30.Kh2 Sxd1 31.Sxd1 Dh6+ 32.Kg1 
Tc8 33.Sg5 Txc5 34.Txc5 Dd6 35.Se6 
Lxg2 0–1

Artic Chess 
Challenge 
2008
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Dobbeltføring
Rett etter midtveismerket ledet Simen 
turneringen med 5½ av seks etter å ha 
vunnet med et artigt taktisk trylleslag 
i sin egen tidnød mot Malakhatko. 
Senere samme dagen slo Simen til for 
fullt da han vant den tradisjonelle lyn-
sjakkturnering Arctic Chess Blitz med 
den perfekte scoren 9 av 9!

Vladimir Malakhatko
Simen Agdestein
XIIIIIIIIY 
8-tr-+-mk-+0 
7+r+-+p+-0 
6p+l+-snp+0 
5+-+p+-+p0 
4-+p+P+-zP0 
3zP-sN-+P+-0 
2-zP-tRRmKP+0 
1+L+-+-+-0 
xabcdefghy
Spillere av Malakhatko kaliber (med 
over 2600 i ELO) begår så å si aldri 
enkle taktiske feil. Dette var et av 
unntakene. 33...dxe4?? Først 33...
Td7 var fortsatt greit for sort. 34.Td6! 
Mye enklere kan det ikke gøres. Simen 
vinner enten Sf6 eller Lc6 og med det, 
selvsagt, partiet. 34...Txb2 35.Txc6 
e3+ 36.Kxe3 T2b3 37.Txf6 Txc3+ 
38.Kd4 Txa3 39.Le4 c3 40.Ld5 Kg7 
41.Txf7+ 1–0

Kurnosov tok over
Det avgjørende partiet om turnerings-
seieren, ble Simens oppgjør med den 
solide russeren Igor Kurnosov. Etter 
et ikke altfor vellykket eksperiment i 
åpningen for Simen, kom man frem 
denne stillingen med Kurnosov (hvit) 
i trekket.

Simen Agdestein
Igor Kurnosov
XIIIIIIIIY 
8-tr-wqk+ntr0 
7zp-zpl+pvlp0 
6-zp-zp-+p+0 
5+L+-+-+-0 
4-+-+PzP-+0 
3+QzP-vL-+-0 
2PzP-+-+PzP0 
1tRN+-+RmK-0 
xabcdefghy
Fagfolk vil kanskje gjenkjenne stillingen 
som en skeiv spansk variant som burde 
gi hvit en solid fordel, men Simens 
oppfinnsomhet i trange stillinger er 
legendarisk, og bare Ke8 slipper vekk 
fra sentrum vil sort fort kunne stå 
greit. Desverre fant Kurnosov straks 
det ømme punktet i Simens stilling - f7. 
12.f5! Sf6 Etter 12...De7 13.Lxd7+ 
Dxd7 14.Ld4! er sorts stilling ruinert. 
13.Lxd7+ Dxd7 14.Ld4 0–0? Det 
absurde Fritz-forslaget 15...g5 var nok 
Simens siste sjanse. 15.Lxf6 Lxf6 
16.fxg6 Lg5 17.gxh7+ og med ma-
teriell fordel og bedre kongestilling vant 
Kurnosov uten problemer. 1–0

Som sønn så far
Blant stamdeltakerne i Tromsø var 
familien Carlsen. Magnus har selvsagt 
vokst fra vanlige åpne turneringer, 
men i hans sted gjorde Ingrid, Ellen 
og Henrik det alle utmerket. Best gikk 
det Henrik som sluttet både parti og 
turnering av på en elegant måte.

Henrik Carlsen
Torben Søraas
XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-tr0 
7zp-+-zpk+p0 
6-+-zp-zp-vL0 
5wq-+Pvl-zp-0 
4-+-+Q+-+0 
3+-+-+-zP-0 
2P+-+PzP-zP0 
1+-+R+-mK-0 
xabcdefghy
22.Kh1! Straks 22.f4 vant givetvis 
også, men først å frigjøre feltet g1 til 
tårnet ville gi poeng for den kunstne-
riske innsatsen i en annen idrettsgren. 
22...Dxa2 23.f4 gxf4 24.gxf4 Db3 
25.Tg1 Dh3 26.Tg7+ Etter  26.fxe5 
Dxh6 er 27.e6+ forbausende dårlig, 
men 27.exd6 vinner alt. 26...Ke8 
27.Da4+ Kf8 Alternativt 27...Kd8 
28.Da5+ Kc8 29.fxe5 Dxh6 30.Dc3+ 
Kd8 31.Dc6 Dxg7 32.e6 28.Txh7+ 
Kg8 29.Tg7+ Kf8 30.Dxa7 Dxh2+ 
31.Kxh2 Txh6+ 32.Kg3 Kxg7 1–0
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Sluttstillingen
1  GM Igor Kurnosov 2617 7½
2  GM Simen Agdestein 2583 7
3  GM Matthew J Turner 2493 7
4  GM Vitaly Kunin 2532 7
5  GM Vadim Malakhatko 2612 6½
6  GM Tomas Likavsky 2485 6½
7  IM Amon Simutowe 2459 6½
8  GM Sergey Kasparov 2486 6
9  Peter S Poobalasingam 2203 6
10  FM Espen Forså 2282 6
11  IM Anna Zozulia 2346 6
12  Lasse Østebø Løvik 2143 6
13  WIM Tatiana Kasparova 2176 6
14  Pål Røyset 2234 6
15  FM Joachim Thomassen 2357 6
16  Daniel Jakobsen Kovachev 2202 5½
17  GM Heikki M.J. Westerinen 2376 5½
18  IM Bjørn Tiller 2374 5½

19  FM Peter J Sowray 2327 5½
20  Even Thingstad 2019 5½
21  Gunnar B. Hanssen 2232 5½
22  Espen Haugstad 2032 5½
23  Jon Kristian Haarr 1971 5½
24  Hans Olav Lahlum 2201 5½
25  Ian A Marks 1934 5½
26  Henrik Carlsen 2067 5½
27  Anders G Hagen 2084 5½
28.-33. D. Ian W Reynolds, 
Stig K. Martinsen, FM Gerrit Prakken, 
Vegar Koi Gandrud, Sondre Waage Tofte, 
Peter Flermoen   5
34.-54. Johannes Luangtep Kvisla, Nicolai Getz, 
Benjamin Arvola, Victor Hansen, Alessandro 
Granaldi, Vladimir Paleologu, Jon Kr. Røyset, 
Torben Søraas, Robert Danielsson, Tobias 
Pettersson, Aksel Brasøy, Frode Bull Jæger,  Ar-
nold Andreassen, Jon Fredrik Åsvang, Ragnar 

Edvardsen, Kristoffer Madland, FM Richard 
Bjerke, Fernando De Andres Gonalons, Ellen 
Øen Carlsen,  Ida Lahlum, 
Frank Remman  4½
55.-64. Christian Hafner,  Marianne Wold Haug, 
Egil A. Standal, Anders Hobber, Rune Handberg, 
Ingrid Øen Carlsen,  John Joensen, Henrik Sjøl, 
Tore Narvøy, Gregor Taube  4
65. -74. Magnus Eriksen, Jo Kristian Løberg, 
Asbjørn O. Steinskog, Øystein Aagedal Skage, 
Daniel Adolfsson, Henning Kjøita, Joachim 
Walther, Are Rønning, Roy Brokvam, 
Reid Erik Friberg  3½
75.-78. Elise Forså, Anders Samuelsen Nordli, 
Vegard Stensen, Frank Prohl  3
79.- 84. Tron Walseth, Ivan Nygreen, Johnny Karl 
Pedersen, Tom Steinskog, Torgeir Kjøita, 
Magne Svendsen  2½
85.-86. Eirik Norbakken, 
Anders Johansson  1½
87.-91. Paul Ivar Johansen, Øivind Jakobsen, 
Mads-Holger Jacobsen,  Janos Schaeffer, 
David Tveiten  1
92. Brian Smith  ½

Løsningene står på side 46

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Sort trekker

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

Nr. 5: Sort trekkerNr. 4: Hvit trekker - remis

  

XIIIIIIIIY
8-+-+rmk-+0
7+-zp-+ptrQ0
6-zp-zp-vl-sN0
5zp-+-+-wq-0
4-+-+PtR-+0
3+PzP-+-zP-0
2P+-+-+-zP0
1+-+-+R+K0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+k+-+r+0
7zpq+-+-+l0
6-+-+pzp-zp0
5+-+-vLp+n0
4-+-+-+rzP0
3+-zPL+QzP-0
2PzP-+-zP-+0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-tR-+-+0
7+-+-wqp+k0
6-+-+-+pzp0
5+p+-tr-+-0
4-zPlwQ-+N+0
3+-zP-+-+P0
2-+-+r+P+0
1+-+-+-tRK0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r+nwq-trk+0
7+-+l+pvlp0
6p+-zp-+p+0
5+-+Nzp-+-0
4R+-snP+-+0
3+N+-vLPzP-0
2-zPPwQ-+LzP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+pvl-+-zp-0
6-+P+q+r+0
5+-+P+-+-0
4-+-zP-+-+0
3+-+Q+pzP-0
2-+-+-zP-+0
1+R+RvL-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7zp-+pwq-zp-0
6-zp-+-zp-+0
5+-zp-+-+p0
4-sn-+-zP-zP0
3+-wQ-zP-+-0
2PzP-+-zP-sN0
1+K+R+-+R0
xabcdefghy
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Magnus

EM for klubblag 16.-24. oktober
Magnus i Hellas
Europa Cup’en for klubblag ble i år spilt 
i Kallithea i Hellas. Magnus representerte 
denne gang klubben MIKA fra Armenia 
hvor han spilte på bord 1 foran Aronian, 
Gelfand, Sargassian, Jobava, Petrosian 
og Pashikian. Laget var seedet som nr. 
2 men endte på en 5. plass. For Magnus 
gikk det heller ikke strålende da han 
hadde et arbeidsuhell og tapte helt 
unødig mot Sergei Movsesian. I tillegg slo 
han GM Mastrovasilis og GM Huzman, 
spilte remis med Radjabov og Svidler 
samt tapte for Ivanchuk.

Bundesligaen 2008-09
Magnus etter Anand
Det stjernespekkede laget Baden-Baden 
kan bli helt dominerende i årets tyske 
lagmesterskap. De fem første på laget er 
i rekkefølge: VM Anand, Magnus, Shirov, 
Svidler og Adams. Hverken Anand eller 
Magnus har spilt i år.

Cap d’Agde hurtig 25. okt.-1.nov.
Delt 2. plass til Magnus
Magnus gjorde det greit i årets hurtig-
sjakkturnering i den sydfranske byen 
Cap d’Agde. Etter å ha delt seieren i 
sin forgruppe (B) med USAs Hikura 
Nakamura slo han Bu Xiangzhi enkelt 
i 1/4-finalen. I semifinalen gikk det 
imidlertid galt mot Vasily Ivanckuk. 
Nakamura vant finalen.

Magnus nr. 5 i verden
Rollen som verdens høyest rangerte 
spiller, ifølge Hans Arild Rundes ”Live 
Top List”, synes denne høsten gå på 
skift som en stafetpinne. Topp-10:
søndag 9. november kl 02:22

2791,0 Veselin Topalov1. 
2790,8 Viswanathan Anand2. 
2788,1 Vasily Ivanchuk3. 
2778,8 Alexander Morozevich4. 
2778,7 5. Magnus Carlsen
2764,2 Vladimir Kramnik6. 
2756,8 Teimour Radjabov7. 
2752,3 Levon Aronian8. 
2747,0 Peter Leko9. 
2745,7 Sergei Movsesian10. 

Det har vært et par 
relativ spillestille høst-
måneder for Magnus. 
Etter  Final Chess Mas-
ters turneringen i Bilbao 
har han bare spilt syv 
seriøse partier i ECC i 
Hellas, samt en håndfull 
hurtigsjakkpartier i Cap 
d’Agde på Riveraen.

av Bjarke Sahl
NSb@sjakk.no 

I sin blog forklarer Henrik Carlsen det 
således: ”I fremtiden må vi sannsyn-
ligvis venne oss til flere lange avbrekk. 
Hans (Magnus’) nåværende over 200 
reisedager i året virker ikke holdbart 
med tanke på behovet for å finne en 
grei balanse mellom turneringer, tre-
ning, hvile og ikke-sjakklige aktiviteter 
(skole etc).”

Mer sjakk i norske medier
Mens Magnus tar en pause, går 
utviklingen videre på andre fronter. 
Det faktum at Magnus for alvor har 
blitt rikskjendis, har får flere store 
norske medier til å revurdere sin 
sjakkdekning. NRK har fått egen 
sjakkhjemmeside og Aftenposten 
har etter sigende gjort et prinsipielt 
redaksjonelt skifte og har lagt sjakken 
inn under sportsavdelingen.
Det spennende her er at om mange 
medier følger i Aftenpostens fotspor, 
da lysner det også for NSFs muligheter 

for å bli opptatt i Idrettsforbundet. Om 
man måtte ønske det. Frem til nå har 
døren til idrettsverdenen i realiteten 
vært boltet og stengt for sjakken, men 
hvis alle de store medier skulle enes 
om å kalle det sjakksport, da  må selv 
Idrettstinget til sist bøye seg.
Jo, selv om Magnus tar en pause rul-
ler Magnus-effekten således stille og 
rolig videre.

Kommende oppgaver
Når disse ord leses, har pausen tatt 
slutt. Ved sjakkolympiaden i Dresden 
leder Magnus er historisk sterkt norsk 
OL-lag. Med våre fire sterkeste stor-
mestre Magnus, Simen, Leif Erlend 
og Kjetil pluss snart-GM Jon Ludvig på 
laget har Norge for første gang i nyere 
tid sjansen for å gjøre seg gjeldende 
for alvor.
Godt to uker etterpå står Magnus på 
deltakerlisten i FIDEs Grand Priz i 
Quatar. Turneringen pågår fra 13. til 
29. desember hvorfor Magnus reiser 
direkte til Gjøvik for å spille i Norge 
for første gang på lenge. 
Kort etterpå bærer det av sted til Wijk 
aan Zee i Holland og enda en Corus- 
turnering hvor Magnus (igjen) skal 
prøve krefter med Morozevich, Ivan-
chuk, Aronian og Radjabov.
For de mange fans betyr det at den 
daglige sjakkunderholdning er sikret 
en god stund fremover. Da gjenstår vel 
bare å si et unisont:

Heia, Magnus!
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Kommmentarer 
ved 
GM 
Ian Rogers

Det følgende partiet har allerede blitt 
historisk på flere måter. Det frekke 
bondeofferet i trekk 15 er omtrent 
uten sidestykke på dette nivået og 
seieren bidro sterkt til at Magnus 
Carlsen få dager etterpå fikk æren 
av å være nr. 1 i verden i følge den 
uoffisielle, men i stigende grad an-
nerkjente Live Rating liste.

Magnus Carlsen
Levon Aronian

Bilbao Grand Slam Final 6. runde

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 
e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 
b5 8.Ld3 Lb7 9.a3 b4 10.Se4 Sxe4 
11.Lxe4 bxa3 12.0–0 Sf6 13.Ld3 

axb2 14.Lxb2 a5

XIIIIIIIIY 
8r+-wqkvl-tr0 
7+l+-+pzpp0 
6-+p+psn-+0 
5zp-+-+-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3+-+LzPN+-0 
2-vL-+-zPPzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy
En velkjent stilling i en gambit som 
ble populær da Topalov anvendte 
den i sin VM-match mot Kramnik i 
2006. Året etter løste Kramnik sorts 
problemer på dronningfløyen med 
14...a5 fulgt av Lb4, men få dager 
før Magnus og Aronian meldte seg på 
diskusjonen, vant Moiseenko et viktig 
parti i det spanske lagmesterskap 
med det opplagte 14.e4. Magnus 
fant på noe mye villere.
15.d5!?

Trekket ble genierklær t av noen 
kommentatorer men Aronian var 
knap så imponert. ”Selvfølgelig er 
15.d5 dårlig. Det er kreativt men 
dårlig.” Magnus’ egen forklaring var 
ganske oppsiktsvekkende. Det var 
varmt i Bilbao den dagen og runden 
ble forsinket en halv time mens air-
condisjonsanlegget i glass kuben 
ble reparert. Selv da var det fortsatt 
varmt i kuben, og Magnus forklarte: 
..og da jeg spilte 15.d5 kunne jeg 
ikke helt beregne det.”
15...Sxd5
Sort har forvirrende mange mulig-
heter og kun én av dem, 15...cxd5, 
er opplagt dårlig. Aronian unngikk 
sikkert  15...exd5 fordi etter 16.Sd4 
må han unngå lynnangrep som  16...
Le7?! 17.Sf5 0–0 18.Sxg7!! Kxg7 
19.Dg4+ Kh8 20.Df5; Sort står dog 
fint etter 15...Dxd5 16.Dc2 Lb4 
hvor sort trygt kan rokere. Hvit kan 
vinne bønderne sine tilbake, men 
det er vanskelig å se ham gjøre mer 
enn det.

Spillesalen i Bilbao var en aircon-
disinert glasskube (midt i bildet) 
oppsatt under et telt på Berria 
Plaza Nueva. Kommentatorene sit-
ter i fri luft til høyre i bildet.
(foto: Peter Doggers)

2.-13. september i Bilbao

Final 
Chess 
Masters

Med 3,2 millioner kro-
ner i premier, 6 sjakk-
stjerner på plakaten og 
spillestedet i fri luft, var 
turneringen i Bilbao en 
opplevelse helt utover 
det vanlige.

av Bjarke Sahl
NSb@sjakk.no

På listen over kreativer påfunn, sto også 
et alternativ poengsystem. En seier i 
Bilbao ble belønnet med hele 3 poeng 
og da remis var satt til en verdi av 1 
poeng var premissene fastlagd for en 
ti-runders kampsjakkturneringen helt 
utenom det vanlige.

Bra start
Magnus fikk den best tenkelige starten 
da han med sort greide å slå Aronian. 
Da de øvrige to partier endte remis var 
Magnus suveren med 3 poeng foran fire 
spiller på 1 poeng.  Dagen etter sto den 
for tiden formsterke Vasily Ivanchuk på 
Magnus sin meny og midtveis i slagut-
vekslingene så det et øyeblikk ganske 
skummelt ut.
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Aronian tok tilsynelatende ikke 
Magnus’ frekke idé det minste 
alvorlig, men tapte likevel.
(foto: Peter Doggers)

16.Se5! Sf6!
Aronian beslutter å levere bonden 
tilbake straks. 16...Ld6 17.Dg4 og 
; 16...Sb4 17.Dh5 g6 18.Lxg6! gir i 
begge tilfelle hvit et farlig initiativ.
17.Da4 Lb4 18.Sxc6 Lxc6 19.Dxc6+ 
Ke7 20.Tfd1 Tc8 21.Df3 Db6
Her var Aronian aldeles tilfreds med 
stillingen sin da hans konge står 
tr ygt og de hvite løperne er uten 
angrepsmål.
22.Ld4 Db8 23.La6 Tcd8 24.Lb7!?
Et noe kunstigt trekk.  24.Tab1 
med trusselen 25.Lc5+ ville føre til 
remis hvis sort ofrer dronningen for 
tårn pluss løper.
24...h5?!
”Jeg burde virkelig ha spilt noe 
annet,” innrømmet Aronian, ”men 
jeg brukte ikke hodet. Jeg trodde 
bare det ville vinne automatisk.” 
24...e5 forkastet han fordi det fører 
til remis etter  25.Lb6 Td6 26.Txd6 
Dxd6 27.Lxa5 Lxa5 28.Txa5
25.h3 h4?! 26.Tab1! e5

XIIIIIIIIY 
8-wq-tr-+-tr0 
7+L+-mkpzp-0 
6-+-+-sn-+0 
5zp-+-zp-+-0 
4-vl-vL-+-zp0 
3+-+-zPQ+P0 
2-+-+-zPP+0 
1+R+R+-mK-0 
xabcdefghy
27.Txb4! axb4? ”Jeg fikk en mental 

blokade,” forklarer Aronian. ”Jeg 
trodde jeg skulle spille på gevinst 
fordi jeg hadde en bonde ekstra. Jeg 
overså fullstendig 29.Ta1.” 27...
exd4 28.Tbxd4 sto ikke på Aronians 
ønskeliste selv om sort har brukbare 
sjanser for å holde partiet.
28.Lc5+ Ke6 29.Ta1!
Enkelt og avgjørende. Resten av 
partiet ble spilt på Aronians despe-
rasjon.
29...Td6 30.Lxd6 Kxd6 31.Dc6+ 
Ke7 32.Ta8 Dd6 33.Dxd6+ Kxd6 
34.Txh8 b3 35.La6 Sd7 36.Txh4 
Sc5 1–0

Final Chess Masters
Slutstilligen i Bilbao
Den eksperimentelle poengskala 
med 3 poeng for seier, 1 poeng 
for remis og 0 poeng for tap ble 
lagt til grunn for utdelingen av 
premiene.

n navn elo p
Veselin Topalov 2777 171. 
Magnus Carlsen2.  2775 13
Levon Aronian 2737 133. 
Vasily Ivanchuk 2781 124. 
Teimour Radjabov 2744 105. 
Viswanathan Anand 2798  86. 

Med klassisk poenggiving ble 
slutstillingen slik:

n navn elo p
Veselin Topalov 2777 6½1. 
Levon Aronian 2737 52. 
Vasily Ivanchuk 2781 53. 
Magnus Carlsen4.  2775 5
Teimour Radjabov 2744 4½5. 
Viswanathan Anand 2798  46. 

XIIIIIIIIY
8-+-wq-+k+0
7+-+-zpr+p0
6-+-zpN+p+0
5+p+-+-+-0
4p+-+-zPnwQ0
3+-sn-+-+-0
2P+P+-+PzP0
1+-mKRtR-+-0
xabcdefghy
Men Magnus (sort) hadde full kontroll 
og demonstrerte at stillingen er enkel 
remis etter ... 23...Da5! 24.Dxg4 24.a3 
fører også til remis etter  24...Sa2+ 
25.Kb1 Sc3+ og hvit må tillate trekk-
gjentagelse med 26.Kc1 da  26.Kb2?? 
Sxd1+ 27.Txd1 Se3! vinner for sort. 
24...Sxa2+ 25.Kb2 Dc3+ 26.Kxa2 
Dxc2+ 27.Ka1 Dc3+ 28.Kb1 Db3+ 
29.Ka1 Dc3+ ½–½

Topalov i toppform
Farten til Magnus ble bremset opp da 
han tapte til Topalov i tredie runde,  
og turneringen utviklet seg heretter 
til et kampløp mellom bulgareren og 

Magnus. I sjette runde kom Magnus 
tilbake i teten med enda en seier over 
Aronian (se partiet nedenfor), men da 
han i dagene etterpå gikk på en smell 
først mot Ivanchuk og siden Topalov, 
var førsteplassen utenfor rekkevidde. 
Magnus sluttet av med et par remiser 
mot Radjabov og Anand og kunne som 
belønning reise hjem med en premi-
esjekk på solide 70.000 Euro eller i 
overkanten av en halv million kroner 
(se bildet på side 23).
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av Sylvia Johnsen
sylvia.johnsen@nordea.no

Resultatmessig gikk det omtrent som 
forventet da de norske lagene stilte 
til verdens første World Mind Games i 
Kina. Norge var rangert lavt og leverte 
ingen overraskelser denne gangen. 
Formatet skilte seg fra vår tradisjonelle 
sjakkolympiaden og laget konkurrerte i 
lynsjakk og hurtigsjakk. Endringen føles 
betydelig; først og fremst fordi kutt i tid 
betyr sterkere fokus på kampen ved 
brettet, og spilleren i mindre grad enn 
tilfellet i sjakkolympiaden søker den 
iboende perfeksjonismen og kunsten i 
hvert sjakkparti. De fleste spillerne sit-
ter kort og godt igjen med en håndfull 
dårlige partier og litt mindre poeng.
 
Dårlige, inkompetente 
dommere
Norge sleit med tøff motstand, og derfor 
er det synd at eksperimentering med 
formatet og regelverket skapte unødig 
frustrasjon. Under lynsjakken tapte 
laget minst to poeng på brikker som 
veltet, i enkelte tilfelle etter få trekk 
og nesten før partiet hadde startet. Da 
Torill Skytte skulle ha poeng på samme 
måte opplevde vi at motstanderen løy 
om at brikken veltet på vår tid og partiet 

World Mind Sport Games

Beijing bonanza
Hjernelekene i Beijing fortsatte der IOC-lekene slut-
tet, og utøvere fra hele verden fikk bo i deltaker-
landsbyen ved siden av ”Fugleredet” (den olympiske 
stadion) under turneringen som inkluderte bridge, 
dam, go, Xiangqi (kinesisk sjakk) og sjakk. Norges 
Sjakkforbund hadde to lag med til denne unike opp-
levelsen som kanskje er starten på noe stort?

Forsås forseringer
De sterke motstanderne i Beijing 
ga generelt ikke noe bort, så det 
ble til tider langt mellom seirene.
NTG-eleven fra Tromsø, Espen 
Forsåå, satte seg d dog f fllere ganger i 
respekt med noen håndfaste tak-
tiske avslutninger.

Espen Forså - Batchuluun Cegmed
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fortsatte. 
Autoriserte FIDE-dommere kontrollerte 
i teorien spillehallen, bortsett fra at de 
var for få og kunne umulig være tilstede 
ved alle bord. Lokale kinsere fulgte 
slavisk boka de hadde fått med mulige 
spørsmål og svar. Turneringsreglene ble 
tolket rigid med det resultat at spillere 
som ikke satt ved brettet ved kampstart 
ble dømt til tap. Poeng tapt fordi du 
står og fyller på et vannbeger tre meter 
fra brettet setter raskt stemningen i en 
turnering.
Louise Fredericia på det danske kvin-
nelaget opplevde i hurtigsjakkturne-
ringen at motstanderen flyttet på et 
tårn mens hun sto i sjakk. Dommeren 
fulgte resolutt opp med å gi gult kort 
for ulovlig trekk, deretter insisterte han 
på at Fredericias motstander fra Turk-
menistan flyttet kongen. Da danskene 
protesterte mot at tårnet ble stående 
på feltet det ulovlig var flyttet til, samt 
at motstanderen ikke behøvde ta rørt 
brikke på tårnet og sette det i slag for å 
avverge sjakk, ble de avvist og klokkene 
startet. Slike overtramp var mulig fordi 
lokale dommere i tillegg til å være ustø 
i engelsk var tydelig inkompetente i 
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1. World Mind Sport Games

Lynsjakkkk i dndiv diduellt menn
1. Yuri Drozdovskij
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spillets regler. 

Fotballkort 
Gule og røde kort ble delt ut i fleng, og 
det er artig å registrere at Hans Olav 
Lahlum har satt en internasjonal stan-
dard. Lahlum har brukt fotballkortene 
i mer enn ti år, blant annet på Gausdal. 
Sjakkspillere adopterer prinsippene 
fra fotballverden, selv om det fortsatt 
er slik at Lahlum gir færre kort før tap 
blir idømt enn FIDE, og arrangørene 
tok heller ikke i bruk Lahlums dom-
merfløyte. 
Hjernelekene skal ha honnør for at de 
eksperiementerer, og med justering og 
trening for å luke ut lynsjakkuvaner 
kan turneringsreglene for lyn- og hur-
tigsjakk bli bra.

Fyldig sjakkkalender 
Hjernelekene i Beijing kolliderte med 
flere store FIDE turneringer, og mange 
av de beste spillerne var fraværende da 
kineserne åpnet den aller første World 
Mind Games. Flere nasjoner manglet 
fordi forbundene simpelthen ikke 
merket seg den beskjedne invitasjonen, 
kontaktet ikke spillere og spillere gikk 
følgelig glipp av anledningen til å delta 
på egen regning. 
Nasjonene som deltok bar delvis preg 
av å være vennegjenger satt sammen 
av noen med drivkraft til å samle et 
lag på rekordtid. Slik endte for eksem-
pel det vanligvis så stormestertunge 
engelske landslaget med både IM- og 
FM-tittelholdere som har det til felles at 
de er alle facebook-venner. Fullt så ille 
gikk det ikke til i Sverige der Eva Jiretorn 
fikk nyss om invitasjonen og samlet et 

kvinnelag. Svenske menn fikk ikke den 
samme servicen og det ble med kvin-
nene. Finland hadde ingen lag, mens 
Norge og Danmark møtte fulltallige. 
Norge sendte to lag, et kvinnelag og til 
åpen klasse, hvis vi ser bort fra spillende 
lagkaptein Dag Erik Orseth, hva vi må 
beskrive som et juniorlag. Landslagspil-
lerne som skal til sjakkolympiaden i 

Dresden meldte alle avbud til Beijing, 
og følgelig må det være lov å si at et b-
preget lag dro til Beijing for å kjempe 
for Norge. Nødvendigvis ingen dum in-
vestering for ungdommene som finner 
inspirasjon og vinner nyttig erfaring. 
Hjernelekene ble dyrt for flere enn 
arrangørene. Med gratis opphold i den 
olympiske deltakerlandsbyen og flybil-
letter fra nøkkelbyer ville regningen for 
å delta i Beijing tilsvare prisen på en 
normal hurtigsjakkhelg i Fredrikstad 
hvis ikke for de kinesiske fristelser i 
hva som må være verdens største shop-
ping bonanza. Kjøpesentre i kø tilbyr 
alle varer og hvis det ikke er nok, vil 
gateselgere løpe etter deg med sokker 
og t-shorter til kvantumspriser. 
The World Mind Games er et eksperi-
ment. Hvis hjernelekene skal erstatte 
sjakkolympiadene, vil utfordringen for 
FIDE være å planlegge kalenderen til 
London i 2012 og engasjere seg mer i 
formatet. Skulle finanskrisen gå over 
og pengene være der, så vil jeg spå at 
den siste sjakkolympiaden vil være i 
2014 eller 2016.
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Kristiansunds kafésjakkmester
Tor Wetle Hoem til topps
Alle titler teller og alle seire føles godt 
i sjakk. Og mon ikke Tor Wetle Hoem 
fra den konkurrende naboby Molde 
nøt det ekstra mye da det lykkes ham 
å bli Kristiansunds første kafésjakk-
mester. Tor Wetle lot det ikke bli ved 
det. Et par dager etterpå besøkte han 
Kristiansund SK påny og vant denne 
gang hurtigsjakkturneringen deres 
med fullt hus, 5 av 5. Kan det være 
at de fra Molde bare er best?

Gausdal Classic avlyst 
Pengeproblemer
Mitt i strømmen av posi-
tive og gode sjakknyheter 
dukket det opp en dårlig. 
Gausdalgeneralen Hans Olav 
Lahlum melder at endrede 
økonomiske vilkår på Gaus-
dal Høyfjellshotel kan føre til 
at de tradisjonelle og svært 
populære Gausdal Classic 
turneringer avlyses. Kanskje 
for all fremtid. Og det vil jo 
være svært trist. 

NM i sjakk 2009
Deltaker nr. 1
De lønner seg å være tidlig 
ute tenkte unge Erlend Pilo 
fra Hamar da han 15. juli 
meldte seg på neste års 
Landsturnering i Bergen.
Kanskje en idé for andre?!
sjakknm2009.no

Sjakkfantomet (foto: Internett) Erlend Pilo (foto: Vadsø SK)

Vi anbefaler 
Les Sjakkfantomet!
En av de p.t. beste sjakkblogger 
på Internett er tromsøværingen 
Sven Wisløff Nilssens fyldige 
kommentarer til Magnus og 
mye annet. Klikk å les!
sjakkfantomet.blogg.no
 

Tor Wetle Hoem fra Molde 
vinner alt

 - i Kristiansund!
(foto: Roger Hojem) 

Rune Djurhuus ny kaptein for 

Kvinnelandslaget
De norske elitesjakkvinner har fått en 
ny, kompetent trener denne høsten. 
Det er stormester Rune Djurhuus som 
har tatt over oppgaven som i tillegg til 
gruppetrening også krever at han går 
inn i rollen om kaptein når kvinnene 
spiller OL i Dresden.
Rune Djurhuus’ hjerte har visstnok 
alltid banket for  damesjakkspillerne. 
Det var nemlig han som i sin tid 
startet en innsamlingsaksjon til fordel 
kvinnenes OL-lag i et år hvor NSF el-
lers hadde besluttet bare å sende en 
(herre-) lag til den åpne rekker.
De to første treningshelgene varte hver 
forøvrige fulle tolv timer!

Våre fremste sjakkvinner forrest fra venstre:  Ellen Carlsen, Line Jin 
Jørgensen, Marianne Wold Haug, og Katrine Tjølsen. Bakerst fra venstre: 
Sylvia Johsen, Silje Bjerke, Ellisiv Reppen, Yerazik Khachatourian og 
Torill Skytte .
(Bak kameraet: Sheila Sahl) 
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FM Frode Urkedal
Den unge elitespiller fra 
SK 1911 i Oslo, Frode O.O. 
Urkedal har blitt utnevnt 
til Fide master (FM). Vi 
gratulerer - og lurer på mye 
gavn han når å få av å være 
FM, IM-tittelen kan jo ikke 
være langt unna.

Sjakk-OL for blinde 2008
Norge nr. 28
Den 13. sjakkolympiade for 
blinde og synshemmede ble 
spilt sist i oktober på Kreta. 
Norge stilte sterkt med med 
Kai Roger Johansen, Per Ivar 
Norum, Magnus Strand, 
Tormod Prytz og Steinar 
Volden på laget. Fasitt ble en 
28. plass med 7 lagpoeng. 
Johansen ble norsk toppsco-
rer med 4 poeng av 9, mens 
Prytz tok 3½ av 7.

Frode O.O. Urkedal (foto: red.)

Jon Ludvigs GM-napp
Selv sier han at han ikke vet 
hvorfor han er god, men 
faktum er at Jon Ludvig 
Hammer (OSS) nærmer seg 
GM-tittelen med stormskritt. 
Ved Europa Club Cup’en i 
Hellas i oktober ble det enda 
et GM-napp. Vi gratulerer!

Jon Ludvig Hammer (foto: red.)

VM for ungdom
Taris topplassering
Den yngste klarte seg relativt 
best av no norske deltakere 
i verdensmesterskapet for 
ungdom i den Wung-Tau 
(Vietnam). Arian Tari (9) 
endte på en flott 8. plass i al-
dersgruppen U10. De øvrige 
norske deltakere var: Katrine 
Tjølse, Lasse Løvik, Erle 
Hansen, Nicolai Getz, Line 
Jin Jørgensen, Pål Andreas 
Hansen, Ingrid Carlsen og 
Henning Kjøita.

Arian Tari midt i bildet - minst! 
(foto: Charlotte Tjølsen)

Magnus i Bilbao

Bamsepremie!
Livet som omreisende sjakkspiller i 
den absolutte verdenselite har sine 
gode sider. Som oftest er spillevilkå-
rene optimale, hotellene luksuriøse 
og både starthonorarer og premier se-
riøse. Som bildet viser så fikk Magnus 
en sjekk på solide Euro 70.000 eller i 
overkanten av en halv million kroner 
for andreplassen sin i Final Chess Mas-
ters turneringen i Bilbao i september. 
Magnus har ved en tidligere anledning 
nevnt at han ennå ikke har begynt å 
bruke pengene han vinner, så vi får 
håpe at han da i det minste setter pris 
på bamsen!

(foto: arrangørene.)
(foto: Peter Doggers)
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Nordisk sjakk i 100 år.

I 1999 fylte Nordisk 
Sjakkforbund 100 år. 
Norges fremste sjakk-
historiker, Øystein 
Brekke, har skrevet
forbundets historie.

Tilbud: kr. 20,– (normalt kr. 75,–)

Kaisa oogg g den magigiske sjakkboken. Lille Kaisa finner en magisk sjakkbok 
hos moorfar. Leseerer n får en spennende fortelling samtidig som hun lærer

sjsjakk sammmen med KKaisa. Her er det oppgaver, tips og lærerike partier.
Foorfr atter Jessps er Halll er en av Nordens mest anerkjente sjakktrenere.

Kr. 22191 ,–KK

SStormesterhefter.rr USF 
er i gang med å lage

ettt t hefte for hver norske
sts ormester. Foreløpig
kkan du kjøpe heftene

omm S Simen Agdestein,n
JoJ nathan Tisdall,

Einar Gausel og Rune
Djurhuus.

Kr. 559,– pr. stkk. (kr. 39,– ved
kjkjøp av meerr enn 14 stk.)

Lær sjakk med Fritz 
og Mats. Morsomt, 

lærerikt og populært
dataspill for barn!
Spillet har vunnet en 
rekke internasjonale 
priser. Passer for både 
nybegynnere og deg 
som har spilt litt 
tidligere.

Kr. 295,–

Kongenes spill 
     – spillets konger.

Mangeårig sjakkjourna-
list og sjakkpersonlighet

Knut Bøckman forteller om
sjakkspillets historie, med

spennende portretter av
gamle verdensmestere og

stjerner.

Tilbbud: kr. 25,– (normalt kr. 70,–)
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Brikkepose.
Meget pen og

praktisk tøypose
med USF-
logo. Passer

både for lokallag og
privatpersoner. 
Finnes i lilla.

Kr. 20,–

Plastbrett. Rullebrett i plast og tøy. Krøller lite.
Brune og hvite ruter, med koordinater. Veldig 

fint til skolesjakk.

                   Kr. 25,–

Plastbrikker. Fine plastbrikker i normal støørrellse. 
Passer til privatpersoner og skolesjakk.

Kr. 50,–

Samlepermer till Norsr k 
Sjakkblad. Megeget prp aktisk 

og fin samleperm for N Norsk 
Sjakkblad. Permen er bblå mmed 

gullskrift og i hard plast. Plasss til 
ca to årganger.

Tilbud: kr. 50,–
(normalt kr. 95–)

Trebrikker.
Flotte 

trebrikker 
til klubber og 

privatpersoner.
Kan brukes i alle 

typer turneringer.
NeN sten prikklike de 

klasssiske Staunton-
brbrikkekene.

Kr. 195,–

Bestillingger sennddes:gg
Sjakkontoorret

Sandakerveiien 24 DD, 0473 Oslo
Telefon: 22 155  12 41

E-post: sjakkforr@@onlinnee.no
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FESTIVALPROGRAMMET: Mandag Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag Lørdag Sønd

  29. des. 30. des. 31.des 1. jan. 2. jan. 3. jan. 4. ja
 Åpningsseremoni for festivalen kl 1730             
 Jubileumsturneringen gruppe A  kl 18 - 01 1230-1930 1230-1930 1230-1930 kl 16 - 23 Fri kl 18 
 Jubileumsturneringen gruppe B  1810-0010 1330-1930 1315-1915 1315-1915 1610-2210 Fri 1810-0
 Gjøvik Grand Prix 2008-09, A og B 1820-2320 kl 14-19 1330-1830 1330-1830 0900-1400     
 Gjøvik Barnas Grand Prix 2008 og 09   1430-1915     0915-1230     
 Superhurtigsjakk, åpning og avslutning       kl 1930 kl 1240     
 Superhurtigsjakken i Gjøvik kino          1315-1545 1315- 1545 1430-
 Foredrag med europamester Tiviakov   kl 21 - 22           
 Nyttårsfest for sjakkvenner og familie     kl 2030 -          
 Klokkesimultan med Tiviakov       kl 21 - 22       
 Åpen lynsjakkturnering         1830-2045     
 Det åpne NM i hurtigsjakk 2009           1030-1930 1000-

Velkommen til en alle tiders norsk sjakkfestival på Gjøvik rundt  
nyttår 2008-09. Start 29. desember og avslutning 7. januar. 
Kom både som deltager og som tilskuer - en god kombinasjon!  
Her er det tilbud for sjakkinteresserte på alle nivåer, ja se selv.   

Magnus Carlsen møter Peter Svidler, Hikaru Nakamura og Simen  
Agdestein til Superhurtigsjakk i Gjøvik kino fra 2. til 5. januar.  
En stor publikumsbegivenhet som du ikke må gå glipp av! 

 

JUBILEUMSTURNERING
gir deg en flott turnering over
Gruppe A er for alle spillere m
noen litt under. Feltet har nå 
over 2600 og spillere fra fler
egen Jon Ludvig Hammer spi
Gruppe B er for alle andre sp
2100 eller ingen rating. Det e
klasse ned til klasse 5 under
Begge grupper teller for fullt 
 

GJØVIK GRAND PRIX 2
er en utmerket turnering ove
anledning til å delta i de tre s
Turneringen teller i NVGP og 
Gruppe A er for spillere med 
FIDE-rating. 
Gruppe B er for spillere med 
Merk at NVGP-klasse 3 er me
velge å rykke opp i A. 
 

DET ÅPNE NM I HURTIG
spilles lørdag 3. og søndag 4
arrangementene i denne ”Sja
 

SJAKKENS NYTTÅRSFE
holdes på nyttårsaften fra kl.
Hotel Gjøvik og er for alle del
 

GJØVIK BARNAS GRAN
er hyggelige turneringer for a
desember med frammøte inn
med frammøte innen kl 0915
alle! Spilles i Quality Grand H
 
Detaljer om disse og andre a
siden, derunder om flere ulik
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dag Mandag Tirsdag Onsdag 

an. 5. jan. 6. jan. 7. jan. 
      

- 01  1615-2315 1330-2030 kl 10 - 17 
0010 1630-2230 1340-1940 1030-1630 

      
      

kl 1545     
1645 kl 13-1530     

      
      
      
      

1400       

 

Følg med på:   
www.gjovikfestival.sjakkweb.no 

GOD OVERNATTING: 
 
Thon Hotel Gjøvik 
Strandgata i Gjøvik sentrum,  
hovedarena for festivalen! 
Også under samme tak som 
Gjøvik kino der Superhurtig-
sjakken blir spilt. 
 

Priser med frokost:  
Enkeltrom kr 715,  
dobbeltrom kr 990,  
3-sengsrom kr 1185.  
Frokost serveres til kl 1100. 
 
Quality Grand Hotel Gjøvik 
også helt sentralt i byen,  
300 meter fra Thon Hotel, 200 
meter fra jernbanestasjon og 
bussterminal. 
 

Priser med frokost:  
Enkeltrom kr 705,  
dobbeltrom kr 950,  
3-sengsrom kr 1100,  
4-sengsrom kr 1300 
 
Hovdetun Vandrerhjem  
også moderne standard,  
2 km fra Thon Hotel, fint belig-
gende ved skiløyper og liten 
alpinbakke. 
 

Priser med frokost:  
Enkeltrom med bad kr 695,  
dobbeltrom med bad kr 820,  
4-sengs leiligheter fra kr 1200  
(kr 950 uten frokost),  
6-sengs leiligheter fra kr 1500  
(kr 1200 uten frokost). 
 
BESTILLING: 
Overnattingstilbudene våre  
bestilles gjennom  
Hans Olav Lahlum,  
E-post: hanso.lahlum@c2i.net.  
Mobiltelefon 95 75 82 86. 
 
BESTILL I GOD TID,  
så du får overnatting som du 
ønsker deg.  
Det meste kan komme til å bli 
fullt, men vi finner løsninger! 

GEN  
r 9 runder gjennom hele festivalen. 
med FIDE-rating over 2100 pluss 

fem stormestere med FIDE-rating 
e verdensdeler. Blant andre vår 
iller for å sikre seg GM-tittelen.  

pillere, altså deg med rating under 
er premiering innen hver rating-
r 1000.  
til både FIDE-rating og norsk rating. 

2008-09 
er 5 runder for deg som ikke finner 
siste dagene av festivalen. 
for rating.  
rating minst 1250 og teller også for 

rating opp til 1499.  
ed i gruppe B, men du kan altså 

GSJAKK 2009 
4. januar. Se egen annonse for  
akkens superhelg”!  

EST 
. 2030, på festivalhotellet Thon  
ltagere, sjakkpublikum og venner! 

ND PRIX  
alle barn og spilles tirsdag 30.  
nen kl 1430 og fredag 2. januar 
5. Startavgift kr 100 og premier til 

Hotel. Sjakktrening tirsdag fra kl 11. 

arrangementer finnes på hjemme- 
ke sjakkforedrag i programmet. 

 

PÅMELDING 
(og bestillinger av overnatting)  
gjennom påmeldingsansvarlig: 
Hans Olav Lahlum,  
Bassengveien 28A, 2821 Gjøvik. 
E-post: hanso.lahlum@c2i.net.  
Mobiltelefon 95 75 82 86. 
Pass på ulike påmeldingsfrister for 
å unngå tilleggsavgift.  
 
I TILLEGG kan du melde deg på  
direkte på hjemmesiden 
www.gjovikfestival.sjakkweb.no  
til i alle fall Gjøvik Grand Prix og 
Det åpne NM i hurtigsjakk. 
 
Påmeldinger til  
Gjøvik  Barnas Grand Prix  
gjennom Bjarne Gjørvad,  
epost: bjargjo@online.no,  
tlf 99 26 06 43.  
 
UNDER FESTIVALEN  
fra mandag 29. desember anbefa-
ler vi at du kontakter Festivalkon-
toret i 2.etasje i Thon Hotel Gjøvik, 
på mobiltlf. 41 67 11 09. 
Her kan du ordne alle  
påmeldinger og betalinger.  
Festivalkontoret er åpent fra gans-
ke tidlig til temmelig sent hver dag 
under festivalen. Se hjemmesiden. 
 
DU KAN OGSÅ  
kontakte arrangements- 
komiteens leder Øystein Brekke,  
tlf. 32 82 10 64 (arbeid),  
91 18 91 90 (mobil),  
epost: oeystei@online.no 
for nærmere informasjon - og for 
pressekontakt. 
 
VELKOMMEN  
til en kort eller lengre nyttårsferie 
med mye trivelig sjakk!  
GJØVIK ligger sentralt på Østlan-
det, 12 mil fra Oslo og med gode 
togforbindelser og flybusser fra 
Oslo Lufthavn Gardermoen. 
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av Ole Valaker
ole.valaker@gmail.com

 
Artikkelforfatteren har lenge hatt en 
teori om at spillestyrken kan falle flere 
hundre poeng etter lange, stressende 
arbeidsdager. Du klarer rett og slett 
ikke å tenke.
Det kan ramme selv Magnus Carl-
sen. Ifølge sekundant Kjetil Lie var 
han ”tydelig utmattet, og satt seg vred 
seg” under VM-semifinalen i 2007. Det 
måtte gå galt.
Fredagsrundene i eliteserien er også 
fulle av kritthvite ansikter, men sjelden 
er fenomenet tydeligere enn i bedrifts-
serien.
For to år siden var Leif Erlend Johan-
nessen kommentator under matchen 
Magnus vs Simen. Å kommentere sjakk 
live i timevis er som å være konstant 

under ild i en skyttergrav.
Plutselig var 600 ratingpoengs for-
skjell som visket ut. Raoul Abrahams-
son (1939) sikret seg remis – helt 
problemfritt. Stormesteren var en 
skygge av seg selv.
Så da den nybakte norgesmesteren 
Frode Elsness sa han var trøtt før møtet 
mot Stig Tjomsland i årets første runde, 
fikk jeg et deja vu til Leif Erlends parti. 
Ganske riktig. I første parti etter at han 
tok kongepokalen, havnet Elsness raskt 
på defensiven med hvit og for legen må 
de fire spilletimene ha fortonet seg som 
å ligge våken under en operasjon: 

Stig Tjomsland (Posten II)
Frode Elsness (Posten I)
Bedriftsserien 1, runde

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-+-zpk0
6-+-+l+-+0
5+-+-+-vL-0
4-+-+-wQ-mK0
3+-+-+-+p0
2-+-+-+qzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Nå er rådyrene gode, men Elsness sprel-
ler litt:  54. Lf6! a5! Denne bonden skal 
avgjøre partiet. Hvis 54 – gxf6?, så 55. 
Dh6+! og patt . 54.Lf6 a5 55.Lc3 a4 
56.Le5 a3 57.Dg5 Nei, ikke alle slutt-
spill med ulikefargede løpere er remis. 
57...Dxg5+ 58.Kxg5 a2 59.Kf4 Kh6 
60.Ke3 g5 61.Kd2 g4 62.Kc2 
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+l+-mk0
5+-+-vL-+-0
4-+-+-+p+0
3+-+-+-+p0
2p+K+-+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
62...g3! Det blir for mye å passe på. 
63.Lf4+ Kg6 64.Kb2 g2 65.Le3 
Kf5 0–1

Nye regler
15 lag er med i årets sesong og som en 
prøveordning spilles det med nye regler:

De to divisjonene er slått sammen.• 
Lagene kan kun bruke én ekstern • 
spiller i hver runde 
Etter innledende gruppespill blir det • 
kvartfinale, semifinale og finale.
Målet er at serien skal bli mer åpen • 
og spennende, og at serien skal bli 
mer fristende for nye lag.

Bedriftssjakken i Oslo og omegn

Bedriftsmarerittet
Vi har sett det før. Etter en tøff dag på jobb sliter selv Norges beste i be-
driftsserien. Denne gang gikk det ut over selveste NM Frode Elsness.

Resultater, bilder og rapporter
All nødvendig info finns på www.nettavisen.no/sjakk/article2300466.ece 
eller kontakt ole.valaker@gmail.com

Etter en lang dag på jobb kan selv 
de beste bli ramt at et arbeidsuhell 
i bedriftssjakken. I første runde slo 
Stig Tjomsland (tv.) den nykårede NM 
Frode Elsness (innfelt). (foto: OV)
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&Sjakk
foto Bildet er tatt av

Fotograf Bjørn Berg Johansen
Fredriksstad Schakselskap

Den 
første 

pokalen!
De er små og støyende, de greier 
ikke å sitte stille og tenke, de kan 
være ferdige med partiene sine før vi 
voksne rekker å fylle ut navnelinjene 
på noteringsskjemaet. Likevel, uten 
dem - barnsjakkspillerne - ville vår 
kjære fritidsinteresse forsvinne i løpet 
av en generasjon eller to.
Bjørn Bergs herlige bilde av øyeblik-
ket da 7-årige Eivind Thorendfeldt fra 
Fredriksstad US mottar sin pokalen for 
førsteplassen i Østfoldmesterskapet er 
et eksempel på vellykket rekruttering. 
Ingen vet om Eivind vil være sjakkspil-
ler alltid. Blikket hans synes å viser at 
han ennå er veldig oppmerksom på hva 
de voksne vil ha av han. Men hånden 
hans er ikke i tvil - dén pokal tilhører 
Eivind. Skulle overraske hvis ikke det 
blir til mange fler!

BBildekandidater
sendes til

NSb@sjakk.no

Husk informasjoner om
fotografens navn• 
hvem som synes på bildet•
hvor bildet ble tatt•
når det ble tatt• 
hva som utmerker akkurat dette foto• 

&Sjakk
foto
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av Jonathan Speelman
speelman@bcmchess.co.uk
Oversatt av Sheila Barth Sahl

Når jeg ser tilbake på den voksende lis-
ten av tidligere spalter, er jeg fullstendig 
klar over at jeg allerede har dekket flere 
av disse. Likevel er han, om ikke ”the 
man”, helt klart en av mennene akku-
rat nå, og jeg fortsetter derfor spalten 
med å bringe hans førsterundeseier i 
Biel mot Yannick Pelletier.
Jeg hadde opprinnelig tenkt å også gå 
gjennom Magnus’ tap i samme turne-
ring mot Evgeny Alekseev, men det var 
før analysene av Pelletier-sluttspillet 
vokste over all forventning.

Pelletier - Magnus
Biel Chess Festival 2008 1. runde
XIIIIIIIIY 
8-+-vl-+-+0 
7+-+-+p+-0 
6-zp-mk-+psn0 
5+-zp-+-+p0 
4P+-+-zP-zP0 
3+-+LsNKzP-0 
2-zP-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy
I denne lett ubekvemme stillingen 
besluttet Pelletier å søke tilflukt i et 
sluttspill med ulikefargede løpere. Etter 
en liten tenkepause besluttet Carlsen å 
ta ham på ordet.
42...Sg4 43.Sxg4 hxg4+ 44.Kxg4 

XIIIIIIIIY 
8-+-vl-+-+0 
7+-+-+p+-0 
6-zp-mk-+p+0 
5+-zp-+-+-0 
4P+-+-zPKzP0 
3+-+L+-zP-0 
2-zP-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy
Svart ligger kun én bonde under og det 
ser ut som om han har enkel remis. 
Men, det er en stor kompliserende 
faktor: den statisk svake svarte dron-
ningfløyen. Det mest åpenbare er at 
b6-bonden er svak. Hvit kan enkelt 
sette opp a4, b3, Lc4, som presser mot 
f7 og blokkerer diagonalen g1–b6. 
Svart kan forsvare seg veldig passivt 
med å dekke kongefløyen med kongen 
og dronningfløyen med løperen. Men, 
løperen kan ikke stå på d8 siden hvit til 
sist får spilt Kd7 og vinner b6-bonden 
(og partiet) med Kc7 etter at Ld8 har 
flyttet vekk. Derfor må løperen gå til 
a5 hvor den ikke har noen trekk igjen 
og trekkvang står skrevet i pannen dens 
(trist eller ikke, avhengig av hvilken side 
av brettet du sitter på). c5-bonden er 
også dårlig plassert siden den blokkerer 
diagonalen g1–b6 og forårsaker at hvis 
hvit får inn Kxb6, så er det sansynlig at 
svart ikke kan gi løperen for den frie 
a-bonden uten å gi enda en bonde med 
...c4. Pelletiers spilte nå et sjablon-trekk 
og selv om det nok fortsatt er mulig å 
oppnå remis, så krever det nøyaktig spill 
siden kongen og løperen går i veien for 

hverandre og svart må gjøre en alvorlig 
innrømmelse på kongefløyen (...f5) for 
å gi offiserene bevegelsesfrihet. Det tok 
meg flere forsøk å forstå de følgende 
trekkene, og selv om jeg tror at jeg nå 
har avdekket hva som foregår, så er jeg 
helt klart mottagelig for forbedringer og 
mulige rettelser.
44...Ke6?
Det er mye lettere å aktivisere løperen 
direkte med 44...Lf6! Nå kan hvit bytte 
bønder med f5, men svart ønsker å 
forsvare seg med kongen på g7 og bon-
den på f6. Da unngår han trekktvang 
og løperen kan sitte godt på a5. Svarts 
plan feiler hvis hvit får inn h6 og g5 og 
rekker å angripe dronningfløyen før 
den svarte løperen kan ta minst én av 
kongefløybøndene (siden Lc4 mot Kf8 
blir trekktvang - hvis ...Kg8 g6). Så un-
dersøkte jeg om hvit kan forbedre dette 
ved å gi b-bonden. Men, etter 44...Lf6 
45.f5 (Jeg så først på det åpenbare 45.b3 
Ke7 46.f5 (Hvis 46.Kf3 Lc3 47.Ke4 f6 
48.Kd5 Kf7 49.Kc6 La5 Med bonden 
på f6 i stedet for f5 så kan hvit bare 
true g6-bonden og det er derfor ingen 
trekktvangs-muligheter.) 46...gxf5+ 
47.Kxf5 Lc3 48.g4
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mkp+-0
6-zp-+-+-+0
5+-zp-+K+-0
4P+-+-+PzP0
3+PvlL+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
(48.Ke4 f6 (og faktisk også 48.Ke4 48...
Le1 49.Kd5 Lxg3 50.Kc6 c4 51.Lxc4 
Lf2 holder remis fordi h-bonden er 
feil randbonde.) 49.Kd5 Kf8 er greit 
for svart.) 48...Kf8 Svart kan ikke spille 
...f6 siden hvit kan svare med Kg6 og 
Lc4 som avskjærer kongen fra g8. 
Men nå planlegger svart ...Kg7 fulgt av 
...f6, så hvit svarer... 49.g5 (Hvis 49.h5 
f6 50.Kg6 Kg8 med remis.) 49...Kg7 
Truer 50...f6 50.h5 Ld2 51.h6+ Kf8 
Siden svart har tvunget h-bonden til å 
avansere, så er g5-bonden svak og han 
kan sitte med løperen på d2 og c1. Kf6 
møtes med en løpersjakk som tvinger 

Sluttspill med Speelman

Store komplikasjoner 
med uligefargede løpere
Som det passer seg en spiller som ville vært ranket 
som nummer to i verden hvis det ikke hadde vært 
for FIDE-byråkratiet, har Magnus Carlsen spilt noen 
fascinerende sluttspill de siste månedene.
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den tilbake til f5. Og hvis kongen løper 
mot dronningfløyen, så har svart tid til 
å slå på g5 før løperen haster tilbake til 
a5.) 45...gxf5+ 46.Kxf5 Lxb2 47.Lc4 
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+p+-0
6-zp-mk-+-+0
5+-zp-+K+-0
4P+L+-+-zP0
3+-+-+-zP-0
2-vl-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Hvit må spille dette før svart får inn 
...c4 for ellers er det enkelt remis siden 
b6 kan forsvares i g1–b6-diagonalen. 
47...Ke7 48.Ke4 Kf8 (men ikke 48...
f6?? 49.Kf5 -g6 med vinst.) 49.Kd5 
Lc3 50.Kc6 La5 Og svart har nok tid til 
å spille ...Kg7 og ...f6.] Vi returnerer til 
partiet etter 44...Ke6? Det fulgte...
45.Lc4+ Ke7 46.Kf3 
XIIIIIIIIY
8-+-vl-+-+0
7+-+-mkp+-0
6-zp-+-+p+0
5+-zp-+-+-0
4P+L+-zP-zP0
3+-+-+KzP-0
2-zP-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
46...f5
Det er nødvendig å forhindre kongen fra 
å marsjere rett inn mot c6. Hvis 46...f6 
47.Ke4 Kd6 så er 48.f5! mest effektivt 
siden det vinner med én gang.
47.Ke2
Derfor er det bedre å spille 47.b3 i 
stedet for 47.Ke2 og hvis 47...Kf8 (svart 
kan kanskje forsvare seg med 47...Kf6 
48.Ld3 Ke6 som gir plass til løperen.) 
48.Ld3 Kg7 49.h5 gxh5 50.Lxf5 
XIIIIIIIIY 
8-+-vl-+-+0 
7+-+-+-mk-0 
6-zp-+-+-+0 
5+-zp-+L+p0 
4P+-+-zP-+0 
3+P+-+KzP-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy
Svart må nå spille h4, men han må 

Den engelske sluttspillseksperten 
Jonathan Speelman ( var VM-

kandidat i 1988) tar igjen et av 
Magnus’ sluttspill under lupen 

sin. (foto: Cathy Rogers)

være nøyaktig: 50...h4 51.g4 h3 52.Kg3 
Lc7 53.g5 h2 54.Le4 Kf7 55.Kg4 Ke6 
siden den hvite løperen er bundet til 
h1 så er denne blokaden akkurat bra 
nok. 56.f5+ Ke5 57.Lh1 Ld6 58.f6 Ke6 
59.Kh5 Kf5 60.Kh6 Lf8+ 61.Kh7 Kxg5 
62.Kg8 Kxf6 63.Kxf8 Ke5 64.Ke7 Kd4 
65.Kd6 c4 (65...Kc3 66.Ld5 h1D er like 
bra) 66.bxc4 Kxc4 med remis.]
47...Kf8 48.Kd3
Siden jeg var ferdig (trodde jeg) sukket 
jeg dypt av lettelse og gikk og la meg. 
Men, stillingen opptok meg fremdeles 
og neste morgen fant jeg en ny idé: å en-
dre på bondestrukturen på kongefløyen 
før man aktiviserer den hvite kongen.
Følgelig så jeg på 48.Ld3 (i stedet for 
48.Kd3). Ideen min var å spille h5 
gxh5 Lxf5 og så manøvrere med of-
fiserene. Først avviste jeg motspill med 
...h4 siden jeg trodde at etter g4 ville 
de forbundne fribøndene vinne. Etter 
mange forsøk fant jeg ideen med å først 
finte med Kf3-g2-h3 for å true med Kh4. 
Så ønsker hvit å få den veldig favorable 
stillingen med Le8 mot Kh6 og så bringe 
kongen tilbake og løpe mot c6.Det 
kan for eksempel se slik ut: 48...Lf6 
(Svart kan først spille 48...Kg7 (truer 
med å stabilisere kongefløyen med 
...Kh6 hvoretter det passive forsvaret 
med ...La5 virker) og etter 49.h5 gxh5 
50.Lxf5 c4! holder remis enkelt. 51.Kd2 
Lf6 52.Kc2 Ld4 53.Le6 Lf2 54.Lxc4 Lxg3 
55.f5 Kf6 etc) 49.b3 Kg7 50.h5 gxh5 
51.Lxf5 Lc3 52.Kf3 Le1 53.Kg2 Lc3 
54.Kh3 Lf6 55.Ld7 Kf7 56.Lb5

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+k+-0 
6-zp-+-vl-+0 
5+Lzp-+-+p0 
4P+-+-zP-+0 
3+P+-+-zPK0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy
Hvis løperen flytter, må den gå til e7 
(56...Lc3 57.Kh4 vinner med én gang) 
og varianten fortsetter deretter: 56...
Le7 (Dette kan se ut som eneste trekk 
siden etter 56...Kg6 57.Le8+ ender 
kongen opp på h6.; 56...Lc3 57.Kh4) 

57.Kg2 Lf6 58.Kf3 Lc3 59.Ke4 Le1 
60.Kd5 Lxg3 61.Kc6 Lf2 62.Lc4+ Kf6 
63.Kxb6 h4 64.Kb5 h3 65.a5 h2 66.Ld5 
med vinst.
48...Lf6 49.b3 Lb2
Siden dette forsvaret bør være nok, så er 
det unødvendig å se på de veldig kom-
plekse variantene etter 49...Ld4. Svart 
prøver seg med motangrep. Han må 
tillate en fribonde på dronningfløyen, 
men vil forsøke å få kongen dit fort, 
samtidig som han slår nok bønder på 
kongefløyen med løperen.
50.Ld5
Hvis 50.Le6 La3 51.h5 Kg7 52.Kc4 Lb4 
53.Kd5 Kh6 54.hxg6 Kxg6 55.Ke5 så 
holder 55...Lc3+ akkurat.
50...La3 51.Kc4 Lb4 52.Kb5 La5 
53.Lc4 
XIIIIIIIIY 
8-+-+-mk-+0 
7+-+-+-+-0 
6-zp-+-+p+0 
5vlKzp-+p+-0 
4P+L+-zP-zP0 
3+P+-+-zP-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy
53...Ke7?
Etter denne siste feilen står svart til tap 
fordi han kommer i trekktvang om to 
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I norsk sjakk har vi 
tilsynelatende en lang 
og sterk tradisjon for å 
kritisere hverandre for 
alt vi også denne uken 
synes at vi ikke lykkes 
godt nok med. Vi kan 
derimot gjerne bli litt 
flinkere til å berømme 
både oss selv og hveran-
dre for de tingene vi fak-
tisk lykkes godt med år 
etter år. Viktigst gjelder 
det landsturneringen, 
som forblir vår store 
nasjonale sjakkfest – og 
er blitt en internasjonal 
suksess andre land bør 
kunne lære av. 

av Hans Olav Lahlum
hanso.lahlum@c2i.net

Sett i et internasjonalt per-
spektiv har sjakklivet i Norge 
anno 2008 to iøynefallende 
suksesser å vise til. Den 
første, som heldigvis blir 

behørig omtalt både i Norge og andre 
land, er selvsagt vår verdensstjerne 
Magnus Carlsen. Den andre, som 
dessverre blir langt mindre behørig 
omtalt både i Norge og andre land, er 
landsturneringen. 

Landsturneringen unik
Årets NM-arrangør støtte på forhånd 
på uventet mange problemer, og dystre 
meldinger om innkvarteringsproblemer 
dominerte i flere måneder hjemmesi-
den. At 471 spillere likevel møtte opp sier 
mye om en sterk innspurt fra Tønsberg 
SKs side – men likevel enda mer om 
landsturneringen rotfestet sterke posi-
sjon rundt i Sjakk-Norge.
Med naturlige svingninger fra år til år 
etter startvilkår, sjakkaktivitet, person-
lige forhold og lignende blant våre 
stormestre og internasjonale mestre, har 
toppklassen i vårt nasjonale mesterskap 
beholdt høy status. Og dermed også be-
tydelig interesse rundt om i Sjakk-Norge 

trekk. 53...Kg7! var eneste trekk. Og hvis 
54.Ld3 Kh6 I tillegg til å true et motan-
grep med ...Kg4, så er det svært viktig 
at svart nå unngår rearrangeringen av 
bondestrukturen som skjedde i partiet 
etter at Magnus fikk inn h5.
54.Kc6 Kf6 55.Ld3
XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+-+-0 
6-zpK+-mkp+0 
5vl-zp-+p+-0 
4P+-+-zP-zP0 
3+P+L+-zP-0 
2-+-+-+-+0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefgh
Svart er i trekktvang. Partiet endte som 
følger... 
55...Kf7
Selvfølgelig hjelper ikke 55...Kg7 56.h5 
Kh6 på grunn av 57.hxg6 Kxg6 58.g4; I 
diagramstillingen etter 55.Ld3 så trodde 
jeg først at 55...Kf7 var den endelige 
feilen og at 55...Ke6 fremdeles holder 
siden f5 er forsvart, men da, siden g6 
ikke er forsvart, så har hvit 56.g4! fxg4 
(hvis 56...Kf6 57.g5+ fulgt av Le2 og 
h5 siden f5 faller senere på grunn 
av enda en trekktvang.) 57.Lxg6 
Kf6 58.Le4 Kg7 59.Lf5 g3 60.Le4 Kh6 
61.f5 Kh5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-zpK+-+-+0
5vl-zp-+P+k0
4P+-+L+-zP0
3+P+-+-zp-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
62.Lg2 (but not 62.f6? g2! 63.f7 g1D 
64.f8D Kxh4) 62...Kh6 63.Lf3 Kg7 
64.h5 Kg8 65.Lg2 Kg7 66.Ld5 trekkt-
vang. 66...Kf6 67.h6 Kxf5 68.h7 Lc3 
69.Kxb6 med enkel vinst.
56.h5 gxh5 57.Lxf5 Kf6 58.Le4 
Kg7 59.Lf3 Kh6
Det er alt for sent å forsvare dron-
ningfløyen med kongen. For eksem-
pel: 59...Le1 60.Kxb6 Lxg3 61.a5 
Lxf4 62.a6 Le3 63.Kb7 c4 64.bxc4 
h4 (64...Kf6 65.Lxh5) 65.a7
60.Kb5 Kg6 61.Ld1 Kh6
Med et ventetrekk, har Magnus 
tvunget motstanderens konge til et 
dårlig felt og etter... 
62.Le2 Kg6 63.Lf3 Kh6 64.Lc6
...ga Pelletier opp siden 65.Le8 vin-
ner bonde nummer to. Det er avgjø-
rende siden det fortsatt ikke er noen 
trekk å gjøre på dronningfløyen.
Konklusjonen er at det fortsatt var 
remis etter 44...Ke6?, men at 44...
Lf6! selvsagt er mye enklere.

Tross sine kun 18 år har Magnus (til h.) allerede markert seg som 
en strålende sluttspillsteknikker. Noe Pelletier (til v.) kan bekrefte! 
Bildet er fra deres andre parti, som Magnus også vant, i turneringen 
i Biel. (foto: Cathy Rogers) 
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satt sterkt delte meninger om, og det 
samme gjelder Monrad eller Sveitser 
som spillesystem innenfor klassene. At 
stadig flere norske spillere får FIDE-ELO 
aktualiserer spørsmålet om å rate flere 
NM-klasser i FIDE, og om en oppnådd 
FIDE-ELO da også bør kunne kvalifisere 
for dem. Men forhåpentligvis er det 
et godt tegn når forslagene om større 
revolusjoner av landsturneringens klas-
seinndeling, betenkningstid og lignende 
de siste årene tilsynelatende både har 
kommet stadig sjeldnere og fått stadig 
færre stemmer.
Landsturneringen er rett og slett for 
viktig, og fungerer rett og slett for godt 
som den er, til at det frister å gjøre 
større eksperimenter med den. Det 
er en situasjon både de høye topper 
og de bredere lag i norsk sjakk kan 
være stolte av. Men samtidig bør den 
inspirere tillitsvalgte så vel som spil-
lere, klubber, kretser og arrangører til 
å mobilisere for videre fremgang – i 
betydningen nye deltakerrekorder både 
i 2009 og 2010. 
For vi ønsker oss jo alle et mest mulig 
stort og inkluderende Sjakk-Norge. 
Og det forutsetter også i fremtiden 
en mest mulig stor og inkluderende 
landsturnering.        

så vel som hos norske media. En slik 
toppklasse har sant nok mange andre 
land også. Men få om noen andre land 
har som Norge klart å gjøre sitt nasjonale 
mesterskap til en bred nasjonal mas-
semønstring. Et stabilt årlig deltakertall 
på 470-620 i det nasjonale mesterskapet 
er det mange langt større og sterkere 
sjakknasjoner som kan misunne oss.
Enda mer oppsiktsvekkende og faktisk 
ganske unikt er et sjakkmesterskap med 
et deltakertall som utgjør 20-25 % av det 
nasjonale forbundets medlemstall, og 
hvor 80-85% av deltakerne har en spil-
lestyrke under 2000. Selv om det fortsatt 
er langt frem til sjakklig likestilling også i 
den norske landsturneringen, har den et 
langt bedre bredde i alder og kjønn enn 
både andre nasjonale sjakkmesterskap 
og andre nasjonale sportsmesterskap 
i Norge.
De siste to tiårene har sett en dramatisk 
bedring i tilgangen på spennende inter-
nasjonale turneringer for turnerings-
spillere på alle nivåer. Det har rammet 
mange andre nasjonale mesterskap 
hardt. Men altså ikke landsturneringen, 
som snarere synes å ha styrket sin posi-
sjon ytterligere på 2000-tallet. Neste års 
svært ambisiøse arrangører i Bergen 
synes å ha gode sjanser til å slå den fem 
år gamle deltakerrekord på 621 – som 
Fredrikstad i så fall vil satse offensivt på 
å gjenerobre i 2010.    

Vokser videre...
Suksesshistorien om landsturneringen 
har mange årsaker: Geografisk struktur 
og økonomisk vekst i Norge spiller 
utvilsomt inn, kombinert med en lang 
tradisjon for landsturneringen som 
årets sjakklige høydepunkt nummer en. 
Den tradisjonen videreføres også fordi 

turneringen, med naturlige variasjoner 
ut fra den enkelte arrangørs forutset-
ninger, i en årrekke nå har blitt godt 
arrangert og har fremstått som svært 
attraktiv både sjakklig og sosialt. 
Kanskje er den store hemmeligheten 
om landsturneringens suksesshistorie 
så enkel som det. Tillagt at et trygt 
kvalitetskonsept med syv timers klas-
sisk spilletid, og en finmasket klas-
seinndeling med tilbud dels etter alder 
og dels etter rating, tydeligvis fortsatt 
sikrer et tilpasset turneringstilbud de 
aller fleste norske sjakkspillere finner 
attraktivt. Andre land som sliter med 
deltakelsen i sine mesterskap bør 
merke seg at landsturneringen i Norge 

ikke bare lever i beste velgående, men 
endog vokser videre, med sine åtte-ni 
spilledager og sitt tradisjonelle turne-
ringskonsept. Supplert med et mer 
innovativt fritidstilbud, hvor først laglyn 
med tidshandikap og så pratelagsjakk 
nå synes i ferd med å etablere seg som 
populære nye NM-tradisjoner. 

Suksesshistorie
Historien om den norske landsturne-
ringen er en suksesshistorie om for-
siktige sjakklige reformer. Diskusjonen 
om justeringer av vårt NM-konsept bør 
selvsagt fortsette som en kontinuerlig 
prosess også de neste årene og tiårene. 
Null eller én dobbeltrunde er det fort-

Et stabilt årlig delta-
kertall på 470-620 i det 
nasjonale mesterskapet 
er det mange langt større 
og sterkere sjakknasjoner 
som kan misunne oss.

”

Svart på hvitt med Hans Olav Lahlum

”Look to Norway”:
Historien om en 
norsk sjakksuksess

Hans Olav Lahlum, her iført dom-
merdressen sin, bidro også i år til 
å gjøre Landsturneringen til noe 
ganske særlig (foto: Cecil Archer).
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av Ian Rogers
gmianrogers@gmail.com

Oversatt av Sheila Barth Sahl

Mens han hørte på den tre minutters 
lange stående ovasjonen fra en pakket 
sal, kunne Anand tenke tilbake til da 
faren hans 29 år tidligere tok en ettårig 
arbeidskontrakt i Fillipinene.
Siden han hadde lært seg spillet tre år 
tidligere, ble Anand interessert i et times 
langt sjakkprogram som gikk på tv hver 
dag. Anand var på skolen når Chess 
Today ble sendt og fikk moren sin til 
å ta opp programmet som var ledet av 
Campomanes.
Anand vant så mange premier i k on-
kurransene på Chess Today at han snart 
hadde en fin sjakkboksamling som han 
ivrig slukte, og da familien returnerte til 
Madras, var en stjerne født.

Best - bortsett fra Kasparov
14 år gammel var Anand på Indias OL-
lag, han ble stormester som 17-åring 
og 25 år gammel utfordret han uten 
suksess Garry Kasparov for verdens-
mestertittelen.
I løpet av de neste tolv årene erobret 
Anand stort sett alle titler verdt å vinne, 
inkludert verdensmester i lyn-, hurtig-, 
knock-out- og turneringssjakk.
Den ene tittelen CV’en hans manglet var 
den mest prestisjefylte – matchtittelen 
som er blitt anerkjent av sjakkspillere 
fra 1886 til i dag. Mannen som stod i 
veien var Vladimir Kramnik, som hadde 
eid verdensmatchtittelen siden han 
avsatte Kasparov i 2000 og som hadde 
hengt seg fast i kronen i to neglbitende 

tittelkamper i 2004 og 2006.
Kramnik og Anand spilte en match over 
12 partier med en premiepott på 1,2 
millioner euro som skulle deles likt 
uavhengig av resultatet. Sponsorene 
var Evonik, et tysk industrifirma som 
spesialiserer seg på å lage kullbaserte 
kraftstasjoner, og Gazprom, den rus-
siske gassgiganten.
Gazprom leverer en fjerdedel av Eu-
ropas forbruk og har de seneste årene 
vært på utkikk etter en inngang til Eu-
ropas detaljhandel ved å kjøpe aksjer i 
europeiske kraftselskaper. En av deres 
mål har vært Evonik.
Opp til i dag har EU blokkert Gazproms 
forsøk på å kjøpe aksjer i Evonik og 
samarbeidet om sponsingen indikerer 
at Evonik er mye mer åpen for beiling 
enn EU skulle ønske.

86% utsolgt
Anand mot Kramnik var den matchen 
som sjakkverdenen har ventet på siden 
Kasparov pensjonerte seg og Bonn-
organisatørene visste det. På tross av at 
billettprisene gikk fra 35 til 280 euro, 
så kom tusenvis av sjakkpilegrimmer 
for å ære de to stormestrene i Bonn 
Exhibition Hall, en av de mest berømte 
moderne bygningene i Tyskland, og 
86% av alle tilgjengelige billetter ble 
solgt. Det var scener som lignet på 
kamper i Champions League - før de 
siste partiene i Bonn var det vanlig å 
se sjakkfans holde plakater som sa 
Tickets Wanted.
Betalende tilskuere kunne gå fra spil-
lesalen, et teater hvor de to spilte under 
et gigantisk demonstrasjonsbrett, til 

kommentatorrommet, hvor stormes-
trene Artur Yusupov og Helmut Pfleger 
forklarte partiene, imens 280-euro-
billettholderne hadde seter helt foran 
og tilgang på et VIP-rom med gratis 
drikke og eksklusive kommentarer fra 
GM Klaus Bischoff.

Stille spillestart
Etter en rolig pressekonferanse hvor 
begge spillerne sa at de var desperate 
etter å stoppe forberedelsene og starte 
spillet, var det første partiet noe av en 
skuffelse. For tilskuerne var det mest 
spennende tidspunktet da 150 foto-
grafer kjempet om å ta et godt bilde 
av de to gladiatorene ved spillestart. 
Etter partiet gikk de to spillerne til 
kommentatorrommet hvor de ga en 
15-minutters pressekonferanse før de 
raskt ble transportert tilbake til Bonn 
Hilton i svarte limousiner.
Parti 2 var det første tegnet på at Kram-
nik kom til  å få problemer. Anand 
spilte 1.d4 i stedet for sin favoritt, 1.e4, 
gikk inn i Kramniks nimzo-indisk, fikk 
en ekstra bonde for så å tillatte mot-
spill og gå med på remis da inderen, 
overraskende, hadde mindre tid enn 
motstanderen.

Anands gjennombrudd                                     
Så åpnet slusene. Kramnik ble truffet 
av en serie nye åpningsideer fra Anand, 
og han klarte seg bra inntil presset på 
brettet og klokka ble for mye. I parti 
3, på tross av Kramniks fantasifulle 
reaksjon på en stor nyhet i semislavisk, 
beholdt Anand kontrollen, returnerte 
Kramniks offer med renter og til sist 
knakk Kramnik. Forsamlingen i Bonn 
applauderte for første gang da Kramnik 
strakk ut handa etter at tidskontrollen 
var nådd.
Å tape med hvit i en slik match er et 
hardt slag, men det var verre ting i vente 
da parti 5 fulgte en lignende linje, både 
med tanke på åpningen og tidsbruken. 
Denne gangen gikk det bra for Kramnik 
helt til et enkelt fryktelig trekk kastet 
vekk hele partiet.
Parti 6 var enda verre. Kramnik klarte 

VM-matchen 14. oktober - 2. november i Bonn

Bonn-krønikene
Da Viswanathan Anand gikk på scenen i Bonn Exhibi-
tion Hall 29 oktober for å motta verdensmestertro-
feet av FIDEs formann Florencio Campomanes, følte 
han kanskje at sjakklivet hans var blitt en komplett 
sirkel.
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tilsynelatende ikke å bestemme seg for 
hvorvidt han skulle spille passivt eller 
gå til motangrep og han gjorde begge 
deler dårlig før han tapte og lå etter 
med tre poeng.

Dopingtestet
Pressekonferansen etter parti 6 ble 
en usammenhengende affære siden 

dopingtesterne 
hadde ankommet 
Bonn. Anand had-
de tilsynelatende 
større problemer 
med å levere en 
urinprøve enn å 
slå Kramnik så 
russeren måtte 
snakke alene med 
pressen. Anand 
dukket opp 20 
minutter senere 

og sa at han syntes at dopingtesting var 
meningsløst så lenge andre midler, som 
å bruke pc ulovlig, gir en spiller en mye 
større fordel.
Utrolig nok ble to av trenerne til spil-
lerne også dopingtestet - i følge FIDE 
oppfyller dette IOCs krav til å teste 
utenfor konkurranse og det samme vil 
skje med to kapteiner i OL.

Kramniks spinkle håp
I matchens første halvdel hadde Anand 

spilt med så sikker hånd og åpningsfor-
beredelsene hadde vært så velplasserte 
at det så ut som om han hadde ødelagt 
matchen med tanke på den sports-
lige interessen. Kramnik fortsatte å si: 
Matchen er ikke over ennå. Jeg vil 
kjempe til det siste. Og fansen fortsatte 
å komme.
Etter en solid remis i parti 7, fikk Kram-
nik noe press med hvit i parti 8, men 
Anand hold enkelt og ledet 5,5 – 2,5.
Kramnik begynte å føle seg mer selvsik-
ker og de to påfølgende partiene var 
hans beste i matchen. Kramnik prøvde 
semislavisk som svart, bygde opp en fin 
stilling mot Anand i parti 9 men gikk feil 
da han fikk panikk av å nesten tillate 
matt-i-en, og byttet av til et sluttspill 
med noen angrepssjanser. Neste dag 
hadde Kramnik en omfattende forbe-
redelse og utspilte inderen og van tdet 
korteste partiet i matchen.

Anand endelig i mål
Dessverre for Kramnik var det for lite, 

Kommmentarer 
ved 
stormester
Ian Rogers

Det gikk såvidt an å se spillerne 
nedenfor skjermen på den store 
scenen i Bonn. (foto: CR)

Da Vladimir Kramnik i sin tid vant 
VM-tittelen fra Kasparov, ble mye av 
hans suksess tilskrevet valget av en 
bestemt variant i spansk (Berliner-
forsvaret). På samme måte vil nok 
Anands nyhet 14...Lb7! i en bestemt 
variant i semi-slavisk få æren for 
hans suksess i Bonn.

Vladimir Kramnik 
Viswanathan Anand

VM-matchen i Bonn 3. parti

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 
e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 
b5 8.Ld3 a6
Den første overraskelsen. Anand har 
tidligere prøvd 8...Lb7 mot Kramnik 
i fjor.
9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.Sxb5 axb5 
12.exf6 gxf6 13.0–0 Db6 14.De2 

Lb7!?

XIIIIIIIIY 
8r+-+kvl-tr0 
7+l+n+p+p0 
6-wq-+pzp-+0 
5+p+-+-+-0 
4-+-zp-+-+0 
3+-+L+N+-0 
2PzP-+QzPPzP0 
1tR-vL-+RmK-0 
xabcdefghy
En nyhet - i det minste for meg, inn-
rømmet Kramnik. 14...b4 og 14...La6 
har vært standardtrekkene til nå.
15.Lxb5 Ld6 16.Td1
Den første vanskelige beslutningen 
for Kramnik kostet ham en halv 
time på uret. Ved første øyekast ser 
16.Sxd4!? fristende ut, men 16...
Dxd4 (16...Tg8 17.g3 er også spill-
bart) 17.Td1 kan besvares med 17...
Lxh2+ (17...Dc5 18.Le3 Dc7 19.Tac1 
Db8 20.Lxd7+ Kxd7 21.Db5++-) 
18.Kxh2 Dh4+ 19.Kg1 Lxg2! og sort 
holder minst remis.

16...Tg8 17.g3 Tg4!
Det første nye trekket tvinger hvit til å 
ofre materiell.  17...Lc5 18.b4! endte 
katastrofalt for sor t i det eneste 
annet partiet som har hatt denne 
stillingen (D’Israle - Gerbelli, Ameri-
cana 2000). Hvit vant da i 24 trekk. 

XIIIIIIIIY 
8r+-+k+-+0 
7+l+n+p+p0 
6-wq-vlpzp-+0 
5+L+-+-+-0 
4-+-zp-vLr+0 
3+-+-+NzP-0 
2PzP-+QzP-zP0 
1tR-+R+-mK-0 
xabcdefghy
18.Lf4!!
Enda en halv time forsvant på Kram-
niks klokke før kan kom opp med 
denne oppfinnsomme løsningen. 
På 18.Sd2 har sor t svaret 18...
Ke7!! 19.Lxd7 (19.Dxg4 Dxb5 gir 
sor t strålende hvitfeltet spill for 
kvaliteten.) 19...Tag8 og et offer på 
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for sent. Anand trengte fremdeles kun 
en remis for å ta tittelen, og da han 
returnerte til sin favoritt, 1.e4, holdt 
han enkelt balansen i parti 11. Da de ble 
enige om remis, grep Kramnik Anands 
hand med begge sine i en varm gratula-
sjon og de indiske feiringene startet.
Etter at han hadde mottatt trofeet fra 
Campomanes, takket Anand sin kone, 
Aruna, laget av sekundanter, andre 
tilhengere og avsluttet talen sin på 
haltende, men forståelig tysk, til stor 
glede hos publikum. Så reiste alle seg 
for den indiske nasjonalsangen.
På pressekonferansen etter matchen, 
med en sedat Vladimir Kramnik ved sin 
side, forsøkte Anand å forklare hvordan 
han følte det.
Jeg er lykkelig, men mer lettet enn 
lykkelig, innrømmet inderen. Det var 
ikke noe morsomt i går. Jeg forsøkte 

å slappe av, men jeg synes ikke jeg 
klarte det i det hele tatt. Vlad trykket 
hardt på i de siste partiene. 
Begge insisterte på at de kom til å fort-
sette å spille sjakk aktivt, og Kramnik 
avviste kraftig ryktene om pensjonering. 
Hvis jeg får sjansen igjen til å spille 
for verdensmestertittelen, vil jeg for-
søke.Kramnik var personifiseringen 

av en god taper, og konkluderte med 
uttalelsen: 
- Det var mye på spill. Verdensmester-
tittelen og millioner av dollar, men det 
er ingen grunn til å bli deprimert. Å 
tape for Vishy var alltid en mulighet, 
det visste jeg til å begynne med. Du 
er ansvarlig for kvaliteten på spillet, 
men ikke resultatet. Vishy var bedre 
denne gangen, det kan skje. Jeg har 
ingen grunn til å klage på noe bortsett 
fra på meg selv.
Det er ingen tvil om at Anands suksess 
var populær. Kommentator Yusupov 
snakket for mange da han sa: - Jeg er 
veldig tilfreds med å se [Vishy vinne]. 
Før denne matchen var det litt tvil [om 
hans status]. Nå er det ingen tvil om 
at han er verdensmester. Han er en 
stor sjakkspiller og en stor mester. Og 
Anands seier er viktig ikke bare for 

Selv ikke Anand greide å ta det 
gode humøret fra Vladimir Kram-
nik. (foto: Cathy Roger)

g3 er i emning 20.Lb5 d3 21.Dxd3 
(21.Lxd3 Lxg3!) 21...Txg3+ 22.hxg3 
Txg3+ 23.Kf1 Txd3 24.Lxd3 Dd4 
hvor sorts dronning løper i ring rundt 
hvits ukoordinerte offiserer. Jeg fant 
ingen gjendrivelse av Anands nyhet 
og måten jeg spilte på virket under-
holdende. Jeg likte min stilling, sa 
Kramnik etterpå.
18...Lxf4
Jeg brukte mye tid på 18...Txf4 
19.gxf4 Ke7 men etter 20.Sh4! mener 
jeg å stå best, forklarte Kramnik.
19.Sxd4!
Planlegger enda et offer. 19.Txd4 
Kf8! 20.Lxd7 Td8 kan virke bisart, 
men det fungerer fint for sor t et-
ter 21.Tad1 Txd7! 22.Txd7 Lxg3! 
23.hxg3 Txg3+ 24.Kh2 Lxf3 25.Dc2 
Tg2+ 26.Kh3 Lc6 og sort trenger ikke 
å frykte noe da 27.Dxh7? taper på 
direkte etter 27...Th2+!!
19...h5
Anand tenkte her i hele 40 minut-
ter: Jeg undersøkte praktisk talt alle 
gyldige trekk: Tg5, Tg6 og Tg8 men 
det virket nyttig å ha bonden på h5. 
20.Sxe6!

20.Lxd7+ Kxd7 21.Sxe6+ Ld6 fører 
ingen steder hen for hvit.
20...fxe6 21.Txd7 Kf8!
Anand lot seg ikke lokke til 21...La6?! 
22.Td6+ Dxb5 23.Dxe6+ Kf8 24.Td7.
22.Dd3

XIIIIIIIIY 
8r+-+-mk-+0 
7+l+R+-tr-0 
6-wq-+pzp-+0 
5+L+-+-+p0 
4-+-+-vl-+0 
3+-+Q+-zP-0 
2PzP-+-zP-zP0 
1tR-+-+-mK-0 
xabcdefghy

22...Tg7!
Anands andre tenkepause gjorde 
at han innhentet Kramnik og begge 
hadde nå 40 minutter til å nå til trekk 
40. Kramnik anså partitrekket for 
omtrent tvunget, men Anand mente 
å kunne forsere remis hvis han 
ville med 22...Lxg3 23.hxg3 h4 hvor  
24.Dd6+ Dxd6 25.Txd6 Tb4 26.Lc6 
er fullstendig likt.
23.Txg7
23.Td1!? var også veldig interessant 
men jeg greide ikke å finne ut av hva 
som egenlig ville skje, innrømmet 
Kramnik.
23...Kxg7 24.gxf4 Td8! 25.De2
Spilt à tempo selv om 25.Db3!? var 
et gyldig alternativ. Intuisjonen min 
sa meg at hvit må være ok med to 
merbønder, men selvfølgelig er min 
kongestilling usikker, sa Kramnik.
25...Kh6 26.Kf1 Tg8 27.a4!
Meningen var å spille 27.f5 men jeg 
hadde oversett 27...Lg2+ 28.Ke1 
28...Lh3 som jeg ikke fikk til å virke 
for hvit, forklarte Kramnik. Hans intui-
sjon var riktig selv om analysen hans 
ikke var det, for hvit hadde 29.Td1!. 

Navn Land ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sum
Viswanathan Anand India 2783 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 0 ½ 6½ 
Vladimir Kramnik Rusland 2772 ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 4½ 
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To trekk tidligere kunne sor t dog 
vinne med  27.f5 Lg2+ 28.Ke1 med  
28...Lc6!! 29.Dd2+ Kh7! 30.Lxc6 
Dxc6 og hvits konge står for utsatt 
til at den kan overleve:  31.Ke2 
Db5+ 32.Kf3 Tg4 33.Te1 Dc6+ 
34.Ke2 Dc4+ 35.Kf3 Td4! 36.Dxd4 
Dxd4 37.fxe6 Dg4+ og sort vinner 
e-bonden og partiet.
27...Lg2+ 28.Ke1 Lh3!

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+r+0 
7+-+-+-+-0 
6-wq-+pzp-mk0 
5+L+-+-+p0 
4P+-+-zP-+0 
3tR-+-+-+l0 
2-zP-+QzP-zP0 
1+-+-mK-+-0 
xabcdefghy

29.Ta3?
Kanskje den avgjørende feilen, suk-
ket Kramnik. Jeg vurderte 29.Td1 og 
ikke noe feil på det. Etter 29.Td1! 
kunne Anand prøve 29...Tg1+ da 
sluttspillet etter 29...Lg4 30.De3 
Dxe3+ 31.fxe3 Lxd1 32.Kxd1 Tg2 
33.Kc1! Txh2 34.Lc6! gir hvit de 
beste sjanser. Hvit bør dog kunne 
klare seg etter 30.Kd2 Tg2 31.De3 
Txf2+ 32.Le2 Da5+ 33.Dc3 Df5 
34.Db4! fulgt av 35.Df8+.
29...Tg1+ 30.Kd2 Dd4+ 31.Kc2 
Lg4!?
Jeg greide ikke finne en forsert ge-
vinst etter 23.Ta3 uansett hvor mye 
jeg prøvde: 31...Lf5+ 32.Kb3 Tc1 
33.a5! Tc2 34.Dxc2 Lxc2+ 35.Kxc2 
Dc5+ 36.Kb1 Dxb5 37.a6! så jeg 
besluttet å prøve 31...Lg4 først, 
forklarte Anand.
32.f3
Etter 32.Td3!? Lf5 33.Kb3 og jeg 

gode remissjanser tross kvaliteten, 
mente Kramnik. Spørsmålet er om 
det er korrekt for etter 33...Lxd3 
34.Lxd3 Dxf4 35.Dxe6 Dxf2 er det 
ikke enkelt å forsvare seg for hvit.
32...Lf5+

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-+-+-+-0 
6-+-+pzp-mk0 
5+-+-+l+p0 
4P+-wq-zP-+0 
3tR-+L+P+-0 
2-zPK+Q+-zP0 
1+-+-+-tr-0 
xabcdefghy
33.Ld3?!
Med bare minutter igjen på klokken 
feiler Kramnik og gir Anand mulig-
het for å vinne på flere måter. Etter  
33.Kb3! fr yktet Kramnik 33...Tc1 
34.a5 34...e5!? men Anand mente at 
hvit kunne kjempe fint med 35.Ta4! 
35...Dc5 er veldig vanskelig for hvit, 
men jeg er slett ikke sikker på at det 
vinner for sort, sa Anand.
Og han hadde rett, 36.Lc4 bør holde. 
Anand innrømmet at han kunne ha 
spilt 34...Tc3 som i noten til 31...
Lg3, hvor jeg kan vinne dronningen 
og, hvis nødvendig, ta trekkgjenta-
gelse.” 34...Dd5+! Hvorom alting 
er, med fem minutter til å nå trekk 
40 kunne Anand kanskje ha funnet 
varianten  35.Lc4 Db7+ 36.Lb5 
(36.Ka4 Tc2) 36...Tc2!! 37.a6 Db6 
38.Df1 De3+ 39.Ka2 Dd2! 40.Da1 
(På  40.Tb3 Tc1! fanges hvit dron-
ning.) 40...Dd5+ 41.Tb3 og nå, med 
tidskontrollen vel overstått, ville 
Anand hatt tid til å finne Tc5!! som 
etterlater hvit helt hjelpeløs.
33...Lh3
Knusende, selv om 33...Lxd3+ 
34.Txd3 (34.Dxd3 Tg2+) 34...Dc4+ 
35.Kd2 Dc1 matt var ennå enklere!
34.a5 Tg2 35.a6 Txe2+ 36.Lxe2 
Lf5+ 37.Kb3 De3+ 38.Ka2 Dxe2 
39.a7 Dc4+ 40.Ka1 Df1+ 41.Ka2 
Lb1+ 0–1

Seieren i det 3. matchparti ble 
starten på Anands (til h.) domi-
nans i matchen mot Kramnik (til 
v.). (foto: Cathy Rogers)
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VM-matchen i Bonn

Hvordan 
jeg slo 
Kramnik
Dagen etter seieren i 
Bonn, fortalte Viswanat-
han Anand til Ian Rogers 
om planene som gikk 
forut for seieren.

av Ian Rogers
gmianrogers@gmail.com

Oversatt av Sheila Barth Sahl

Selv før Anand vant FIDE VM i Mexico 
City i september 2007, visste han at 
vinneren sansynligvis måtte spille en 
tittelkamp mot Vladimir Kramnik i 
Tyskland i 2008. Å vinne en slik match 
ville kreve mer enn hjelpen fra hans 
lojale løytnant, Peter Heine Nielsen, 
Anands faste sekundant siden 2002; 
han trengte et mye større lag og Anand 
begynte arbeidet med dette lenge før 
kontrakten om matchen mot Kramnik 
var offisielt signert.

Sekundatene
- Surya [Ganguly] spurte jeg ganske 
tidlig, i november. I desember fikk 
jeg kontaktinformasjonen til Radek 
[Wojtaszek] på en Bundesliga match 
– jeg tror ikke han forstod hvorfor 
på dét tidspunktet. Rustam [Kasim-
dzhanov] kom i april; å få en tidligere 
verdensmester med på laget var veldig 
bra. Ikke siden matchen mot Kasparov 
har jeg jobbet med en så stor gruppe 
sekundanter.
- Til å begynne med hadde vi en struk-
tur, bestemte oppgaver for hver person, 
men det fungerte ikke på den måten. 
Alle hjalp hverandre. Sekundantene 
må stole på hverandre og trives med 
hverandre. Heldigvis gikk alle godt 
sammen.

- De fleste treningssamlingene ble 
holdt i Frankfurt, og varte i 2-3 uker. 
I april hadde jeg en leir med Surya og 
[andre toppspillere fra India].

Helt nytt åpningsvalg
- Jeg bestemte meg allerede i fjor for 
å spille 1.d4 mot Kramnik. Du kan 
ikke kompensere for Vlads mange 
års erfaring med 1.d4 kun med noen 
måneders arbeid, men jeg tenkte at 
hvis han hadde brukt for eksempel 
60% av forberedelsene på 1.e4, så ville 
det jevne ut sjansene. Hvis han hadde 
brukt 80% av tiden på 1.e4, så ville det 
bli en fordel for meg. Det 
var også interessant 
og nytt arbeid for 
meg, hvilket er 
viktig når du 
arbeider så 
hardt.
Anand var 
i kke  v e l -
dig skuffet 
e t t e r  d e n 
f r y k t e l i g e 
s isteplassen 
i Bilbao Grand 
Slam finalen rett før 
matchen.
- Faktisk holdt Radjabov meg 
lenge i handa [på delt sisteplass i Bil-
bao], men til og med han forlot meg i 
siste runde! Jeg klarte å sette Bilbao-
resultatet i perspektiv. Når du mangler 
fokus, trenger du litt flaks. Jeg tror at 
hvis jeg hadde vunnet et tidlig parti, så 
kunne det fremdeles ha gått bra, men 
etter at jeg tapte til Topalov, kunne jeg 
ikke [gjøre noe]. Jeg hadde arbeidet på 
1.d4, så mitt 1.e4 var veldig svakt.

Intensiv trening
Da Team Anand ankom Bonn, bosatte 
de seg i en del av 3. Etasje i Bonn 
Hilton. Anand og hans kone/manager 
Aruna hadde en suite og sekundantene 
rom i nærheten. Et separat krigsrom 
ble satt opp med computere og det var 
der Anand og sekundantene gjorde alt 
arbeidet.

En typisk Anand-dag før matchen 
begynte, inneholdt tid i treningsstu-
dio, arbeid med sekundanter, lunsj, 
arbeid, middag, arbeid, ferdig rundt 
11 på kvelden. Imidlertid endret 
arbeidsbyrden seg dramatisk da mat-
chen startet.
- Et problem er at du ikke kan jobbe for 
hardt selv, spesielt ikke for mye med 
computere. Du må beholde energi til 
partiet og ikke bli vant til å spille ’avan-
sert’ sjakk – i et parti kan du ikke bare 
trykke på mellomrom. (Dette er en 
referanse til en Chessbase-funksjon. 
Når du trykker på mellomrom vil 

analysemotorens forslag 
spilles på brettet.)

- Kvelden før et 
parti diskuterte 

jeg hva jeg øn-
sket å spille 
neste dag, og 
sekundan-
tene mine 
arbeidet og 
om morge-

nen viste de 
meg proble-

mene og deres 
løsninger. Det var 

mange lange netter. Kun 
når jeg spilte, kunne sekundan-

tene mine ta igjen litt søvn.
Det så ut til å være en uutalt konkur-
ranse mellom sekundantene om hvem 
som gikk til sengs sist, og Nielsen og 
Ganguly så til tider ut til å overleve på 
ingen søvn i det hele tatt.
- Jeg vet ikke hvem som arbeidet med 
hva. Noen ganger jobbet de sammen, 
noen ganger individuelt – det som 
fungerte. Hvis det var en stor krise, ville 
de alle sette seg ned med det.
- De nimzo-indiske variantene, 4.f3 
og 4.Dc2, hadde vi utarbeidet lang 
tid i forveien. Men, det er alltid noen 
problemer i siste øyeblikk. Du ser på 
en variant i flere måneder, men fem 
minutter før partiet kollapser varian-
ten. Og noen ganger ser du ting i løpet 
av partiet som du ikke så tidligere da 
du arbeidet med computere. Kanskje 
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Fakta om
Viswanathan Anand
1969 Født i Madras (nå Chennai).

1975 Lærte sjakk av moderen sin.

1979 Familien bor ett år i Manila. 
Anand oppbygger  en stor bok-
samling ved å vinne premier på 
Florencio Campomanes’ dag-
lige TV-show ‘Chess Today’.

1984 Deltok for første av så langt syv 
ganger i sjakk-OL for India.

1986 Indisk mester for første gang. 
Den yngste noensinne.

1986 Anvendte mindre enn ti minut-
ters betenkningstid på å slå den 
GM Nick De Firmian ved en 
seriøs turnering i London.

1987 Juniorverdensmester og stor-
mester.

1988 Vant Wijk aan Zee-turneringen 
for  første gang. Har vunnet den 
seks ganger i alt.

1991 Vant Reggio Emilio, den den-
gang hittils høyest ratede tur-
nering.

1992 Ble tildelt Rajiv Ghandi Khel 
Ratna hedersbevisningen Indi-
as høyeste sportsutmerkelse

1995 Nederlag i VM-kampen mot 
Kasparov i New York. Matchen 
ble spilt på 109. etasje i The 
Twin Towers.

2000 Vant FIDE KO VM-turnering.

2007 Ble i april for første gang nr. 1 i 
verden ifølge FIDEs elorating.

2007 Vant FIDEs VM-turnering i 
Mexico City.

2007 Tildelt The Padma Vibhushan 
Indias høyeste sivile heders-
bevisning.

2007 Ble på Indiens uavhengighets-
dag utnevnt til Indias største 
idrettsstjerne gjennom de 
siste 60 år.

2008 Ble sjakkhistoriens 15. ver-
densmester ved å beseire 
Kramnik 6,5-4,5

du er mer konsentrert.
- Sjakkproblemer stiller seg ikke pent 
opp på rekke, men når et problem 
dukket opp, løste vi det. Sjakkspillet 
avslører mysteriene i sitt eget tempo.

Suksess i åpningene
Anands første helpoeng kom i runde 3, 
med et nervøst team av sekundanter 
som tilskuere i Hilton. De var spente 
på om åpningsforberedelsene holdt – 
det gjorde de.
- Jeg hadde mine suksesser i åpningen 
og det å velge 8...a6 i stedet for 8...Lb7 
[i parti 3] var én.
Hvis 1.d4 hadde ødelagt 60% av Kram-
niks forberedelser som hvit, så var 
Anands valg av variant i semislavisk 
enda mer ødeleggende og et større 
sjokk skulle komme i trekk 14 med 

gambiten 14...Lb7.
- Jeg fant ...Lb7 selv, men så oppdaget 
jeg at Rustam hadde jobbet med det 
på egen hånd i fjor. Han hadde gjort 
mye arbeid på det. Tidligere hadde 
jeg bestemt meg for å spille 15...Tg8, 
men rett før det tredje partiet, så om-
bestemte jeg meg.
Selv med 15...Tg5 forberedt til parti 5, 
så var det nervepirrende for Anand og 
laget da han spilte den semislaviske 
varianten for andre gang. De visste at 
Kramniks team hadde underlagt den 
intens granskning de to siste dagene.
- Jeg var veldig nervøs da jeg spilte det 
en gang til, i parti 5. De fleste varianter 
har kort levetid som hyllevare i disse 
dager.
På Hilton ofret Team Anand nattesøvn, 
og det var stor lettelse og glede da 
Anand oppnådde en tilfredsstillende 
stilling og seiret til slutt takket være 
Kramniks bukk.
De neste partiene gikk greit for Anand. 
- I det italienske partiet [parti 8] fikk 
jeg inn min idé først. Men så kom et 

nervøst parti 9 og et katastrofalt tap i 
parti 10.
- 18.Te1 var et stort slag, han fikk meg 
med 18.Te1. Jeg forstod ikke ideen 
hans: planen Le3-f4-e3 er ganske 
imponerende.
- Jeg var veldig konsentrert under parti-
ene. Før partiene var jeg veldig anspent, 
men tankene mine vandret ikke. Vel, 
én gang; da jeg spilte 22...Lg4 i parti 
10, vandret tankene mine. Så, da han 
spilte 23.Da6, våknet jeg opp.

Kramnik i kamikazemodus
Han trengte fremdeles kun en remis i 
de to siste partiene, og Anand opplevde 
en smertefull hviledag imens han lurte 
på hva Kramnik ville prøve med svart 
i parti 11.
- Når motstanderen din er i kamikaze-
modus så kan han gjøre hva som helst. 
Jeg spilte 1.e4 delvis fordi hans vanlige 
åpninger, Petroff og Berlinerforsvaret, 
ikke var mulige [på grunn av match-
situasjonen].
Etter at Kramnik hadde tilbudt remisen 
som ga tittelen til Anand, løp Anands 
sekundanter til spillesalen, for første 
gang i matchen. En rødøyet Ganguly 
ga Anand en stor bjørneklem før han 
overvar den siste pressekonferansen 
sammen med de tre andre sekun-
dantene og Aruna. Team Anand, som 
inkluderte Mainz-organisatøren Hans-
Walter Schmitt og Chessbase-sjefen 
Frederic Friedel feiret ved å spise på 
en indisk restaurant i Bonn, og av-
holdsmannen Anand hevet til og med 
et glass sjampanje.
Neste dag, imens Anand gjennomførte 
en runde mediaintervjuer som så ut 
til å aldri ta slutt, uttrykte Ganguly en 
følelse av tomhet.
- Vi arbeidet for Anand 18 timer hver 
dag, sa Ganguly. Det var et kolossalt 
ansvar og en glede. Vi har ikke vent oss 
til det faktum at vi ikke arbeider nå.

Sjakkspillet avslører mys-
teriene i sitt eget tempo.”
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Norgestoppen
(norsk rating; endring fra juli 2008; FIDE-elo)

Kvinnetoppen
1 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2236 0 2239
2 WIM Sheila Barth Sahl Asker 2231 0 2219
3 WFM Silje Bjerke 1911 2208 29 2176
4  Heather S. Richards Moss 2100 0 
5  Katrine Tjølsen Bergens 2082 -8 2121
6  Line Jin Jørgensen Sevland 1989 -23 1952
7  Torill Skytte 1911 1972 13 1946
8 WFM Sylvia Johnsen OSS 1952 -10 2047
9  Marianne Wold Haug 1911 1914 42 1881
10  Yerazik Khachatourian OSS 1910 -5 2022
11  Marte Egeland Sandnes 1869 0 1967
12  Anita Grønnestad Bergens 1858 0 2054
13  Ellisiv Reppen Nordstrand 1846 0 1910
14  Sissel J. Stava Sevland 1843 -37 1953
15  Jorunn Marie Brekke OSS 1810 0 1915
16  Ellen Øen Carlsen NTG 1748 23 1874
17  Maria Pitz Jacobsen Nordstrand 1731 25 1809
18  Aina Marie Svendsen Stavanger 1712 0 
19  Laila Viestad Nordstrand 1688 0 1982
20  Lala Ismailova Hønefoss 1598 0 

Juniortoppen
1 GM Magnus Carlsen NTG 2788 16 2775
2 IM Jon Ludvig Hammer OSS 2518 17 2494
3 FM Joachim Thomassen Moss 2316 -49 2357
4  Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2316 35 2299
5 FM Espen Forså Moss 2313 74 2282
6  Lasse Østebø Løvik Stavanger 2220 3 2143
7  Johannes Kvisla 1911 2204 121 2180
8  Nicolai Getz OSS 2142 -11 2111
9  Ørnulf Stubberud OSS 2134 43 2165
10  Benjamin Arvola Tromsø 2109 14 2105

Juniortoppen kvinner
1 Katrine Tjølsen Bergens 2082 -8
2 Line Jin Jørgensen Sevland 1989 -23
3 Marianne Wold Haug 1911 1914 42
4 Ellen Øen Carlsen NTG 1748 23
5 Maria Pitz Jacobsen Nordstrand 1731 25
6 Aina Marie Svendsen Stavanger 1712 0
7 Tone Namtvedt OSS 1579 0
8 Line Holen Sørum 1509 0
9 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 1507 288
10 Evy Færevaag Masfjorden 1502 107
11 Ingrid Øen Carlsen NTG 1428 115
12 Maren Stangeland Sandnes 1386 -5
13 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1383 37
14 Raksha Rathan OSS 1357 140
15 Elise Forså Tromsø 1322 168

Kadett
1 Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2316 35
2 Lasse Østebø Løvik Stavanger 2220 3
3 Benjamin Arvola Tromsø 2109 14
4 Katrine Tjølsen Bergens 2082 -8
5 Even Thingstad Hønefoss 2080 142
6 Jon Kristian Haarr Sandnes 2040 84
7 Elias DeMac Bergens 2038 176
8 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2034 23

9 Odd Martin Guttulsrud 1911 1969 192
10 Joachim B. Nilsen Bergens 1964 -55
11 Peter Flermoen Harstad 1927 152
12 Pål Andreas Hansen Verdal 1917 43
13 Marianne Wold Haug 1911 1914 42
14 Anders Hobber Porsgrunn 1875 -65
15 Tor Botheim 1911 1833 22
16 Anders Thingstad Hønefoss 1812 -20
17 Jathavan Suntharalingam OSS 1808 98
18 Jon Fredrik Åsvang Sortland 1794 111
19 Stian Johansen Fredriksstad 1737 73
20 Birk Anders Rølvåg Narvik 1681 111

Kadett jenter
1 Katrine Tjølsen Bergens 2082 -8
2 Marianne Wold Haug 1911 1914 42
3 Ingrid Øen Carlsen NTG 1428 115
4 Maren Stangeland Sandnes 1386 -5
5 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1383 37
6 Raksha Rathan OSS 1357 140
7 Elise Forså Tromsø 1322 168
8 Hege Erlandsen Tromsø 1063 0
9 Jarani Suntharalingam OSS 1029 17
10 Malin Floer Tromsø 1006 0

Lilleputt
1 Peter Flermoen Harstad 1927 152
2 Tor Botheim 1911 1833 22
3 Anders Thingstad Hønefoss 1812 -20
4 Jathavan Suntharalingam OSS 1808 98
5 Stian Johansen Fredriksstad 1737 73
6 Gregor Taube 1911 1553 216
7 Kristian Stuvik Holm Hamar 1481 128
8 Jørgen Hoel Bergens 1462 114
9 Henning Kjøita 1911 1444 184
10 Aryan Tari Asker 1421 -49
11 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1383 37
12 Raksha Rathan OSS 1357 140
13 Torgeir Kjøita 1911 1339 209
14 Reid Erik Friberg Porsgrunn 1328 152
15 Runar H Skognes Harstad 1245 0

Lilleputt jenter
1 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1383 37
2 Raksha Rathan OSS 1357 140
3 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1079 489
4 Monika Machlik Tromsø 1060 -42
5 Jarani Suntharalingam OSS 1029 17
6 Edit Machlik Tromsø 892 -64
7 Maud Rødsmoen OSS 868 868
8 Oda Tjetland Sandnes 725 -9
9 Sofie Sæther 1911 683 683
10 Ingvild Brekke Fløtten Modum 605 605

Seniortoppen
1 Ragnar Harald Hoen OSS 2285 -13
2 Gunnar Johnsen Tromsø 2229 89
3 Helge Gundersen Randaberg 2221 43
4 Erling Kristiansen OSS 2185 -6
5 Per Ofstad Fredriksstad 2144 69
6 Jarl H Ulrichsen Trondheim 2115 14
7 Lars Kjølberg 1911 2043 18
8 Vidar Taksrud Tempo 2037 -27
9 Kjell Ole Kristensen Narvik 1993 35
10 James Steedman Randaberg 1993 0

Eldre Senior (over 75 år)
1 Thor Johansen Asker 1786 0
2 Willy L. Olsen OSS 1653 -33
3 Reidar Skjold Tempo 1548 -28
4 Kjell H Johansen Tønsberg 1537 0
5 Oddvar Høe Steinkjer 1517 0
6 Håkon Sannes Hønefoss 1500 50
7 Rolf Christiansen Asker 1498 0
8 Asle Marvin Hønefoss 1480 0
9 Eiler Holtermann Asker 1462 0
10 Olav Andreas Moen Steinkjer 1455 0

1 GM Magnus Carlsen NTG 2788 16 2775
2 GM Simen Agdestein NTG 2581 -2 2583
3 GM Aloyzas Kveinys Moss 2579 2 2527
4 GM Leif E Johannessen OSS 2535 0 2545
5 IM Jon Ludvig Hammer OSS 2518 17 2494
6 GM Normunds Miezis Moss 2500 0 2540
7 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2494 -28 2541
8 GM Berge Østenstad Asker 2476 13 2475
9 GM Einar J Gausel OSS 2473 0 2495
10 GM Rune Djurhuus Akademisk 2459 0 2470
11 IM Espen Lie Porsgrunn 2436 3 2436
12 IM Frode Elsness Moss 2426 31 2428
13  Atle Grønn OSS 2423 0 2424
14 FM Torbjørn R. Hansen 1911 2417 6 2423
15 FM Espen Agdestein Oslo Vest 2411 0 2401
16 IM Øystein Hole Akademisk 2406 24 2390
17 FM Geir Sune Tallaksen Østmoe Porsgrunn 2401 0 2409
18 IM Torstein Bae 1911 2395 0 2402
19 IM Magne Sagafos Porsgrunn 2393 0 2430
20 IM Eirik Gullaksen Bergens 2387 13 2387
21 GM Jonathan Tisdall Asker 2386 0 2419
22 IM Roy H Fyllingen Bergens 2381 -28 2403
23 GM Leif Øgaard OSS 2380 -6 2408
24 FM Øystein Dannevig OSS 2349 0 2356
25 IM Bjarke Sahl Asker 2347 0 2366
26 FM Stig Gabrielsen Oslo Vest 2344 0 2337
27 IM Helge Nordahl Black Knights 2337 0 2354
28  Andreas G.R. Moen OSS 2335 71 2297
29 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2335 -15 2354
30 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2332 -8 2376
31 FM Bjørnar Byklum SOSS 2332 4 2308
32  Eilif Skodvin Oslo Vest 2328 0 2323
33 FM Kristian D. Trygstad OSS 2320 0 2335
34 FM Kjetil Stokke Bergens 2317 30 2334
35 FM Joachim Thomassen Moss 2316 -49 2357
36  Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2316 35 2299
37 FM Espen Forså Moss 2313 74 2282
38  Stig Tjomsland Nordstrand 2312 -1 2310
39  Hallvard V Ådnøy Follo 2310 0 2296
40 IM Erik Fossan Stavanger 2309 0 2369
41  Stein A Aarland Oslo Vest 2302 0 2304
42 IM Bjørn Tiller OSS 2291 13 2374
43 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2285 -13 2266
44  Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2273 22 2202
45  Trond Gabrielsen Oslo Vest 2271 14 2261
46 FM Harald B Borchgrevink Bergens 2271 0 2299
47  Per Ove Egeli Randaberg 2266 0 2286
48 FM Flemming Christenson Nordstrand 2265 0 2269
49  Dag Orseth Masfjorden 2260 0 2276
50 IM Ivar Bern Bergens 2252 0 2331
51 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2236 0 2239
52  Halvard Hagesæther Bergens 2234 0 2276
53 FM Lars Hjelmås Drammen 2234 19 2307
54 FM Roar Elseth OSS 2233 0 2325
55 WIM Sheila Barth Sahl Asker 2231 0 2219
56 IM Petter Haugli Moss 2229 0 2309
57  Gunnar Johnsen Tromsø 2229 89 2221
58  Helge Gundersen Randaberg 2221 43 2254
59  Lasse Østebø Løvik Stavanger 2220 3 2143
60  Øystein Bøyum Fossum Trondheimstud 2215 43 2171
61  Pål Røyset Tromsø 2210 -9 2234
62  Thom as Robertsen Team Bjørnsen 2210 30 2259
63 WFM Silje Bjerke 1911 2208 29 2176
64  Johannes Kvisla 1911 2204 121 2180
65  Hans K Harestad SOSS 2200 27 2215
66  Inge Sandstad Skrondal Akademisk 2199 53 2193
67 FM Dag Madsen Trondheim 2193 0 2282
68  Helsio Paulo Sousa 1911 2193 -12 2228
69  Georg S. Børresen Black Knights 2190 0 2245
70  Øyvind Andersen Lundeby Trondheim 2189 0 2233
71  Gunnar B. Hanssen Tromsø 2186 25 2232
72  Lars Breivik Drammen 2185 -18 2241
73 FM Erling Kristiansen OSS 2185 -6 2231
74 FM Terje Johansen Oslo Vest 2182 0 2247
75  Lars Even Andersen Black Knights 2181 4 2273
76 FM Gustav Gudbrandsen Akademisk 2178 -1 2248
77 FM Jøran Aulin-Jansson Asker 2175 -30 2271
78 FM Nils Ragnar Grotnes 1911 2175 -8 2250

Nye norske ratingtall
1. oktober 2008
NSFs kvartårlige ratingliste ble offentlig-
gjort i oktober. En rekke unge spillere 
har fortsatt fremgangen sin. Peter Fler-
moen fra Harstad har til eksempel økt 
tallet sitt med hele 152 poeng.
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Gutter på tur
De gjorde det i vikingtiden og de gjør 
det den dag i dag. Når hestehovene 
blomstrer og sommeren står for døren, 
blir utferdstrangen for stor - noe bare 
må skje. 
Denne sommeren ga kameratene 
Andreas Moen (bildet) og Tor-
bjørn Ringdal Hansen fra 
Oslo spontant etter for 
reise- og spillelysten og 
la ut på en månedslang 
sjakkreise med turne-
ringer i Oslo, Tøns-
berg, de italienske 
alpene, Budapest 
og Barcelona.
Torbjørn forteller 
om opplevelse-
ne deres.
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På sommerturné

En høstkveld 2007 satt 
Andreas og jeg på en 

Café i Oslo. Leie av litt 
kjedelige hverdager, 

kom vi på ideen om å rei-
se et par måneder for å 

spille sjakk. Begge er av 
den impulsive sorten, så 

når vi får slike griller i 
hodet, går vi som regel 

for det. Det tok ikke 
lang tid før datoene 

var spikra, spare-
kontoene åpna 
og ambisjone-

ne skrudd til 
himmels. 

av Torbjørn Ringdal Hansen
torbj7@hotmail.com

Reiseruta ble fastlagt på den enkle må-
ten. Vi var begge bestemt på å spille NM 
i Tønsberg, så vi sjekka simpelthen hvor 
det var billig å fly fra Torp den dagen NM 
slutta. På den måten var planen klar: 
Tønsberg, Dublin, København, Italien-
ske alper, Budapest og Barcelona. 
Andreas hadde valgt å tjuvstarte som-
merturneen med å spille Sveins min-
neturnering. Starten ble noe hektisk 
da han hadde fotballkamp, avslutning 
på sjakkskolen og første runde i min-
neturneringen på nesten nøyaktig 
samme tidspunkt. Fortsettelsen ble 
imidlertid svært sterk og sommerens 
første skalpering gikk utover GM Mark 
Hebden.

Trening med GM Baburin
NM ble for oss begge en noe rufsete 
forestilling. Et lite plussresultat kunne 
fort ha gått mye verre for meg. Andreas 
måtte tåle tre tap på rappen, før han 
avsluttet sorgen med en remis. Rett fra 
Tønsberg gikk turen videre til Irland der 
den russiske sjakkpedagogen, forfatte-
ren og bamsen Alexander Baburin har 
bosatt seg. Etter et par treningsdager 
med ham, var vi klare for å rundlure 
europeere med frisk angrepssjakk. I 
forbindelse med Andreas sin avslutning 
i NM sa forresten Baburin at det var et 
uttrykk i Russland som gikk ca. slik: 
”Etter ett tap spiller jeg mye bedre. 
Etter to tap spiller jeg som en tiger. 
Etter tre tap kan alle slå meg.” 

Politiken Cup
Det første partiet i utlandet ble en stor 
nedtur for meg. I Politiken cup satt jeg 
ovenfor en ukjent svenske med 500 
ratingpoeng mindre enn meg. Jeg ble 
gradvis utspilt og ubønnhørlig satt matt 
midt ute på brettet like før tidskontrol-
len. Tenk deg to måneder med slik 
drittspilling…
Andreas derimot hadde begynt å vise 
muskler. Gang på gang gjorde han 
gode resultater, og alt som trengtes var 
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en seier i siste runde for å ta det første 
IM-nappet. Uheldigvis møtte han en 
formspiller i god form den dagen og 
sjansen røk. Andreas sin målsetting 
med turen var 2350 i rating og et IM-
napp. Han var derfor svært nærme å 
nå det ene målet i Danmark. Men det 
skulle komme nye sjanser…
Min målsetting var langt fra like ambisiøs 
som Andreas sin. Etter innsatsen i Dan-
mark ville jeg bli overlykkelig ved å ikke 
gå ned noen ratingpoeng på denne turen. 
Den verste katastrofen ble unngått, men 
jeg var likevel lettet over å komme meg 
videre. Det er rart hvordan man blir lei 
de stedene man spiller dårlig. 

Pizza og penger i Italia
Neste stopp var en turnering i Nord- Ita-
lia. Først da vi hadde satt oss i leiebilen 
og kjørt utallige oppoverbakker skjønte 
vi at vi befant oss i Alpene. Turneringen 
i Italia passet oss utmerket. To runder 
om dagen, et flott badested like ved 
og masse italiensk pizza. Turneringen 

ble et vendepunkt for 
min del. Plutselig satt 
spillet som det skulle 
og jeg kom på delt 
førsteplass etter å ha 
møtt tre stormestere 
de siste rundene. 
Nok en gang gjorde 
Andreas en god tur-
nering, men denne 
gangen ble det bare 
et par ratingpoeng i 
pluss, men likevel en 
neve euro rikere.

Første lørdag 
i Budapest
Neste stopp var Buda-
pest og tradisjonsrike 
First Saturday. Før 
denne turneringen 
hadde vi allerede spilt 
20 dager i strekk og 
begynte å bli slitne. 
Andreas lå godt an til 
IM-napp, men nok en 
gang glapp det i siste 

liten. Jeg gjorde også en god turnering, 
men det var en ting som gikk igjen i nes-
ten alle mine partier; det var fullstendig 
galskap på brettet. Gang på gang lå jeg 
under med offiserer, bønder og tårn. 
Etter noen år med villmannsspilling har 
jeg etter hvert begynte å trives i et slikt 
virvar, men det er fryktelig krevende. 
Bare se på følgende galskap:

Torbjørn Ringdal Hansen 
Mindaugas Genutis
First Saturday i Budapest
XIIIIIIIIY
8rtr-+-+k+0
7+q+p+-zpp0
6-+l+-+-zP0
5+-+-+pzP-0
4-+PvL-+-+0
3vl-+N+PwQ-0
2p+-+-+-+0
1mK-+RtR-+-0
xabcdefghy

Etter en forsvarsidé, som var helt på 
kanten, svetta jeg noe fryktelig. Mot-
standeren min hadde nettopp spilt 
33...Teb8 og jeg stirret hjelpeløs mot 
b1–feltet. Hvordan skulle jeg forhindre 
den fine varianten 34...Db1+ 35.Txb1 
axb1D 36.Txb1 Lb2 matt? Motstanderen 
min var tydelig stolt av eget spill. Med 
seier ville hans andre IM-napp være i 
boks. Med klokka tikkende ned mot en 
fryktelig tidsnød, så ingen av oss noe 
forsvar før jeg komme med følgende 
primitive resonnement: ”Om jeg bare 
kunne få gjort to trekk på rad så 
sliter`n. Da ville jeg forhindret matten 
og gått til angrep med g5-g6!” Utrolig 
nok er dette mulig! 34.Te8+!! Det 
rareste trekket i min sjakkarriere så 
langt. Faktisk ble dette veldig merkelig 
for arrangøren også, for da de sendte 
partiet til Chessbase valgte de å tolke 
trekkene som 33...Tab8 34.Txe8 Txe8. 
Dette er selvfølgelig helt feil, men det 
er i hvertfall slik partiet er gjengitt på 
Internett. Med en overrasket mine spilte 
han raskt  34...Txe8 før jeg slang inn 
35.g6! Mattrusselen hans er borte og 
nå er det min tur til å angripe. At jeg 
mangler et tårn betyr litt, men ikke 
så fryktelig mye.  35...d6 36.gxh7+ 
Kxh7 37.hxg7 Lxf3? I tidsnøden gjør 
vi nok begge en del feil. I frustrasjonen 
over å ha solgt skinnet før bjørnen var 
skutt, var han ikke i stand til å finne 
gode forsvarstrekk. 37...Kg8 var eneste 
sjanse og computeren min sier det 
bør ende i remis.  38.g8D+! Txg8 
39.Dh4+ Kg6 40.Sf4+? Jeg spiller 
heller ikke perfekt med kun et par 
minutter igjen på klokka på resten av 
partiet. 40.Tg1+ hadde vunnet mye 
lettere. 40...Kf7 Nå går svart ned i en 
liten storm av sjakker. 41.Dh7+ Ke8 
42.Te1+ Kf8 43.Se6+ Ke8 44.Sc5+ 
Kd8 45.Sxb7+ Lxb7 46.Lb6+ med 
matt i neste trekk. I don’t understand. 
What happened? sa motstanderen min 
til meg rett etter partiet. I really don’t 
know, sa jeg i det jeg fornøyd leverte 
resultatet til turneringslederen. 1-0   

Andreas Moen var til tider synlig merket av turens 
strabasser. Kanskje ikke så overraskende at han 
satte dronningen i slag i trekk 26! GM Jacob Aa-
gaard tok den, bukket og takket. (foto: BBJ)
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Andreas best i Barcelona
Med 30 dager med spilling var vi rime-
lig kjørte begge to. Planen var egentlig 
at vi skulle ta flyet til Barcelona og ta 
båten videre til Mallorca, før vi skulle 
returnere til Barcelona igjen. Dette 
ble imidlertid altfor ambisiøst, og det 
endte med at vi ble i Barcelona hele 
tida. Mesteparten av tida ble brukt til å 
sove, spise og drikke. Da vi endelig var 
uthvilte, var vi 100 % tuna inn på sjakk 
og klare for den store åpne turneringen 
i Barcelona.
Turneringen gikk bare sånn passe for 
meg, men Andreas derimot hadde 
virkelig fått opp dampen. Nok en gang 
hadde han gjort et kanonresultat og ville 
ta IM-napp med seier i siste runde.  Jeg 
var i ferd med å miste trua helt etter An-
dreas sin oppladning til det avgjørende 
partiet. Han kom lettere andpusten til 
spillelokalet 20 minutter for seint. Han 
hadde verken fått sove eller forberedt 
seg. PC’ene våre hadde streika og 
åpningsvalgene ble derfor tatt i blinde. 
Han slang ut russisk med sort (et litt 
rart åpningsvalg når man MÅ vinne) 
mot sin rutinerte motstander. Vel, av 
og til funker de rareste oppladningene; 
Andreas hamra inn en overbevisende 
seier. Du skulle sett det trøtte gliset 
hans etter runden!
Her kommenterer den nye IM-kandi-
daten et av sine originale og velspilte 
partier:

Koenig
Andreas Moen
Politiken cup i Danmark

1.e4 c5 2.f4?! a6!? Et interessant 
alternativ. Sorts objektivt beste trekk er 
nok 2...d5, men nå havner vi i hvertfall 
langt ut av teorien. 3.Sf3 b5 4.a4 Lb7 
5.axb5 Lxe4 6.bxa6 Sorts poeng var 
6.Sc3 axb5. 6...Lb7 7.Sc3 7.a7!? var 
jeg mer redd for. Til sammenligning fra 
partiet, vil hesten til slutt havne på a7 
i stedet for a6. Jeg tror dette er en liten 
forbedring for hvit. 7...Sxa6 8.Lc4 Sf6 
9.0–0 Til tross for sentrumsovertaket,  
har sort neppe mer enn utlikning her. 

Hvit har til gjengjeld 
best utvikling og etter 
f.eks. 9...g6 10.f5 får 
hvit et ubehagelig 
trykk. 9...d5 besvares 
med 10.Lb5+ 9...e6 
10.f5 Le7 11.fxe6 
fxe6 12.De2 12.d4!? 
12...Sc7! Med hes-
ten på c7, er det i 
noen stillinger mu-
lig å spille på d5-
planen på tross av 
den etterhengende 
e-bonden. Samtidig 
innebærer trekket en 
liten felle... 13.Txa8 
Lxa8 14.d4? Dette 
trekket ser veldig 
naturlig ut, men det 
er overraskende nok 
dårlig. Etter 14.d3 er 
det noenlunde like 
sjanser. 14...Lxf3! 
Et trekk man ellers 
aldri vil gjøre, men 
det er helt konkret 
begrunnet. Sort vinner bonden på d4 og 
som vi skal se er det ganske ubehage-
lig å vinne den tilbake.  15.Dxf3 cxd4 
16.Se2 d5 17.Lb3 0–0 18.Sxd4 Lc5 
19.Le3 Se4 20.De2 Txf1+ 21.Dxf1
XIIIIIIIIY
8-+-wq-+k+0
7+-sn-+-zpp0
6-+-+p+-+0
5+-vlp+-+-0
4-+-sNn+-+0
3+L+-vL-+-0
2-zPP+-+PzP0
1+-+-+QmK-0
xabcdefghy
Så langt hadde jeg sett da jeg spilte 
12...Sc7. Sort har et ubehagelig press i 
diagonalen. Men e5 er foreløpig ingen 
trussel pga. Sf5. Sort må først spille g6 
og evt Kh8. Hvis hvit får tid til å spille 
c3 står han ok.  21...Db8! Dronningen 
blir med på moroa. Trekket hindrer c3 
og planlegger Db6, ”piling up the pres-

sure” som det sikkert heter i bøkene.   
22.Dd3 Db6 22...Da7? 23.g3 Da1+ 
24.Kg2 Dxb2 25.Sxe6+- 23.Kh1 Kh8 
med planen g6 og e5.  24.c4 e5 25.Sf5 
25.Sc2 var eneste trekk. Sort har en 
rekke spennende muligheter her, men 
hvit kan fortsatt kjempe videre. ”Kan-
didattrekkene” var 25....Dg6, Df6 eller 
Lxe3. Etter Sf5 er partiet i realiteten 
over. 25...g6 26.Lxc5 Dxc5 27.De3 
gxf5 28.Dxc5 Sxc5 29.Lc2 Se4 
30.cxd5 Sxd5 31.Lb1 Sd6 32.Kg1 
Kg7 33.Kf2 h6 34.La2 Sb4 35.Lb1 
Kf6 36.Kf3 Kg5 37.g3 Sc4 38.Ke2 
Sxb2 39.Kd2 e4 40.h3 h5 41.g4 hxg4 
42.hxg4 Kxg4 0-1

Nå er vi hjemme igjen. Blakke, men 
vi har fått noen fine minner. Andreas 
nådde begge målene sine; 2350 i rating 
og IM-napp. Jeg tjente noen ratingpoeng 
og ofra en haug av offiserer.       

     

Med to GM-napp allerede i boks og tittelen innefor 
rekkevidde var Torbjørns klare mål et siste napp og 
fler elopoeng. De ustyrlige stillinger var dog tett på

å ta kontrollen fra han, også. (foto: Ole Valaker)
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Oppgave 1
Kurnosov - Simen Agdestein
Arctic Chess Challenge 8. runde
XIIIIIIIIY 
8-+-+rmk-+0 
7+-zp-+ptrQ0 
6-zp-zp-vl-sN0 
5zp-+-+-wq-0 
4-+-+PtR-+0 
3+PzP-+-zP-0 
2P+-+-+-zP0 
1+-+-+R+K0 
xabcdefghy
37.Txf6! Vinner en offiser. 37...Dxf6 El-
ler  37...Txh7 38.Txf7+ Txf7 39.Txf7#. 
38.Dh8+ Ke7 39.Dxe8+ 1–0

Oppgave 2
Kurnosov - Johannes Kvisla
Arctic Chess Challenge 2. runde
XIIIIIIIIY 
8r+nwq-trk+0 
7+-+l+pvlp0 
6p+-zp-+p+0 
5+-+Nzp-+-0 
4R+-snP+-+0 
3+N+-vLPzP-0 
2-zPPwQ-+LzP0 
1+-+R+-mK-0 
xabcdefghy
Turneringsvinneren dro her full fordel 
av det fine samspillet mellom hvits 

Sd5 og Le3 pluss Dd2. 21.Sxd4! Lxa4 
Johannes velger å ’syne’ hvits offer. Godt 
det samme, for etter  21...exd4 22.Txd4 
Lxd4 (22...Tb8 23.Tb4) 23.Lxd4 f6 
hadde Kurnosov uansett ennå en taktisk 
poeng med  24.Sxf6+! Txf6 25.Lxf6 
Dxf6 26.Dd5+ og hvit vinner Ta8 og 
partiet. 22.Lg5 f6 Alternativt  22...Dd7 
23.Sf6+ Lxf6 24.Lxf6 og trusselen 
Dh6 er avgjørende. 23.Se6 De8 23...
Dd7 Eller  24.Sxf8 Kxf8 25.Sxf6 med 
avgjørende fordel da hvit både har 
merbonde og fortsatt angrep. 24.Sxg7 
Kxg7 25.Lh6+ Kg8 26.Sc7 Dd7 
27.Sxa8 Tf7 28.Da5 Lxc2 29.Tc1 
Da7+ 30.Kh1 1–0

Oppgave 3
Nicolai Getz - Henrik Sjøl
Arctic Chess Challenge 4. runde
XIIIIIIIIY 
8-+k+-+r+0 
7zpq+-+-+l0 
6-+-+pzp-zp0 
5+-+-vLp+n0 
4-+-+-+rzP0 
3+-zPL+QzP-0 
2PzP-+-zP-+0 
1+-+RtR-mK-0 
xabcdefghy
Etter en dronningavbytning på b7, bør 
Hvit nok kunne vinne slutspillet, men 
Nicolai Getz fant en klassisk snarvei 
til seieren med .... 28.La6! Dxa6 
29.Da8 matt. 1-0

Oppgaver 4
S. Kasparov - Pål Røyset
Arctic Chess Challenge 5. runde
XIIIIIIIIY 
8-+-tR-+-+0 
7+-+-wqp+k0 
6-+-+-+pzp0 
5+p+-tr-+-0 
4-zPlwQ-+N+0 
3+-zP-+-+P0 
2-+-+r+P+0 
1+-+-+-tRK0 
xabcdefghy
Etter å ha vært presset i et spennende 
midtspill, håpet Pål Røyset (sort) nå 

på at hvits skulle ta kvaliteten med 
Sxe5, noe som ville gi sort brukbare 
remissjanser. Russeren med det vel-
kjente etternavn fant imidlertid noe 
mye bedre... 43.Te8! Det uventede 
poenget er at etter 43...Dxe8 44.Sxf6+ 
Kh8 (eller Kg7) 45.Sxe8 er tårnet på 
e5 bundet. Det beste Pål Røyset kan 
få er derfor 45...T2e4 46.Dd2 Txe8 
47.Dxh6+ som hvit nøkternt sett bør 
vinne i lengden. 1–0

Oppgave 5
Frode B. Jæger - D. Reynolds
Arctic Chess Challenge 5. runde
XIIIIIIIIY 
8r+-+k+-tr0 
7zp-+pwq-zp-0 
6-zp-+-zp-+0 
5+-zp-+-+p0 
4-sn-+-zP-zP0 
3+-wQ-zP-+-0 
2PzP-+-zP-sN0 
1+K+R+-+R0 
xabcdefghy
21...De4+ 22.Ka1 Sc2+ 23.Kb1 
Sb4+ 24.Ka1 Sc2+ 25.Kb1 Se1+! 
Etter 26.Ka1 Dxh1 er Sh2 ’fanget’ 
hvorfor sort får et helt tårn i over-
skudd. 0–1

Oppgave 6
Likavsky - Malakhatko
Arctic Chess Challenge 4. runde
XIIIIIIIIY 
8-+-+-trk+0 
7+pvl-+-zp-0 
6-+P+q+r+0 
5+-+P+-+-0 
4-+-zP-+-+0 
3+-+Q+pzP-0 
2-+-+-zP-+0 
1+R+RvL-mK-0 
xabcdefghy
38...Dh3 39.Df1 Dh5! Med trusse-
len 39...Th6 hvilket tvinger hvit til ... 
40.Ld2 Txg3+! 40...Txg3+ 41.fxg3 
Lxg3 og bare Df2 kan forhindre at hvit 
går mat etter Dh5-h2-h1.  0–1

Oppgavene står på side 16.

Flotte trebrikker til klubber og 
privatpersoner. Kan brukes i alle 
typer turneringer. Nesten prikklike 
de klassiske Staunton-brikkene.

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 195,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41
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Annonsér i Norsk Sjakkblad

Medlemsbladet Norsk Sjakkblad 
utkommer seks ganger i året og sen-
des direkte til alle som er innmeldt 
i Norges Sjakkforbund.

Annonsepriser for 2008

Side 1-side ½-side ¼-side
Vanlig  2800,-  1600,- 1000,- 
Omslag1  3400,-  1800,-
Bakside 4000,- 2200,- 
1 Gjelder sidene 2 og 51.

For rene turneringsannonser gis 
50 % avslag på ovennevnte priser.

For turneringer som inngår i Norges 
Grand Prix gjelder prisene:
 1-side ½-side ¼-side
 1100,-  600,-  350,- 

1

Fyller du 60 i år?
Arbeidet til NSFs seniorutvalg gir resultater. 
Flere og flere tidligere aktive deltar nå i VM, EM og Nor-
disk individuelt og, ikke minst, på ett av våre lag i EM. 

Alle som fyller 60 år i 2008 kan delta i 2009. 

Følg med på vår seniorside 
http://www.sjakk.net/Seniorer.htm

Send din e-mail til: richard@wicklund-hansen.no 
og vi holder kontakten. 

hilsen Seniorutvalget 



48  

NVGP-stillingen
Slutstilliing 2008/09

Oversikten omfatter 16 turneringer. 
Statistikk etter 16 (9 langsjakk/4 
hurtigsjakk/3 lyn-sjakk) med til sammen  
464 unike deltagere (416/181/71).

Klasse Mester 
1 Lars Even Andersen, Black K. 66
2 Bjørn  Tiller 60
3 Joachim Thomassen, Moss 60
4 Christian Laverton, Trond 56
5 Timmie Nygaard, Porsgrunn 52

Klasse 1
1 Tor Botheim, 1911 77
2 Timmie Nygaard, Porsgrunn 71 
3 Audun Kvam, Lørenskog 70
4 Christian Laverton, Trond 59
5 Helge Theting, Kragerø 53

Klasse 2
1 Timmie Nygaard, Porsgrunn 71
2 Markus Moripen, Nordstrand 87
3 J. Suntharalingam, OSS 86
4 Gregor Taube, 1911 81
5 Christian Laverton, Trond 80

Klasse 3 
1 Gregor Taube, 1911 115
2 Markus Moripen, Nordstrand 110 
3 Erlend Gaustad, Elverum 90
4 Odd Ristesund, Kampen 87
5 Alexander Berezkin, Trondh. 71

Klasse 4
1 Johan Salomon, Nordstand 120
2 Samuel Riiser, OSS 86
3 Torgeir Kjøita, 1911 75
4 Bent Hestad, Trondheim 72
5 She. Amarapala, Lørenskog 63

Klasse 5
1 Samuel Riiser, OSS 110
2 Daniel T. Rødvik, OSS 84
3 She. Amarapala, Lørenskog 83
4 Martin E. Brodshaug, OSS 68
5 Erik Botheim, 1911 60

Norske Vandrerhjem 
Grand Prix

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

7. Sarpsborg SK høstlyn
Gruppe A (32 deltakere) 1. Bjørn Tiller, OSS 22/24. 2. 
Markus Moripen, Nordstrand 16. 3. Hogir Talat, Fred-
riksstad 15.

8. Fredriksten-lynet
Gruppe A (32 deltakere) 1. Bjørn Tiller, OSS 25/28. 2. Lars 
Even Andersen, Black Knights 21. 3. Alexander Flaata, 
Black Knights 17.

9. SpareBank1 Nordvest Grand Prix
Gruppe A (12 deltakere) 1. Gudmund Farstad, Molde 
4.5/5. 2. Tor Wetle Hoem, Molde 4. 3. Ole Martin Wiig, 
Molde 3.5

11. Nordnes GP 2008
Gruppe A (26 deltakere) 1. Stig K. Martinsen, Fana 4/5, 2. 
Halvard Hagesæther, Bergens 4, 3. FM Geir Sune T. Østmoe, 
Porsgrunn 4, 4. Terje Karlsen, Nordnes 4.
Gruppe B (12 deltakere) 1. Sigve Haugsdal, Masfjorden 
4.5/5. 2. Jonas H. Rasmussen, Bergens 4. 3. Jostein 
Sørhus, Bergens 3½.

12. Kristiansand Open GP
Gruppe A (16 deltakere) 1. Lars Even Andersen Black 
Knights 4/5, 2. Sjur Ferkingstad, Sandnes 3½. 3. Helge E. 
Theting, Kragerø 3½.
Gruppe B (32 deltakere) 1. Gregor Taube, SK 1911 5/5. 
2. Fredrik B.
Jacobsen, Stavanger 4. 3. Knut Are Hansen, Kristiansand 
4.

13. Knut Brokstad Minneturnering
Gruppe A (28 deltakere) 1. 1. Tore Kolås, Trondheim 4.5/5. 2. Jon Kristian Haarr, Sandnes 4. 3. Kjell 
A. Lilleløkken Verdal 4.
Gruppe B (33 deltakere) 1. Erlend Gaustad, Elverum 4.5/5. 2. Alexander Berezkin, Trondheim 4. 3. 
Per Anders Hagen, Verdal 4.

14. Harstad Open
Gruppe A (16 deltakere) 1. Pål Røyset, Tromsø 4/5. 2. Kjell Ole Kristensen Narvik 3½. 3. Joachim 
Solberg, Alta 3½.
Gruppe B (30 deltakere) 1. Elise Forså, Tromsø 4½. 2. Lyberg A. Wang, Narvik 4. 3. Håkon T. Natvig, 
Sortland 3½.

15. OSS oktober hurtig-GP
Gruppe A (15 deltakere) 1. FM Joachim Thomassen, Moss 5/6. 2. FM Bjørnar Byklum, SOSS 5. 3. 
Vanja Cengija, OSS 4½.
Gruppe B (12 deltakere) 1. Jathavan Suntharalingam, OSS 5.5/6. 2. Christoph Anderl, Stjernen 4½. 
3. Gregor Tauge, SK 1911 4. 
Gruppe C (20 deltakere) 1. Erlend Pilø, Hamar 5/6. 2. Lars Oskar Hauge, OSS 5. 3. Johan Salomon, 
Nordstrand 4½.
16. Sandefjord GP
Gruppe A (38 deltakere) 1. FM Joachim Thomassen, Moss 4.5/5. 2. Carl Erik Horda, Caissa 4. 3. 
Thomas Nyland, Molde 4.
Gruppe B (38 deltakere) 1. Odd Frydendal, Ottestad 5/5 (!). 2. Jan Brix, Caissa 4½. 3. Helge Fjellestad, 
SK 1911 4.

17. TSSK hurtig-NVGP
Gruppe A (7 deltakere) 1. Christian Laverton, Trondheim 4.5/6. 2. Lasse T. Solbu, Trondheim 4½. 3. 
Anders Rundgren, Trondheim 4. 
Gruppe B (9 deltakere) 1. Erlend Gaustad, Elverum 5/6. 2. Anders S. Nordli, TSSK 4. 3. Rune Øistein 
Aas, TSSK 4.

Veteranen Bjørn Tiller (OSS) 
har vært på ’fisketur’ i årets 

NVGP og ligger godt ann 
med sine to førsteplasser.

(foto: BBJ)
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fra 12. september

Turnerings i nfo

November
7.-9. Eliteserien 1. kamphelg  NSF
7.-9. NSFs 1. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
7.-9.  Rallarsjakk’en II NVGP  NVGP Narvik SK
14.-16.  Sevland NVGP  NVGP Sevland SK
15. Bronstein Cup  NVGP Sotra Sk
15.-16.  Brønnøysund Hurtig GP   NVGP  Brønnøysund SK
16. Arnold J. Eikrems minnefond hurtig-GP  NVGP OSS
21.-23.  NM for ungdom (USF)   Tromsø SKU
28.-30. Bergen GP  NVGP Bergens SK
29.-30. AdventStjernen  NVGP  SK Stjernen

Desember
6.-7.  NSFs 2. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
10. Den Store Griseturneringen NVGP SMPOAÅ
12.-14. 4-landskampen for kadetter og juniorer  USF
14..  OSS desember hurtig-GP NVGP OSS
28.  Romjulsturneringen i Bergen  NVGP Bergens SK
29.- 7.1. Gjøvik Sjakklubbs 100 års jubileumsfestival NVGP Gjøvik SK 
29.- 2.1.  Gjøvik Grand Prix  NVGP Gjøvik SK
 
2009
Januar
3.-4. Åpne NM i hurtigsjakk  Gjøvik SK
9.-12. Lederseminar  USF
16.-18.  Eliteserien 2. kamphelg  NSF
16.-18. NSFs 3. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
31. Glitnir Blitz 2009 kvalifiseringer  NSF

Februar
6.-8.  NM for jenter (USF)
7. Glitnir Blitz 2009 finale
14.-15. NSFs 4. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
21 Ivar Berris minneturnering NVGP Stjørndal SK

Mars
14.-15. NSFs 5. og siste seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
21.-23.  Torghatten GP NVGP Brønnøysund SK
27.-29. Eliteserien 3. og siste kamphelg  NSF
27.-29. Kvalifisering til eliteserien

April
4.-13.  Det åpne NM  Arrangør søkes
24.-26.  KM individuelt  NSFs kretser

Juni
5.-7.6. NM for lokallag (USF)   Stavanger SKU

November
10.-11. Eliteserien 1. kamphelg NSF 
Info: NSF v/ Sjakkontoret
10.-11. NSFs 1. seriesjakkhelg 
Lokale arrangører
7.-9. Rallarsjakk’en
Info: Magnus Aanstad, e-post maa@
hin.no
14.-16. Sevland NVGP
Info: Lillian Levik Løndalen, e-post 
lia@karmoy.kommune.no
15. Bronstein Cup
Info: e-post klubbpost@sotrasjakk.no
15.-16. Brønnøysund Hurtig GP
Info:Odd A. Vedal od-vedal@online.no
16.11. Arnold J. Eikrems minne.
Info: Tarjei J. Svensen, tarjei@molde-
sjakk.net
21.-23.11. NM for ungdom (USF)
Info: USF på 22 15 12 41, sjakkfor@
online.no
28.-30.11. Bergen Grand Prix
Info: Erik T Gullaksen, Eirik.Gullak-
sen@bergen.online.no
29.-30. AdventStjernen
Info: Guttorm Andersen, e-post: gu-
tan@hotmail.com

Desember
6.-7.12. NSFs 2. seriesjakkhelg
10. Den Store Griseturneringen
Info: Tormod Ingul, smpoaa@bntv.
nomailto:smpoaa@bntv.no
12.-14. 4-landskampen 2008
Info: Sjakkontoret, tlf. 22 15 12 41
sjakkfor@online.no
14.12. OSS desember hurtig-GP
Info: Tarjei J. Svensen, tarjei@molde-
sjakk.net
28.12.  Romjulsturn. i Bergen
Info:Erik T Gullaksen, e-post  Eirik.
Gullaksen@bergen.online.no  
29.- 7.1. Gjøvik Sjakklubbs 100 års
Hans Olav Lahlum, e-post hanso.
lahlum@c2i.net
29.- 2.1.  Gjøvik Grand Prix
Hans Olav Lahlum, e-post hanso.
lahlum@c2i.net

Her angis kun kontaktinformasjon.
For ytterligere informasjon se:
www.sjakk.no/nsf/terminliste.htm
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Momo eller kam-
pen om tiden

Momo har i snart mange år forsøkt seg 
på den utholdenhetsidretten det er å 
kombinere sjakksatsing med familieliv. 
Legg 100% jobb til denne formelen, 
og det blir en uløselig ligning med for 
mange ukjente. 
Etter en vanlig arbeidsdag tar fami-
lien++ minst fire timer, og så må 
det nødtørftigste av husarbeidet gjøres. 
Normalt kan treningsøkten altså starte 
tidligst ti på kvelden. Og etter en slik 
hverdag, kjenner Momo ingen som 
har mye overskudd igjen til en kreativ 
innsats så sent.
I et par måneder har Momo fjernet 
jobb og nesten alt husarbeidet fra lig-
ningen og den består nå av barnepass, 
matlaging og sjakktrening.  Tre kjente 
faktorer...trodde jeg. Men, det å ta seg 
av barnet ekspanderte i nye, ukjente di-
mensjoner. Så, Momo har erkjent at før 
barna er selvkjørte - bokstavelig talt - så 
blir det ikke mye plass til trening. 
Men spilling i helgene passer jo godt? 
Da kan det kreative gjøres tidligere på 
dagen, og familielivet kan tilfredsstil-
les på kvelden. Bortsett fra at helga 
er jo de dagene da vi skal gjøre alt vi 

ikke rekker å gjøre i resten av uka, og 
dessuten bør vi dekke søvnmangelen. 
Igjen dukker prioriteringsdilemmaet 
opp. Jeg klarer fint å spille sjakk i stedet 
for å vaske klær, men skal jeg ta med 
barna i svømmehallen eller dekke 
mine egne, egoistiske behov og delta 
på en turnering? 

Sukk, uløselig
De er kanskje mest fonuftige de som 
forlater brettet tidlig i tyveårene og 
kommer tilbake ti kilo tyngre og femten 
år eldre. Men, Momos forhold til spillet 
er så sterkt, at vi kan ikke ta sjansen 
på en adskillelse. Kanskje vi møter 
andre fristelser. Vi velger heller å leve 
i et hat-kjærlighetsforhold.
Momo fortsetter kampen om tiden, og 
håper unge studenter med få forplik-
telser setter pris på tiden som aldri 
kommer tilbake.
   Momo

Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 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 2008 via klubb
Voksen kr 380 
Junior/kadett kr 190
Lille- og miniputt kr 95 
Direkte medlemsskap i Norges 
Sjakkforbund koster i 2008 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
Harald Furnes (SK 1911)
Tlf: p, m. 
E-post: haraldada@yahoo.com

Eliteutvalgsleder 
Hans Krogh Harestad (SOSS)
Tlf: 402 24 520m
E-post: hanskrogh@hotmail.com

Styremedlem uten portefølje 
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
Tlf: 22 43 69 44p, 924 33 907m 
e-post: jan_oyvind.johansen@getmail.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

Et lite ...

Nødskrik fra Elo-komiteen

Som det er angitt i NSb 
3/2008 skal turnerings-
rapporter sendes til 
turneringsrapport@sjakk.no

Vi blir stadig ”plaget” av at rapporter i 
tillegg sendes til andre adresser, og at 
en rapport sendes i både to, tre og opp 
til fire eksemplarer.
Dette er helt unødvendig.
Når man sender til ovennevnte adresse 

kommer rapporten til alle som har 
behov for den, bl.a. undertegnede og 
sjakkontoret. 
Så vær så snill å sende til kun én e-
postadresse, den ovennevnte. 
Denne ligger også inne i Turneringsser-
vice 6, så hvis man benytter opsjonen 
i TS kommer rapporten til riktig(e) 
sted(er).
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Pris: kr. 25,–

Rullebrett i plast og tøy. Krøller 
lite. Brune og hvite ruter, med 
koordinater. Veldig fint til 
skolesjakk.

Størrelse: 50x50 cm

Fine plastbrikker i normal størrelse. 
Passer til privatpersoner og skolesjakk.

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 50,–

til å ha et sett brikker i

Meget pen og praktisk tøypose med 
USF-logo. Passer både for lokallag 
og privatpersoner. Finnes i lilla.

Pris: kr. 20,–

Flotte trebrikker til klubber og 
privatpersoner. Kan brukes i alle 
typer turneringer. Nesten prikklike 
de klassiske Staunton-brikkene.

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 195,–
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