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BLI
VERDENSMESTER

I DIN RATINGRUPPE

ACO World Amateur Chess Championship 2013
11. - 20. mai 2013, Kreta (Hellas)
9 runder, 90 min/40 trekk + 30 min + 30 sek pr trekk
Pengepremier: 5000 EURO (21 premier)
7 Grupper: A: 2201 – 2400  B: 2001 – 2200 C: 1801 – 2000  
D: 1601 – 1800  E: 1401 – 1600  F: 1201– 1400  G: 0 (uratet) – 1200

9 netter i 4**** luksushotell Aquis Arina Sand 
All Inclusive (frokost, lunsj, middag, snacks og alle drikkevarer)
Privat hotellstrand
Gratis internett

Pris per person i dobbeltrom 599 EUR
Pris pr person i enkeltrom 799 EUR
Pris per person i tremannsrom 549 EUR

Mer informasjon på  www.amateurchess.com
For påmelding, send e-post til crete@amateurchess.com

NorskSjakkBladet:Layout 1  16.10.2012  18:03  Seite 1

 

Velkommen til en ”Landsturnering i særklasse”  
Landsturneringen 2013 Sjakk-NM på Lillehammer blir fest-
dager som du og familien helst ikke bør gå glipp av. Vi kan love 
spilleforhold og omgivelser i toppklasse på Radisson Blu             
Lillehammer Hotel, og både NM-hotellet og andre steder i 
nærheten gir gunstige overnattingstilbud. Ta med både klubb-
kamerater og familien til feriebyen Lillehammer! 
 
START FORBEREDELSENE nå til sommerens sjakkfest, ved å mel-
de deg på og bestille overnatting. Du finner alle opplysninger på 
hjemmesiden www.sjakknm2013.no. Tidlig i november er vi 
allerede 160 påmeldte, så dette blir stort!  
 

SJAKKLEIREN for barn og unge 8—16 år er også tilbake på pro-
grammet, som et tilbud til unge deltagere med eller uten fore-
satte som er med til Lillehammer. Leirinvitasjonen ligger på 
hjemmesiden! 
 

ALL INFORMASJON gis også fra arrangøren Øystein Brekke, 
email: post@sjakkbutikken.no, tlf. 32821064, mobil 91189190. 
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SEIERSREKKEN
2007  Biel
2008  Wijk aan Zee
2008  Baku 
2008  Foros
2009  Nanjing 
2009  London
2010  Wijk aan Zee 
2010  Bazna 
2010  Nanjing 
2010  London
2011  Medias 
2011  Biel 
2011  Sao Paulo/Bilbao
2011  Moskva
2012  Moskva
2012  Sao Paulo/Bilbao 

Superseier nummer 16
Etter en forrykende 
avslutning tok Mag-
nus Carlsen pokalen 
i Masters – hans 
sekstende triumf i 
en superturnering.

Av Torstein Bae

Neppe noen god idé. Dét var den 
alminnelige oppfatning for 150 
år siden om turneringer der alle 
deltakere spiller mot hverandre. 
Hvorfor skulle de som var ute 
av seierskampen fortsatt yte 
sitt beste – eller fortsette i det 
hele tatt? Da Adolf Anderssen 
vant sju partier i London 1851 
(den første store turnering med 
berger-system) kastet resten av 
feltet inn håndkleet.

Likevel var det snart systemene 
med matchspill som var slått ut, 
og fra 1860 har verdenseliten 
gjort opp med spill alle-mot-alle. 
Noen mestere har dominert 
stort i “superturneringene”, i 
senere tid Anatolij Karpov og 
Garry Kasparov. Allerede som 
21-åring sto Kasparov med to 
førsteplasser, Karpov med én. 
Magnus Carlsen er ferdig med 
nummer 16.

Begredelig start
Triumfen i årets Masters-tur-
nering satt langt inne. Etter 
første halvdel var den italienske 
kometen Fabiano Caruana i klar 
ledelse. Så snudde det. 

“Pausen på åtte dager mel-
lom de første fem rundene og 
avslutningen, gjorde at Bilbao-
delen føltes som en helt ny

turnering. Og det så definitivt slik ut 
også”, skrev Magnus Carlsen på sin blogg 
etter at dramaet var over. Da hadde han 
vendt nedtur til suksess, slik han har gjort 
så mange ganger tidligere.

Starten ble den verst tenkelige. Magnus 
Carlsen kom til Sao Paulo proppfull av 
selvtillit, etter to år med store prestasjoner. 
Nå var det en amerikansk-italiensk opp-
komling som skulle få passet påskrevet.

Caruana – Carlsen
Runde 1
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+R+-+&

5+-+p+-+p%

4-trpzPlzPpvL$

3+-+-+-zP-#

2-+PmK-+-mk"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Magnus Carlsen (svart) vant en bonde 
nokså tidlig, og har presset for seier hele 
partiet. Svart har fortsatt initiativet, for 
eksempel 79.Th6? Tb2 og svart vinner. 
Caruana tar i bruk drastiske virkemidler.

79.Txe4!? Rent objektivt er ikke offeret 
godt, men med liten tid klarer ikke Mag-
nus å finne de riktige trekkene. 

79...dxe4 80.f5 Kg2 

Etter 80...Tb2! 81.f6 Kg2! 82.f7 Tb8 ser 
det ut til at svart trekker det lengste strået. 

81.Ke3! Tb2 For sent. Nå var 81...Tb1 
nødvendig, for å tvinge hvit til å bruke 
tid på Kxe4.  

82.d5! Brått er det hvit som vinner. 

82...Txc2 83.d6 c3 84.d7 Td2 85.d8D 
Txd8 86.Lxd8 h4 87.gxh4 g3 88.f6 c2 
89.Kd2 e3+ 90.Kxc2 e2 91.La5 Carlsen 
ga opp. 1–0  

(Alle foto fra Masters: Arrangøren)



5

Allerede som 21- 
åring sto Kasparov 
med to førsteplasser, 
Karpov med én. Mag-
nus Carlsen er ferdig 
med nummer 16.

Snuoperasjon
Seksten triumfer på øverste nivå har 
ikke kommet uten motganger. Magnus 
Carlsen har få likemenn når det gjelder 
å reise seg etter et tap. De færreste – fra 
hobbyspilleren til stormesteren – klarer 
å akseptere at det må bli noen nederlag 
når man går hardt for seier. Søvnløse 
netter med negative tanker ligger ikke 
for lommedølen. Dagen etter slo han 
tilbake mot spanjolenes ener Fransisco 
Vallejo.

Vallejo – Carlsen
Runde 2
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6p+-mk-+l+&

5+p+-+-zpp%

4-sN-zp-+-+$

3+P+-+PzP-#

2P+-+-+P+"

1+-mK-+-+-!

xabcdefghy

Ville det, ønske det, men klare det...
Vallejo er selvfølgelig fornøyd med 
poengdeling mot verdenseneren. Han 
har klart å bytte mange brikker, men på 
veien har svart fått et lite overtak. Carl-
sen slår nå til med et sterkt bondeoffer. 

32...h4! 33.gxh4 gxh4 Nå kan hvit slå 
a6-bonden eller la det være. Like ille blir 
det uansett. 

34.Sxa6 Eller 34.Sc2 Lxc2! 35.Kxc2 
Ke5! 36.Kd3 Kf4! 37.Kxd4 Kg3 38.Ke4 
Kxg2 39.f4 h3 og svart får dronning først. 

34...Ld3! Sikter seg inn på den svake 
g2-bonden, som ble fastlagt gjennom 
h5-h4. Når g-bonden forsvinner, har 
svart to sterke fribønder. 

35.Sb4 Lf1! 36.Kd2 Lxg2 37.Ke2 Og 
så den avgjørende finessen:
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-mk-+-+&

5+p+-+-+-%

4-sN-zp-+-zp$

3+P+-+P+-#

2P+-+K+l+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

37...Lh3!! Løperen står perfekt på f5, 
der den understøtter begge fribønder. 

38.a4 Lf5! 39.axb5 d3+! Hvis hvit 
slår bonden, går svarts siste bonde til 
ny dronning. 40.Ke3 h3 41.Sxd3 Lxd3 
Hvit ga opp. 0–1

Beste trekk hver gang
Tre remiser rundet av første etappe 
for Carlsen, som dermed sto på femti 
prosent. En skuffelse. Hos Caruana gikk 
smilet nesten rundt, etter tre seire og to 
remis. Også Levon Aronjan, andremann 
på rankinglisten, kunne være godt 
tilfreds: Med én vinst og fire halvpoeng 
nærmet han seg Carlsen på ratinglisten. 

Andre halvdel ble en ganske annen his-
torie. I revansjeoppgjøret mot Caruana 
tok Carlsen frem sitt aller farligste vå-
pen: ekstremt presist spill i avklarte 
stillinger. Gang på gang finner han det 
aller beste trekket. Forskjellen til nest 
beste trekk kan være mikroskopisk, 
men når man legger sammen ti og tjue 
trekk blir en ørliten fordel til et klart 
overtak og til slutt seier. 

Hva gjør Magnus Carlsen til verdens beste sjakkspiller?

- Han er verdens beste sjakkspiller fordi han har en 
intuisjon, en naturlig følelse for spillet, som ingen 
andre er i nærheten av. Det er ikke tilfeldig at han gang 
på gang viser at han ikke trenger dype forberedelser for 
å være best. Han får en stilling, og utspiller motstan-
deren fordi han har den beste forståelsen.
 
For øvrig kan jeg ikke forstå hvordan det er mulig å ha 
en så dyp forståelse, men det er en annen ting. Han er 
trolig skapt for spillet!

Kjetil A. Lie, stormester og tidligere sekundant 
for Magnus Carlsen. (Foto: Tore Hansen)
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VERDENSRANKINGEN 
ETTER MASTERS
1. Magnus Carlsen NOR  2848
2. Levon Aronjan ARM  2816
3. Vladimir Kramnik RUS  2795
4. Tejmour Radjabov AZE  2788
5. Fabiano Caruana ITA 2787
6. Vishy Anand IND   2775
7. Sergej Karjakin RUS  2775 
8. Veselin Topalov BUL  2765
9. Aleksander Grisjtsjuk RUS  2765
10. Gata Kamsky USA  2763

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana
Runde 6
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6 4.Sgf3 
Sc6 5.c3 Ld6 6.Le2 0–0 7.0–0 
a5 8.Te1 e5 9.exd5 Sxd5 10.Sc4 
Te8 11.Lf1 Lg4 12.h3 Lh5 13.g3 
Sb6 14.Sxb6 cxb6 15.Lg2 b5 
16.a4 b4 17.Le3 Lc7 18.Db3 h6 
19.Dc4 bxc3 20.bxc3 e4 21.dxe4 
Lxf3 22.Lxf3 Se5 23.De2 Sxf3+ 
24.Dxf3 Dd3 25.Kg2 Dxe4 26.Ld4 
Dxf3+ 27.Kxf3 b6 28.Tab1 Tac8 
XABCDEFGHY

8-+r+r+k+(

7+-vl-+pzp-'

6-zp-+-+-zp&

5zp-+-+-+-%

4P+-vL-+-+$

3+-zP-+KzPP#

2-+-+-zP-+"

1+R+-tR-+-!

xabcdefghy

Stillingen bør være remis. Likevel er 
Caruana nærmest sjanseløs. 

29.Te4 g6 30.g4 Kf8 31.h4 Txe4 
32.Kxe4 Te8+ 33.Kd3 Te6 34.Le3 
Kg7 35.Tb5 Ld8 36.h5 Td6+ 37.Kc4 
Tc6+ 38.Kd5 Te6 39.Ld4+ Kf8 
40.f4 Lc7 41.f5 Td6+ 42.Ke4 Tc6 
43.Tb1 Ke8 44.hxg6 fxg6 45.Th1 

XABCDEFGHY

8-+-+k+-+(

7+-vl-+-+-'

6-zpr+-+pzp&

5zp-+-+P+-%

4P+-vLK+P+$

3+-zP-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

Den svarte h-bonden er meget svak, 
og hvit har dessuten klart mer aktive 
brikker. Caruana er utspilt etter alle 
kunstens regler. 

45...Kf7 46.Kd5 Td6+ 47.Kc4 gxf5 
48.gxf5 Ld8 49.f6! Lxf6 50.Txh6 
Le7 51.Txd6 Lxd6 52.Kb5 Ke6 
53.Lxb6 Kd7 54.c4 Kc8 55.Lxa5 
Kb7 56.Lb4 Lf4 57.c5 Ka7 58.c6 Kb8 
59.a5 Ka7 60.a6 Ka8 61.Lc5 Lb8 
62.Kc4 Lc7 63.Kd5 Ld8 64.Ke6 Lc7 
65.Kd7 La5 66.Le7 Svart ga opp. 1–0

Knuste Anand
Dagen etter fikk Vallejo på pukkelen for 
andre gang. To partier i Europa var alt 
som skulle til: Carlsen var kommet á 
jour med Caruana.

Hva gjør Magnus Carlsen til verdens beste sjakkspiller?

- Rent sjakkteknisk er det lite som skiller de 10-15 
høyest rankede spillerne i verden. Det som gjør ham 
til Alfa-hannen, er seiersviljen og en utrolig sterk 
kamppsyke. 

- I så måte syns jeg det blir tøvete når folk snakker om 
hans utrolige “sjakktalent”. Jeg vil heller si at han har 
et unikt konkurransetalent som ville gjort ham til en 
vinner i en rekke andre sporter og spill. 

Einar Gausel, stormester.  
(Foto: Calle Erlandsson)
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Et hvilkeskjær i runde åtte, så duellen 
mot Vishy Anand. Verdensmesteren mot 
verdenseneren. Det ble en forestilling 
av de sjeldne.

“Det var bare mitt andre parti mot 
Vishy Anand i 2012, og jeg så virkelig 
frem til dagens oppgjør. Siciliansk 
3.Lb5 gir hvit mer terreng og poten-
sielle fordeler på lang sikt. Anands 
energiske d5! så ut til å løse noen av 
hans problemer, men da han tillot e5! 
fulgt av e6! ble det ganske vanskelig. 
Jeg hadde et sterkt initiativ for den 
ofrede bonden, og etter Sh3 tror jeg 
stillingen rett og slett er vunnet. Som 
jeg forventet ga Anand opp allerede i 
trekk 30.  Han var fullstendig bundet 
opp, med for mange svakheter til å 
ha noen realistisk sjanse til å redde 
partiet.” (Magnus Carlsen)

Magnus Carlsen - Vishy Anand
Runde 9
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Ld7 
4.Lxd7+ Dxd7 5.c4 Sf6 6.Sc3 g6 
7.d4 cxd4 8.Sxd4 Lg7 9.f3 Dc7 10.b3 
Da5 11.Lb2 Sc6 12.0–0 0–0 13.Sce2 
Tfd8 14.Lc3 Db6 15.Kh1 

XABCDEFGHY

8r+-tr-+k+(

7zpp+-zppvlp'

6-wqnzp-snp+&

5+-+-+-+-%

4-+PsNP+-+$

3+PvL-+P+-#

2P+-+N+PzP"

1tR-+Q+R+K!

xabcdefghy

15...d5! 16.Sxc6! Svart står best hvis 
bonden slås: 16.cxd5 Sxd5! 17.exd5 
Txd5 og Anand vinner tilbake offiseren 
med fordel. 

16...bxc6 17.De1 Tdc8?! 18.e5! Se8 
XABCDEFGHY

8r+r+n+k+(

7zp-+-zppvlp'

6-wqp+-+p+&

5+-+pzP-+-%

4-+P+-+-+$

3+PvL-+P+-#

2P+-+N+PzP"

1tR-+-wQR+K!

xabcdefghy

19.e6! fxe6 20.Sf4 Lxc3 21.Dxc3 d4 
22.Dd2 c5 23.Tae1 Sg7 24.g4 Tc6 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zp-+-zp-snp'

6-wqr+p+p+&

5+-zp-+-+-%

4-+Pzp-sNP+$

3+P+-+P+-#

2P+-wQ-+-zP"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

25.Sh3! Se8 26.Dh6 Sf6 27.Sg5 d3 
28.Te5 Kh8 29.Td1 Da6 30.a4 Svart 
ga opp. 1–0

Hva gjør Magnus Carlsen til verdens beste sjakkspiller?

- Noen ganger føler 
du deg som en for-
sker, noen ganger 
som en kunstner og 
noen ganger som en 
idiot. 

Vishy Anand etter 
partiet mot Carlsen

- Jeg vil si at den viktigste faktoren (bortsett 
fra det temmelig opplagte enorme talentet 
for sjakk) er hans ønske og vilje til å spille 
på vinst i hvert eneste parti, så hardt som 
overhodet mulig.

Peter Svidler, verdensstjerne og  
nummer 16 på verdensrankingen.

7
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CHESS MASTERS FINAL
1. Magnus Carlsen  17
2. Fabiano Caruana  17
3. Levon Aronjan  11
4. Sergej Karjakin  10
5. Vishy Anand  9
6. Francisco Vallejo  6
(3 for seier, 1 for remis)

Verdensmesteren svarte på en ny skuf-
felse med galgenhumor. Etter siste runde 
ble Anand spurt om han føler seg som 
sportsmann, forsker eller kunstner. “Du 
føler deg alltid som en sportsmann. Noen 
ganger føler du deg som en forsker, noen 
ganger som en kunstner og noen ganger 
som en idiot.”

Verdens beste
Magnus Carlsen avsluttet med remis mot 
erkerivalen Levon Aronjan. Ved veis ende 
sto Carlsen og Caruana med 17 poeng, 
milevis foran resten av feltet. Lynsjakk-
matchen for å kåre vinneren av Masters 
2012 etterlot ingen tvil om hvem som er 
klodens beste sjakkspiller for tiden. Su-
perseier nummer 16 var på plass. Det blir 
ikke lenge til neste... og neste, og neste. 

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana
Omspill, lynsjakk
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.g3 b6 4.Lg2 Lb7 
5.De2 d6 6.d4 cxd4 7.Sxd4 Sf6 8.0–0 
Sbd7 9.Td1 a6? 10.e5! Lxg2 11.exf6! 

Hva gjør Magnus Carlsen til verdens beste sjakkspiller?

- Magnus har mange sterke egenskaper som totalt gjør 
han til verdens beste sjakkspiller. 

- Han har god hukommelse, etter det jeg har hørt fra 
andre. Han er svært praktisk som spiller, bra tids-
forbruk blant annet, og behersker alle spillets faser  
særdeles godt.

- Han våger til forskjell fra en del andre toppspillere å 
prøve en mengde ulike åpninger, noe som gjør at han 
kan overraske og ha sjansen til å spille på vinst også 
med svart. Han er en fighter!Emanuel Berg, stormester.  

(Foto: Calle Erlandsson)

XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7+-+n+pzpp'

6pzp-zppzP-+&

5+-+-+-+-%

4-+-sN-+-+$

3+-+-+-zP-#

2PzPP+QzPlzP"

1tRNvLR+-mK-!

xabcdefghy 

Etter bare 11 trekk er Caruana fortapt. 
Hvis løperen går til b7 følger Sxe6, og 
11...Ld5 12.c4 hjelper ikke. 

11...Lh3 12.Dh5! Dxf6 13.Dxh3 Carl-
sen har vunnet offiser, og Caruana gir 
snart opp den håpløse kampen. 

13...Le7 14.Sc3 Dg6 15.Sc6 Se5 
16.Sxe7 Kxe7 17.Lf4 1-0

8
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Velkommen til Det åpne NM og andre turneringer på Fagernes: 
 

Suveren påskeferie for sjakkfolk! 
Den tredje utgaven av Norsk Sjakkfestival på sjakkhotellet Quality Hotel 
& Resort Fagernes følger opp suksessen fra tidligere, med et allsidig pro-
gram, glimrende spilleforhold, deilig mat og forbausende rimelige priser. 
 

Sjakkprogrammet inneholder flere turneringer som gir fine utfordringer til alle 
spillere fra stormestere til nesten-nybegynnere. I tillegg er det blant annet 
GM– og andre sjakkforedrag på kveldene og et morsomt påskeskirenn! 

■ QUALITY HOTEL & RESORT FAGERNES tilbyr gunstige sjakkpriser til festiva-
len: Helpensjon med overnatting, frokost, lunsj og middag, per døgn: I enkeltrom  
kr 890, i dobbeltrom kr 740, i 3-sengsrom kr 630, i 4-sengsrom kr 560. 
Rom og frokost: I enkeltrom kr 690, i dobbeltrom kr 540, i 3-sengsrom kr 430,  i   
4-sengsrom kr 360. Mer informasjon: www.fagernes-hotel.no  
Bestilling til email: fagernes@choice.no med kode ”Sjakk” eller tlf. 61 35 80 00. 
 

Se ellers festivalens hjemmeside:  
http://festival.sjakkweb.no/ 

■ FAGERNES CAMPING ligger 600 
meter fra sjakkhotellet og har et godt 
utvalg av leiligheter og vinterisolerte 
hytter i ulik størrelse og standard.  
Se www.fagernes-camping.no.  
Email: post@fagernes-camping.no 

FESTIVALENS GODE OVERNATTINGSTILBUD: 

KORT OM TURNERINGENE: 
■ DET ÅPNE NM Gruppe A, søndag 24. – søndag 31. mars (fra 
palmesøndag til 1. påskedag). GM-kvalifiserende 9 runder, 
åpen for alle spillere med norsk rating eller FIDE-rating minst 
1750. Frammøte søndag innen kl 1630. Det er mulig å velge 
bort på forhånd én runde 1—7 med walk-over-remis.  
■ DET ÅPNE NM Gruppe B og C, onsdag 27. – søndag 31. 
mars. 7 runder. Gruppe B for spillere med rating 1000 – 2000 
(NGP-klasser 1, 2 og 3) blir FIDE-ratet. Gruppe C for spillere 
med rating inntil 1250 (NGP-klasser 4 og 5).  
■ FAGERNES GRAND PRIX, søndag 24. – tirsdag 26. mars.    
5 runder med alle i én gruppe, åpen for alle spillere. Frammøte 
søndag innen kl 1630. 
■ VELKOMSTLYNSJAKK med tidshandikap lørdag 23. mars 
fra kl 1930. 
■ FAGERNES BARNAS GRAND PRIX 1, søndag 24. mars, 
frammøte innen kl 1030. 
■ FAGERNES BARNAS GRAND PRIX 2, onsdag 27. mars, 
frammøte innen kl 0930. 
■ FAGERNES PÅSKELYN 2013, skjærtorsdag 28. mars fram-
møte innen kl 1900. Gruppe A for spillere rating fra 1500 (NGP-
klasser M, 1 og 2), gruppe B for alle andre spillere. Turneringen 
rapporteres for FIDEs lynsjakkrating. 
 

■ PÅMELDING OG INFORMASJON for alle turneringene:  
Norsk Sjakkforlag v/ Øystein Brekke, post@sjakkbutikken.no. 
Tlf. 32821064, mobiltlf. 91189190, på festivalens hjemmeside, 
eller direkte på Turneringsservice-siden på internett. For reise 
til Fagernes, se bl.a. www.valdresekspressen.no 
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En høyst uvanlig stormester

Emanuel Berg om å være far til fire, 
Norge, bokdebut, Magnus Carlsen – og 
livet som sjakkproff.

 Av Ole Valaker

ARVIKA: - Jeg tror folk hadde blitt overrasket hvis de kom hit, 
sier Emanuel Berg (30) og fyrer opp grillen.

- Jeg lager Arvika spesial, gliser 30-åringen og hiver på svi-
nekjøttet. 

I hagen kakler unger og høns. Ja, høns. En spontan idé har 
endt opp med seks høner og seks egg hver dag.

Vi står utenfor et hvitt, koselig hus ingen andre ville ha. Vi er 
i Arvika, en søvnig småby like ved grensen der norrbaggarna 
burde dra hvis de vil handle virkelig billig istedenfor å gå i 
turistfellen Charlottenberg, sier Emanuel Berg.

Huset manglet kjøkken og bad, men hus ingen vil ha, kan 
være et kupp, hvis du er litt praktisk anlagt.

- Jeg er flink til å rive, bytte dekk og skifte sikringer. Ellers 
prøver jeg å lære meg litt av hvert slik at vi ikke trenger fagfolk 
til alt. Jeg er ganske praktisk. Jeg skulle heller blitt snekker, 
sier han.

Fire barn – fire bibelnavn
Det største prosjektet er likevel barna: Jobed (9), Sakeus (7), 
Gideon (4,5) og Rakel (2). I Bibelen fikk Boaz – Emanuels 
andre fornavn – og Ruth en sønn som het Jobed. Og sånn 
har det fortsatt.

- Jeg har passet barna i ti år. Det hadde vært mer praktisk om 
han kom hjem om kvelden. Avtalen er at han skal tjene penger, 
sier ”Ruthan” – ”min fantastiske kone” som Emanuel traff 
på gymnaset som 17-åring. 

- Jeg tror ikke så mange andre hadde orket, legger hun til.

- Jeg gjør så godt jeg kan, smiler han tilbake.

Så dette er rammen rundt og basen for en profesjonell 
sjakkspiller. Jeg kjenner ingen andre stormestre som lever 
på den måten.
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Hvordan er det mulig å spille hvit og svart på en gang, å ha 
”minst 100 reisedøgn” i året, og samtidig forsørge stor familie 
økonomisk og mentalt? 

For 7-8 år siden var en løsning å jobbe deltid på McDonald’s. 
En annen plan er å finne sjakklubber som vil betale for dine 
tjenester. Emanuel Berg er medlem i sju klubber, i sju land.

Litt norsk
Et av dem er Norge. Ikke bare geografisk er han så norsk som 
en svenske kan bli. Han har spilt for NTG og undervist både 
der og på Sjakkhuset. Nå rader han opp seriemesterskap 
med Oslo Schakselskap. Og moren har bodd i Skien i 15 år.

- Derfor vurderte jeg å spille for Porsgrunn, men de hadde 
ingen penger, sier han.

Han lever jo av sjakk. Han kom aldri lenger enn til gymna-
set – det har alltid vært sjakk, og et brennende ønske om å 
brødfø seg på 64 felter.

- Det har fungert, men spilling er veldig utrygt, sier han.

Kampen for å tjene penger førte han en gang til tirsdagslyn 
i OSS. De andre gangene var det i hvert fall kombinert med 
andre oppdrag. Oslo er 16 mil unna – og toget tar godt over 
to timer hver vei. Men evnen til å knytte kontakter har alltid 
sikret ham privat overnatting i hovedstaden.

- Det er viktig at man er en del av laget. Ikke bare en uten-
omjording, sier han.

Leif Erlend Johannessen var den som fikk Emanuel Berg 
til klubben. 

- Vi er veldig fornøyde med å ha Emanuel på laget. Han er 
blitt en del av familien, sier Johannessen.

Svensken vil likevel ikke godta noe nesten-norsk-stempel. 
Han har vært fast inventar for de blågule i OL i ti år. Denne 
gangen ble de beste nordiske lag med 16. plass, selv om Berg 
ikke fikk spillet til å gli.

- Jeg har ingenting imot nordmenn. Det er kjekt i Norge, 
forsikrer han.

Debuterer som forfatter
En tredje løsning er å skrive bok. Jacob Aagaard i forlaget 
Quality Chess har bedt om en åpningsbok i fransk, Emanuel 
Bergs store spesialitet.

- Jeg har spilt fransk siden jeg var ung, og mange har fulgt 
med. Boken er klar så snart som mulig, sier han.

At ingen blir utlært, selv når de har fått bokstavene GM for 
evig, var tapet mot Mladen Palac i OL et bevis på. Jeg fulgte 
partiet direkte på nettet, og fikk se at vår helt fikk bank i en av 
hovedvariantene i Winaver. Ikkje bra, som de sier i Nydalen.
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Men en god bokser går ikke i bakken etter ett slag. Denne 
bokseren har vært i ringen siden aldersbestemte VM og EM, 
og han har tenkt å bli der en stund.

- Jeg tror jeg er proff fortsatt om ti år. Og da kommer min 
storsatsning, det er min hemmelige plan – hvis det ikke er 
kommet fem unger til, ler han. 

I 2004 kom stormestertittelen, etter en serie store triumfer 
i Budapest (1999), Skellefteå (2001) og Bermuda (2002).

3200 i blitzrating
Jeg husker et annet parti fra Politiken Cup for et par år siden. 
Det så litt vrient ut, og Sune Berg Hansen satt i kommentar-
rommet i Helsingør og fortalte om alle de tilsynelatende 

normale, dårlige trekkene en stormester aldri ville vurdere 
engang. Ganske riktig, Emanuel spilte det kritiske og reddet 
dagen.

Etter å ha spilt lynsjakk med Emanuel Berg – han har 3200 
i blitz på nettsjakklubben ICC, og er enda bedre i ettminutts 
– visste jeg at han tenker raskere og bedre. Den dagen var 
likevel en aha-opplevelse. Stormesteren unngår for enhver 
pris mindreverdige stillinger, og gjør det vanskeligst mulig 
for motstanderen.

Mens svinekjøttet og pølsene er blitt brent, fisker han frem mo-
biltelefonen og ser på Magnus Carlsen live mot Viktor Bologan.
På sekunder åpner igjen kløften seg, som når et fjell har 
revnet etter et jordskjelv, mellom stormesteren og amatøren.

Familien Berg har seks høns i hagen, og selger eggene og spiser resten. En ørliten biinntekt ved siden av sjakken. Huset 
har de pusset opp i seks år. Da de kjøpte, var det uten kjøkken og bad. Her er Emanuel med sønnen på ni og datteren 
på to – de to andre var hos farmor da Norsk Sjakkblad var på besøk.
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Kampsjakk
Mens jeg ser stillingen midtveis som 
relativt lik og død, finner GM Berg i 
løpet av sekunder interessante planer 
for Magnus. Og Magnus selv, bare for 
å understreke poenget, han ser na-
turligvis enda mer – og vinner lett 17 
trekk senere. 

De to har også et klart likhetstrekk: 
Kampsjakk og appetitten på helpoeng.

- Kampsjakk er noe av det jeg ser som 
positivt, snarere enn raske remiser som 
også forekommer på absolutt toppnivå 
i dag, sier han.

I en artikkel på Wikipedia fremstilles 
Emanuel Berg som en motpol til Ulf 
Anderssons slepne, posisjonelle stil. 
Bare se hvordan han ofrer tre offiserer 
mot Evgenij Barejev i 2005 – i det han 
kaller sitt livs parti:

KOMMENTARER: 
EMANUEL BERG

Emanuel Berg (2539) - 
Evgenij Barejev (2688) 
Lag-EM Gøteborg (9) 7.8.2005

Etter en bra start på turneringen med 
seire i de to første matchene, datt vi så 
nedover på tabellen. Men etter fiaskoen 
2-2 mot Belgia skjerpet vi oss og vant 
overbevisende mot de to andre svenske 
lagene i runde sju og åtte. I siste runde 
ble vi satt opp mot topprangerte Russ-
land som hadde spilt under sitt beste. 
Alle de svenske spillerne var tente og 
håpet på å få revansj fra møtet i fjorårets 
OL der vi tapte 4-0. Selvfølgelig en meget 
tøff oppgave, men samtidig var vi ekstra 
inspirerte. Selv fikk jeg spille hvit mot 
verdensstjernen Barejev.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Her 
spiller jeg vanligvis 4.e5, men ettersom 
jeg visste at Barejev mest sannsynlig 

kom til å slå bonden på e4 valgte jeg å 
gå inn i denne varianten. 

4...dxe4 En meget solid variant som gir 
hvit en liten, men stabil fordel. 

5.Sxe4 Le7 5...Sbd7 er hovedalternati-
vet, som min motstander også har spilt 
i noen partier. 

6.Lxf6 Lxf6 Det mest solide trekket. 
Alternativet 6...gxf6 er interessant og 
skaper mer ubalansert spill, men det 
er ikke helt Barejevs stil.

7.Sf3 0–0 8.Dd2 Hvit begynner med å 
forberede lang rokade, ettersom 8.Ld3 
er dårlig på grunn av 8...Lxd4 og svart 
vinner bonde. 8.Lc4 er imidlertid et 
interessant alternativ. 

8...Le7 Svart velger å gå unna med 
løperen med en gang. 8...Sd7 9.0–0–0 
Le7 10.Ld3 blir det samme som i partiet. 

9.Ld3 Sd7 10.0–0–0 b6 11.h4 Lb7
XABCDEFGHY
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6-zp-+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zPN+-zP$
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2PzPPwQ-zPP+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

Her et sted begynte mine forberedelser å 
ta slutt. Jeg hadde spilt gjennom mange 
partier på min laptop et par timer før 
partiet, mest for å få noen ideer, og jeg 
kunne ikke ved brettet komme på noen 
konkrete varianter. I stedet for å forsøke 
å pugge og kopiere noe tidligere parti 
valgte jeg å sette meg inn i stillingen på 
egen hånd for om mulig å få et grep om 
hva som var i gjære, og hvilken plan jeg 
skulle spille på. 

Det var til å begynne med mange trekk 
som flagret forbi i mine tankebaner, 

slik som Seg5, Sfg5, Df4,Th3 og g4. Men 
etter at jeg fikk roet min angrepsiver 
noe, innså jeg at jeg trengte en del flere 
forberedelser hvis mitt angrep skulle 
bli ordentlig farlig. Jeg begynte derfor i 
stedet å konsentrere meg om hvordan 
jeg skulle forhindre svarts plan c7-c5 
som dels gir svart mer rom, men også 
åpner opp for hans løperpar som blir 
betydelig sterkere i en åpen stilling. 

12.De2!? Dronningen forlater d-linjen 
for at …c5 nå skal kunne møtes med 
dxc5 med røntgenangrep med tårnet 
ned mot d8. Dessuten står dronningen 
meget bra strategisk plassert på e2 der 
den trykker mot e6 samt forsvarer f3-
springeren, hvilket kan være nødvendig 
ved et kommende g2-g4. Dessuten er 
dronningen i noen varianter klar til å 
gå ut til h5 for å starte et mattangrep 
mot den svarte kongen. 

Det mest konkrete trekket i stillingen 
er 12.Seg5. I partiet Anand-Barejev, 
Corus Wijk aan Zee 2004 fulgte 12...Sf6 
13.c3 Lxf3 14.gxf3! og hvit fikk et meget 
lovende angrep langs g-linjen og vant 
senere partiet. I stedet bør svart spille 
12…h6! Det skjedde da Barejev møtte 
Tsesjkovskij i det russiske mesterskapet 
senere samme år. Svart utlignet uten 
problemer og vant senere partiet. 

12.Th3 er et annet interessant trekk 
med veldig gode resultater for hvit. I 
tillegg til at springeren på f3 garderes 
er også Tg3 mulig i visse varianter og 
en dobling i h-linjen med Tdh1 kan bli 
aktuelt ved en senere åpning av h-linjen. 

12...c5 Dette kom overraskende et-
tersom jeg trodde jeg hadde forhindret 
dette trekket. Jeg forstod ganske snart 
at min motstander hadde planlagt å 
ofre en bonde, men trekket så fortsatt 
ikke særlig sunt ut, i hvert fall ikke i 
mine øyne. 12...Sf6 hadde jeg planlagt 
å møte med 13.Seg5 og etter 13...h6 
spille 14.Se5!
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13.dxc5 Nå er Lb5 en alvorlig trussel og 
svart tvinges derfor til å forlate d-linjen 
med dronningen. 

13...Dc7 14.Seg5! Det er viktig for 
hvit å beholde initiativet og ikke gi svart 
motspill. Etter 14.cxb6? axb6 har svart 
et sterkt initiativ for den ofrede bonden. 

14...Sf6 

14...h6 ser litt vel utfordrende ut, 
men kanskje var det likevel et bedre 
alternativ. 15.Sxe6! fxe6 16.Dxe6+ Tf7 
17.Lh7+ Kxh7 18.Dxf7 Sxc5 19.The1 
Ld6 20.Df5+. Hvit har en liten materiell 
fordel med tårn og to bønder mot svarts 
løperpar, men det er fremdeles mye å 
spille om. 

15.Se5! h6 Svart er hardt presset og må 
svekke seg foran kongen. 

Etter 15...Lxc5 følger 16.Sxh7! Sxh7 
17.Lxh7+ Kxh7 18.Td7 med et livsfar-
lig initiativ for hvit som i verste fall har 
remissjakker, men trolig mer: 

18...Db8 Her står svarts dronning bedre 
enn på c8 i et forsvarsperspektiv. Nå 
truer den inn mot sentrum, og Sxf7 
fungerer ikke på grunn av Df4+. 

19.h5!! En meget enkelt måte å gjen-
nomføre det siste angrepet på. Hvit truer 
nå h6, hvilket svart ikke har noe godt 
forsvar mot. En meget instruktiv variant 
går 19...Lxg2 20.h6 Lxh1 21.Dd3+ Kg8 
(21...Kxh6 leder til snarlig matt etter 
22.Dh3+ Kg5 23.Dg4+ Kf6 24.Df4#) 
22.Dg3 Dxe5 (22...g6 tillater det ele-
gante 23.Dxg6+!! fxg6 24.Tg7+ Kh8 
25.Sxg6#) 23.Dxe5 gxh6 24.Td1! og 
løperen på h1 går tapt med en vunnet 
stilling for hvit.

XABCDEFGHY
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16.Lg6!! hxg5 

16...fxg6 hadde jeg planlagt å møte med 
17.Sxg6. En mulig variant er 17...hxg5 
18.Dxe6+ Tf7 19.hxg5 Sh7 20.f4! som 
truer Txh7. Svart har store problemer.
 
I stedet kunne svart ha sluppet unna det 
kommende angrepet gjennom å spille 
det lure 16...La6. Etter den forserte 
varianten 17.Lxf7+ Txf7 18.Dxa6 Dxe5 
19.Sxf7 Kxf7 20.cxb6 Tb8 21.Dxa7 Sd5 
ligger svart riktignok klart materielt 
under, men han har aktivt motspill og 
hvit må bevise sin fordel.

17.hxg5 fxg6 18.Sxg6! Se4? Det-
te trekket tvinger hvit til å forsere 
frem vinsten. Det beste forsvaret var  
18…Kf7! og komplikasjonene fortset-
ter.

19.Th8+ 19...Kf7 
XABCDEFGHY
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20.Se5+! Hvit ofrer nå en tredje offiser 
for å kunne fortsette angrepet mot den 
svarte kongen.

20...Dxe5 21.Dh5+ g6 22.Th7+ 
Dg7 Svart tvinges til å gi dronningen 

for å hindre matt, men han får tårn og 
tre lette offiserer for dronningen, hvilket 
er mer enn tilstrekkelig materielt sett. 
Svarts koordinasjon og kongestilling er 
imidlertid ikke den beste, hvilket også 
snart viser seg. 

23.Txg7+ Kxg7 24.Dh6+ Kf7 
25.Dh7+ Ke8 26.Dxg6+ Tf7 
XABCDEFGHY
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27.c6!! Et genialt trekk, som også ser ut 
til å være det eneste vinsttrekket i stil-
lingen. Denne tilsynelatende uskyldige 
bonden kommer nå til stor nytte! 

27...Lxc6 Det objektivt beste hadde vært 
27...Lxg5+ 28.Kb1 Lxc6 29.Dxe6+ 
Kf8 30.Dxc6 Te8 og svart kan kjempe 
videre litt til. Men resultatet ville blitt 
det samme til slutt. Etter 31.f3 har hvit 
avgjørende fordel. Med dronning og tre 
bønder mot tårn og to lette offiserer 
samt en elendig kongestilling er slaget 
tapt for svart. 

28.Dxe6 Lb7 29.g6! 

Ikke 29.Dd7+ Kf8 30.Dxb7?? Lxg5+ 
og svart vinner dronningen. 

29...Tg7 30.Th1! Tårnet har gjort sin 
jobb i d-linjen og kaster seg nå over i den 
åpne h-linjen for å sette matt!

30...Sf6 Etter 30...Kd8 31.Th8+ Kc7 
32.De5+ går tårnet på g7 tapt og den 
hvite g-bonden avgjør.

31.Th8+ Tg8 32.g7! Svart er håpløst 
fortapt og ga derfor opp. 1–0
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Løsningene står på side 31.

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

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

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Svart trekker
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Olympiske 
kombinasjoner

Generalprøven i Istanbul ble ikke all verden for Norge, 
hvilket i følge ordtaket lover godt for innsatsen i Tromsø 
om snaut to år. Laget i åpen klasse leverte en prestasjon på 
det jevne, mens damelaget skuffet kapitalt. Noen positive 
opplevelser var det likevel for de norske fargene i Tyrkia, 
ikke minst en del virkelig sterke trekk.

Under kan du prøve deg på seks stillinger fra OL 2012. 
I alle oppgavene er norske spillere i angrepsposisjon. 
Landslaget fant veien til målet. Gjør du?

Frode Urkedal gjorde en solid OL-turnering med sju 
av ti poeng. I oppgave tre og fire ser du to av hans 
peneste trekk i årets OL. (Foto: Calle Erlandsson)
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OL uten norsk suksess

Tidenes OL-score fra Andreas Moen 
ble høydepunktet for Norge i årets OL 
i Istanbul.

Tekst og foto: Ellisiv Reppen (norsk lagleder)

OL er turneringen hvor amatører og verdenseliten møtes. 
Flere lands førstebord er besatt av verdens ti beste spillere 
mens på de nederste bordene finner vi spillere som forsøker 
å sette motstanderen i skolematten. På plass i år var blant 
annet verdensstjernene Levon Aronjan for Armenia, Vladimir 
Kramnik og Sergej Karjakin for Russland, Vasilj Ivantsjuk for 
Ukraina og Hikaru Nakamura for USA. 

Høye priser og dårlig organisering
OL ble arrangert på et industriområde noen mil utenfor 
sentrum av Istanbul med Burger King og en bowlinghall som 
eneste naboer. Opprinnelig skulle mesterskapet avholdes 
sentralt i Istanbul, men da arrangøren mistet statsstøtte kort 
tid før OL ble både beliggenhet og øvrige rammer kraftig 
nedgradert. Det tyrkiske sjakkforbundet måtte dermed spare 

på alt som var mulig å spare på, og gjorde alt de kunne for å 
finansiere den manglende støtten ved å pålegge forbundene 
ulike avgifter. For eksempel måtte man for hver spiller betale 
en “administrasjonsavgift” på 100 euro, som i praksis gikk 
til å dekke akkreditering til spillehallen og plass på bussen 
til flyplassen – en fem minutters kjøretur. Hotellprisene 
var dessuten svært høye, og lag som ønsket å gi spillerne 
enkeltrom i stedet for dobbeltrom, måtte bla opp 7000 euro!  

Det var også en del å utsette på rammen rundt selve spillet. 
Sikkerhetskontrollen inn til spillelokalet var strengere enn 
for å få adgang til USA, og med kun én inngang inn til hallen 
var det opplagt at det totale kaos måtte oppstå når over 2000 
mennesker skulle inn den samme døren innenfor et tidsrom 
på 30 minutter. Etter en fransk jukseskandale i forrige OL var 
arrangørene i år ekstra strenge. Mobiltelefoner til spillerne og 
kapteiner ble konfiskert dersom de ble medbragt til spillelo-
kalet, og det var nye regler for hvordan spillere og kapteiner 
kunne stå mens partiene pågikk.

På tross av høye priser og dårlig organisering satte årets OL del-
takerrekord med 158 land. Kan Tromsø slå denne rekorden?

Den norske OL-troppen. Bak fra venstre Torstein Bae, Frode Urkedal, Torbjørn R. Hansen, 
Andreas Moen og Vadim Daskevics (trener for damelaget). Foran fra venstre Ellen Hagesæther, 
Torill Skytte, Silje Bjerke, Erle Hansen, Sheila B. Sahl og Ellisiv Reppen (lagleder). Frode Elsness 
var ikke til stede da bilde ble tatt. (Foto: Jøran Aulin-Jansson) 
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Ingen norsk GM
Det norske laget i åpen klasse stilte 
denne gangen uten en eneste stormes-
ter. Laget var rangert som nummer 54 
av 150 lag og bestod av IM-ene Frode 
Elsness, Torbjørn R. Hansen, Frode 
Urkedal, Torstein Bae og Andreas Moen. 

Før avreise var det flere som var kritiske 
til at vi to år før OL på hjemmebane stilte 
uten stormestere på laget. Tilfeldigheter 
gjorde at ingen GM-er kunne stille 
denne gangen. Det positive med dette 
er at andre fikk sjansen. Årets lag, hvor 
alle er aktive og motiverte spillere, var 
det ingenting å utsette på.

Etter en god start med seire mot Bermu-
da og Uruguay og uavgjort mot Australia, 
ble det tap mot Tsjekkia og Tadsjikistan 
for det norske laget. Slik fortsattte det å 
svinge med seire mot de svakere lagene 
og tap mot de sterkere lagene. Nærmest 
den store sensasjonen var herrene i 
nest siste runde, da sterke Italia fikk 
uventet tøff motstand. Andreas Moen 
tok en flott seier mot stormester Daniele 
Vocaturo, Torstein Bae spilte remis mot 
stormester Sabino Brunello etter å ha 
hatt vinststilling underveis, og Frode 
Urkedal hadde også sjanser mot GM 
Michele Godena, men måtte gi tapt til 
slutt. Dermed 2,5-1,5-tap, men med litt 
mer gli kunne det sett annerledes ut før 
siste runde.
 
Tidenes resultat av Moen
På de øverste bordene fikk ikke Elsness 
og Hansen spillet helt til å gli denne 
gang. De møtte mye god motstand, 
og fikk denne gangen dessverre ikke 
vist hvilke sterke spillere de er. Frode 
Urkedal var solid på 3. bord med 7/10. 
Bae og spesielt Moen imponerte begge 
med henholdsvis 6/9 og 6,5/8 og stor 
ratingfremgang. Moen hadde med dette 
en veldig god OL-debut og Norges beste 
poengresultat noensinne! Han kom 
rett fra en 19. plass av 20 i eliteklassen 
i Landsturneringen, men klarte å snu 
motgangen til et fantastisk OL-resultat.

Her er et av Moens beste partier, med 
egne kommentarer.

Andreas Moen, Norge (2348) - 
Ottomar Ladva, Estland (2153)

Foran OL var jeg godt uthvilt og med 
en gryende sjakkform. Men selvfølgelig 
noe usikker på egne ferdigheter, etter et 
redselsfullt NM. Etter de første rundene 
gikk brikkene nesten av seg selv. Partiet 
mot 15-årige Ladva, som etter OL har 
gått opp 80 ratingpoeng, er det partiet 
som best illustrerer turneringen for min 
del. Mange gode trekk og noen dårlige 
som jeg stort sett slapp unna med. At 
dette ellers velspilte partiet etter hvert 
ble et remissluttspill som jeg vant, viser 
også at jeg hadde god glid i turneringen. 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Db6!? 
XABCDEFGHY
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6-wqn+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-sNP+-+$

3+-+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQmKL+R!
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5.Sb5 Spilt etter tips fra Torbjørn. Selv 
om Torbjørn ikke tok så mange poeng i 
egne partier denne gangen, hadde han 
mange gode innspill i andres forbere-
delser. Et vandrende leksikon, sam-
menlignet med undertegnede.

Det absolutt vanligste her er 5.Sb3. 
Teksttrekket er like godt, og får svart 
over i andre varianter. 

5...a6

KOMMENTARER: 
ANDREAS MOEN

Andreas Moen leverte tidenes beste nor-
ske score i et sjakk-OL i sin debut.

Armenia ble Olympiske mestere i Åpen 
klasse. Her biter Akopian negler i den spen-
nende sisterunden.

Norge var nær sensasjon mot Italia. Frode 
Elsness på førstebord mot Italias store 
stjerne og Magnus Carlsens konkurrent 
Fabiano Caruana.
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5...Sf6 6.Le3 Da5+ 7.Sd2 Sxe4? 8.b4 
Sxb4 9.c3 gir hvit klar fordel. 

6.Le3 Dd8! 

6...Da5+ 7.S5c3 e6 8.Sd2 b5 9.a4 b4 
10.Sc4 Dc7 11.Sd5! var en småpen va-
riant som jeg hadde forberedt før partiet. 

7.Sd4 Sf6 

7...e5 var muligens det kritiske trekket. 
Jeg hadde forberedt 8.Sf3 Sf6 9.Lc4!? 
med interessant spill. 

8.Sc3 e6 9.Dd2 Lb4 10.f3 d5 11.a3

Her var jeg ute av boka. I ettertid fant 
jeg ut at a3 er det mest spilte trekket 
(76 partier i min database), og er spilt 
flere ganger på høyt nivå. Problemet 
er at sort kan svare 11...Da5 som ser 
ut til å utligne. Muligens er det beste 
forsøket 11.0–0–0!? Da5 12.Sb3 Lxc3 
13.Sxa5 Lxd2+ 14.Lxd2 dxe4 15.Sxc6 
bxc6 16.Lc3 exf3?! 17.gxf3 og hvit har 
en liten fordel.
 XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
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5+-+p+-+-%
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1tR-+-mKL+R!

xabcdefghy

11...Lxc3?! Sort bør ikke gi bort sin 
sortfelter, selv om han vinner en bonde. 

11...Da5! 12.exd5 Sxd5 13.Sb3 Lxc3 
14.Sxa5 Lxd2+ 15.Lxd2 Sxa5 16.Lxa5 
Se3 17.Kf2 Sxf1 18.Thxf1 Denne forserte 
varianten ender i et sluttspill som er en 
anelse bedre for hvit, men med nøyaktig 
spill bør sort unngå problemer. 

12.Dxc3 Sxd4 13.Lxd4 dxe4 

14.0–0–0 0–0!? Kvalitetsofferet er 
antagelig sorts beste sjanse. Det viser 
seg å være overraskende vanskelig for 
hvit å hevde noen klar fordel. 

15.Lc5 Dc7 16.Lxf8 Dxc3 17.bxc3 
Kxf8 18.fxe4 Sxe4 Det er vanskelig å 
kritisere dette trekket. Sett i ettertid var 
kanskje 18... Ke7 å foretrekke. 

19.Td8+ Ke7 20.Th8
XABCDEFGHY

8r+l+-+-tR(
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 Her gikk jeg i tenkeboksen. Først trodde 
jeg at hvit hadde klar fordel. Deretter 
oppdaget jeg planen med h6 og Se8, 
og det slo meg at sort hadde lurt seg til 
en grei stilling. Temmelig urettferdig at 
han kunne slippe unna med 11...Lxc3. 
Men så oppdaget jeg svakheten på f7... 

20...Sf6 21.Le2 h6 22.Td1 Se8 Planen 
h6 og Se8 er nødvendig, siden sort ikke 
kan tillate dobling på åttenderaden. 

23.Lh5! Plutselig er sort forsvarsløs 
mot Lxf7! 

23...Sd6 

23...b5 24.Lxf7! Kxf7?! 25.Td8 og svart 
vinner. 

24.Th7 Kf8 

24...e5 25.Txg7 Le6 er et bedre forsøk, 
men hvit har klar fordel etter 26.Th7 og 
kvaliteten bør avgjøre. 

25.Txd6 Kg8

XABCDEFGHY
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26.Lxf7+ Kxh7 27.Td8 b5 28.Lxe6 
Lb7 29.Lf5+ g6 30.Td7+ Kh8 
31.Lxg6 Lxg2 32.Th7+ Kg8 
33.Txh6? Spilt á tempo. Problemet var 
at jeg hadde sett varianten på forhånd, 
og tenkte ikke på at jeg bare kunne 
flytte løperen. Feilen setter antagelig 
bort vinsten. 33.Ld3 Ld5 34.Txh6 var 
mye bedre. 

33...Kg7 34.Th4 Kxg6 35.Tg4+ Kf6 
36.Txg2 Th8 37.Te2 Th3 38.Kb2 Kf7 
39.Kb3 Kf6 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6p+-+-mk-+&

5+p+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3zPKzP-+-+r#
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1+-+-+-+-!
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 Først her gikk det virkelig opp for meg 
at jeg hadde tabbet meg ut. Jeg trøstet 
meg med floskelen, hørt i sjakkselska-
pet, om at “de unge i dag kjenner ikke 
tårnsluttspill!” 

40.Te8 Txh2 41.Ta8 Ke5 42.Txa6 
Kd5 43.Ta8 Kc6 44.Tc8+ Kb6 45.c4 
bxc4+ 46.Txc4 Th1 
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-mk-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+R+-+-+$

3zPK+-+-+-#

2-+P+-+-+"

1+-+-+-+r!

xabcdefghy

 Jeg visste at tårnsluttpillet skulle være 
remis, men også at det ikke var helt trivi-
elt. Min motstander pådro seg heldigvis 
en tidsnød og gikk feil til slutt. Dermed 
endte det godt likevel. Et par remisva-
rianter er angitt. 47.Tg4 Kb5 48.a4+ 
Kc5 49.Tg5+ Kb6 50.Kb4 Tb1+ 
51.Kc4 Th1 52.c3 Th4+ 53.Kb3 Th1 
54.Te5 Kc6 55.Te4 Tg1 56.Th4 Kb6 
57.Kb4 Tb1+ 58.Kc4 Tg1 59.Te4 
Th1 60.Te5 Th4+ 61.Kb3 Tg4 
62.a5+ Kc6?! 

62...Ka6! 63.c4 Tg1 64.Kb4 Tb1+ 
65.Kc5 Kxa5 med remis.

63.a6 Kb6 64.Te6+ Ka7 65.c4 Tg1 
66.Kb4 Tg5 

66...Ta1! 67.Kc5 Ta5+ 68.Kd4 Ta1 
med remis. 

67.c5 Tg1 68.Kb5 Tb1+ 69.Kc6 
Kxa6? 

69...Tc1 var absolutt siste sjanse til 
motstand. 

70.Kd7+ Nå vinner hvit.
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+K+-+-'
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70...Ka7 71.c6 Td1+ 72.Td6 Tc1 
73.Td2 Th1 74.c7 Th7+ 75.Kc6 
Th6+ 76.Td6 Th8 77.Td8 1–0

Laget i åpen klasse endte på 45. plass i 
turneringen – ni plasser foran forhånds-
rangeringen og syv plasser foran forrige 
OLs norske plassering, da med Carlsen 
og Hammer på laget.

Kollaps for damene
Kvinnelaget var på papiret det sterkeste 
norske laget noensinne, rangert som 

nummer 40 av 127 lag, og bestod av 
Silje Bjerke, Ellen Hagesæther, Sheila  B. 
Sahl, Torill Skytte og Erle Andrea Marki 
Hansen. På tross av et sterkt lag gikk 
dessverre det meste galt for damene 
denne gangen.
 
Også for damelaget startet turneringen 
med seire mot de lavere rangerte lagene 
og tap mot de høyere rangerte. Midt 
i turneringen ble det imidlertid noen 
svake uavgjortkamper mot Sri Lanka 
og Costa Rica og tap mot jevngode Peru 
og Moldova, og selv med en grei spurt 
med seire mot Skottland og Uruguay ble 
det ikke bedre enn 57. plass, 17 plasser 
bak forhåndsrangeringen. Med seier 
mot Montenegro i siste runde kunne 
det sett annerledes ut, men i stedet ble 
det et knapt 2,5-1,5-tap. 

Dette var ingen god turnering for spil-
lerne på damelaget, hvor alle gikk ned 
i rating etter turneringen. Relativt best 
gikk det for Sheila B. Sahl, med den 
pene scoren 7,5 av 10, selv om motstan-
den ikke var den sterkeste. Sheila er en 
dreven OL-spiller som alltid scorer godt i 
olympiaden. På neste side kommenterer 
hun et av sine mest spennende partier, 
som vanlig fylt med interessant og kao-
tisk angrepssjakk.

Herrelaget med hotellet “Wow” i bakgrunnen.  
Dessverre ikke så “wow” som navnet tilsa.

Damelaget klare for kamp.
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Sheila B. Sahl, Norge (2235) – 
Duru Okuyaz, Tyrkia 2023 (1547)

Etter noen måneder med kun trening 
og ingen turneringer, syntes jeg det 
kunne være greit å varme opp med en 
lett motstander i første runde. Men, ar-
rangørens tredjelag er ingen walkover. 
I årene frem mot OL 2012 har Tyrkia 
inkludert sjakkundervisning i skolen og 
medlemstallet i klubbene har visstnok 
økt dramatisk, spesielt med juniorspil-
lere. Vi møtte altså Tyrkia 2023 som nå 
er unge og lovende og om ti år fortsatt 
er ganske unge og forhåpentlig sterke 
sjakkspillere. Så, selv om alle fire hadde 
sklidd rett inn i min datters bursdags-
selskap både med hensyn til alder og 
påkledning, visste jeg at skinnet kan 
bedra. 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 
5.Sf3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.Ld3 dxc4 
8.Lxc4 b5 9.Le2 Opp til nå har vi fulgt 
det ene partiet min motstander har spilt 
i denne varianten tidligere. I det tyrkiske 
damemesterskapet spilte hvit 9.Ld3, 
som er det andre mye spilte trekket her. 

9...Lb7 10.0–0 0–0 11.Td1 Dc7 12.e4 
e5 13.Lg5 exd4 14.Txd4 Sg4?
XABCDEFGHY
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Jeg luktet at svart ikke hadde råd til å 
strekke seg så langt. Det gjorde nesten 
vondt i hodet å regne ut alle variantene 

som skulle bevise at jeg hadde rett, 
men jeg kunne ikke la sjansen gå fra 
meg. Det viste seg et par trekk senere at 
det ikke er noe i veien med teften min, 
men at det tar litt tid å riste rusten løs.  
14...Se5 er det vanligste og langt bedre 
enn partitrekket.  

15.Sxb5!? 

Jeg skulle spilt 15.Txd6! Hadde jeg inn-
sett hvor mye enklere livet mitt hadde 
vært med dette midlertidige kvalitetsof-
feret, hadde jeg slått til, bokstavelig 
talt. 15.Txd6 avhenger av det halv-
stille 19.Le7 som jeg ikke så: 15...Dxd6 
16.Td1 Svart må forsvare Sd7, men det 
er ikke så lett å bruke dronninga som 
forsvarsbrikke når hvit er så utviklet og 
har mobile hester. Sg4 er også løs. 16...
De6 (16...Dc7? 17.Sd5! Db8 18.Se7+ 
Kh8 19.Txd7 med klar fordel til hvit) 
17.Sd4 Dg6 (17...De5? 18.Lxg4 Dxg5 
19.Lxd7 og hvit vinner) 18.Lxg4 Se5 
Begge de hvite løperne står i slag og jeg 
sluttet analysene her, tre ganger, minst. 
19.Le7! Dxg4 20.Lxf8 Txf8 21.h3 Dg5 
22.Sce2. Hvit har kommet seg godt ut av 
tumultene og står klart bedre. Løperen 
på b7 er ute av spill og det vil koste 
dronningfløyen å få den med.

Det pragmatiske og solide 15.h3 gir også 
en liten fordel til hvit, men gir svart tid 
til å koordinere brikkene som akkurat 
nå er ganske uharmoniske. 

15...Lxh2+ 16.Kf1 Db6!
XABCDEFGHY
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Okuyaz fant svarts beste svar veldig fort, 
mens jeg måtte gå i tenkeboksen for 

andre gang. 17.Sxh2? Jeg bestemte meg 
til sist for at to hengende springere var 
nok til at svart fortsatt hadde problemer. 
Men jeg var ikke så sikker lenger siden 
Td4 kun er forsvart av Sb5 som står i 
slag. Dette legger store begrensninger 
på mine neste trekk. Jeg burde ha truk-
ket Sb5 tilbake, men jeg følte at mitt 
femtende trekk krevde at jeg spente 
stillingen enda mer. Det minner meg litt 
om kjørelæreren min, som brukte noen 
timer på å lære meg at jeg ikke skulle 
kjøre i en hastighet som passet giret jeg 
var i, men at jeg skulle bruke det giret 
som passet terrenget best. 

17.Sc3! var enklest og best. 17...Lc7 
18.Tad1 a5 19.Sa4 Da7 20.Lh4 Sb6 
21.Sc5 med fordel til hvit. 

17...cxb5 18.Dd2 

18.Sxg4 Dxd4 19.Td1 Dc5! var trekket 
jeg hadde oversett da jeg spilte 15.Sxd5. 
Svart trenger ikke forsvare Sd7 siden 
min dronning er truet, og jeg har 
ingen trussel mot Sd7 hvis jeg bytter 
dronninger. 

18...Sxh2+ 19.Kg1 Sc5?? 

19...Se5 utligner. Lb7 er blitt sterk og 
hvis jeg forsvarer e4 med f3, kan jeg få 
problemer på de svarte feltene. Jeg var 
fortsatt optimist siden jeg sitter med 
løperparet og har et aktivt tårn, men 
det var ikke dette jeg så for meg da jeg 
slo på b5.

XABCDEFGHY
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20.Td6! Etter et par trekk med

KOMMENTARER: 
SHEILA B. SAHL
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usikkerhet stemmer alt igjen for hvit. 
Selv om svart for tida har en offiser mer, 
så er Sc5 redningsløst fortapt og Sh2 går 
ikke noe sted med det første. Her tenkte 
motstanderen min i noen minutter og 
så reiste hun seg og gikk til den andre 
enden av lokalet. Jeg tror alltid det 
beste om folk i utgangspunktet, men 
når motstanderen tar seg en luftetur når 
det er hun i trekket blir jeg skeptisk. Jeg 
ble overrasket da dommeren viste meg 
lovteksten som sier at man faktisk har 
lov til å gå hvor som helst i spillelokalet 
når som helst. I teorien kunne hun ha 
konsultert en trener eller en tyrkisk 
fan, så heldigvis var jeg nå så sikker på 
å vinne at jeg ikke trengte å frykte at 
motstanderen min fikk hjelp. 

20...Dc7 

20...Lc6 21.Le3 Sxe4 22.Dc2 gir hvit klar 
fordel. Fire av svarts offiserer henger 
veldig løst og er spredd over hele brettet. 

21.Tc1 Tac8 22.b4 

22.Le3 er litt bedre. Jeg syntes det virket 
mer logisk å binde med en bonde og be-
holde litt kontroll over feltet på d8, men 
for å gi svart minst mulig motspill, så 
vil dronninga mi gjerne bruke b4 eller 
a5 i noen varianter. 22...Sxe4 23.Txc7 
Txc7 24.Da5 avslutter alle drømmer 
om å spille med to tårn mot dronninga. 

22...f6 

22...Sxe4 var siste sjanse til forvirre hvit. 
23.Txc7 Sxd2 (Eller 23...Txc7 24.Df4 
Sxd6 25.Dxd6 Tc2 26.Ld1 Txa2 27.Le7 
Ta8 28.Dd7 Le4 29.Lb3 Te2 30.Lc5 Lg6 
31.Kxh2 og hvit vinner) 24.Txc8 Lxc8 
25.Txd2 f6 26.Le3 Sg4 27.Lc5 Te8 28.f3 
Se5 29.Lxb5 med klar fordel til hvit. 

23.Lf4 De7 24.bxc5 Dxe4 25.f3 Dg6 
26.Lxh2 Etter å ikke ha slått springeren 
i åtte trekk, burde jeg ha latt den stå i 
et par trekk til. Jeg skulle strengt tatt 
ha pakket svart enda mer sammen 
med 26.c6.  

26...Lc6? En liten bukk i en tapt stilling.
XABCDEFGHY
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 27.Txc6 Txc6 28.Dd5+ 1–0

Tromsø-ordfører på plass
Norge var denne gangen godt repre-
sentert i dommerstaben med hele seks 
turneringsledere. International Arbiter 
Karl Johan Rist dømte også i forrige 
OL, mens de andre ble tatt ut til årets 
OL etter å ha bestått eksamen på FIDEs 
dommerkurs på Fagernes tidligere i år. 

En stor delegasjon fra Tromsø var til 
stede under arrangementet for å ob-
servere og lære. Både administrasjon og 
styremedlemmer og Tromsøs ordfører, 
Jens Johan Hjort, var representert. De 
fikk avslutte OL 2012 med å presentere 
Tromsø-OL med taler, bilder og joik. 

ÅPEN KLASSE

1. Armenia, 19 poeng (Levon 
Aronjan, Sergej Movsesjan, 
Vladimir Akopjan, Gabriel  
Sargissjan, Tigran Petrosjan)

2. Russland, 19 poeng  
(Vladimir Kramnik, Aleksander 
Grisjtsjuk, Sergej Karjakin, 
Evgenij Tomasjevskij, Dmitrij 
Jakovenko)

3. Ukraina, 18 poeng (Vasilij 
Ivantsjuk, Ruslan Ponomarjov, 
Andrej Volokitin, Pavel Eljanov, 
Aleksandr Moisejenko)

45. Norge, 13 poeng
Frode Elsness 3/9 p.
Torbjørn R. Hansen 3/8 p.
Frode Urkedal 7/10 p.
Torstein Bae 6/9 p.
Andreas Moen 6,5/8 p.

DAMEKLASSEN

1. Russland, 19 poeng (Tatjana 
Kosintseva, Valentina Gunina, 
Nadezhda Kosintseva, Alek-
sandra Kostenjuk, Natalia 
Pogonina)

2. Kina, 19 poeng (Hou Yifan, 
Zhao Xue, Ju Wenjun, Huang 
Qian, Ding Yixin)

3. Ukraina, 18 poeng (Katerina 
Lahno, Maria Muzytsjuk,  
Natalia Zhukova, Anna  
Usjenina, Inna Janovska)

57. Norge, 11 poeng
Silje Bjerke 5/10 p.
Ellen Hagesæther 5,5/10 p.
Sheila B. Sahl 7,5/10 p.
Torill Skytte 3/7 p.
Erle A. Hansen 2,5/7 p.

Sheila Sahl ble igjen toppscorer på 
damelaget med 7,5 av 10 poeng,
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Kramnik og Aronjan er to 
av de store gigantene. 
Oppgjøret mellom de to i 
OL bø på en utrolig kom-
binasjon. 

Av Torbjørn R. Hansen

Selv om Kramnik og Aronjan er omtrent 
like gode har de ganske så forskjellig 
spillestil. Mens Aronjan stortrives i origi-
nale og dynamiske stillinger, har Kram-
nik en helt annen styrke. I posisjonelle 
stillinger med statiske bondestrukturer 
har han nærmest overnaturlige evner, 
og denne gangen fikk han akkurat en 
slik stilling han ønsket.  

Vladimir Kramnik- Levon Aronjan
OL 2012, runde 6

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 cxd5 
Avbyttevarianten i Slavisk har ikke rykte 
på seg for å være spesielt underhol-
dende. Mange benytter denne varianten 
for å sikre seg en remis med de hvite 
brikkene. Det ønsker selvfølgelig ikke 
Kramnik. 

5.Lf4 Sc6 6.e3 a6 7.Ld3 
XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7+p+-zpp+p'

6p+n+-snp+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-sNLzP-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+QmK-sNR!

xabcdefghy

7…g6 Vanligere er 7...Lg4, men Aron-
jans trekk er også logisk siden løperen 
på d3 nå biter på granitt. 

8.h3 Lf5 Om du blar videre til “Lær 
sjakk” på side 62 vil du se at det ikke 
nødvendigvis er noen ulempe å ha en 
dobbeltbonde. Det er verdt å merke seg 
at Kramnik avstår fra å gi gi Aronjan en 
dobbeltbonde – og en åpen linje. 

9.Sf3 Lxd3 10.Dxd3 Lg7 11.0–0 0–0 
12.Tfc1 e6 13.Sa4 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+p+-+pvlp'

6p+n+psnp+&

5+-+p+-+-%

4N+-zP-vL-+$

3+-+QzPN+P#

2PzP-+-zPP+"

1tR-tR-+-mK-!

xabcdefghy

Svarts eneste problem i denne stillingen 
er at det er mange svarte felter som er 

utsatte. 

13...Se4 14.Sc5 Sxc5 15.Txc5 Dd7 
16.Tac1 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7+p+q+pvlp'

6p+n+p+p+&

5+-tRp+-+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-+QzPN+P#

2PzP-+-zPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

Det er ikke lett for svart å få byttet av 
tårn i den åpne c-linjen siden han 
aldri kan tillate at hvit kommer inn på 
syvenderaden med Tc7. I fortsettelsen 
ser vi at Kramnik forsøker å øke presset 
mot springeren på c6 med manøveren 
Sf3-d2-b3-a5. 

Olympiadens beste parti

Kramnik stod for et av OLs flotteste partier da han beseiret Armenias 
Levon Aronjan. (Foto: Calle Erlandsson)
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16...Tfc8 17.a3 Lf8 18.T5c2 f6 
19.Sd2 Ld6 20.Lxd6 Dxd6 21.Sb3 

Svart har ennå ikke klart å løse alle 
problemene sine, siden den hvite sprin-
geren har et godt felt på c5. 
XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7+p+-+-+p'

6p+nwqpzpp+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3zPN+QzP-+P#

2-zPR+-zPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

21...Tc7? Antagelig tenkte Aronjan at 
han sakte, men sikkert, kunne jobbe seg 
ut av stillingen med trekk som Tac8 for 
deretter å flytte springeren. Kramniks 
neste trekk kom nok som en over-
raskelse. 

22.Sa5! Innledningen på en fantastisk 
kombinasjon. 22...Tac8 
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+ptr-+-+p'

6p+nwqpzpp+&

5sN-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3zP-+QzP-+P#

2-zPR+-zPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

23.Sxb7!! På pressekonferansen like 
etter partiet ble Kramnik spurt om han 
visste om stillingen var vunnet da han 
ofret. Kramnik svarte at han på det tids-
punktet trodde stillingen var vunnet og 
at han først regnet til 26.Db6 for deretter 
å regne videre på 27.b5. 

23...Txb7 24.Dxa6 Svarts store pro-
blem er at springeren på c6 er bundet 
fra flere kanter.  

24...Tbc7 25.b4! Hvit truer å vinne 
springeren med b4-b5. Med sitt neste 
trekk virker det som om Aronjan kjem-
per seg ut av de verste problemene.

25…Dd7
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-trq+-+p'

6Q+n+pzpp+&

5+-+p+-+-%

4-zP-zP-+-+$

3zP-+-zP-+P#

2-+R+-zPP+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

26.Db6! Nok et rolig trekk og enda 
en gang er springeren på c6 bundet. 
Det finnes ikke lenger noe godt forsvar 
mot b4-b5. 

26...De8 Siste sjanse. Det naturlige 26...
Tb7 besvares med skinnofferet 27.Txc6! 
Txb6 28.Txc8+ Kg7 29.T1c7 og hvit får 

to bønder over i tårnsluttspillet. 

27.b5! Sxd4 28.Txc7 Se2+ 29.Kh1 
Sxc1 30.Txc8 Dxc8 
XABCDEFGHY

8-+q+-+k+(

7+-+-+-+p'

6-wQ-+pzpp+&

5+P+p+-+-%

4-+-+-+-+$

3zP-+-zP-+P#

2-+-+-zPP+"

1+-sn-+-+K!

xabcdefghy

På mirakuløst vis har svart klart å 
beholde meroffiseren, men etter hvits 
neste trekk er det helt slutt. 

31.Dc6! Svart kan ikke bytte dronninger 
siden bonden vil spasere i mål. 

31...Dd8 32.b6 Kf7 33.Dc7+ Ke8 
34.Da7! Det finnes ikke forsvar mot 
b6-b7-b8. 

34...d4 35.b7 1–0

NORGE I OL 2012 - RUNDE FOR RUNDE
ÅPEN KLASSE     DAMELAGET
1. Norge - Bermuda   4-0  1. Norge - Tyrkia 2023  4-0
2. Norge - Australi a  2-2  2. Norge - Spania   0,5-3,5
3. Norge - Uruguay  3-1  3. Norge - Paraguay 3-1
4. Norge - Tsjekkia  4-0  4. Norge - Kroatia  2-2
5. Norge - Tadsjikistan  2,5-1,5  5. Norge - Peru  1,5-2,5
6. Norge - Pakistan  3,5-0,5  6. Norge - Sri Lanka  2-2
7. Norge - Costa Rica  3-1  7. Norge - Costa Rica 2-2
8. Norge - Danmark  1-3  8. Norge - Moldova 1-3
9. Norge - Estland   3-1  9. Norge - Uruguay 2,5-1,5
10. Norge - Italia   1,5-2,5  10. Norge - Skottland 3,5-0,5
11. Norge - Forente arab. emirater 3-1  11. Norge - Montenegro 1,5-2,5
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Vinneroppskriften
På Russlands vinnerlag i 
dameklassen spilte en av de 
største sjakk-kjendisene, tid-
ligere verdensmester for kvin-
ner Aleksandra Kostenjuk. I 
hennes bok “Diary of a Chess 
Queen” får man innblikk i den 
russiske treningskulturen 
som har brakt fram årets 
olympiske mestere. 

Av Silje Bjerke

I boka forteller Kostenjuk hvordan hun trente 
med sin far fra hun var fem år gammel.  
“Helt fra begynnelsen brukte vi mye tid på 
blindsjakk-trening”, forteller Kostenjuk.  
“Først skulle jeg prøve å gjette fargen på en 
rute uten å se på brettet. Når jeg hadde fått til dette og 
kunne se brettet klart for meg med øynene lukket, løste 
vi mange oppgaver i blinde.” 

Denne typen trening ga tydelig resultater. Sju år gammel ble 
Kostenjuk moskvamester for jenter under ti år. Året etter vant 
hun igjen mesterskapet – denne gangen med ni av ni poeng. 
Åtte år gammel brukte hun hele seks timer hver dag på sjakk, 
sammen med lillesøster Oksana (5). Sitt første VM-gull tok 
hun i VM for jenter under ti år i 1994. Hennes første rating, 
tolv år gammel, var på 2295.

Slutt på juniorsjakk
Etter flere suksesser i aldersbestemte mesterskap, bestemte 
pappa at det var slutt på å spille juniorturneringer. Det var 
mer å hente på å konkurrere med voksne, mente han. Alek-
sandra var da 13 år. Overgangen til voksensjakk var ikke bare 
problemfri. “Siden jeg ikke spilte i juniorturneringer, hadde 
jeg i en lang periode ingen venner i sjakkmiljøet”, forteller 
Kostenjuk. Og: “Da jeg begynte å spille med voksne kom ikke 
seirene så lett, og jeg måtte tåle smertefulle tap og despera-
sjonen som kommer når ingenting fungerer. Men tiden gikk, 
og sluttresultatet rettferdiggjorde selvfølgelig denne vanskelige 
avgjørelsen”, sier Kostenjuk i boka. “Etter min mening bør 
du begynne å spille i voksenturneringer så tidlig som mulig.”

Lynsjakk på ramme alvor
Ingenting var kun for moro skyld for det russiske talentet. 

Selv lynsjakkpartier måtte analyseres grundig. “Etter hver 
turnering forsøkte jeg alltid å skrive ned alle lynsjakkpartiene 
mine og gå gjennom dem. Jeg brukte en computer, “Aleksan-
dra”, som min far hadde utviklet. Ideen med computerens 
analysefunksjon var at utgangsstillingen i sjakk er liten fordel 
til hvit (+=). Hvis svart utlikner i en stilling (=), betyr 
det at et eller annet sted har hvit gjort en feil. Dette svake 
trekket skulle markeres med et =.” Hver uke gjennomgikk 
Aleksandra først partiene sine på egen hånd; deretter kjørte 
hun dem gjennom computeren og måtte rette opp sine egne 
kommentarer. “Jeg vil anbefale unge spillere å ikke spille mer 
enn ti lynsjakkpartier om dagen, og alltid analysere partiene 
etterpå. Jeg begynner aldri en ny lynsjakkøkt før jeg har ana-
lysert alle de foregående partiene”, skriver Kostenjuk i boka.

Åtte timer om dagen
Kostenjuk ble verdens yngste kvinnelige stormester i 1998, 
14 år gammel. Året etter bestemte foreldrene hennes seg for 
hjemmeskole, slik at hun kunne dra oftere på turneringer. 
Senere begynte hun på the Russian Academy of Physical 
Education, verdens største sportsuniversitet. Her var det et 
eget sjakkfakultet, og blant hennes klassekamerater var nå-
værende stormestere Aleksander Grisjtsjuk, Vladimir Potkin 
og Vladimir Dobrov.

“Dagens profesjonelle sjakkspillere må jobbe med sjakk 
minimum 7-8 timer om dagen”, skriver Kostenjuk.

Russlands vinnerlag med Aleksandra Kostenjuk i forgrunnen. 
(Foto: Ellisiv Reppen)
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 “Særlig med analyse av egne partier 
og partiene til sterke stormestere, løse 
oppgaver, lese sjakklitteratur og jobbe 
med åpningsrepertoaret. Nybegynnere må 
prøve å jobbe med sjakk minst to timer om 
dagen. Begynn så tidlig som mulig med å 
studere de klassiske partiene.”

Verdensmester
17 år gammel kvalifiserte Kostenjuk seg til 
sin første VM-finale, men tapte mot Zhu 
Chen. Tre år senere ble hun europamester 
for kvinner, og samtidig den tiende kvin-
nen som ble stormester (GM). Men det 
sier noe om russisk sjakk at det var først i 
2005, 21 år gammel, at hun klarte å vinne 
sitt første russiske mesterskap for kvinner. 
Og så kom altså høydepunktet, i 2008, da 
hun ble verdensmester for kvinner.

Ett hinder i sjakk-karrieren har det imid-
lertid blitt. “Når en kvinne bestemmer seg 
for å stifte familie, kan hun bare glemme 
å konkurrere med menn, for barn tar 
opp all en kvinnes tid og energi”, mener 
Kostenjuk i boka. Hun fikk sitt første 
barn i 2007.

Modellkarierre
I tillegg til sine bravader ved sjakkbrettet, 
er Kostenjuk blitt kjent som modell. Det 
var FIDE som i februar 2001 spurte om 
hun ville prøve seg som modell. FIDE 
ønsket å gjøre den fremadstormende 
unge Kostenjuk til “the face of chess”. 
Hun opprettet da www.kosteniuk.com, 
og satset mer på markedsføring. Vest-
lige medier kalte henne “sjakkens Kour-
nikova”.  “Jeg skjønte hvor viktig det var 
å jobbe med pressen”, sier Kostenjuk.  
“Sjakkens popularitet i Fischer, Karpov 
og Kasparovs era skyldes de store per-
sonlighetene til disse stormesterne”, 
mener hun.

Lagsjakk viktig
At lagsjakk er noe helt spesielt i Russland, 
er det ingen tvil om. “Hver gang jeg spiller 
for det russiske laget, håper jeg at vi igjen 
vil vise at Russland er en nasjon med stolte 
sjakktradisjoner”, skriver Kostenjuk. Og 
det fikk de altså til i årets OL.

Fra bilbutikk til ølhall

   Ølet flommer ikke lenger i Tromsø.      
   Det kan bli redningen for Sjakk-OL  
   2014.

Av Torstein Bae

Det tradisjonsrike Mack-bryggeriet flyttet tidligere i år sin produksjon til 
Balsfjord, og nå er rør og kraner en saga blott i Tromsø. Mackhallen skal bli 
konsertlokale for opp mot 1000 personer. Hvis alt går som Jøran Aulin-Jansson 
håper, blir det også symfonier med hester og tårn. 

- Hallen ligger midt i sentrum, og vil være et veldig godt spillelokale, sier 
NSF-presidenten. - Dette er nå vårt klare førstevalg, mens Biltrend er mindre 
aktuelt.

Det begynner å bli en liten saga av historien om spillelokale, fra havneterminal 
via bilbutikk og endelig ølhall. Nå er en avgjørelse rett rundt hjørnet.

- Jeg forventer at spillested for OL 2014 er avklart før jul, og jeg har tro på at 
vi da har en avtale om bruk av Mackhallen. Det blir godt å få dette på plass, 
slik at vi kan flytte fokus over på andre områder.

For øyeblikket er det spillelokale og sponsorer som står mest sentralt i OL-
arbeidet. I vanlig optimistisk stil tror Aulin-Jansson på et knallresultat for 
sponsorsalget: 40 til 50 millioner kroner – et tall godt over budsjett. Presi-
denten kan fortelle at noen av landets mest drevne innhøstere er på saken.

- Vi har to gode team på plass, som jobber mot forskjellige bransjer. Jakob 
Lund og Sponsorkonsult er det ene teamet, det andre er PR-byrået Apeland. 
Vi lander i disse dager de første to av fem hovedsponsorer, som går inn med 
minst fire millioner kroner hver.

Årets OL i Tyrkia ble nokså beskjedent, etter at arrangøren fikk kuttet budsjettet 
kraftig. Det er ingen ulempe for Tromsø. - Vi slipper å hoppe etter Wirkola, 
sier Jøran Aulin-Jansson. Han var del av en stor norsk delegasjon til Istanbul, 
som både informerte om Tromsø og lærte av tyrkerne. - Mange satte pris på 
at vi fortsetter informasjonsarbeidet, selv om valgkampen for lengst er over. 
Alle har fått med seg at Tromsø er neste stoppested, og det oppleves som et 
spennende og eksotisk sted.

Den 1. august 2014 braker det løs. Grunnet usikkerhet om antall overnattings-
plasser, har man nølt med å sette opp sidearrangementer for hobbyspillere. 
Jøran Aulin-Jansson kan imidlertid love at det blir turneringer for vanlige 
folk hver dag under OL. To uker til ende blir det sjakkfest i nord – og lokalet 
blir antakelig en ølhall.
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Harstad jubilerte med stil

Harstad sjakklubb

· Stiftet 9. mars 1922, 90 år i 2012.

· Klubben hadde sin glansperiode  
medlemsmessig på slutten av 
60-tallet og begynnelsen av 70-tal-
let med 70 aktive medlemmer.

· Nå 27 medlemmer, i tillegg cirka 
25 i barnesjakklubben.

· Klubbens leder Stein Jensen er 
også en av klubbens mest frem-
tredende spillere. Han ble norges-
mester for juniorer i 1976 og har to 
ganger deltatt i eliteklassen. Han 
ble nordnorsk mester tre ganger 
på rad fra 1976 til 1978.

· Harstad Sjakklubb vant i 1992 
nordnorsk mesterskap for lag og 
kvalifiserte seg for NM-finalen der 
det ble femteplass.

· Klubben arrangerte instruktør-
kurs i 2002. Dette startet en stor 
og lovende barnesjakkrekrut-
tering. Som et produkt av barne-
sjakken begynte storspiller Peter 
Flermoen (nå 16) i klubben i 2003. 
Peter deltok i sitt første NM for 
ungdom bare ni år gammel og tok 
en sterk bronsemedalje. Han vant 
fire NM for ungdom og to nordiske 
mesterskap for ungdom. En sjette-
plass i EM for ungdom i 2008 fikk 
han også med seg før han forelø-
pig har tatt en pause fra sjakken.

Harstad sjakklubb feiret 90-årsjubileum med 
en grand prix-turnering utenom det vanlige. 
På startstreken stod flere utenlandske 
storspillere, blant dem Anna Zatonskih, fire 
ganger amerikansk mester for kvinner. 

Av Silje Bjerke

Dette var 30. gang Harstad Grand Prix gikk av stabelen, denne gangen 
under navnet Finn Chess International etter sponsoren Advokatfir-
maet Finn. For de inviterte spillerne ble det en flott opplevelse med 
et proft opplegg med sightseeing og middager. 

En original og godt mottatt vri fra arrangøren var å invitere mange 
kvinnelige toppspillere. I tillegg til amerikanske Zatonskih og den 
rumenske kvinnelige stormesteren Carmen Voicu-Jagodzinskij, 
hadde arrangøren fått med seg de norske landslagsspillerne Sheila 
Barth Sahl, Silje Bjerke, Erle Hansen og Elise Forså.

- Vi ønsker å inspirere unge jenter til å fortsette med sjakk, forteller 
leder i Harstad sjakklubb og hovedarrangør Stein Jensen. - Og vi 
ønsket å hente en sterk damespiller som kunne profilere damesjak-
ken i media. Dette lykkes vi meget godt med da Anna Zatonskih og 
Carmen Voicu-Jagodzinskijs besøk på en barneskole fikk svært god 
pressedekning. Det ble dermed god reklame for damesjakk og til 
inspirasjon for mange unge jenter på skolen. Videre ønsket vi å prøve 
et konsept med mange WGMer og WIMer i en weekendturnering som 
ville gi lokale spillere muligheter til å møte kvinnelige tittelholdere.

Sjakkparet WIM Sheila B. Sahl og IM Maxim Deveraux var 
blant de inviterte spillerne til Harstads storslåtte jubile-
umsturnering.
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- Vi støttet også økonomisk to av Norges beste juniorjentespil-
lere Erle Hansen og Elise Forså slik at de kunne delta i en sterk 
turnering og være forbilder for yngre jenter, forteller Jensen.

Norgestopp Sheila Barth Sahl var veldig positiv til Harstads 
satsning på kvinner.

- Jeg satte selvsagt pris på å bli invitert selv. Det er utviklende 
for min egen sjakk å få spille mot sterke motstandere som i 
Harstad, sier Sahl. - Det var hyggelig at Stein Jensen og Harstad 
viste at de satt pris på de inviterte spillerne og la opp til en 
sosial ramme rundt turneringen med sightseeing og mid-
dager. Jeg vet ikke om det var et resultat av en bevisst innsats 
fra arrangørene, men det var også mange unge jenter med 
på turneringen. Det må være inspirerende for dem å delta 
sammen med kvinner som hevder seg på et høyt nasjonalt 
og internasjonalt nivå. Jeg tror vi får flere jenter til å fortsette 
med å spille sjakk gjennom tenårene hvis de har kvinnelige 
rollemodeller. Vi trenger kvinner som viser at det er mulig å 
kombinere voksenlivet og spesielt det å ha barn med det å 
fortsette å satse på sjakk, sier Sahl.

Blant de lokale jentene som imponerte i Harstad var 12-årige 
Elise Sjøttem Jacobsen fra Tromsø, som spilte flere remiser 
mot langt høyere ratede motstandere.

På plass 30 år etter
At spillerne trives i Harstad er det liten tvil om. Mange retur-
nerer år etter år. - Kjell Ole Kristensen fra Narvik vant den 
første turneringen med å slå Einar Gausel i 1983, forteller 
Stein Jensen. - Kjell Ole er blitt 65 år og holder ennå koken. 
I år tok han en sterk 15. plass.

- Klubben arrangerte også en meget sterk jubileumsturnering 
i 1997 med deltakelse av flere GMer og IMer, forteller Jensen. 
- Blant annet deltok regjerende norgesmester Berge Østenstad 
og legendariske Svein Johannessen, men likevel ble det finsk 
seier ved Joose Norri. Malcolm Pein deltok også, og i år 15 år 
etter stilte han igjen på startstreken!

Velkommen tilbake
Stein Jensen ønsker velkommen til storturnering i Harstad 
også neste år.

- Det er sikkert at det de to neste årene vil bli arrangert en 
internasjonal turnering, kanskje med samme konsept som 
i år med deltakelse av sterke WGMer og WIMer, sier den 
driftige arrangøren. 

Advokatfirmaet Finn Chess 
International Grand Prix

GRUPPE A (42 deltagere)
1. IM Torstein Bae, SK 1911             5/6 p.
2. IM Kalle Kiik, Estland            4,5 p.
3. IM Maxim Deveraux, Black Knights 4,5 p.
4. IM Anna Zatonskih, USA            4,5 p.
5. GM Heikki Westerinen, Finland       4,5 p.

GRUPPE B (25 deltagere)
1. Vladimir Shabalin, Sortland         5,5 p.
2. Håkon T. Natvig, Sortland            5 p.
3. Kent-Ove Bredeli, Narvik            4,5 p. 

På sightseeing i Harstad fikk de tilreisende spillerne se verdens 
største kanon. Her estiske Kalle Kiik (foran) og arrangør Nils 
Jakob Schjelderup.

Talentfulle Birk Anders Rølvåg fra Narvik (til 
venstre) gjorde det meget sterkt, med seier 
mot blant andre WGM Voicu-Jagodzinskij. Her 
i kamp med stormester Heikki Westerinen.
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Tårn eller fem bønder?
Et tårn er som kjent verdt 
fem bønder. Men hadde 
du likt det om du fikk fem 
målrettede soldater mar-
sjerende mot deg?

Av Torbjørn R. Hansen

Det gjorde definitivt ikke Stig Tjomsland 
i årets landsturnering. Og det gjorde 
nok heller ikke Spasskij for 40 år siden. 

Stig Tjomsland - Brede Kvisvik
Landsturneringen 2012, eliteklassen
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+p'

6-+-zp-+-+&

5+-+k+-+-%

4-+p+-+-+$

3+p+-+-+-#

2pmK-+-+-+"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

Kan tårnet hamle opp med fem bønder? 
Tjomsland blir for utålmodig og bestem-
mer seg for å kvitte seg med en av de 
brysomme. 57.Txh7? 

Hvit kunne holdt remis med 57.Ka1! 

Analysedigram:
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+p'

6-+-zp-+-+&

5+-+k+-+-%

4-+p+-+-+$

3+p+-+-+-#

2p+-+-+-+"

1mK-+-+-+R!

xabcdefghy

På denne måten kan hvit framtvinge 
remis på studieartet vis. Førsteprioritet 
er å ikke slippe c-bonden lenger fram. 
Hvis svart nå spiller 57...c3 er den hvite 
kongen satt i patt og alt som skal til er å 
bli kvitt tårnet. 

Farligere for hvit er 57...Kc6 som plan-
legger å avansere med d-bonden. Siden 
c4-c3 setter den hvite kongen i patt, 
kan hvit nå ta seg tid til å slå h-bonden. 

58.Txh7 Alt hvit nå trenger å gjøre er å 
hindre d-bonden fra å avansere til d4.  
58…d5 59.Th6+ Kc5 60.Th5 Kd4 
61.Th4+ Kc3 62.Th3+ Kb4 63.Th4 Kc5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-mkp+-+-%

4-+p+-+-tR$

3+p+-+-+-#

2p+-+-+-+"

1mK-+-+-+-!

xabcdefghy

64.Th5 og det er ikke mulig for svart å 
gjøre framskritt. 

Tilbake til partiet:
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+R'

6-+-zp-+-+&

5+-+k+-+-%

4-+p+-+-+$

3+p+-+-+-#

2pmK-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

57...c3+! 58.Ka1 c2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+R'

6-+-zp-+-+&

5+-+k+-+-%

4-+-+-+-+$

3+p+-+-+-#

2p+p+-+-+"

1mK-+-+-+-!

xabcdefghy

Siden det ikke holder for hvit å stoppe 
bøndene ved å ha kongen på b2 (på 
grunn av a1=D fulgt av c1=D) er hvit 
nødt til å pasifisere tårnet i tillegg. 

59.Th1 Kc4 60.Th4+ Kc5 61.Th1 
d5 62.Kb2 Kc4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+k+-+-+$

3+p+-+-+-#

2pmKp+-+-+"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

Hvit ga opp siden d-bonden spaserer 
pent og pyntelig i mål. 0–1

Fischers bønder
I et slikt komplisert sluttspill er det ikke 
rart at Stig Tjomsland tråkket feil. Da jeg 
stod og fulgte med på dette partiet kun-
ne jeg ikke la være å tenke på et sluttspill 
fra den legendariske 72-matchen på 
Reykjavik. Mon tro om Tjomsland og 
Kvisvik kjente til følgende parti?
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Boris Spasskij - Bobby Fischer
VM-finale 1972, 13. matchparti
XABCDEFGHY

8-+-+-vLr+(

7+-+-+-zP-'

6-+-+-+-+&

5+k+-+p+-%

4-zpp+-+-+$

3+-+-+-+-#

2p+-mK-+-zp"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Svarts tårn er fanget på g8, men også 
hvits løper og bonde er bundet opp. Det 
som da gjenstår på brettet er et sluttspill 
som er svært likt Tjomsland - Kvisvik.  
En viktig forskjell er at svarts h-bonde 
har kommet lengre og kan brukes til å 
avlede hvits oppmerksomhet. 

62.Kc2 Kc6 63.Td1 b3+ 64.Kc3 
XABCDEFGHY

8-+-+-vLr+(

7+-+-+-zP-'

6-+k+-+-+&

5+-+-+p+-%

4-+p+-+-+$

3+pmK-+-+-#

2p+-+-+-zp"

1+-+R+-+-!

xabcdefghy

Svart er nødt til å få med kongen for å 

komme videre, men nå er det kommet 
til et punkt der det er vanskelig å gjøre 
framskritt. 

64...h1D! 65.Txh1 Kd5 66.Kb2 f4 
Hvordan skal hvit hindre at den svarte 
kongen vil støtte f-bonden framover? 

67.Td1+ Ke4 68.Tc1 Kd3 
XABCDEFGHY

8-+-+-vLr+(

7+-+-+-zP-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+p+-zp-+$

3+p+k+-+-#

2pmK-+-+-+"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

69.Td1+? Avgjørende feil. I ettertid har 
det blitt funnet ut at hvit på mirakuløst 
vis kunne holdt remis med 69.Tc3+! 
Jeg skal spare leseren for de lange 
variantene, men poenget er at løperen 
finner det perfekte øyeblikket til å forlate 
posten på f8. 

69...Ke2 70.Tc1 f3 Svart truer å spasere 
inn med bonden og hvit blir derfor nødt 
til å slippe det svarte tårnet ut. 

71.Lc5 Txg7 72.Txc4 Td7 73.Te4+ 
Kf1 74.Ld4 f2 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+r+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-vLR+-+$

3+p+-+-+-#

2pmK-+-zp-+"

1+-+-+k+-!

xabcdefghy

Hvit ga opp på grunn av varianten 75.Tf4 
Txd4 76.Txd4 Ke2 og svart vinner. Helt 
elementært er det riktignok ikke, men 
på verdensmesternivå er vinsten like 
sikker som banken.  0–1

Oscar til Magnus Carlsen

For tredje året på rad vant Magnus Carlsen prisen 
Chess Oscar, denne gangen for 2011. Det er det 
russiske sjakkbladet 64 som deler ut prisen, etter 
avstemning blant stormestre, trenere, dommere, 
sjakkjournalister og andre eksperter. Sjakkens Oscar 
skal gå til den beste spilleren gjennom året. Flest 
Oscarpriser har Kasparov med 11 seire, mens Karpov 
har vunnet ni ganger og Anand seks. Carlsen er på delt 
fjerdeplass med sine tre priser.

       (Foto: Espen Agdestein)
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Kurs for klubbspillere

16.1 - 6.2: Nimzo-indisk

- Få et komplett repertoar mot 1.d4 med en av de aller beste åpningene

Påmelding og mer informasjon: 
www.sjakkhuset.no / post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

Sjakkhuset

13.2 - 13.3: Posisjonsspillets regler

- Lær deg viktige regler og metoder for midtspillet 

20.3 - 17.4: Åpningstriks og feller

- Lær haugevis med åpningsfeller og triks

Populære åpninger og sluttspill er blant det du kan 
lære på vårens kurs på Sjakkhuset i Oslo. Kursleder er  
IM Torbjørn R. Hansen, en av Norges mest erfarne 
sjakktrenere.

· Alle kurs har varighet fire onsdager kl 1915-2115.

· Kursavgift: 990 kroner.

24.4 - 22.5: Najdorfvarianten i Siciliansk

- En skarp, men samtidig sunn åpning for svart

29.5 - 19.6: Sluttspill

- Tekniske, taktiske og teoretiske sluttspill
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Oppgave 1
Torstein Bae - 
Abdulla Faisal (Arab. Emirater)
Runde 11
XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7+psnq+-+p'

6-+l+p+p+&

5vL-+p+-+-%

4-+-+-zPN+$

3vl-zPL+-+-#

2P+-+Q+PzP"

1+-+-tRR+K!

xabcdefghy

Med 24.De5! truer hvit springeren 
på c7 og matt med 25.Sh6+. Partiet 
var raskt over. 24...Tf7 25.Sh6+ Kf8 
26.Sxf7 1–0 

Oppgave 4
Noaman Omar (Arab. Emir.) - 
Frode Urkedal
Runde 11
XABCDEFGHY

8-+r+r+k+(

7zpl+-wqpvl-'

6-zp-zp-+pzp&

5+-+-+-+-%

4PzP-+nsN-+$

3+-zp-+LzP-#

2-+Q+-zP-zP"

1+-vLRtR-mK-!

xabcdefghy

Svart slo til med et vakkert dronning-
offer. 28…Sg5! Etter 29.Txe7 rasker 
svart med seg store mengder materiell: 
29…Sxf3+ 30.Kf1 Sxh2+ 31.Kg1 
Sf3+ 32.Kf1 Txe7 Svart står klart til 
vinst med mer enn nok materiell for 
dronningen og en helt overlegen stilling. 
0–1 etter 38 trekk.

Oppgave 2 
Andreas Moen - 
Daniele Vocaturo (Italia)
Runde 10
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+-vlpzpp'

6p+-zp-+-+&

5wq-+P+-+-%

4r+-+p+P+$

3+-sNRvLP+-#

2P+P+-+QzP"

1mKR+-+-+-!

xabcdefghy

Svart truer tårnet på d3, men hvit så 
et større bytte. 27.Lb6! Dronningen 
er fanget! Svart holdt ut noen få trekk. 
27…exd3 28.Lxa5 Lf6 29.cxd3 Txa5 
30.Dd2 1–0  

Oppgave 5
Silje Bjerke - 
Camila Colombo (Uruguay)
Runde 9
XABCDEFGHY

8-+-mk-vl-tr(

7tr-+-+p+-'

6N+R+psN-+&

5wqp+-zPp+p%

4p+-zP-+-zP$

3zP-+-+Q+-#

2-+-+-zPP+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Etter 31.Tc8+! blir svart ubønnhørlig 
matt. 31...Kxc8 32.Dc6+ Det følger 
matt enten på a8 eller e8. 1–0

Oppgave 3
Frode Urkedal - 
Haseeb Ahmed (Pakistan)
Runde 6
XABCDEFGHY

8r+l+-+ktr(

7zpp+n+p+p'

6-+-vL-+p+&

5+-zpLzp-+Q%

4-+P+-wq-+$

3+-+-+-+-#

2PzP-+-zP-zP"

1tR-+-mK-tR-!

xabcdefghy

Hvit forserte matt med 23.Txg6+. Et-
ter 23…hxg6 er bonden på f7 bundet 
slik at 24.Dxg6+ er matt! 1–0

Oppgave 6
Sheila Barth Sahl - 
Joy Durno (Skottland)
Runde 10
XABCDEFGHY

8-+-vlk+r+(

7+l+-+p+-'

6pwq-+p+p+&

5+-tRpzP-zPp%

4-zp-vL-zP-+$

3+P+LwQ-+P#

2PzP-+-+-+"

1+K+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit fant den beste avdekkeren med 
29.Tc8! Svart har ikke noe valg.  
29…Da5 30.Lb6 Hvit vinner store 
mengder materiell. Hvit vant etter 38 
trekk. 1–0

Oppgavene står på side 15.

Løsninger
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Drømmen om Europa
Se for deg det meste av ver-
denseliten som dumper ned 
i Eilat – en kunstig israelsk 
badeby på grensen til Egypt 
og Jordan. Så nær konflikte-
ne, okkupasjonen og trage-
diene – men likevel så fjernt 
fra hverdagen til alminnelige 
israelere og palestinere. Se 
for deg sol, fest og et par 
hundre bleke sjakkspillere 
som går forhutlede og dypt 
konsentrerte inn i et av by-
ens altfor mange luksusho-
tell. Og midt opp i dette: Et 
par norske turistlag – OSS 
og SOSS SELVAAGBYGG som 
drømmer om å skrelle mot 
de store. Det gikk som det 
måtte gå, vi ble sylta og la-
get hakkemat av.

Av Bjarte Leer-Salvesen

Oslo Schakselskap fikk æren av å møte sjakkens svar på Real 
Madrid, Socar. Nærmest Leif Erlend Johannessen (til høyre) 
mot Tejmour Radjabov. (Alle foto: Olga Dolzhykova)

En sjakkpolitisk konstruksjon 
krydret med verdenseliten
Israel er en del av Europa i sjakksammenheng, akkurat 
som i Melodi Grand Prix. Det har med politikk å gjøre. 
Selvsagt. Det handler om å pleie sine vennskap med ves-
ten, det handler om å ville fjerne fokuset fra den uspiselige 
okkupasjonen av palestinske områder til de gode sidene 
av det israelske demokratiet. Det handler om drømmen 
om å være et normalt, vestlig demokrati – et slikt land 
som arrangerer europamesterskap i kunstige badebyer.

Og de kom hele gjengen. 60 av de 100 beste i verden. 
Radjabov, Mamedjarov, Topalov, Grisjtsjuk, Kamsky, 
Sutovskij and you name it! Kanskje narret jeg deg nå, for 
dette er ikke alle toppspillerne i turneringen, not even 
close, men de seks beste fra team Socar fra Aserbajdsjan. 
For en gjeng! Et slags Real Madrid i Champions League. 
Selvsagt vant de til slutt, selv om det ble jevnt etter at de 
gikk på trynet i første runde. På vei oppover resultatlista 
feiet de over OSS med 6-0, uten at gjengen fra Oslo vest 
trenger å skamme seg av den grunn. Det var gode sjanser 
til poeng på flere bord, blant annet stod Andreas Moen 
svært lovende mot Mamedjarov. Og Sebastian Mihajlov 

og Lars Oskar Hauge fikk skryt av sine motstandere etter 
partiet. Slikt må man ta til seg – gjemme det i sitt hjerte 
å grunne på det som skriften sier – en får ikke skryt fra 
verdenseliten uten å fortjene det!

Det er så mange ville regler i sjakkmesterskap for tiden. 
En ting er at mobilen må ligge igjen på hotellrommet, noe 
annet er strenge kleskoder og regelen om tapt parti hvis 
du ikke er til stede nøyaktig ved rundestart. Og så har hver 
kamp sin dommer som nødvendigvis forsøker å rettferdig-
gjøre egen rolle ved overdreven inngripen ved det minste 
lille kremt. Som da Gudmund Steneren fra SOSS slo på 
feil klokke (klokka til Hans Krogh Harestad) til feil tid og 
motstanderen protesterte like heftig som fotballspillere 
gjør over offside-mål. Da snakket vi virkelig Europacup!

Søvnige sørlendinger i 
det lovede land
For SOSS SELVAAGBYGG var dette første lagturnering 
utenfor landets grenser, og resultatet ble heller magert 
med seier mot skatteflyktningene fra Monaco og tap mot 
røkla. Hans Krogh Harestad gjorde en solid turnering med
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en 2400-prestasjon, inkludert en knusende seier mot selveste 
Nakamura midt i turneringen. I biljard riktignok, men i Euro-
pacupen feirer man de oppturene man får, og det smakte ekstra 
godt etter at Nakamura hadde feid over Andreas Moen og un-
dertegnede ved sjakkbrettet samt halve SOSS ved biljardbordet. 
Jeg møtte ham forresten da det italienske laget hans var nede 
på sistebord. Nakamura på sistebord, en japanskamerikaner 
midt blant forsmådde italienere – se det for deg!

OSS gjorde det litt bedre, men femte sist i EM er ikke mye å 
skrive hjem om for Bogstadveiens tapre soldater. Andreas Moen 
og Ørnulf Stubberud gjorde det best, sistnevnte blant annet 
med en sterk forsvarsremis mot Kiril Georgiev. Og Lars Oskar 
og Sebastian høstet verdifull erfaring som gjør godt mens de 
suser oppover norgestoppen.

Absurditetens teater: neste akt
Mens slukørede norske sjakkturister sjekket ut av luksushotel-
lene, strømmet nye håpefulle til Eilat for å dyrke lidenskapen 
sin. Det var visstnok et slags merkelig EM for bedriftsidrett eller 
noe slikt: en absurd samling mosjonister som angrep bufeen 
der de tilsynelatende ødela enhver mulighet for personlig rekord 
i noe som helst som har med idrett å gjøre. Igjen arrangerte 
Israel og Eilat et merkverdig EM på sin jakt etter normalitet 
og anerkjennelse, i et forsøk på at europadrømmen ennå en 
stund skal skygge for okkupasjonsmaktens overgrep mot men-
neskerettighetene og den palestinske befolkning. Jeg sier som 
en hvitspiller gjør mot Stonewall: riv muren!

Oslo Schakselskap koser seg med sjakk også 
mellom rundene.

SOSS Selvaagbygg, her representert ved Gud-
mund Stenersen og Pål Andreassen, fikk sin 
internasjonale debut i årets Europacup for 
klubblag.

EUROPACUPEN FOR KLUBBLAG
 
Eilat, Israel 10.-17. oktober 2012

1. Socar Aserbajdsjan (Radjabov, Mamedjarov, Topalov, 
Grisjtsjuk, Kamsky, Sutovskij, Safarli, Guseinov)

2. Saint-Petersburg (Svidler, Dominguez, Vitiugov, 
Movsesjan, Efimenko, Zvjaginsev, Matlakov, Khairullin)

3. SHSM-64 (Gelfand, Leko, Giri, Riazantsev, Grachev, 
Najer, Potkin)

30. Oslo Schakselskap (Leif E. Johannessen 3/6, Andreas 
Moen 3/6, Ørnulf Stubberud 3/6, Olga Dolzhikova 2/6, 
Mats Persson 2,5/6, Lars Oskar Hauge 2,5/6, Sebastian 
Mihajlov 2/6)

33. SOSS (Bjarte Leer-Salvesen 2,5/7, Bjørnar Byklum 
3/7, Hans K. Harestad 4,5/7, Gudmund Stenersen 1,5/7, 
Pål Andreassen 1/5, Dag Sødtholt 2,5/7, Bjørn Røst 0/2)

(34 lag)

KVINNEKLASSEN

1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (Hou Yifan, Koneru, 
Muzytsjuk, Cramling, Skripchenko)
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Stort...

Svetozar Gligoric 1923-2012
Den serbiske stormesteren Svetozar Gligoric 
har gått bort, 89 år gammel. I løpet av en kar-
riere som strakk seg over sju tiår høstet Gligoric 
en rekke store triumfer; på 50- og 60-tallet var 
han blant de ti beste i verden. Han sverget til 
en klassisk tankegang, med vekt på bondesen-
trum og løperpar. Tittelen på selvbiografien 
Jeg spiller mot brikker var ikke tilfeldig valgt: 
psykologien i sjakk var ham fremmed.

Ny kvinnelig stormester
Finske Niina Koskela har meldt 
overgang til Norge, og blir med det 
Norges andre kvinnelige stormester, 
etter at ukrainske Olga Dolzhykova 
meldte overgang tidligere i år. Kos-
kela spiller for sjakklubben SOSS 
og er bosatt i Oslo. Koskela og Dolz-
hykova blir viktige forsterkninger på 
det norske damelaget i tiden fram 
mot OL i Tromsø. På bildet: Koskela 
sammen med lagkamerater i SOSS.

Nye norske
tittelholdere
Lars Even Andersen fra os-
loklubben Black Knights 
er utnevnt til FIDE Master 
(FM) etter å ha passert 2300 
i rating. Norge har også fått 
en ny FIDE Arbiter, Trond 
Romsdal fra Tromsø. 

Lyden av sjakk
Ultimafestivalen for samtidsmusikk bød i år på 
vakker musikk med hester og tårn, og ikke bare 
i overført betydning. Norsk senter for teknologi 
og musikk (NOTAM) hadde laget et sjakkbrett 
med sensorer, der alle trekk ble omdannet til 
lyder. Notto Thelle, daglig leder i NOTAM, kunne 
fortelle at brettet fungerer som en slags dirigent: 
Avhengig av hvordan man flytter brikkene, slu-
ses forskjellige musikere inn. En åpningsduell 
mellom forfatterne Arne Danielsen og Hans 
Olav Lahlum bidro til oppmerksomhet rundt 
det spesielle kunstverket.

EM for seniorer

Av Richard Wicklund-Hansen

Den gamle hovedstaden i Litauen, 
Kaunas, var vertskap for seniormes-
terskapet 21. til 29. august 2012. 103 
deltagere og derav 15 (!) nordmenn. I 
enkelte runder skulle  man tro det var 
et norsk mesterskap. 

Kaunas er en reise verd ikke minst på 
grunn av gamlebyen med røtter tilbake 
til 15. århundre, muligens eldre. For oss
fra et av verdens dyreste land var prisene 
en gledelig overraskelse og turnerings-
servicen utmerket. For de som ønsket 
det ble det ordnet transport til de 
respektive hoteller enten man landet i 
Vilnius eller Kaunas og spilleforholdene 
i en tidligere offisersklubb kunne ikke 
bli bedre.

Tyskerne klaret å legge sitt nasjonale 
mesterskap  samtidig med EM og det 
var årsaken til at deltagerantallet ikke 
ble større. I dette tilfelle var i hvert fall 
kvaliteten god nok. Sju stormestre, ti 
IM og 20 FM. 

Tre spillere avsluttet turneringen med 
sju poeng, og mesterskapet ble avgjort 
i favør av GM Nikolaj Pusjkov, Russland, 
med hårfine 1/2 kvalitetspoeng foran 
hviterusserne GM Viktor D. Kupreitsjik 
og IM Evgenij V. Motsjalov. Beste nor-
diske spiller ble FM Nils-Åke Malmdin, 
Sverige, på 14. og siste premieplass.

Erling Kristiansen ble beste nordmann 
på 22. plass med 5 1/2 poeng og forbe-
dret ELO. Det kunne blitt premieplass 
hvis han hadde vunnet over GM Hans-
Joachim Hecht i siste runde. 

 

Erling aksepterte remistilbud i en klart 
bedre stilling. Bernt Nordby ble nr. 
24, men den store overraskelsen var 
Øystein Johnsen (ELO 1885) som med 
sin 25. plass hadde en ratingprestasjon 
på 2144! Begge fikk 5 1/2 poeng. På 
fem poeng kom Helge Gundersen, Stein 
Sollid og Vidar Taksrud.

R i c h a r d 
Wicklund-
H a n s e n 
rapporte-
rer fra EM 
for senio-
rer 2012.

Glicoric vs Pachmann 1961. (Foto: 
G. F. Hund, Wikimedia Commons)
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...og smått

Framgang for sjakk i skolen
Det går meget godt for prosjektet “Sjakk i skolen”, og 
stadig flere barn lærer sjakk på skolen. Særlig i Dram-
men har prosjektet fått en oppsving. “Sjakk i skolen” 
har etablert et samarbeid med Drammen kommune 
for å inkludere alle 3., 4. og 5. klasser i Drammen 
i prosjektet. - Vi samarbeider også med de lokale 
sjakklubbene i Drammen, og får veldig god drahjelp 
fra dem, forteller prosjektleder Kai Becher. - I løpet 
av de to neste ukene passerer vi 1500 barn som har 
fått sjakkopplæring bare i Drammen. I tillegg er pro-
sjektet etablert i Alta, Harstad, Tromsø, Kristiansund, 
Trondheim, Molde, Sandnes, Bryne, Holmestrand og 
Sandvika. Les mer på www.sjakkiskolen.no.

Norske OL-dommere
Under sjakk-OL i Istanbul 27. august til 9. 
september var hele seks norske dommere i 
aksjon. IA Karl-Johan Rist (Alta) som senior 
arbiter og Magnus Aanstad (Narvik), FA Trond 
Romsdal (Tromsø), Tom Eriksen (Sotra), Roar 
Nærheim (Stavanger) og Laila Fodnes Sidselrud 
(Kongsvinger) som matchdommere.

De siste fem ble tatt ut som dommere til sjakk-
OL etter å ha gjennomført et FIDE Arbiter-kurs 
som ble arrangert på Fagernes 1. til 6. mai 
2012, og som ble avsluttet med en 4-timers 
skriftlig eksamen der alle fem bestod med mer 
enn 80 % score. Kurset ble arrangert av Norges 
Sjakkforbund og Tromsø 2014, og hadde som 
hensikt å få utdannet flere norske dommere til 
sjakkolympiaden i Tromsø i 2014. 

NSF med ny sjakkserver
Norges Sjakkforbund har lansert en 
sjakkserver, der medlemmene kan 
spille mot hverandre. Serveren ligger på  
www.spillsjakk.no. For å spille trenger 
du ditt medlemsnummer som du fin-
ner på baksiden av dette bladet. Har du 
problemer med innlogging eller annet, 
ta kontakt med Liv Mette Harboe på  
livmette@sjakk.no.

OSS i ledelsen
Oslo Schakselskap (bildet) har tatt 
en oppskriftsmessig ledelse etter tre 
runder av Eliteserien 2012/2013. Topp-
oppgjøret mellom OSS og Kristiansund i 
første runde endte med knapp seier 3,5-
2,5 til “selskapet”, som også har slått 
de antatt tøffe konkurrentene SOSS og 
Moss. SK 1911 og Kristiansund har fore-
løbig inntatt andre- og tredjeplassen.

Musikkvideo for sjakk
Neste år avholdes en superturne-
ring i Stavanger, med blant andre 
Magnus Carlsen, Levon Aronjan, 
Vishy Anand og Vladimir Kramnik. 
“Norway Chess 2013” har lansert en 
musikkvideo som skal promotere 
arrangementet. På videoen synger 
popstjernen Hanne Sørvaag, samti-
dig som du kan se Magnus Carlsen 
og Kristoffer Madland spille sjakk i 
flotte omgivelser på Prekestolen. Se 
videoen på www.norwaychess.com.

Fra venstre Magnus Aanstad, FA Trond Romsdal, IA Karl-
Johan Rist, Tom Eriksen, Roar Nærheim og Laila Fodnes 
Sidelrud. (Foto: Arild Rimestad)

(Foto: Sjakk i skolen)
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Full fest i klubben
Langt ute i Vesterålen 
ligger Norges mest use-
riøse sjakklubb.

Av Silje Bjerke

I Sortland sjakklubb er det ingen 
langdryge klubbturneringer med 
2 timer på 40 trekk. Her satses det 
heller på skravling og musikk.

- En vanlig klubbkveld på Sortland 
handler mye om å ha det morsomt 
og spille sjakk. De fleste av oss har 
knapt åpnet en sjakkbok, forteller 
klubbens leder Håkon Tonulltre 
Natvig. 

- Et must under sjakkveldene er god 
musikk. Det kan være en blanding 
av alt fra samisk joik til Rammstein. 
Det setter sjakkstandarden! Ellers 
diskuterer vi Magnus Carlsen og 
andre verdensbegivenheter flittig. 
Det er like mye prat som sjakkspil-
ling under klubbkveldene, forteller 
Norges kanskje høyeste sjakkspiller 
(ja nettopp, 2.03).

 Håkon Tonulltre Natvig, Svein-Harald Johansen og Werner Walter på 
“sjakk og øl”-kveld på Sortland. (Alle foto: Sortland sjakklubb)

Mye lynsjakk blir det også. - Vi har en 
egen materialforvalter, Svein-Harald 
Johansen, som tar vare på alle resultater 
etter lynspill. Det har blitt noen tusen 
lister, forteller Tonulltre Natvig. 

Omtrent en gang i måneden er det klart 
for “sjakk og øl”-kvelder. 

- Da møtes vi for høy sigarføring og tem-
melig useriøs sjakk. Vi starter som regel 
rundt kl.19.30 og spiller til kl. 01.00. Da 
drar de som ønsker ut på byen, mens an-
dre tar kvelden. Et must under sjakk og 
øl-kvelder er hatter og kostymer. Alle får 
utdelt hver sin hatt, maske eller lignende 
som vi benytter under hele kvelden. Vi 
har også vinnerhatt og taperhatt som 
rulleres på etter rundene. Det spilles 
meget variert musikk på disse kveldene. 
For eksempel revydronninga Lalla Carl-
sen som vi uoffisielt har erklært som 
æresmedlem, forteller Natvig.

Klubben har til og med egne t-skjorter 
med bilde av Lalla Carlsen og teksten 
“Sortland sjakklubb, Norges mest use-
riøse klubb”.

Vellykket grand prix
Sortland sjakklubb har i dag 13-14 
medlemmer, fra 18 år og opp til 75.  
- Vi har hatt medlemmer fra Russland, 
Afghanistan og Myanmar, forteller Natvig.

I september ble imidlertid klubben noe 
mer seriøs, da den arrangerte sin første 
grand prix-turnering. Blåbyen Grand Prix 
ble en stor suksess med 44 deltagere. 
Svenske IM Emil Hermansson gikk til 
topps. På turneringens glimrende hjem-
meside blaabyengp.wordpress.com fin-
nes det bilder, partier, avisutklipp og mer.

Sortland ligger i 
Vesterålen lengst 
nord i Nordland 
fylke.
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- Vi liker best å reise på turneringer i stede 
for å arrangere. I år ble vi “presset” til å ar-
rangere turnering på Sortland. Den første i 
historien! forteller Natvig. - Men det ga virke-
lig mersmak. Vi kan glede alle sjakkspillere 
med at Blåbyen Grand Prix 2013 allerede er 
under planlegging.

- Hva skjer ellers framover i Norges 
mest useriøse sjakklubb?

- Planen videre for Sortland sjakklubb er 
så som så. Vi vurderer å lage en barneav-
deling, dog med litt mer seriøsitet enn i 
voksenavdelinga. 

På www.sortlandsjakklubb.com kan du 
lese mer om klubben, og blant annet høre 
guttas egen klubbsang. 

Sjakkveld i Sortland. Svein-Harald Johansen med blondt hår, Werner 
Walter med vikinghjelm og Vladimir Shabalin med sombrero.

Lokale helter i Blå-
byen Grand P rix : 
Fra venstre Vladi-
mir Shabalin,Geirr 
A. Rasmussen, Frode 
Kvandahl, Jon Fred-
rik Åsvang, Werner 
Walter, Martin Halsvik 
Larsen, Svein-Harald 
Johansen, Jonny Fred-
riksen, Sverre Wed-
ding (foran) og Hå-
kon Tonulltre Natvig. 
(Foto: www.vol.no 
v/Gard Michalsen)
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Sortlands favorittproblem?

De fleste sjakkoppgaver er seriøse saker, men ikke alle. Den 1. april 1871 dukket 
problemgeniet Sam Loyd opp i den lokale sjakklubben, og møtte der den vanlige 
murring om at hans oppgaver var alt for vanskelige. Loyd delte da ut kopier av 
stillingen til venstre, med oppgaveteksten påført: Matt i 1 trekk. 

Da ingen klarte å finne løsningen, foreslo Loyd at de kunne stille den opp på et 
brett. Snart gikk det opp et lys for klubbspillerne. Hvorfor?

XABCDEFGHY

8-+-sN-+R+(

7zpp+-+p+-'

6-+-mK-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+pmk-+-+$

3+-+pzp-+p#

2-+-zP-zpL+"

1+Q+-+-vLR!

xabcdefghy

Løsning: Svart har ni bønder – ta bort hvilken bonde du vil og hvit kan sette matt!
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Helt  s iden Kjet i l 
Stokke (29) passerte 
2400 i rating i juli 
2010, har det bare 
vært et tidsspørsmål 
før Norge fikk en ny 
internasjonal mester. 
I Barcelona i august 
kom endelig det av-
gjørende IM-nappet 
for bergenseren.

Av Silje Bjerke

Stokke er beskjeden om sitt eget 
talent og mener tittelen skyldes 
hardt arbeid. - Da jeg var 15 år 
fant jeg ut hvor lite mange andre 
unge spillere som var bedre 
enn meg jobbet med sjakk, sier 
Stokke. - Jeg innså da at veien 
opp til de beste i aldersbestemte 
klasser ikke var så lang som jeg 
hadde trodd, og bestemte meg derfor for å prøve å lære meg 
mer sjakk. Jeg begynte å lese litt teori hver dag. Siden jeg har 
ganske store lesevansker kan jeg ikke skryte på meg at det 
ble lenge av gangen, men til gjengjeld husket jeg stort sett alt 
i den alderen. Dette ga raskt store utslag på resultatene og 
dermed stor motivasjon til å fortsette arbeidet, sier Stokke.

- Jeg hadde ikke noe konkret mål, jeg jobbet bare hele tiden 
for å bli bedre. Først da jeg tok mitt første IM-napp på Gausdal 
i 2007 fikk jeg et mål om å klare tittelen. De neste årene fikk 
jeg stort sett prestasjoner rett i underkant av nappet (blant 
annet ratingprestasjoner på 2447 og 2448). Det andre nappet 
kom i Tromsø i 2009. Etter veldig mange nesten-turneringer 
har motivasjonen falt og jeg har trappet ned på egentreningen. 
Men siden jeg alltid har hatt store problemer med nervøsitet 
hjelper det ofte veldig å komme til en turnering med lave 
skuldre og ikke fokusere for mye på sjakk, og i Barcelona 
gikk alt veien, sier han.

- Jeg har foreløpig ingen ambisjoner om å klare GM-tittelen. 
Da måtte jeg vel hatt talent. Men jeg har litt ambisjoner om 
å prøve å bli tatt ut til et av lagene i OL 2014, sier Stokke 
beskjedent.

Engasjert trener
Stokke jobber til daglig som elektriker offshore. Han er også 
en kjent trener for unge talenter og har inntil i vår vært tur-
neringssjef i Ungdommens Sjakkforbund. 

- Hva er viktigst for deg nå, egen spilling eller satser 
du mer på å hjelpe de unge?

- Jeg har lenge forsøkt å få fram flest mulig gode juniorer 
lokalt. Litt av målet var også å prøve å få de til å gjøre jobben 
videre med andre når de hadde fått et bra nivå, og jeg håpet 
at dette skulle spre seg videre. Ellers har jeg alltid hatt et mål 
om at unge spillere som ønsker å bli gode skal få muligheten 
til det. Jeg har derfor ofte prioritert å hjelpe dem som viser 
interesse og bor steder der det ikke er andre gode tilbud. Det 
går litt i bølger om jeg prioriterer elevene eller meg selv, men 
med så mange gode talenter som Bergen har for tiden spørs 
det om ikke egen trening må vike, sier Stokke.

Selv lærte han sjakk av sin far da han var sju år, men startet 
først i klubb fire år senere.

Endelig IM-tittel for Stokke

 Kjetil Stokke har vært svært nær IM-tittelen mange ganger, men ikke  
 hatt marginene med seg. I Barcelona i august lyktes han endelig.
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- Jeg likte sjakk veldig godt fra starten 
av, men hadde ingen andre enn pappa 
å spille mot. Først da jeg var 11 fant vi 
Fana sjakklubb. Jeg startet sjakkarrieren 
ganske tamt.  Jeg holdt på i flere år uten 
at jeg kom meg opp i klasse 3. Min første 
landsturnering var i 1997.

- Hva er dine fremste meritter fra 
tidligere? 

- Det er jevnt mellom junior-NM tittelen 
fra 2003 og seieren i NM i lynsjakk 2009. 
Sølv i kadett B kommer på en god tred-
jeplass, sier Stokke med et smil.

- Hva er det morsomste med sjakk?

- Å kunne vinne partier uten at motstan-
deren hadde noe motspill!

Her er et av Stokkes beste partier, fra 
den avgjørende turneringen i Barcelona.

Victor Lillo Castay (2300) – 
Kjetil Stokke (2390)
Barcelona 2012

Dette var et av få partier der jeg hadde 
brukt litt tid på forberedelser før partiet 
i og med at det virket ganske opplagt hva 
min motstander ville spille. 

1.e4 c6 2.Sc3 d5 3.Sf3 Sf6 Et skarpt 
alternativ til det vanlige 3...Lg4.

4.e5 Se4 5.Se2 Hvit trekker ned sprin-
geren i håp om å kunne vinne tid på å 
true Se4 med d3.

5...Db6! Framtvinger d4 for å trygge 
Se4. 

6.d4 e6 7.Sg3 c5 8.Ld3 Å forsøke å 
holde på sentrum fungerer dårlig her. 
For eksempel 8.c3 Sc6 9.a3 (eller 9.Le2 

cxd4 10.cxd4 Lb4+ 11.Kf1 f6 med for-
del til svart) 9...cxd4 10.cxd4 Da5+! og 
svart vinner bonde. 

8...Sxg3 9.hxg3 cxd4 Hvit har bedre 
utvikling og h-linjen, men dersom han 
vil ta bonden tilbake mister han fort 
utviklingsforspranget. Derfor er det 
naturlig at hvit forsøker å ta bonden 
tilbake på en mer brutal måte. 

10.Sg5 Sc6 11.f4?! Denne oppstil-
lingen fungerer dårlig for hvit her. Han 
burde heller forsøkt det kritiske 11.Sxh7 
med trusselen Sf6+, men svart kan gi 
kvaliteten med 11...Ld7 12.Sf6+ gxf6 
13.Txh8 0–0–0 (truer Lb4+) 14.Kf1 
fxe5. Stillingen er trolig uklar, men jeg 
synes det ser mye gøyere ut for svart. 

11...Ld7 Dekker tårnet på h8 indirekte, 
slik at 12.Sxf7 Kxf7 13.Dh5 kan svares 
med 13...g6 14.Lxg6 hxg6 15.Dxh8 
Lb4+. 

12.a3 Le7 13.Dg4
XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7zpp+lvlpzpp'

6-wqn+p+-+&

5+-+pzP-sN-%

4-+-zp-zPQ+$

3zP-+L+-zP-#

2-zPP+-+P+"

1tR-vL-mK-+R!

xabcdefghy

13...h6 Jeg ville vente lengst mulig med 
dette trekket, men nå var tiden inne. 
Hvit har ikke noe angrep. 

14.Sf3 g6 15.Ke2? Et klart signal om 
at noe har gått galt for hvit. Brikkene 
på kongefløyen kommer ingen vei, dro-
ningfløyen er halvåpen, i tillegg har svart 
en sunn merbonde. 

15...Sa5 Det er nesten fritt frem for 
angrep her borte. 

16.b3 Lb5 17.Td1 h5! Hvits dronning 

får lengre vei til sentrum og g4-bruddet 
er ikke lenger noe fare. 

18.Dh3 Tc8 19.Se1 Tc3 Planen bak 
dette viser seg om fire trekk. 

20.Dh1 0–0 21.Lb2 Lxd3+ 22.Txd3 
Txd3 23.Sxd3
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23...Sc4! Dette var planen bak Tc3 og 
byttene på d3. 

24.Lc1 Eller 24.bxc4 dxc4 25.Sb4 a5 
med klar fordel til svart.

24...Se3 25.Lxe3 dxe3 Hvit har en 
fin hvitfeltsblokade, men med kongen 
i midten, bonde under og åpen c-linje 
er hvits stilling håpløs. 

26.Dc1 Tc8 27.Db2 d4 28.Td1 Tc3 
29.a4 Dc6 Planen er dronningen til g4. 

30.Se1 De4 31.Td3 Lb4 32.Sf3 a5 
33.Txc3 Lxc3 34.Dc1 Df5 35.Sh2 g5 
36.Kf3 g4+ 37.Ke2 h4 38.gxh4 Dxf4 
39.Df1 Dxh2 40.Df6 
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 Det er mye som vinner her, men enkelte 
trekk er likevel litt deilig å utføre: 
40...Dxe5! oppgitt 0–1

KOMMENTARER: 
KJETIL STOKKE
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Premiekryssord!
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Den dyktige vinneren av forrige nummers premiekryssord ble 
Markus Moripen fra Oslo. Han får en sjakkpremie i posten. 

Send løsningssetningen innen 15. januar til norsksjakkblad@gmail.com 
eller i posten til Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo. 
Vi trekker ut en heldig vinner av en sjakkpremie! 

Kryssordet er laget av Rolf Bangseid (robakons@online.no).

Løsning kryssord 3/2012
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Av GM Leif E. Johannessen

Grandmaster Preparation: 
Calculation  
av GM Jacob Aagaard
Quality Chess 2012

Dansk dynamitt

Jeg har kjent Jacob Aagaard i mer enn ti 
år og han er selve inkarnasjonen av en 
erketypisk danske: selvsikker, høyrøs-
tet, brautende, jovial og likandes. En 
periode produserte han åpningsbøker 
nærmest på samlebånd, med kvalitet 
deretter, men nå er han tilbake på 
vinnersporet med det han beskriver 
som sitt mest ambisiøse profesjonelle 
prosjekt noensinne. 

Serien Grandmaster Preparation skal 
bestå av fem bøker: Calculation, Stra-
tegic Play, Positional Play, Endgame 
Play og Thinking Inside The Box. Aa-
gaard proklamerer bramfritt at planen 
er å skape vår tids svar på Euwes eller 
Dvoretskys klassiske midtspillmanualer.

Etter min mening er Calculation en 
lovende start. På baksiden av boken 
leser vi:  

“Har det skjedd under et parti at 
du har regnet på en stilling i en 
halvtime, bare for å oppdage at det 
meste du har tenkt på har vært til 
liten nytte? Hvis du ikke har opplevd 
dette, er kanskje den eneste måten å 
forbedre regneegenskapene dine på å 
oppgradere din prossessor. Men hvis 
du er menneskelig, så vil denne boka 
gi deg praktiske råd og en effektiv 
treningsplan for hvordan du kan tenke 
annerledes og ta avgjørelser langt mer 
effektivt.”

Det finnes dessverre ingen snarvei for å 
bli en bedre sjakkspiller. Hardt arbeid er 

det som skal til. I boken forklares tema-
er som kandidattrekk, kombinasjoner, 
profylakse, sammenligningsmetoden, 
eliminasjonsmetoden, mellomtrekk, 
kreativitet og feller. Eierskap til disse 
analyseverktøy skal leseren få gjennom 
å løse nøye utvalgte praktiske oppgaver. 

Det er altså ingen teoretisk manual 
vi snakker om her, men snarere en 
arbeidsbok. Like fullt er boken spek-
ket med praktiske råd og vink fra en 
erfaren trener: “Calculate slower” og 
“Recheck your analysis” er herlig down 
to earth sammenlignet med Kotovs 
høytsvevende varianttrær som bare skal 
bestiges én gang...

Som tittelen Grandmaster Preparation 
antyder, henvender boken seg primært 
til et publikum med en relativt høy 
spillestyrke. Imidlertid er oppgavene 
innenfor hvert kapittel av stigende van-
skelighetsgrad slik at 1750-spilleren 
kan konsentrere seg om de innledende 
oppgavene, mens IM-en som skal bli 
stormester kan fokusere på de siste. 
Det er viktig i treningsprosessen ikke å 
velge altfor vanskelige oppgaver. Dette 
er Aagaard opptatt av: 

“Min anbefaling er å bruke opp til 30 
minutter per stilling. (...) Jeg anbefa-
ler også at du går videre til det neste 
kapittelet hvis du føler du står fast. 
(...) Grunnen til dette er min grunn-
leggende tro på at det beste trenings-
materiale har en vanskelighetsgrad 
på 110-120 prosent. Det som menes 
med dette er at vi må finne oppgaver 
vi kan klare å løse, men bare med 
noen (ikke enorme) vanskeligheter. 
Jonathan Rowson omskrev en kjent 
læresetning da han skrev: Framgang 
begynner ved slutten av din komfort-
sone. Dette betyr ikke bare at du må 
utenfor din komfortsone, men også 
at du må holde deg i nærheten av 
komfortsonen.”

Over til sjakkbrettet. La oss ta en titt på 
et nylig spilt parti hvor jeg demonstrerte 
slette regneferdigheter.

Leif E. Johannessen – Aryan Tari
Klubbmesterskap OSS 2012
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Tari har spilt langt under pari, og hvit 
står bortimot til gevinst allerede. Her 
havnet jeg i tenkeboksen. Jeg følte at 
mitt neste trekk var det riktige, men 
klarte ikke å underbygge det med vari-
anter. Likevel valgte jeg i første omgang 
å stole på intuisjonen:  

12.g4! Min motstander foreslo etter 
partiet det slappe 12.Sg5, som selvsagt 
også er veldig godt for hvit, men tekst-
trekket burde ha avgjort umiddelbart. 
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12...hxg4 13.Sg5?! Etter nok en lang 
“lutare” gjør jeg et mindreverdig trekk. 
Akk, hvor mange ganger har jeg opp-
levd akkurat dét... Springerutfallet er 
inkonsekvent. 

Det fulgte 13...Se6 14.Sxe6 fxe6 15.h5 
Tf5! 16.hxg6 Df8! og svart var over 
det verste. Partiet ebbet ut i remis etter 
38 trekk.

Trekket jeg ønsket å spille, som stillin-
gen roper etter, var naturligvis 13.h5!
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hvoretter de neste trekkene er forsert: 
13...gxf3 14.h6 Lxe5 15.Lxe5 Sxe5 
16.Dxe5 f6: 
XABCDEFGHY
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Her avsluttet jeg mer eller mindre reg-
neprosessen. Stillingen var temmelig 
tåkete for meg bare etter disse få trek-
kene. Jeg registrerte at jeg lå materiell 
under uten noen umiddelbare trusler. 

Simen Agdestein benytter enhver anled-
ning til å minne om at sjakk er topp-
idrett. Det gjelder å være i god fysisk 
form med et klart hode. Kramnik sa 
det samme om Magnus i et intervju i 
New in Chess forleden. At nordmannens 
forse sammenlignet med de andre i 

verdenstoppen var at han ikke ble sliten.

Det er interessant at Aagaard sier det 
samme om evnen til å regne varianter. 
Glem varianttrær, kandidattrekk og 
stepping-stone diagrams (sorry Jonat-
han!). Dette er teknikker eller analy-
severktøy som er underordnet ifølge 
dansken: “De viktigste regneferdighe-
tene er konsentrasjon og viljestyrke.” 
Iallfall for meg kom dette som en aldri 
så liten åpenbaring. Når Dvoretsky skri-
ver om såkalt disiplinert variantregning 
handler det kanskje bare om viljestyrke 
og konsentrasjon? 

Tilbake til diagramstillingen. Hadde jeg 
fulgt et annet av Aagaards råd, ville jeg 
ikke ha stoppet etter ...f6: “Vi har en 
tendens til å konkludere etter trekkene 
som kommer naturlig for oss. Gjør det 
til en vane å regne et halvt trekk lenger.”

Det er en taktisk faktor i stillingen som 
gjør at hvit simpelthen står til gevinst; 
den løse springeren på c7 som gjør at 
sorts dronning blir overbelastet. La oss 
utføre noen naturlige trekk til. 

17.Dg3 Kh7 18.Ld3 Tg8 19.Tdg1
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Her ser vi poenget. Svart har ikke ...De8 
til rådighet fordi springeren på c7 blir 
hengende. 

For å gjøre varianten komplett tar vi 
med slutten: 19...f5 20.Lxf5 gxf5 
21.Dg7+! Txg7 22.hxg7+ Kg8 
23.Th8+ 
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og hvit vinner med sorts offiserer so-
vende på dronningfløyen. 

Dette ville ha vært den logiske avslut-
ningen på partiet. Det er slett ingen 
komplisert variant å regne ut. Men 
man trenger altså energi, viljestyrke 
og konsentrasjonsevne for å nå hit fra 
stillingen før hvits 13. trekk. De gode 
nyhetene er at med disse egenskapene 
kommer du langt. Svært langt. Du tren-
ger ikke engang å tenke som et tre!

Vil Jacobs bok hjelpe deg til å bli bedre i 
sjakk? Igjen overlater jeg ordet til forfat-
teren selv: 

“Hvis du gjør arbeidet vil du se betyde-
lig framgang – garantert. På samme 
måte som at hvis du går på et italiensk 
språkkurs i et år vil du klare å snakke 
litt italiensk til slutt.”

Å anskaffe denne boken betyr mange 
timer med slit, svette og tårer (jeg 
har hatt min dose!), men også dyp 
tilfredsstillelse når du ser forbedring 
på sjakkbrettet og oppnår de mål som 
du har satt deg. Bare husk at i sjakk vil 
det alltid være noen på andre siden av 
brettet som vil gjøre alt de kan for å gjøre 
livet surt for deg:

“Men du vet også at dette betyr ikke 
at du automatisk vil kunne sjarmere 
den italienske jenta du ønsker å im-
ponere!”

Jeg gir boken de beste anbefalinger.
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1.e4 c5 2.c3 
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Trekket c2-c3 kan virke forsiktig, men 
målet er ambisiøst. Hvit ønsker å domi-
nere sentrum med bønder på e4 og d4. 
En slik oppstilling vil nærmest garantere 
fordel til hvit. 

På høyt nivå går derfor svart til aksjon 
straks for å stoppe hvits plan. På vanlig 
nivå er det derimot mange som tillater 
oppstillingen med bønder på e4/d4. 
Begge typer spill blir gjennomgått under.

A) 2...d5
B) 2...Sf6
C) 2...g6
D) 2...e6
E) 2...d6

A) 2...d5

1.e4 c5 2.c3 d5 Svarts mest solide 
forsvar. Det er ikke noen stor ulempe at 
dronningen kommer i spill tidlig, siden 
hvit ikke lenger har c3-feltet tilgjengelig 
(i motsetning til Skandinavisk åpning, 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 med fordel 
til hvit). 

3.exd5 Dxd5 4.d4! 
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Hvit må ikke være redd for å ende opp 
med en isolert bonde på d4. En slik 
bonde kan bli svak i sluttspillet, men 
som en luring sa: Før sluttspillet plas-
serte vår herre åpningen og midtspillet.

4...Sf6 Mest spilt. Springeren utvikles 
til det beste feltet, og svart kommer 
nærmere rokade. 

Alternativet 4...cxd4 er nærliggende, 
men svart bør ikke bytte på d4 allerede. 
Nå kommer den hvite springeren til c3 
med tempo, hvilket kan gi hvit et farlig 
utviklingsforsprang. 5.cxd4 Sc6 6.Sf3 e6 

(Enda verre er 6...Lg4 7.Sc3! Lxf3 
8.Sxd5 Lxd1 9.Sc7+ Kd7 10.Sxa8 Lh5 
11.d5 Sb4 12.Lb5+ Kc8 13.Lf4! Sc2+ 
14.Kd2 Sxa1 15.Tc1+ Kd8 16.Lc7+ Kc8 
og hvit har matt i fem trekk.) 

7.Sc3 Dd8 8.Ld3 Sf6 (8...Sxd4?? 9.Sxd4 
Dxd4 10.Lb5+ med dronningvinst) 
9.0–0 Le7 10.Te1 med en klassisk 
isolani-stilling der hvit bør spille på 
angrep. Stormester Drenchev viser 
hvordan det skal gjøres under “Partier 
til selvstudium”.

Åpning på 1-2-3

Siciliansk 2.c3

I serien Åpning på 1-2-3 
får du en gjennomgang av 
en sjakkåpning som skal 
gjøre deg i stand til å spille 
åpningen uten ytterligere 
studier.

Dette nummerets åpnings-
artikkel handler om c3- 
siciliansk, en fin måte å 
slippe unna hovedvarian-
tene i siciliansk på. 

Artikkelen er skrevet av 
IM Torstein Bae.

Åpningen går også under 
navnet Alapin (eller Sici-
liansk Alapin), etter åp-
ningseksperten Semjon 
Alapin (1856-1923). Li-
taueren demonstrerte 
gjerne sine ideer gjen-
nom fiktive partier mel-
lom "Angrepskij" (hvit) og 
"Forsvarov".

q

q

5.Sf3 e6 Hvis svart i stedet binder 
hesten, kan hvit utnytte at c5-bonden 
bare er dekket av dronningen. 5...Lg4 
6.dxc5 Dxc5 

(6...Dxd1+ 7.Kxd1 e5 8.b4! gir hvit 
gode sjanser til fordel, for eksempel:  
8...e4 9.h3 Lh5 10.g4 Sxg4 11.hxg4 Lxg4 
12.Sbd2 exf3 13.Ld3 Sc6 14.Te1+ Le7 
15.Kc2 Kf8 16.Sc4) 

7.h3 Lh5 8.Le3 Dc7 9.Sa3 a6 10.Da4+ 
Sbd7 11.Lf4 Dc8 12.Se5 e6 13.Sxd7 
Sxd7 (13...Dxd7? 14.Lb5!) 14.g4! Lg6 
15.Lg2 og hvit har fordel.

6.Le3
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Et viktig trekk. Nå truer hvit dxc5. Der-
med presser vi frem bytte på d4, hvilket 
gjør at springeren på b1 kommer til 
ønskefeltet på c3. 

6...cxd4 7.cxd4 Sc6 8.Sc3 Dd6 9.Ld3 
Det beste stedet for løperen. Med isolert 
bonde skal hvit spille på angrep. Derfor 
er det forsiktige Le2 feil. 

9...Le7 10.0–0 0–0 11.a3 Et lite, men 
viktig trekk. Gjennom å ta kontroll over 
b4-feltet, blir det mulig å spille Lc2 og 
Dd3 uten å få Sc6-b4 i fleisen. 

11...b6 12.De2 Lb7 13.Tad1 Tad8 
14.Lb1 Tfe8 15.Tfe1 
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En typisk stilling med isolert bonde på 
d4. Hvit har gode sjanser til kongean-
grep i midtspillet. Merk imidlertid at 
en isolert bonde ikke betyr at man skal 
gå helt berserk for å forhindre sluttspill. 
Selv i sluttspillet er en slik bonde langt 
fra ensbetydende med tapt parti. 

B) 2...Sf6

1.e4 c5 2.c3 Sf6
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Som i variant A utnytter svart at Sc3 ikke 
lenger er mulig. Den hvite e-bonden 
lokkes fremover, slik at den senere kan 
angripes eller byttes av. Et tilsvarende 
opplegg er kjent fra Alekhines åpning 
(1.e4 Sf6). 

3.e5 Sd5 4.d4 cxd4 5.Sf3! Hvit utnytter 
bindingen i d-linjen til å vente med slag 
på d4. Noen ganger kommer cxd4 i neste 
trekk, men ikke alltid. 

5...Sc6 Eller 5...e6 6.cxd4 d6 7.Lc4 (det 
er best å sette løperen på c4, siden 7.Ld3 
Sb4 er litt ekkelt) 7...Sc6 8.0–0 Le7 
9.De2 0–0 10.De4 med gode angreps-
sjanser for hvit, som kan følge opp med 
Ld3, Sc3, Te1 og h4-h5. 

6.Lc4! 
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Der ser man poenget med 5.Sf3 i stedet 
for cxd4. Hvit utvikler løperen med 
tempo, og får press mot f7-punktet. 

6...Sb6 7.Lb3 d5! En del svartspillere 
vil la seg friste til å slå på c3, men etter 
Sxc3 har hvit et kraftig utviklingsfor-
sprang og svart kan komme i store pro-
blemer raskt. Se bare dette praktpartiet 
av vår tidligere ener på kvinnesiden: 
7.Sxc3 Sc6 8.Sf3 a6 9.Lf4 e6 10.0–0 
Sa5 11.Lc2 Sbc4 12.De2 b5 13.b3 Sb6 
14.Sg5 h6 15.Sge4 b4 16.Sa4 Sd5 17.Lg3 
Sc6 18.Tfd1 a5 19.Txd5 exd5 20.Sf6+ 
gxf6 21.exf6+ Le7 22.Ld6 La6 23.De3 
Ta7 24.fxe7 Dc8 25.Sb6 d4 26.Dg3 1–0 
(Ingrid Dahl – M. Litinskaja, intersone 
1990). 

8.exd6 Dxd6 9.0–0 Le6 Det grådige 
9...dxc3 er bedre enn i trekk 7, men 
etter 10.Sg5 e6 11.Dh5 har hvit innledet 
angrepet med en minimal materiell 
investering. 

10.Sa3! dxc3

Lenge regnet man 2.c3 
som harmløst på grunn 
av svartrekket 2...d5. 
Senere fant man ut 
at hvit kan håpe på 
fordel også etter dette 
trekket. Et eksempel 
fra en berømt match i 
1998 finner du under 
"Partier til selvstu-
dium".

q

I variantene etter 2...d5 
er det aktuelt for hvit å 
spille dxc5. Det gjelder 
selv om svart får mulig-
het til å frata hvit roka-
deretten med Dd5xd1.

q
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11.De2! Hvit håndterer åpningen på en 
meget kraftfull måte. Så er det heller 
ikke noen hvem som helst som fører 
brikkene: Michael Adams har vært i 
verdenseliten de siste 20 årene. 

11...Lxb3 12.axb3 e5 13.Sb5 Db8 
14.Sbd4! f6 15.bxc3 Le7 16.Sf5 g6 
17.Sxe7 Sxe7 18.La3! 
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Tross bonde i minus har hvit stor fordel. 
Avslutningen på partiet finner du under 
“Partier til selvstudium”.

C) 2...g6

1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 
Dette trekket er poenget med 2...g6. Hvis 
i stedet 4...Lg7 blir det tilsvarende spill 
som i variant E: 5.Sc3 d6 6.Sf3 Sf6 7.h3 
0–0 8.Le2 med en trygg fordel til hvit. 

5.exd5 Sf6 6.Sc3 Sxd5 Etter 6...Lg7 
7.Db3 er det ikke enkelt for svart å 
vinne bonden tilbake: 7...0–0 8.Sge2 
Sbd7 9.Sf4 Sb6 10.Le2 Lf5 11.0–0 med 
overtak for hvit, som kan fortsette med 
a4-a5. 

7.Db3 Sxc3 Heller ikke 7...Sb6 gir likt 
spill: 8.d5 Lg7 9.Le3 0–0 10.Td1 S8d7 
11.Sf3 Sf6 12.Le2 med bedre stilling 
for hvit.
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8.Lc4! Et fikst mellomtrekk, som tvin-
ger frem e7-e6. Svart kan ikke redde 
hesten: 8...Se4 9.Lxf7+ fulgt av De6+ 
og Dxe4. 

8...e6 9.bxc3 Lg7 10.La3! Poenget 
med hvits åttende trekk. Siden den 
svarte e-bonden har flyttet frem, klarer 
hvit å forhindre kort rokade. 

10...Sc6 11.Sf3 Lf8 Ikke noe lekkert 
trekk, men svart er nødt til å få kongen 
ut av sentrum. 

12.0–0 Lxa3 13.Dxa3 De7 14.Dc1! 
Absolutt ikke 14.Dxe7 og svart står fint 
i sluttspillet. Selv om svart nå klarer 
rokade, er ikke problemene vekk. Med 
g7-løperen borte er kongestillingen alt 
annen enn trygg. Med Dc1 setter dron-
ningen straks kursen for h6-feltet.  

14...0–0 15.Dh6
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Hvit står bedre. Under “Partier til 
selvstudium” kan du se hvordan en 
verdensmester fortsatte i fin stil.

D) 2...e6

1.e4 c5 2.c3 e6 Dette trekket er fristen-
de for svartspillere som har kunnskap 
om fransk forsvar (1.e4 e6). 

3.d4 d5 Hvis svart nøyer seg med  
3...d6 – og det vil en del gjøre – blir det 
overgang til variant E. Etter 3...d5 kan 
hvit spille 4.e5 (fremstøtsvarianten i 
fransk), men jeg foretrekker en annen 
metode. 

4.exd5 exd5 Hvis 4...Dxd5 er vi kom-
met over i variant A. Hvit fortsetter med 
Sf3 og Le3. 

5.Le3 Truer dxc5, og presser dermed 
frem en avklaring fra svart (som i 
variant A).
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5...cxd4 Etter 5...c4 6.b3 cxb3 7.axb3 vil 
jeg helst spille hvit, med tanke på den 
isolerte bonden på d5. Hvit kan senere 
gå på med c3-c4, men ikke forhast deg 

q

Latvias nyskapende 
stormester  Evgeni j 
Svesjnikov er antakelig 
den største eksperten 
på c3-siciliansk. Hans 
bok The Complete c3 
Sicilian (New in Chess, 
2010) er på hele 576 
sider.
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med dette fremstøtet (full mobilisering 
først).

6.Lxd4 Sc6 7.Sf3 Sxd4 8.Sxd4 Svart 
har vunnet løperparet, men har til 
gjengjeld en isolert bonde på d5 (uten 
å ha slike angrepssjanser som hvit kan 
skilte med i variant A). Dessuten er 
hesten på d4 ypperlig plassert. Alt tatt 
i betraktning, har hvit en liten fordel.  

8...Sf6 9.Lb5+ Isolert bonde er som 
nevnt svakest i sluttspillet, så hvit har 
ingenting imot flere avbytter. 

9...Ld7 10.De2+ De7 11.Lxd7+ 
Kxd7 12.Dxe7+ Lxe7 13.Sd2
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Hvit står litt bedre. Gi en slik stilling til 
Magnus Carlsen, så trenger du ikke lure 
på hva resultatet blir. 

E) 2...d6

1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 cxd4 

En bedre spillemåte for svart er  3...Sf6 
4.Ld3 g6 5.Sf3 Lg7 6.h3 0–0 7.0–0 med 
litt bedre stilling for hvit, som har stabil 

fordel i sentrum. På klubbnivå er imid-
lertid det naturlige 3...cxd4 mer vanlig, 
og vi har derfor dette som hovedvariant.

4.cxd4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Le7 7.Ld3 
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Løperen står godt på d3. Senere er det 
aktuelt å spille e4-e5 med angrep mot 
h7-punktet. 

7...0–0 8.0–0 Sc6 9.h3 Et instruktivt 
trekk, som tar kontroll over g4-feltet 
(og dermed stopper et senere Lg4 eller 
Sg4) og samtidig lufter. Med solid og god 
stilling i sentrum, har hvit tid til et slikt 
luksustrekk. 

9...a6 10.Le3 b5 11.Tc1 Lb7 12.Lb1 
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 Hvit har fullført utviklingen, og står klar 
til aktivt spill i sentrum. Det er ingen tvil 
om at hvit har en bedre stilling.

Partier til selvstudium

Petar Drenchev (2499) – 
Slobodan Petkovic (2093)
Beograd 2011
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 
cxd4 5.cxd4 Sc6 6.Sf3 e6 7.Sc3 Dd8 
8.Ld3 Sf6 (trekkrekkefølgen i partiet 
var en annen enn den som er angitt 
her) 9.0–0 Le7 10.Te1 0–0 11.a3 b6 

12.Lb1 Lb7 13.Dd3 g6 14.Lh6 Te8 
15.La2 Lf8 16.Lg5 Lg7 17.Tad1 Se7 
18.Se5 Sfd5 19.Dh3 f5 20.Sxg6 hxg6 
21.Txe6 Dd7 22.Txe7 Txe7 23.Lxe7 
Te8 24.Lg5 Kf8 25.Dh7 De6 26.h4 
Lc6 27.Lh6 Lxh6 28.Dxh6+ Kf7 
29.Dh7+ Kf8 30.Dh8+ Kf7 31.De5 
Td8 32.Te1 1–0

Michael Adams (2745) – 
Luis Fuentealba (2423)
Sjakk-OL 2002, Slovenia
1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.d4 
cxd4 5.Sf3 Sc6 6.Lc4 Sb6 7.Lb3 d5 
8.exd6 Dxd6 9.0–0 Le6 10.Sa3 dxc3 
11.De2 Lxb3 12.axb3 e5 13.Sb5 Db8 
14.Sbd4 f6 15.bxc3 Le7 16.Sf5 g6 
17.Sxe7 Sxe7 18.La3 Kf7 19.Sd2 Dc7 
20.Se4 Sbd5 21.Df3 Dc6 22.c4 Sf4 
23.g3 Sh5 24.Sd6+ Kg7 25.Dg4 f5 
26.De2 e4 27.f3 Tad8 28.Tad1 Thf8 
29.fxe4 f4 30.Db2+ Tf6 31.g4 Kh6 
32.De5 1–0

Mikhail Tal – Harry Pohla
Sovjetunionen 1972
 1.Sf3 c5 2.c4 Sc6 3.Sc3 g6 4.e3 Sf6 
5.d4 cxd4 6.exd4 d5 7.cxd5 Sxd5 
8.Db3 Sxc3 9.Lc4 e6 10.bxc3 Lg7 
11.La3 Lf8 12.0–0 Lxa3 13.Dxa3 
De7 14.Dc1 0–0 15.Dh6 Df6 16.Sg5 
Dg7 17.Dh4 b6 18.d5 exd5 19.Lxd5 
Lb7 20.f4 Sa5 21.Lxb7 Sxb7 22.f5 h6 
23.f6 hxg5 24.fxg7 gxh4 25.gxf8D+ 
Txf8 26.Tf4 g5 27.Ta4 Sa5 28.Td1 
Tc8 29.Td5 Txc3 30.Txg5+ Kf8 
31.h3 Sc6 32.Txh4 Tc1+ 33.Kh2 1–0

“Deep Blue” – Garry Kasparov
Philadelphia 1998
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Sf6 
5.Sf3 Lg4 6.Le2 e6 7.h3 Lh5 8.0–0 
Sc6 9.Le3 cxd4 10.cxd4 Lb4 11.a3 
La5 12.Sc3 Dd6 13.Sb5 De7 14.Se5 
Lxe2 15.Dxe2 0–0 16.Tac1 Tac8 
17.Lg5 Lb6 18.Lxf6 gxf6 19.Sc4 Tfd8 
20.Sxb6 axb6 21.Tfd1 f5 22.De3 Df6 
23.d5 Txd5 24.Txd5 exd5 25.b3 Kh8 
26.Dxb6 Tg8 27.Dc5 d4 28.Sd6 f4 
29.Sxb7 Se5 30.Dd5 f3 31.g3 Sd3 
32.Tc7 Te8 33.Sd6 Te1+ 34.Kh2 
Sxf2 35.Sxf7+ Kg7 36.Sg5+ Kh6 
37.Txh7+ 1–0

Hvis du får etablert et 
sentrum med bønder 
på e4 og d4, haster det 
ikke å avansere videre 
med d5 eller e5. Trus-
selen er sterkere enn 
utførelsen, som ver-
densmester Lasker sa.

q
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NSF-ratingen forsvinner
 Av Øistein Yggeseth

Formann i ELO-komiteen

NSFs ratingsystem vs. FIDEs ratingsystem 

Det drypper stadig inn spørsmål om rating. Noen 
spørsmål er enkle å svare på, andre kan være ganske 
omfattende.

Som de fleste nå har fått med seg har NSFs sentralstyre og 
ELO-komiteen vedtatt at det norske systemet skal nedlegges, 
men det er ikke fastsatt noen dato for når dette skal skje.

Mens NSF har 400 som “rating floor” (ratinggulv), det vil si 
det laveste ratingtallet som er mulig i poolen, har FIDE for 
tiden 1000. Dette betyr at en norsk spiller som får FIDE-rating 
begynner på minst 1000, og vi har fått noen reaksjoner på 
at det kan være ganske stor forskjell mellom den norske og 
den internasjonale ratingen. 

Da FIDE innførte rating rundt 1970 var ratinggulvet 2200, og 
det gikk mange år før dette endret seg. Den første tiden var 
det kun toppspillere som kom inn i FIDEs lister, og falt man 
under 2200 ble man slettet fra systemet. Etter hvert er rating-
gulvet senket, og er nå som nevnt 1000, og det er tvilsomt om 
det kommer lenger ned.

Det er noen viktige forskjeller mellom NSF og FIDE, men 
vi kan ikke her gå i for mange detaljer. I NSF beregnes alle 
(norske) i en turnering, også mot spillere som ikke har norsk 
rating fra før. I FIDE er det kun partier mot spillere som har 
FIDE-rating fra før som tas med i beregningen. Dessuten, 
hvis man ikke har FIDE-rating fra før, må man møte minst 
tre med FIDE-rating, og score minst ett poeng mot dem for 
at man skal bli registrert i FIDEs system.

På grunn av FIDEs tidligere høye ratinggulv var det norske 
spillere som fikk en forholdsvis høy ratingstart i FIDE, mens 
deres rating i NSF-systemet lå betydelig lavere. Dette avsted-
kom en del frustrasjon blant norske spillere, men også hos 
turneringsarrangører i utlandet. (Forholdet var/er det samme 
for danske spillere.) Etter hvert som FIDE har senket gulvet 

ser vi at denne differansen blir mindre, og om få år er den 
forhåpentlig så liten at vi kan si at ”nå er det kun FIDE som 
gjelder”.

For å få til dette må vi ha litt hjelp fra norske klubber. Det er 
allerede innført at alle A-gruppene i GP-systemet sendes til 
FIDE når de tekniske kravene i FIDE er oppfylt. Vi sender også 
B-gruppene i turneringer med tre grupper. For Landsturne-
ringen sender vi nå Elite, Mester, Junior A, Kadett A, Senior 
A og klassene 1, 2, 3 og Lilleputt. Det vurderes fortløpende 
om flere klasser skal sendes. For seriesjakken sendes alle 
serier, både divisjoner og avdelinger. Ut over disse er det ingen 
obligatoriske turneringer som sendes.

Det er i den senere tid kommet ønsker fra klubber om FIDE-
rating av sine turneringer, og det er bra. Men det er da en del 
ting man må ta hensyn til:

1. Turneringen må registreres minst en måned før tur-
neringsstart. Vennligst bruk skjemaet som finnes på  
www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html.
 
2. Dersom det er en tidskontroll ved et visst antall trekk skal 
dette antallet være 40.

3. Det er også krav til minimum tenketid avhengig av

✮ Nytt fra NSF

Øistein Yggeseth er ikke lenger turneringssjef i NSF, 
men fortsetter sitt store arbeid med ratinglistene.
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deltagernes høyeste rating: Hvis ingen av deltagerne har 1600 
eller mer er minstetiden 60 minutter. Hvis ingen av deltagerne 
har 2200 eller mer er minstetiden 90 minutter. Hvis minst en 
av deltagerne har 2200 eller mer er minstetiden 120 minutter.

4. I bergerturneringer/-grupper, må minst 1/3 ha FIDE-rating 
ved turneringsstart. Ved 10 deltagere eller færre må det være 
minst fire med FIDE-rating.

5. Ved monrad-/sveitserturneringer må minst tre deltagere 
ha FIDE-rating.

For tiden er det kun undertegnede som er autorisert av FIDE 
til å registrere turneringer for rating.

FIDEs ratingavgift er nå bakt inn i NSFs ratingavgift for lang-
sjakkturneringer. For hurtigsjakk (som ikke rates i NSF) og 
lynsjakk som sendes til FIDE beregner NSF 15 kroner per 
spiller. 

For bergerturneringer har FIDE en egen avgiftsskala som er 
betydelig høyere enn for Monrad-/Swissturneringer. For ek-
sepel vil en ”vanlig” Bergerturnering bli fakturert med minst 
50 euro fra FIDE uansett antall deltagere. Beløpets størrelse 
vil være avhengig av gjennomsnittsratingen for deltagerne.

Når NSF beregner 30 kroner per spiller sier det seg selv at 
dette ikke er holdbart i lengden. NSFs sentralstyre har derfor 
vedtatt at bergerturneringer påbegynt etter 1.1.2014 må av-
giftsbelastes med et tillegg som tilsvarer differansen mellom 
NSFs vanlige Elo-avgift og FIDEs avgift.

FIDEs ratingsystem(er) er for tiden i støpeskjeen, og det 

hele skal gjennomgå en grundig revisjon i 2012. Blant annet 
vurderes en innføring av det såkalte Glicko-systemet (Glicko 
og Glicko-2). Dette skal i en viss grad ta hensyn til en spillers 
endring i spillestyrke etter passivitet.

Noen nyheter:

1. Fra 1.1.2012 innførte FIDE rating for både hurtigsjakk 
og lynsjakk (to forskjellige systemer)! For hurtigsjakk må 
tenketiden være mellom 15 og 60 minutter. For lynsjakk 
må tenketiden være maksimalt fem minutter, eventuelt tre 
minutter + tre sekunder. Første offisielle liste med disse ra-
tingsystemene kom 1.7.2012, og kommer deretter månedlig. 
Den vanlige ratinglisten i FIDE kommer nå også månedlig.

2. Den tidligere koeffisienten for spillere med færre enn 30 
partier i ”standardsjakk” ble 1.7.2011 endret til 30 (tidligere 
25).

3. FIDE har vært ”plaget” av at arrangører sender resultat-
rapporter svært sent etter turneringens avslutning. De vil 
derfor nå innføre en ”straffeavgift” for sene registreringer og 
rapporter. Det er derfor av betydning at klubber som ønsker 
sine turneringer FIDE-beregnet sender registreringsskjemaet 
i god tid, og tar høyde for eventuelle forsinkelser i avviklingen.

4. Fra 1.1.2013 innfører FIDE lisens på turneringsledere. 
Turneringsledere som skal lede en turnering som skal FIDE-
rates må ha en lisens som selvfølgelig har et gebyr avhengig 
av “graden”. Se FIDEs håndbok (www.fide.com) for detaljer.

Vi kommer tilbake med flere detaljer når vi vet mer om kom-
mende endringer.

Magnus i New York
Magnus Carlsen var i New York i august, blant annet for å inspirere 
unge sjakkspillere. Det er liten tvil om at han var en populær lærer! 
(Foto: New York City Chess Inc.)
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Djurhuus og Grønn imponerte

Rune Djurhuus og Atle Grønn ble de store 
norske lyspunktene i andre utgave av 
Oslo Chess International. Les Hans Olav 
Lahlums beretning fra turneringen. 

Av Hans Olav Lahlum 

Andre utgave av Oslo Chess International startet som lovet 
på Thon Hotell Ullevål Stadion kvelden 30. september 2012. 
Eneste vesentlige innvending hørt i fjor var at deltakertallet 
var litt for stort for spillelokalet. Det var løst med innleie av 
dobbelt så stort konferanselokale i år, og turneringen forløp 
etter dette i en luftig og svært lite konfliktfylt atmosfære.

Det lar seg ikke benekte at GM-gruppen i toppen var noe 
svakere enn i fjor, da GM Matthew Sadler med 8/9 og en 
2848-prestasjon suste i mål foran tre andre spillere over 
2600. Årets GM-gruppe hadde “bare” påmeldt fem spillere 
over 2550 – og de ble redusert til fire alt før første runde, 
da fjorårstoeren, nederlandske GM Sipke Ernst, i år for sent 
oppdaget at denne turneringen startet 30. september og ikke 
30. oktober… Med sju stormestre og ti internasjonale mestre 
blant de 40 deltakerne var det likevel en sjeldent sterk sveit-
serturnering, med medianrating rundt 2300 og fortreffelige 
sjanser til alle typer tittelnapp. 

Underholdende spanjol
Kampen om topplassene ble i Sadlers fravær langt mer spen-
nende enn i fjor. Mest oppsikt i de første rundene vakte en 
ny norgesvenn, den tilsynelatende rolige spanske GM Marc 
Narciso Dublan (2523). Kombinasjonen av originale åpninger, 
kaotiske midtspill og høyt tidsforbruk gjorde omtrent alle Du-
blans partier til klassisk sjakkunderholdning på sitt beste. Det 
trakk ikke ned underholdningsverdien at han i gode stillinger 
konsekvent tenkte seg ned til å ha cirka like mange sekunder 
som trekk igjen til tidskontrollen ved 40 trekk. 

Et godt eksempel kom i tredje runde da Dublan etter 12 trekk 
hadde følgende stilling på brettet mot den unge italienske IM 
Axel Rombaldoni (2458).
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Etter 34 trekk hadde Dublan fått tilbake tårnet, og spilte med 
bonde over på brettet, men med under ti sekunder igjen på 
klokken… 

De beste i Oslo Chess International 2012. Fra venstre Atle Grønn, Eduardas Rozentalis, Rainer Buhmann, Marc Narciso 
Dublan, Rune Djurhuus og Axel Rombaldoni. Resultatene ble senere korrigert slik at Djurhuus steg opp på seierspallen. 
Fra ELO-gruppen: Triin Narva, Svein Rishovd, Fredrik A. Lindsøe og Geir Moseng. (Alle foto: Akademisk SK)
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Rombaldoni fant ut at han ville prøve å 
spille fort han også, og det fulgte derfor 
i rasende fart 34...Sf6?? 35.Sxe5+  
Ke7 36.Sxd7 Kxd7 37.Txa7+ Kd6 
38.Txg7 Sd5 39.Sxd5 Ke5 40.Tg5+ 
Kd4 41.Se3 Kc3 42.Txc5 Kd4 
43.Tc4+ 1-0 En imponerende opp-
visning i hvor fort man kan bli kvitt alle 
brikkene sine i motstanderens tidsnød, 
selv til å komme fra en IM.

I fjerde runde fikk imidlertid Dublan 
tildelt en mindre samarbeidsvillig 
motstander, og gikk mot normalt ned 
i egen tidsnød. Den unge engelske GM 
Stephen Gordon (2556), som så langt 
hadde vunnet sine partier langt mer 
diskret, gikk med den seieren alene opp 
i ledelsen på 4/4 – og ble der til 5,5/6. 

Fedre imponerer
Bak ham gikk det imidlertid uventet 
raskt unna for et par velkjente norske 
sjakkfedre tidlig i 40-årene. Både GM 
Rune Djurhuus (2436) og IM Atle Grønn 
(2364) benyttet etter å ha startet med 
1,5/2 muligheten til remis på walk over 
på “arbeidsformiddagen” i tredje runde, 
men kom sterkt tilbake etterpå. Grønn 
slo først IM Frode Urkedal (2470) og 
så GM Salvador Del Rio (2491), og 
kunne uten walk over-runden vært en 
het kandidat for GM-napp. Djurhuus 
spilte en balansert remis mot tredjeran-
gerte GM Eduardas Rozentalis (2570) i 
femte runde, og slo deretter ovennevnte 
Rombaldoni med en effektiv kontring i 
sjette. I sjuende runde ble den norske 
stormesteren presset som sort i midt-
spillet mot Gordon, men holdt hodet 

over brettkanten med godt forsvarsspill. 
Da alle trodde det gikk mot remis i 
tårnsluttspillet, ofret Djurhuus sin nest 
siste bonde for å sette fart på sin siste 
bonde. Med knapt to minutter igjen på 
klokken forsøkte Gordon (hvit) uventet 
å kreve remis i følgende stilling:
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Turneringslederen spurte hva Djurhuus 
hadde å si til kravet, og fikk til svar 
“At jeg tror jeg står helt til vinst nå!”. 
Turneringslederen noterte remiskravet 
og ba spillerne spille videre, noe som 
raskt avklarte situasjonen: 65.Th3+ 
Kd2 66.Kd4 c3 67.Th2+ Kc1 68.a4 
c2 69.Kd3 Kb1 – hvoretter Gordon 
stoppet klokken og sportslig beklaget 
misforståelsen. 

Djurhuus forsvarte ledelsen gjennom 
en overbevisende hvitseier mot Grønn i 
åttende runde, mens en fortsatt sjokkert 
Gordon gikk ned også mot den nådeløse 
teknikeren Rozentalis. Samtidig rykket 
turneringens andreseedede, den me-
get solide tyske GM Rainer Buhmann 
(2578), helt opp i kampen om første-
plassen etter en tålmodig sortseier mot 
Rombaldoni. 

Før siste runde ledet dermed Djurhuus 
som den lavest rangerte av GM-ene 
smått sensasjonelt på 6,5/8, foran 
Rozentalis og Buhmann på 6. Helt til 
mål og turneringsseier holdt det ikke: 
Uberegnelige Dublan dukket opp igjen 
og vant et nytt komplisert parti på første-
bord i niende, og siden både Buhmann 
og Rozentalis vant endte det med delt 
seier for de to og delt tredjeplass for 
Djurhuus og Dublan. Djurhuus kunne 
imidlertid være svært godt fornøyd med 
sin første 2600-prestasjon på mange 
år – og var det da også.

GM-seier for Hole
To av de tre topprangerte forble altså 
ubeseirede, og rykket profesjonelt frem 
til å dele førstepremien på 1500 EURO 

Rune Djurhuus og Atle Grønn imponerte i Oslo Chess International, 
og tjente begge både penger og rating. 
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etter en sterk innspurt. Atskillig tyngre 
gikk det for toppratede GM Juri So-
lodovnitsjenko (2602), som etter en 
heldig seier i første runde gradvis mistet 
tetstriden ut av sikte med fire remiser 
på rad. Hans forsøk på å bryte rekken 
mot arrangørklubbens IM Øystein Hole 
(2366) i runde seks gjorde ikke ting 
bedre. Ukraineren spilte et dårlig trekk i 
en tvilsom variant, og ble stående under 
med tvilsom stilling. Med 34...h5? håpet 
han å fordrive hvits brysomme løper 
på g4, men Hole avgjorde effektivt ved 
å flytte dronningen i stedet for løperen:
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35.Dxf7+!! Kh7 (35...Kxf7 36.Le6+ 
Kf8 37.d7+ De7 38.d8D+! er nemlig 
helt slutt i sluttspillet) 36.Se6 Dh8 
37.d7 Lxd7 38.Sg5+ Kh6 39.Lxd7 
Tb7 40.Le3 1-0. Solodovnitsjenko be-
holdt humøret imponerende godt tross 
sitt miserable resultat, og roste – med all 
rett – sin motstanders gode spill i par-
tiet. Den ukrainske superstormesteren 
trivdes svært godt i Oslo og er – i likhet 
med Buhmann og Rozentalis – allerede 
påmeldt til GM-gruppen i 2013.

Ingen napp av betydning
GM-gruppen anno 2012 ga altså sjeldent 
gode tittelnappsjanser. Dessverre var det 
ikke så mange som fikk benyttet seg av 
dem. Det store norske håpet, IM Frode 
Urkedal fra 1911, sporet av med en 
skuffende dobbeltrunde på spilledag tre, 
og kom seg aldri opp på GM-sporet igjen. 
Det samme gjaldt den andre åpenbare 
kandidaten til GM-napp, den også noe 
uberegnelige italienske junioren IM 
Axel Rombaldoni. Hva angår IM-napp 
holdt FM Brede Kvisvik fra Kristiansund 

(2342) seg etter å ha startet med 2/3 
flytende med en stripe remiser mot 
kapabel motstand. Men Kvisvik sank 
med tap i åttende runde og endte i 
stedet for å få et IM-napp opp med å 
miste ett ratingpoeng på turneringen. 
Flere andre unge norske gjorde lovende 
partiresultater og fikk ratingfremgang, 
men uten å være jevne nok til å komme 
nær IM-napp. Eneste IM-napp tilfalt til 
slutt den eneste svenske deltakeren, 
den 49 år gamle FM Jan Lundin. Han 
fortjente sitt napp etter å ha spilt mot 
sterk motstand hele veien, men den 
praktiske betydningen var heller liten 
siden Lundin tross sin beskjedne rating 
på 2245 hadde tre IM-napp og et GM-
napp (!) fra før… 

Gode kvinner
Heller ikke kvinnelige tittelnappkandi-
dater fikk god uttelling denne gangen. 
Det 18-årige nederlandske stjerneskud-
det WIM Lisa Schut (2267) kom fra et 
sterkt resultat i OL og startet lovende 
også i Oslo, men mistet sjansen til IM-
napp i runde sju og til WGM-napp i 
runde åtte. Anita Grønnestad (1981) 
fra Bergens fikk en forrykende start 
med seier mot IM Petter Haugli (2302), 
og lå med 3/5 midtveis langt foran 

skjema til sitt første WIM-napp. At hun 
i tidsnød ikke klarte å matte med løper 
og springer i femte runde viste seg 
å bli en knekk for Anitas turnering, 
men tross tap i de tre neste rundene 
ble det et svært løfterikt resultat med 
prestasjon 2140 for feltets nest lavest 
ratede spiller. Feltets lavest ratede spil-
ler, 15-årige Erle Andrea Marki Hansen 
(1861) fra Kristiansand, fikk også 
ny ELO-fremgang tross en misbrukt 
kjempesjanse mot WFM Sylvia Johnsen 
(2001) i siste runde.
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40...Ta1! med planen 41.Sf1 Txf1 
42.Dxf1 Dg3 matt eller 41.Dg2 Txh1+ 
42.Kxh1 Dg3 matt er et klassisk avled-
ningsoffer som straks ville avgjort par-
tiet. Med få sekunder igjen på klokken 
spilte Erle i stedet 40...g4+?, og tapte 
etter 41.Sxg4 Sg5+ 42.Kxh4 Sxe6

Turneringsleder Hans Olav Lahlum med talentene 
Triin Narva og Erle A. Hansen.
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43.dxe6 Ta7 44.Kh3 Th7+?? 
45.Sh6+ 1-0. Nå vel, Erles tid vil 
komme og Sylvia fortjente vel seieren 
både ut fra en god stilling tidligere i 
partiet og svært dårlig uttelling tidligere 
i turneringen…

Skuffelsen med GM-gruppen var likevel 
mindre manglende napp enn mangel 
på nappkandidater – og mangel på 
budsjettdekning i forlengelsen av det. 
Det kan synes lite meningsfylt å opp-
rettholde en turnering på dette nivået 
og med disse kostnadene frem mot 
OL i 2014, når så få kandidater for 
landslagene der har interesse av å delta. 
Urkedal og Djurhuus var de to eneste av 
Norges 20 høyest rangerte som stilte til 
start i år. Enda mer foruroligende var 
likevel den manglende interessen fra 
de som bør være det viktigste markedet 
for en slik turnering – IM-kandidater, 
eliteklassekandidater og sterke mester-
spillere i sjiktet 2150-2300. To voksne 
norske spillere i den kategorien stilte 
til start i Oslo Chess International – og 
bare en av dem fullførte turneringen. 
Med en nedgang på 18 deltakere og 
en svært kostbar nedgang i antallet 
hotellgjester, kvalifiserte GM-gruppen 
seg ikke for et nytt år. 

Stor og sterk ELO-gruppe
Like iøynefallende som GM-gruppens 
nedgang fra i fjor, var imidlertid ELO-
gruppens fremgang. Nivået på partiene 
var i år som i fjor sterkt varierende. Men 
med 73 deltakere gikk ELO-gruppen 
opp med hele 19 deltakere fra i fjor, slik 
at deltakertallet alt i alt endte med ny re-
kord… Og med 25 deltakere over 1900 
var nivået i toppen her klart høyere i år.

En rekke unge talenter blandet seg i 
tetstriden, og fikk meg seg fine fremgan-
ger. Flest nye ratingpoeng ble det for de 
langveisreisende Tromsø-juniorene Jon 
Machlik (1737) og Lasse Bjørn (1741). 
Mest lovende for fremtiden var kanskje 
sjetteplass for 15-årige Johan Salomon 
og sjuendeplass for 12-årige Johannes 
Haug (1943), begge med sterke 6,5/9. 

Narva mot Norge
Både fjorårsvinner Per Omtvedt (2101) 
og topprangerte Paul Johansen (2124) 
måtte klare seg med plasseringer lenger 
ned i premierekken i år. I stedet hevdet 
flere av de yngre kvinnelige deltakerne 
seg svært godt. En av dem var den 
kronisk underratede 12-årige Ingrid 
Andrea Greibrokk (1094) fra Alta, som 
vant flere partier mot høyere ratede 

motstandere. Yerazik Khachatourian 
(1951) fra OSS hang med i kampen om 
opprykk helt til siste runde, og tok tross 
tap da igjen spranget inn i landslagsdis-
kusjonen med en stor ELO-fremgang. 

Beste kvinnelige spiller ble likevel den 
17-årige estlandske OL-spilleren Triin 
Narva (2043), som blandet solide re-
miser med instruktive seire gjennom 
hele turneringen. Det ble “Narva mot 
Norge” i de siste rundene, da hun var 
eneste utenlandske spiller på topp ti. 
Narva satt på førstebord, men lå ikke 
på førsteplass, i runde ni. Turneringens 
sist påmeldte spiller, den 53 år gamle 
mossingen Svein Rishovd (1996), hadde 
etter en litt avventende start nemlig 
sust avgårde med en serie angreps-
seire. Det ble en thrilleravslutning på 
turneringen da Narva med 6,5/8 spilte 
hvit mot Rishovd på 7/8 i siste runde. 
Rishovd gjorde ikke noen forsøk på å 
safe hjem førsteplassen, og ofret opptil 
flere bønder foran sin egen konge før ti 
trekk. Narva spilte opp en overlegen stil-
ling, men etter å ha kommet et kvarter 
for sent til start fikk hun dårlig tid til 
40 trekk i en fortsatt noe løs stilling…

ELO-gruppen var populær hos den yngre garde. Toppoppgjør mellom Yerazik Khachatourian og 
turneringsvinner Svein Rishovd.
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Oslo Chess International 30. september - 7. oktober 2012.
 
GM-gruppen (40 deltagere)
1. GM Rainer Buhmann, Tyskland (2578)   +23  =3   +27  +10  =5  =4  =2  +7  +11 7
2. GM Eduardas Rozentalis, Litauen (2570)  =WO +33 +13  =18  =3 +11 =1  +5 +12  7
3. GM Rune Djurhuus, Akademisk (2436)   +17   =1  =WO +20  =2  +7  +5  +6   –4  6,5
4. GM Marc Narciso Dublan, Spania 6,5 5. GM Stephen J. Gordon, England 6 6. IM Atle Grønn, OSS 6 7. IM Axel Rombaldoni, 
Italia 5,5 8. IM Jovanka Houska, England 5,5 9. IM Øystein Hole, Akademisk 5,5 10. FM Jan Lundin, Sverige 5 11. GM Salvador 
Del Rio De Angelis, Spania 5 12. IM Frode O. O. Urkedal, SK 1911 5 13. FM Henri Pohjala, Finland 5 14. IM Alexander Don-
chenko, Tyskland 5 14. FM Lars Rindlisbacher, Sveits 5 16. IM Timofej Galinskij, Ukraina 5 17. Jon Kristian Haarr, Stavanger 
5 18. GM Juri Solodovnitsjenko, Ukraina 4,5 19. FM Brede A. Kvisvik, Kristiansund 4,5 20. Aryan Tari, Kristiansund 4,5 21. IM 
Anatolij Donchenko, Tyskland 4,5 22. IM Petter Haugli, Moss 4,5 23. WGM Olga Dolzhikova, OSS 4,5 24. Or Ben Porat, Israel 
4 25. Anders Hobber, Porsgrunn 4 26. WIM Lisa Schut, Nederland 4 27. IM Maxim Devereaux, Black Knights 4 28. Erlend 
Mikalsen, Alta 4 28. Jani Ahvenjarvi, Finland 4 30. Lars Oskar Hauge, OSS 4 31. Sebastian Mihajlov, OSS 4 32. Fedja Zulfic, 
Australia 4 33. Anita Grønnestad, Bergens 3,5 34. Stig K. Martinsen, Bergens 3,5 35. FM Richard Bjerke, OSS 3,5 36. Johannes 
Kvisla, Stavanger 3,5 37. FM Benjamin Arvola, Tromsø 3,5 38. Erle A. M. Hansen, Kristiansand 2,5 39. WFM Sylvia Johnsen, 
OSS 2,5 40. Ludy H. Sousa, Vålerenga 0,5.

ELO-gruppen (73 deltagere)
1. Svein Rishovd, Moss (1996)    +72  =18  =WO  +38  +11  +5  +3  +9   =2  7,5
2. WCM Triin Narva, Estland (2043)   +52  +38  +44    +4   =10  =9  =13 +19 =1  7
3. Fredrik Aunan Lindsøe, Trondheimstud. (2045)  +56   –47   +37   +32   +7 +10   –1   +24 +9  7
4. Geir Moseng, Nordstrand 6,5 5. Brede Hagen, Trondheimstud. 6,5 6. Johan Salomon, Nordstrand 6,5 7. Johannes Haug, 
Nordstrand 6,5 8. Tarjei J. Svensen, OSS 6,5 9. Yerazik Khachatourian, OSS 6 10. Paul Johansen, Moss 6 11. Per Omtvedt, 
Stjernen 6 12. Jon Machlik, Tromsø 5,5 13. Terje Torgersen, Kristiansand 5,5 14. Tor Botheim, SK 1911 5,5 15. Lasse E. Bjørn, 
Tromsø 5,5 16. Jens H. Kjølberg, SK 1911 5,5 17. Kjell Håkon Lien, Hønefoss 5,5 18. Martin B. Østby, OSS 5,5 19. Egmond-
Gabriel Dulman, Akademisk 5,5 20. Roar Ulvnes, Nordstrand 5,5 21. Jan B. Wilsbeck, OSS 5,5.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-tr-+-+k'

6-+-+-+-zP&

5+-zPp+l+-%

4-+-wQ-zPq+$

3+-+-tR-+-#

2PtR-+-+-+"

1+-mK-+-+-!

xabcdefghy

Etter 40.Tbe2! eller 40.Te8! kan sort med 
god samvittighet kaste inn noteringsskje-
maet. Med sekunder igjen spilte Narva 
i stedet 40.Tb8? – og oppdaget etter  
40...Dg1+ at sorts gjenlevende brik-
ker har forstyrrende motspill mot hvits 
konge. 41.Kd2 Df2+ 42.Kc3 Dc2+ 
43.Kb4 Db1+ 44.Tb3 De1+ 45.Dc3 
De4+ 46.Ka3 d4 47.Df3? Kongen 
står relativt trygt på a3, så det kaldblo-
dige 47.Da5! skal fortsatt vinne relativt 

greit… 47...De1! 48.Dd5 Da5+ 
49.Kb2 Dd2+ 50.Ka3 Da5+ 51.Kb2 
Dd2+ 52.Ka3 ½ - ½

Narva klarte forståelig nok ikke å juble 
for andreplassen etter den kalddusjen, 
men kunne smile for en ny stor rating-
fremgang og en pen pengepremie. Og 
det blir garantert ikke det siste vi hører 
fra henne.  Rishovd forsøkte å unnskylde 
seg med ufortjent god uttelling gjennom 
hele turneringen, men sto igjen som en 
fortjent vinner etter å ha spilt friskere 
og vunnet flere partier enn noen andre 
i ELO-gruppen. 

Den største vinneren var likevel altså 
ELO-gruppen selv. “Kvalitetsopplegget” 
med ni runder på åtte dager, seks timers 
klassiske partier og en høy kvalifise-
ringsgrense på 2150 for GM-gruppen, 
ga historiens sterkeste norske ELO-

gruppe – med uvanlig stor variasjon i 
kjønn, alder og bosted. Alle landsdeler 
var representert. 14 kvinnelige spillere 
stilte til start. Tilbakemeldingene om 
ELO-gruppen som høstferietilbud var 
svært positive både fra unge spillere 
på ulike nivåer og fra foreldrene deres. 
Det er viktig og lovende for fremtiden til 
norsk sjakk. 

Dermed sikret altså ELO-gruppen, med 
sin bredde og sitt mangfold, at det tross 
et litt for stort underskudd i 2012 blir 
en Oslo Chess International i 2013 
også! Så får man håpe at interessen for 
ELO-gruppen holder seg oppe, og at 
flere sterke norske spillere da benytter 
sjansen til å spille i GM-gruppen. Oslo 
Chess International 2013 spilles med 
uendret opplegg 6.-13. oktober, og de 
første deltakerne fra 2012 hadde meldt 
seg på alt før hjemmesiden kom opp…    
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Kvinnetoppen   
1 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2229 -5
2 WGM Olga Dolzhikova OSS 2210 -26
3 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0
4 WIM Silje Bjerke 1911 2183 -70
5 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2182 -48
6 Ellisiv Reppen OSS 2003 5
7 Anita Grønnestad Bergens 1926 47
8 Yerazik Khachatourian OSS 1923 33
9 Torill Skytte OSS 1916 -33
10 Ellen Øen Carlsen OSS 1895 0
11 WFM Sylvia Johnsen OSS 1890 -18
12 Elise Forså Tromsø 1849 -96
13 Marte Egeland Sandnes 1837 0
14 Erle Andrea M. Hansen Kristiansand 1802 -109
15 Line Jin Jørgensen Stavanger 1796 0
16 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1732 0
17 Monika Machlik Tromsø 1672 -30
18 Alise Haukenes Hamar 1654 0
19 Ingrid Øen Carlsen Bærum 1619 0
20 Laila Sidselrud Kongsvinger 1617 0

Juniortoppen (U20)   
1 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2458 -2
2 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2325 4
3 Aryan Tari Kristiansund 2295 29
4 FM Kristian Stuvik Holm Kristiansund 2291 -29
5 Joachim B. Nilsen Bergens 2243 0
6 Even Thingstad Trondheim 2234 15
7 Anders Hobber Moss 2233 4
8 FM Benjamin Arvola Tromsø 2230 -60
9 Jon Kristian Haarr Stavanger 2206 37
10 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0
11 CM Peter Flermoen Harstad 2188 0
12 Odd Martin Guttulsrud 1911 2183 0
13 Magnus Eriksen Trondheim 2170 0
14 Elias DeMac Bergens 2160 0
15 Lars Oskar Hauge OSS 2157 20
16 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2144 0
17 Johan-Sebastian Christiansen Moss 2126 38
18 Pål Andreas Hansen Stjørdal 2107 0
19 Sebastian Mihajlov OSS 2085 57
20 Erlend Mikalsen Alta 2078 37

Juniortoppen kvinner   
1 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0
2 Elise Forså Tromsø 1849 -96
3 Erle Andrea M. Hansen Kristiansand 1802 -109
4 Monika Machlik Tromsø 1672 -30
5 Alise Haukenes Hamar 1654 0
6 Ingrid Øen Carlsen Bærum 1619 0
7 Maud Rødsmoen OSS 1608 41
8 Edit Machlik Tromsø 1580 -32
9 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1518 -15
10 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1496 -29

Kadettoppen (U16)   
1 Aryan Tari Kristiansund 2295 29
2 FM Kristian Stuvik Holm Kristiansund 2291 -29
3 CM Peter Flermoen Harstad 2188 0
4 Lars Oskar Hauge OSS 2157 20
5 Johan-Sebastian Christiansen Moss 2126 38
6 Sebastian Mihajlov OSS 2085 57
7 Johan Salomon Nordstrand 2064 -8
8 Henning Jakhelln Kjøita 1911 1980 0
9 Johannes Haug Nordstrand 1961 33
10 Gregor Taube 1911 1935 0
11 Sondre Merkesvik Bergens 1905 -15
12 Armin Gholami OSS 1855 0
13 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1849 -20
14 Torgeir Jakhelln Kjøita 1911 1822 0
15 Erle Andrea M. Hansen Kristiansand 1802 -109

Kadett jenter   
1 Erle Andrea M. Hansen Kristiansand 1802 -109
2 Monika Machlik Tromsø 1672 -30
3 Alise Haukenes Hamar 1654 0
4 Maud Rødsmoen OSS 1608 41
5 Edit Machlik Tromsø 1580 -32
6 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1518 -15
7 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1496 -29
8 Jarani Suntharalingam OSS 1462 -30
9 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1447 -32
10 Kimiya Sajjadi OSS 1330 181

Lilleputt (U13)  
1 Aryan Tari Kristiansund 2295 29
2 Sebastian Mihajlov OSS 2085 57
3 Johannes Haug Nordstrand 1961 33
4 Sondre Merkesvik Bergens 1905 -15
5 Armin Gholami OSS 1855 0
6 Eivind X Djurhuus Nordstrand 1796 35
7 Benjamin Haldorsen Bergens 1721 0
8 Martin Bergsjø Østby OSS 1710 22
9 Ulrik Olsen OSS 1658 40
10 Arman K Ghaderi Elefantene 1624 42

Lilleputt jenter  
1 Megan Alyssa Garcia Tiger 1315 0
2 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1299 -11
3 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1293 199
4 Sara Næss Tiger 1234 -11
5 Margrete Buran OSS 1015 0

Seniortoppen (over 60 år)   
1 GM Leif Øgaard OSS 2366 0
2 FM Erling Kristiansen OSS 2221 29
3 Helge Gundersen Masfjorden 2210 0
4 FM Ole Christian Moen OSS 2207 0
5 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2204 2
6 Per Ofstad OSS 2140 -12
7 Bernt Nordby Sarpsborg 2134 -3
8 Lars Kjølberg 1911 2133 -3
9 Ivar M. Dahl Bærum 2127 0
10 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2100 0
11 FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim 2094 4
12 Vidar Taksrud Tempo 2070 2
13 James Steedman Randaberg 2019 0
14 Per Omtvedt Stjernen 2006 -33
15 Stein Sollid OSS 2005 0

Eldre senior (over 75 år)   
1 FM Erling Kristiansen OSS 2221 29
2 Per Ofstad OSS 2140 -12
3 Alf Øverås Direkte 1867 0
4 Richard Wicklund-Hansen OSS 1815 23
5 Tor Henriksen Stjernen 1805 0
6 Hans Chr Fotland OSS 1743 0
7 Magnus Monsen Sandnes 1737 0
8 Leif Kverndal Stjernen 1714 22
9 Aage Mella Strømmen 1674 0
10 Peder Havskjær Volda Ørsta 1631 0
 
Aktivitetstoppen (flest spilte partier)   
1 Gunnar Bue Tønsberg 2846
2 GM Einar J. Gausel OSS 2317
3 GM Rune Djurhuus Akademisk 2166
4 Ragnar Edvardsen Drammens 1882
5 FM Jøran Aulin-Jansson Asker 1809
6 Harry Andersen Fredriksstad 1794
7 Leif Kverndal Stjernen 1789
8 Odd Ristesund Kampen 1722
9 Jan Arne Bjørgvik Direkte 1665
10 Jahn Spillum Moss 1642

Flest spilte partier siste to år  
Aryan Tari Kristiansund 336
Andreas G. Tryggestad Nordstrand 265
Johannes Haug Nordstrand 263
Johan-Sebastian Christiansen Moss 259
Lars Oskar Hauge OSS 252
Stian Johansen Moss 242
Gunnar Bue Tønsberg 238
Johan Salomon Nordstrand 232
Sondre Merkesvik Bergens 225
Maud Rødsmoen OSS 224

Norgestoppen   
(norsk rating; endring fra september 2012; FIDE-rating)
1 GM Magnus Carlsen Stavanger 2849 20  2848
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2663 44  2633
3 GM Simen Agdestein OSS 2535 0  2555
4 GM Leif E. Johannessen OSS 2517 5  2521
5 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2514 0  2532
6 GM Einar J. Gausel OSS 2478 0  2500
7 IM Frode Elsness Moss 2468 -31  2483
8 GM Berge Østenstad Asker 2462 0  2483
9 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2458 -2  2469
10 IM Espen Lie Porsgrunn 2455 -11  2471
11 GM Rune Djurhuus Akademisk 2453 46  2457
12 IM Torstein Bae 1911 2447 21  2442
13 IM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2440 -2  2446
14 IM Torbjørn R. Hansen 1911 2407 -21  2444
15 GM Jonathan Tisdall Asker 2402 0  2430
16 IM Andreas G. R. Moen OSS 2386 70  2390
17 IM Atle Grønn OSS 2385 52  2386
18 FM Kjetil Stokke Bergens 2378 0  2403
19 IM Joachim Thomassen Stavanger 2368 0  2394
20 GM Leif Øgaard OSS 2366 0  2404
21 IM Bjørn Tiller OSS 2360 0  2355
22 IM Eirik Gullaksen Bergens 2358 0  2384
23 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2352 8  2371
24 FM Espen Agdestein OSS 2350 0  2372
25 IM Magne Sagafos Porsgrunn 2347 0  2408
26 FM Eilif Skodvin Bergens 2342 0  2343
27 IM Øystein Hole Akademisk 2339 6  2367
28 IM Nicolai Getz OSS 2337 2  2352
29 IM Maxim Devereaux Black Knights 2332 -19  2367
30 FM Bjørnar Byklum SOSS 2329 -8  2296
31 FM Ørnulf Stubberud OSS 2328 32  2322
32 IM Bjarke Sahl Asker 2326 0  2355
33 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2325 4  2299
34 IM Helge Nordahl Black Knights 2324 0  2340
35 IM Erik Fossan Stavanger 2319 3  2360
36 FM Brede Alex. Kvisvik Kristiansund 2315 -16  2316
37 FM Stig Gabrielsen Bergens 2305 0  2316
38 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2303 0  2294
39 FM Espen Forså Tromsø 2300 0  2305
40  Aryan Tari Kristiansund 2295 29  2295
41  Hans K. Harestad SOSS 2292 51  2286
42 FM Kristian Stuvik Holm Kristiansund 2291 -29  2274
43 FM Petter Stigar Bergens 2289 0  2290
44 FM Kristian D. Trygstad OSS 2285 0  2243
45 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2275 0  2289
46 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2273 0  2322
47 CM Åsmund Hammerstad Asker 2270 0  2260
48 IM Petter Haugli Moss 2265 -31  2293
49  Lars E. Andersen Black Knights 2264 0  2297
50 FM Roar Elseth OSS 2261 0  2334
51  Thomas Robertsen Tromsø 2252 0  2242
52 FM Trond Gabrielsen Bergens 2248 0  2277
53  Joachim B. Nilsen Bergens 2243 0  2229
54 CM Halvard Hagesæther Bergens 2242 0  2267
55 FM Lars Hjelmås Drammens 2242 25  2282
56 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2242 0  2274
57  Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2237 -8  2266
58 CM Inge S. Skrondal Akademisk 2234 0  2249
59  Even Thingstad Trondheim 2234 15  2245
60 FM Terje Johansen SOSS 2233 0  2265
61  Anders Hobber Moss 2233 4  2244
62 FM Flemming Christenson Nordstrand 2231 0  2252
63 FM Benjamin Arvola Tromsø 2230 -60  2268
64 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2229 -5  2243
65  Kim Chr. Astrup SOSS 2226 0  2256
66 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2222 0  2263
67 FM Erling Kristiansen OSS 2221 29  2219
68 FM Kjell Arne Mork SK 96 2216 0  2292
69 IM Ivar Bern SK 96 2216 0  2304
70  Mats Persson OSS 2212 17  2218
71  Sondre Waage Tofte Stavanger 2211 0  2203
72  Helge Gundersen Masfjorden 2210 0  2221
73 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2210 0  2280
74  Odin Blikra Vea Stavanger 2210 0  2233
75 WGM Olga Dolzhikova OSS 2210 -26  2261
76 FM Ole Christian Moen OSS 2207 0  2225
77  Jon Kristian Haarr Stavanger 2206 37  2220
78 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2204 2  2207
79 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2200 0  2218
80  Dag Ulvin Lillestrøm 2197 0  2255

55

November



56  

Bondelaget

På 1700-tallet skrev Francois-André Danican Philidor at 
bøndene er sjakkens sjel. Hva hadde franskmannen sagt om 
denne stillingen, mon tro? 

Gabor Kovacs (2225) – Rainer Barth (2305)
Balatonbereny 1994

XABCDEFGHY

8rtr-+-+k+(

7zp-+-+-vlp'

6n+-+p+p+&

5+NzP-+-+-%

4-+P+-+-+$

3vL-zP-+-+-#

2-+P+-+KzP"

1+-+R+R+-!

xabcdefghy

Se! Er det en frippelbonde? Er det en dobbelt dobbeltbonde? 
Nei, det er en kvadruppelbonde! Det er en imponerende 
prestasjon å få til dette i et seriøst parti. Bøndene i c-linjen 
sto der resten av partiet, og det hele endte i en ganske komisk 
sluttstilling. 

22…Tc8 23.Sd6 Tc6 24.Se4 Tac8 25.Td7 T6c7 26.Td6 
Tc6 27.Tfd1 Lf8 28.Txc6 Txc6 29.Td8 Kf7 30.Td7+ Le7 
31.Txa7 h6 32.Lc1 g5 33.h4 gxh4 34.Lf4 e5 35.Lxe5 
Te6 36.Sd6+ Kg6 37.Ld4 Sb8 38.Ta8 Sc6 39.Tg8+ Kh5 
40.Sf5 Tg6+ 41.Txg6 Kxg6 42.Sxe7+ Sxe7 43.Kh3 Sc6 
44.Kxh4 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+n+-+kzp&

5+-zP-+-+-%

4-+PvL-+-mK$

3+-zP-+-+-#

2-+P+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Aldri har vel fire fribønder vært så dårlige? ½–½

Slike partier hører med til sjeldenhetene, men i Kurt Richters 
Schackkavalkad 2 fant jeg en lignende stilling. Denne gangen 
er ikke stillingen bare morsom å se på, men den er faktisk 
også ganske interessant.    

Gilfer – Tegelman
Stockholm 1941

XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7+-+-+p+p'

6-+-+-zP-+&

5+-+-+P+-%

4-zpp+-zP-wQ$

3+-+r+P+-#

2-zP-+-+-zP"

1tR-+-+-+K!

xabcdefghy

Bondekilen i f-linjen er som et spyd inn i den svarte stillingen.  

1...c3 Svarts eneste sjanse er majoriteten på dronningfløyen. 

2.Df2? Som Richter helt korrekt påpeker var 2.bxc3! det beste 
trekket. Poenget er at etter 2...bxc3 3.Df2 Td2 4.De3 har hvit 
god kontroll på svarts fribonde og står derfor til vinst. 

2...Td2

XABCDEFGHY

8-+-+-+rmk(

7+-+-+p+p'

6-+-+-zP-+&

5+-+-+P+-%

4-zp-+-zP-+$

3+-zp-+P+-#

2-zP-tr-wQ-zP"

1tR-+-+-+K!

xabcdefghy

Denne stillingen har jeg store problemer med å forstå. Hvit 
ligger dronning over, men hvordan skal han vinne? Man skulle 
tro at stillingen var kliss vunnet etter 3.De3, men etter 3...cxb2

Av Torbjørn R. Hansen
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4.Tg1 Tdg2! har vi en veldig rar stilling. Er 
det remis? Istedenfor å utforske dette, styrte 
hvit det hele over i et tårnsluttspill som viste 
seg å være remis. 

3.Dxd2 cxd2 4.Td1 Td8 5.Kg2 Td6 6.Kf2 
b3 7.Ke3 Txf6 8.Txd2 Txf5 9.Ke4 Tc5 
10.Kd4 Tc2 ½-½ 

Neste gang jeg setter meg ned for å spille 
turneringsparti skal jeg prøve å få en kva-
druppelbonde. Kanskje du blir min heldige 
motstander. 

Fempelbonde?
Etter å spilt gjennom disse partiene var det 
bare én ting å gjøre: Jeg måtte finne et parti 
der det var fem bønder på rad. Dette viste seg 
å være svært vanskelig, men heldigvis tipset 
Øyvind Mørkedal oss om følgende stilling. 
Jeg må le av å se på diagrammet. 

Konstruksjonsoppgave fra 1997 
av P. Leroy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(

7zppzpk+-+p'

6-wqnsn-+-zp&

5+P+-+-+p%

4-+P+-+-zp$

3+-zP-+-+p#

2P+-+-+-zP"

1+-+ltr-+K!

xabcdefghy 

Oppgaven lyder: Konstruer et parti hvor dia-
gramstillingen oppstår etter svarts 23. trekk.

Løsning: 
1.e4 Sf6 2.e5 Se4 3.e6 dxe6 4.f4 Dd6 
5.f5 exf5 6.g4 fxg4 7.Lh3 gxh3 8.Dh5 
Lg4 9.Sf3 Kd7 10.0–0 Db6+ 11.Kh1 Sc6 
12.Sh4 Te8 13.Tf6 exf6 14.c4 Lb4 15.Sc3 
Sd6 16.Se4 Lc3 17.Sg5 fxg5 18.dxc3 
gxh4 19.Lh6 gxh6 20.Tg1 Ld1 21.Tg6 
fxg6 22.b4 gxh5 23.b5 Te1 matt! Puh!

100 utvalgte partier til 
forbundets 100-årsbok!

I Norges Sjakkforbunds jubileumsbok ønsker jeg 
100 sjakkpartier vunnet av 100 forskjellige nor-
ske spillere gjennom tidene, eller gjerne noen 
remiser. Kan du bidra? 

Partiene i boka skal i all enkelhet være med å fortelle historien om norsk 
sjakk, med klubbene, turneringene og menneskene. Jeg ønsker meg 
partier med mange av våre 100 fremste spillere gjennom tidene, men 
også mange andre spilt i ulike sammenhenger, av jenter og gutter, kvinner 
og menn i ulike aldre, i sør, øst, vest og nord. Noen av partiene kan være 
fra skolesjakk, blindsjakk, simultansjakk, bedriftssjakk, telefonsjakk, 
postsjakk, nettsjakk, pokalkamper og seriesjakk. Send meg et parti eller 
tre, gjerne av deg selv eller kanskje noen i klubben din.

”Sjakkspaltepartier”
Jeg tenker meg at partiene i boka skal være på maksimum cirka 40 trekk, 
og mange av dem kortere. Jeg vil gjerne ha både elleville angrep, kaotisk 
kamp, lærerike feil, pen strategi, kombinasjoner og kuriøse avgjørelser 
fra virkelighetens verden. I boka skal alle partiene ha et diagram der 
leseren naturlig vil forsøke å finne et godt trekk.

Noen av partiene er antagelig vunnet mot kjente spillere i inn- eller utland, 
og ett av dem antagelig mot en ung Magnus Carlsen! Du behøver slett 
ikke kommentere partier for å sende inn, men du er velkommen til å 
gjøre det, eller sende med kommentarer fra for eksempel en avisspalte 
eller en klubbavis. Jeg er også interessert i partier som det ikke riktig blir 
plass til i jubileumsboka, så send meg gjerne et lite knippe. 

Fotografier, historier og utklipp
Nå i 2012 samler jeg mye stoff til jubileumsboka, og i 2013 skal jeg først 
og fremst skrive den. Jeg skriver blant annet om ulike tidsepoker og 
om sjakkmiljøer og turneringer i ulike klubber og områder (kretser og 
landsdeler). Jeg ønsker at alle sjakklubber i Norge skal nevnes i boka, 
og jakter fortsatt på gode ”historier” og gode fotografier og eventuelt 
avisutklipp som gjerne viser flere sjakkmennesker samlet.

Ta kontakt på adressen Norsk Sjakkforlag v/ Øystein Brekke, Hauges gate 
84a, 3019 Drammen, eller e-post oeystei@online.no, telefon 32821064 
eller mobil 91189190. Bilder og utklipp kan gjerne scannes og sendes 
som vedlegg.

Velkommen som bidragsyter til vår viktige felles jubileumsbok som 
utkommer i første halvår 2014.

Øystein Brekke
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Frode Urkedal (19) er blant tidenes 
yngste norgesmestere, etter seier i 
stikkamp mot Espen Lie.

Av Silje Bjerke

Stikkampen mellom Espen Lie og Frode Urkedal om konge-
pokalen 2012 ble en kort, men spennende affære. Urkedal 
tok ledelsen med seier i første matchparti.

 - I det første partiet følte jeg meg i god form. Riktignok hadde 
jeg ikke ventet åpningen Chigorin, men jeg er ganske bevan-
dret i denne varianten, så jeg tok noen raske avgjørelser, fortel-
ler Urkedal. - Jeg valgte den kanskje mest kaotiske varianten 
for å komplisere mest mulig, pluss at det er den varianten 
jeg har sett mest på. I åpningen spilte jeg ganske raskt, mest 
på intuisjonen. Det var en del unøyaktigheter fra begge sider, 
men mest fra Espens side, så partiet gikk i min retning. Jeg 
fikk materiell fordel, men Espen hadde litt aktivitet. Senere 
begynte jeg å rote og overså minst én direkte vinst. Espen 
kunne fått motspillsjanser, men da dette ikke skjedde ble 
min materielle fordel til slutt avgjørende, forteller Urkedal.

Det så lenge ut til at Lie skulle utligne i det andre partiet, 
men Urkedal greide å redde en remis, selv om han var “på 
bærtur” i følge han selv.

- I det andre partiet var ikke formen helt på topp, men jeg 
kom greit ut av en nokså uteoretisk åpning, sier den nye 
norgesmesteren. - Espen hadde med hvit stilt seg opp med 
en kongeindisk-aktig oppstilling, mens jeg hadde stilt meg 
opp drage-aktig. Espen spilte litt slapt og jeg fikk en litt bedre 
stilling i åpningsfasen. Etter dette spilte jeg planløst, mens 
Espen spilte veldig godt. Han spilte profylaktisk, plasserte 
brikkene godt og forhindret motspill. I denne fasen av partiet 
ble jeg nok litt for kreativ, stillingen min var i hvert fall ikke 
synonym med ordet kunst, brikkene mine samarbeidet ikke 
og strategisk var stillingen min en fiasko. 

- På en eller annen måte klarte jeg å holde hodet over vann. 
Jeg kom inn i et sluttspill med bonde under. Det er mulig at 
det var innenfor remisgrensen, men jeg var langt fra trygg 
på dette. Espen valgte å bytte av til et tårnsluttspill der han 
tilsynelatende vant enda en bonde, eller fikk pasifisert tårnet 
mitt. Jeg ofret med glede denne bonden for aktivitet med tårn 
og konge pluss en sterk fribonde. Espen sto igjen med tre 
sammenhengende fribønder som knapt hadde kommet ut 

fra startstreken, mot min fremskutte fribonde og sentraliserte 
konge og tårn. Espen måtte til slutt ta til takke med evig sjakk, 
for å unngå at min fribonde gikk i mål. Et spennende parti 
som like godt kunne fått et annet utfall, forteller Urkedal.

- Hvordan hadde du forberedt deg til stikkampen?

- Jeg forberedte meg ikke så veldig spesifikt, jeg trente for 
det meste bare litt sjakk. Jeg så litt på åpninger, mest på det 
Espen hadde spilt, men jeg regnet med at Espen ikke kom 
til å spille særlig teoretisk, spesielt ikke de åpningene han 
pleier å spille, så jeg brukte ikke så mye tid på å ”preppe”. Jeg 
brukte egentlig mesteparten av tiden fram mot stikkampen 
til å lære meg andre systemer enn sjakk. Andre systemer har 
også innvirkning på aspektene i sjakk. For eksempel fant jeg 
ut hvordan hjernen fungerer læringsmessig, slik at jeg kunne 
trene på en mer effektiv måte.

Urkedal var sterkest

Etter to intense partier kunne Frode Urkedal heve  
kongepokalen, mens det ble sølv i NM 2012 til Espen 
Lie. (Alle foto: Øystein Brekke)
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Urkedal er ikke overbegeistret over å ha 
blitt årets norgesmester.

- Det føles greit, men en pokal vil alltid 
bare være en pokal og en tittel bare en 
tittel, så personlig synes jeg ikke det er 
så stort, sier han. 

Unggutten har nå vunnet NM-klassene 
på rekke og rad: Miniputt i 2003, lille-
putt i 2004, kadett i 2005, junior i 2006 
og nå elite i 2012. 

- Jeg er egentlig ikke så vant til å jobbe 
så veldig mye for noe, så den gjeveste 
NM-tittelen er nok NM-tittelen for ju-
niorer. Da måtte jeg virkelig slite meg 
gjennom en stikkamp for å få tittelen. 
For øvrig var det litt mer gjevt å vinne 
turneringer i starten, så jeg var nok også 
ganske fornøyd da jeg vant et NM for 
første gang, i miniputt.

Urkedal driver med sjakk på heltid 
dette året. 

- Hva er planene framover nå?

- For det meste å trene sjakk på en 
effektiv måte, å kombinere forskjellige 
former for trening. Jeg skal særlig spille 
mer på brett, siden hjernen ”fotogra-
ferer” den gitte situasjonen, med alle 
sanseinntrykk inkludert. Så hvis en skal 
spille godt på et sjakkbrett er det ikke 
like effektivt å trene med et ”brett” på 
PC-en. Hjernen klarer ikke like lett å 
koble ”nettbrettet” til det virkelige sjakk-
brettet. Så må jeg huske å sove nok, det 
er essensielt for at hjernen skal fungere 
optimalt og analysere sanseinntrykk og 
minner. Turneringsplanene er litt vage, 
jeg skal spille Rilton Cup, resten har 
jeg egentlig ikke oversikt over, jeg får ta 
stilling til dette på et senere tidspunkt, 
sier årets norgesmester.

Her er det første og avgjørende partiet.

  

 

Frode Urkedal – Espen Lie

1.d4 d5 2.c4 Sc6 Chigorins forsvar. 
Antagelig ønsket Espen Lie å overraske 
med denne freidige åpningen. Uhel-
digvis for Lie hadde Urkedal en skarp 
variant liggende klar. 

3.Sc3 Sf6 4.Sf3 dxc4 5.d5 Sa5 
6.Da4+ c6 7.b4 b5 8.Dxa5 Dxa5 
9.bxa5 b4 Stillingen er veldig kompli-
sert men begge spillerne kjente godt til 
denne stillingen fra før. 

10.dxc6 Et praktisk avgjørelse siden 
10.Sd1 cxd5 gir svart en imponerende 
bondemasse. 

10...bxc3 

XABCDEFGHY

8r+l+kvl-tr(

7zp-+-zppzpp'

6-+P+-sn-+&

5zP-+-+-+-%

4-+p+-+-+$

3+-zp-+N+-#

2P+-+PzPPzP"

1tR-vL-mKL+R!

xabcdefghy

11.Se5 En nyhet som Urkedal hadde 
funnet lenge før stikkampen. 

11...Tb8 12.Sxc4 e5 Lie kjemper om 
initiativet. 

13.e3 13.Sxe5 er uaktuelt på grunn av  
13...c2 fulgt av Tb8-b1. 

13...Le6 14.Sxe5 Nå derimot fungerer 
dette siden 14...c2 besvares med  15.Ld3 
som dekker b1–feltet. 

14...Ld6 15.Sf3 Svart har god utvikling 
og aktive brikker, men med to bønder 
under er det likevel vanskelig. 

15...0–0 16.Sd4 Ld5 

     KOMMENTARER: 
TORBJØRN R. HANSEN

 
Lie overrasket Urkedal i åpningen, men Urkedal hadde 
likevel en nyhet på lager i første parti.
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XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zp-+-+pzpp'

6-+Pvl-sn-+&

5zP-+l+-+-%

4-+-sN-+-+$

3+-zp-zP-+-#

2P+-+-zPPzP"

1tR-vL-mKL+R!

xabcdefghy

17.La6! Hvit planlegger å spille La6-b7 
fulgt av a5-a6. Dette vil gjøre c-bonden 
til et monster.

17...Le5 18.Lb7 Lxg2 19.Tg1 Txb7 
Lie ønsket ikke å la hvit få gjennomføre 
planen, og ofrer isteden en kvalitet. 

20.cxb7 Lxb7 21.La3 Td8 22.0–0–0 
Urkedal spiller uhyre presist i denne 
fasen og fordelen øker nesten for hvert 
trekk. 

22...g6 23.Sf3 Hvit utnytter en svak 

sisterad. 

23...Txd1+ 24.Txd1 Lc7 

24...Lxf3 25.Td8+ Kg7 26.Lf8+ Kg8 
27.Lh6+ blir matt.
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zplvl-+p+p'

6-+-+-snp+&

5zP-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3vL-zp-zPN+-#

2P+-+-zP-zP"

1+-mKR+-+-!

xabcdefghy

Stillingen har endelig stabilisert seg og 
vi kan snakke om en vinststilling for 
hvit. Med sitt neste trekk fortsetter hvit å 
trikse med mattmotivene på sisteraden. 

25.Se5 Kg7 26.Sd7 Sg4 27.Lf8+ Kg8 
28.Lb4 Lf3 29.Td4 h5 30.Tc4 Lxh2 
31.Tc8+ Kh7 32.Lxc3 Kh6 33.Tf8? 

XABCDEFGHY

8-+-+-tR-+(

7zp-+N+p+-'

6-+-+-+pmk&

5zP-+-+-+p%

4-+-+-+n+$

3+-vL-zPl+-#

2P+-+-zP-vl"

1+-mK-+-+-!

xabcdefghy

Plutselig får Lie en gyllen sjanse. Med 
34...Ld6 er han inne i partiet igjen siden 
34.Txf7 ikke fungerer på grunn av 34...
Ld5 og tårnet har rotet seg bort. Om hvit 
ikke slår på f7 vil svarts frie h-bonde 
være irriterende farlig. 

33...f5? I fortsettelsen har hvit god 
kontroll. 34.Sc5 Ld6 35.Th8+ Kg5 
36.Se6+ Kh4 37.Tg8 La3+ 38.Kc2 
f4 39.Sxf4 g5 40.Sd3 Ld6 41.Kd2 Le4 
42.Td8 Lc7 43.Td4 Lxd3 44.Kxd3 
Kh3 45.Ke2 Et herlig kampparti. 1-0

Ulrichsen seniormester
Remis, remis, remis, 
remis, remis – og så ble 
Jarl Ulrichsen årets nor-
gesmester for seniorer.

Jarl Ulrichsen og Lars Kjølberg 
er begge kjent som meget solide 
spillere, noe som skulle vise seg i 
stikkampen om seniortittelen 2012. 

Det ble remiser i de to langsjakkpar-
tiene - før det ble tre nye remiser i 
hurtigsjakken. Da klarte imidlertid 
Ulrichsen å overliste Kjølberg med 
sterkt spill - se partiet på neste side. 

Kommentarer: Torbjørn R. Hansen. 

De to duellantene sammen med arrangør Bjørn Berg Johansen og 
turneringsleder Henrik Sjøl. (Foto: Øystein Brekke)
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Jarl Ulrichsen – Lars Kjølberg
Stikkamp senior, parti 6 (hurtigsjakk)
XABCDEFGHY

8-+-+rtrk+(

7+-zpq+-vl-'

6-zp-zp-+-zp&

5zp-+Pzpnzp-%

4-+P+Q+-+$

3+PvL-+PzP-#

2P+-+-+KzP"

1+-+-tRRsN-!

xabcdefghy

Lars Kjølbergs hovedforsvar med de 
svarte brikkene i stikkampen var kon-
geindisk. I denne åpningen er det alltid 
en fare for å få en elendig løper på g7. 

27.a4 Hvit låser svarts bønder på de 
svarte feltene og drømmer om en gang 
å få angrepet bøndene enten med sprin-
geren eller løperen.  

27...Te7 28.Te2 Ulrichsen tar seg tid til 
å forbedre brikkene maksimalt. 

28...Tef7 29.Tef2 Nå er f3-bonden 
trygt forsvart. 

29...h5 30.Se2 g4 Dette framstøtet gjør 
ting verre. Uten de tunge brikkene kan 
hvit i ro og mak massere bonden på c7. 

31.fxg4 hxg4 32.Kg1 Sh6 33.Ld2 
Txf2 34.Txf2 Txf2 35.Kxf2 Sf7 
36.Dg6 Sh8 37.De4 Df7+ 38.Kg2 
Antagelig er svart litt samarbeidsvillig i 
denne fasen. 38...Dg6 39.Dxg6 Sxg6 
40.Sc3!
 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-zp-+-vl-'

6-zp-zp-+n+&

5zp-+Pzp-+-%

4P+P+-+p+$

3+PsN-+-zP-#

2-+-vL-+KzP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Nå er partiet i realiteten over siden 
bonden på c7 faller. 

40...Se7 41.Sb5 Sf5 42.Sxc7 Da denne 
bonden forsvant ble bøndene på b6 og 
d6 nye svakheter. 

42...Sd4 43.Le3 Sxb3 44.Sa8 e4 
45.Sxb6 Le5 46.Sd7 Lc3 47.c5 Hvit 
velger å avvikle til et løpersluttspill som 
bør være vunnet takket være svarts 
svakhet på a5. 

47...dxc5 48.Sxc5 Sxc5 49.Lxc5 Kf7 
50.Kf2 Ld2 51.Ke2 Lc1 52.Lb6 Kf6 
53.Ld4+ Ke7 54.Le3 La3 Svarts 
problem er at han må stå klar til å 
redde a5-bonden samtidig som han må 
forhindre den hvite kongens frammarsj. 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+-'

6-+-+-+-+&

5zp-+P+-+-%

4P+-+p+p+$

3vl-+-vL-zP-#

2-+-+K+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

55.Lf4 

55.Lb6 ville avgjort direkte siden   
55...Kd6 56.Lxa5 Kxd5 57.Lb6 er helt 
håpløst for svart. 

55...Lc5 Plutselig må hvit se opp for 
Lc5-g1. Om hvit hadde beholdt denne 
diagonalen for løperen ville ikke dette 
bli et problem. 

56.Kd2 Kd7 57.Kc3 Lb6 58.Le5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+k+-+-'

6-vl-+-+-+&

5zp-+PvL-+-%

4P+-+p+p+$

3+-mK-+-zP-#

2-+-+-+-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

58…Ke7? Den avgjørende feilen. Etter 
58...Lg1! er det ikke helt klart, siden hvit 
ikke klarer å vinne a5-bonden uten å 
måtte slippe e3-bonden framover eller 
tillate innslag på både h2 og g3. Så vidt 
jeg kan se er stillingen remis. 

59.Ld4 Hvit overtar den viktige diagona-
len og vinner dermed partiet. 

59...Lc7 60.Lc5+ Kd7 61.Kd4 Hvit 
vinner bonden på d4 og da er det helt 
slutt. Kjølberg ga opp.  0-1

    1        2        3        4        5        6

FRODE URKEDAL, SK 1911  1       ½     1,5 
ESPEN LIE, PORSGRUNN  0       ½      0,5

JARL H. ULRICHSEN, TRONDHEIM ½      ½        ½        ½       ½      1  3,5 
LARS KJØLBERG, SK 1911  ½      ½        ½        ½       ½      0  2,5

STIKKAMPENE OM NM 2012, FREDRIKSTAD 20.-21. OKTOBER
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Lær sjakk med Torbjørn

Dobbeltbønder er bra

Dobbeltbonden. Om jeg noen gang 
blir filmregissør skal dette bli navnet på 
min første skrekkfilm. Etter å ha jobbet 
som sjakklærer i mange år har jeg fått  
inntrykk av at det er en slags kollektiv 
angst for fysakene. Nå håper jeg å få 
rettet på dette. 

Hva er dårlig med dobbeltbønder?
Helt fra du startet å spille sjakk har du 
helt sikkert hørt at dobbeltbønder er 
dårlige – de er svake, stygge og lette 
å angripe. Dette er en sannhet med 
forholdsvis store modifikasjoner, for 
en dobbeltbonde er kun svak hvis den 
er lett å angripe. Hovedproblemet med 
dobbeltbønder er at de kan være ganske 
immobile og at de derfor har problemer 
med å rykke fremover. Et siste potensielt 
problem kan være at ved å ha en dob-
beltbonde blir bondekjeden ødelagt, og 
det kan gi motstanderen mulighet til 
å lage en fribonde på den andre siden 
av brettet.
 
Hva er bra med dobbeltbønder?
Skrekk og gru, tenker du kanskje etter 
å ha lest forrige avsnitt. Men det er ikke 
så ille. For dobbeltbønder er nemlig bra. 
Det finnes en stor fordel ved å ha disse 
herlige bøndene foran hverandre: en 
ekstra åpen linje! Siden alle linjer er luk-
kede ved starten av spillet, kan en åpen 
linje være kjærkomment for et tårn som 
higer etter rette strekninger. Et tårn i en 
åpen linje er ensbetydende med press 
på motstanderens stilling. I tillegg må 
man ta i betraktning at motstanderne 
ofte gjør en eller annen innrømmelse 
når de gir oss en dobbeltbonde. Dette 
kan være at de gir fra seg løperparet eller 

blir liggende etter i utvikling. 

La oss se på problemstillingen i praksis. 
Jeg starter med en teoristilling i russisk 
forsvar. 

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 
Sxe4 5.Sc3 Sxc3 6.dxc3 
XABCDEFGHY

8rsnlwqkvl-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+-zp-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

Hva skal man si om dobbeltbonden i c-
linjen? Ikke er den spesielt utsatt og ikke 
har den noen betydning for et eventuelt 
bondesluttspill. Bøndene i c-linjen er 
kanskje litt klumsete når det kommer til  
å rykke framover, men spiller det egent-
lig noen rolle i denne stillingen? Mens 
det er vanskelig å definere ulempene, 
er fordelene krystallklare: Løperne 
kommer ut i en fei, og hvit har en ekstra 
åpen linje som kan brukes til tårnene. 

Jeg anbefaler å spille gjennom føl-
gende parti. Vasilij Ivantsjuk utnytter 
utviklingsforspranget til det fulle og 
klubber brutalt ned årets VM-finalist 
Boris Gelfand. 

Vasilij Ivantsjuk- Boris Gelfand
Amber hurtigsjakk 2010

6…Le7 7.Le3 0–0 8.Dd2 Sd7  
9.0–0–0 Te8 10.h4 c6 11.Kb1 Da5 
12.h5 h6 13.Ld3 Lf8 14.g4 Sf6 15.g5 
Le6 16.a3 Sg4 17.gxh6 Dd5 18.De2 
Da2+ 19.Kc1 Da1+ 20.Kd2 Dxb2 
21.Tdg1 Ld7 22.Txg4 Lxg4 
XABCDEFGHY

8r+-+rvlk+(

7zpp+-+pzp-'

6-+pzp-+-zP&

5+-+-+-+P%

4-+-+-+l+$

3zP-zPLvLN+-#

2-wqPmKQzP-+"

1+-+-+-+R!

xabcdefghy

23.Sg5!! Le6 24.Ld4 Da2 25.Tg1 
c5  26 .Lh7+ Kh8 27 .hxg7+ 
Lxg7 28.Sxf7+ Lxf7 29.Lxg7+ 
Kxh7 30.Dd3+ Kg8 31.Lf6+ Kf8 
32.Dxd6+ 1–0

I en annen teorivariant, denne gangen i 
spansk åpning, får vi se dobbeltbonden 
spille en viktig rolle. 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 
0–0 9.h3 Le6 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+-zp-vlpzpp'

6p+nzplsn-+&

5+p+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+LzP-+N+P#

2PzP-zP-zPP+"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy
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Svarts siste trekk er ganske uvanlig, noe 
som neppe er tilfeldig. 

10.d4! Hvit truer en gaffel med d4-d5 så 
svarts svar er mer eller mindre forsert. 

10…Lxb3 

Hva skal man slå igjen med? Jo, vi skal 
selvfølgelig ha en dobbeltbonde. 

11.axb3!
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+-zp-vlpzpp'

6p+nzp-sn-+&

5+p+-zp-+-%

4-+-zPP+-+$

3+PzP-+N+P#

2-zP-+-zPP+"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

Det er bare positive ting å si om de 
hvite bøndene i b-linjen. Bondekjeden 
har kommet litt nærmere sentrum, 
men viktigst av alt er at hvit har fått en 
åpen linje for tårnet på a1. Bonden på 
a6-trenger konstant beskyttelse. Men 
er ikke bøndene på b2 og b3 svake? 
Neida, jeg har faktisk store problemer 
med å se for meg et realistisk scenario 
hvor svart vil være i stand til å sette dem 
nevneverdig under press. 

Ettersom hvit antagelig truer å spille 
d4-d5 etterfulgt av c3-c4, velger svart 
normalt stort sett å spille 11…exd4. 
Nå er det viktig at hvit slår igjen på riktig 
måte. 12.cxd4!
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+-zp-vlpzpp'

6p+nzp-sn-+&

5+p+-+-+-%

4-+-zPP+-+$

3+P+-+N+P#

2-zP-+-zPP+"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

Hvit har fordel på grunn av sitt sterke 
sentrum, svarts utsatte brikker i c-linjen 
og den svake bonden på a6. Og hva med 
dobbeltbonden? Ja, hva med den? 
 
Over brettet liker jeg å utfordre slike pro-
blemstillinger til det ekstreme. Hva skal 
man si om følgende åpningsvariant?

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.Sc3 Sc6 4.d4 cxd4 
5.Sxd4 Sf6 6.Le2 Lb4 7.0–0 Lxc3 
8.bxc3 Sxe4 
XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zpp+p+pzpp'

6-+n+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-sNn+-+$

3+-zP-+-+-#

2P+P+LzPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Hvit har ikke bare en ”stygg” dobbelt-
bonde i c-linjen, men sentrumsbonden 
på e4 er slukt av den svarte springeren. 
Herlig – hvit har to åpne linjer mer enn 
svart! Hvit scorer godt i denne stillingen, 
og grunnen til dette er et utviklingsfor-
sprang og en sortfeltsløper som snart 
kan herje fritt. Mens svart sliter med å få 
utviklet offiserene på dronningfløyen går 
hvits utvikling som smurt, og tårnene 
har flust av åpne linjer å velge mellom. 
Det er ikke tilfeldig at en toppspiller som 
eksverdensmester Ruslan Ponomarjov 
nylig koste seg med de hvite brikkene i 
diagramstillingen. 

Foreløpig har vi sett eksempler der det 
ikke har vært noe som helst problem å 
ha en dobbeltbonde. I avbyttervarianten 
i spansk er det ikke enkelt å si hvem 
som har fordel av de doble bøndene.

Etter trekkene 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 
a6 4.Lxc6 dxc6 5.0–0 f6 6.d4 exd4 
7.Sxd4 c5 8.Sb3 Dxd1 9.Txd1 har vi 
en stilling Jon Ludvig Hammer har spilt 
en rekke ganger som hvit.

XABCDEFGHY

8r+l+kvlntr(

7+pzp-+-zpp'

6p+-+-zp-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+N+-+-+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLR+-mK-!

xabcdefghy

Hva er det med den hvite stillingen som 
gjør den så attraktiv for en del spillere? 
Svaret er sluttspillet. Hvit har en majo-
ritet på kongefløyen, og dersom svart 
ikke er forsiktig vil han ende opp i et 
tapt sluttspill. 

Til tross for dette regnes stillingen som 
ganske jevn. Grunnen er at svart har 
løperparet og en åpen linje mer enn 
svart. Den halvåpne e-linjen kan brukes 
til å presse mot hvits bonde på e4.   

Neste gang du får mulighet til å påta deg 
en dobbeltbonde, foreslår jeg at du slår 
deg løs og nyter herligheten med å ha 
en ekstra åpen linje. Det hjelper å si til 
deg selv at ”dobbeltbønder er bra”. Et-
ter mange nok ganger er du overbevist!
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Fav
ori

tte
n: 

Hva er det vakreste i sjakk? I vår spalte "Favoritten" forteller kjente og 
ukjente sjakkspillere hva de liker aller best. Her er favoritten til junior-
norgesmester Aryan Tari (13).

Ventekunst

Noen vinner med angrep, andre ved strategi. Og 
noen ved å gjøre ingenting!

Aryan Tari er spådd en stor fremtid ved sjakkbrettet. Tid-
ligere i år gikk 13-åringen til topps i junior-NM, og neste 
år blir han en av tidenes yngste deltakere i eliteklassen. 
Ratingen er allerede på elitenivå. 

Favoritten Aryan har valgt, viser at han har lest en bok el-
ler to. Partiet mellom Ulf Andersson og Michael Basman 
fra Hastings-turneringen ved årsskiftet 1974/75 er noe 
helt utenom det vanlige.

- Ulf Andersson var rangert som nummer fire i verden 
på 1970–tallet, men var kjent for å spille veldig kjedelig, 
og mest utnytte feil av motstanderne, forteller Aryan.

- Michael Basman var en veldig original internasjonal 
mester, som blant annet spilte flodhest med a6, b6, e6, 
d6, g6, h6, Lg7, Lb7, Se7, Sd7. Før partiet var det mange 
som sa til Basman: “Du kommer til å få slite mot Ulf, 
han er skikkelig god”. Til slutt ble han lei av alle kom-
mentarene og svarte: “Han er jo helt ufarlig, han truer 
ALDRI noe som helst!”. 

- Så begynte partiet, Ulf sto litt bedre etter åpningen, 
men du kan se hvordan Basman forsvarte seg mot Ulfs 
“trusler”. For et fantastisk parti! sier Aryan – og leseren 
er neppe uenig.

Ulf Andersson – Michael Basman 
Hastings 1974-1975

Kommentarer: Torstein Bae

1.Sf3 b6 2.g3 Lb7 3.Lg2 e6 4.0–0 d5 5.c4 Sf6 6.d4 
Le7 7.Sc3 0–0 8.Se5 h6 9.Lf4 a6 10.Tc1 Så langt er 
alt normalt. Hvit står litt bedre, med press i den lange 
diagonalen og mot bonden på c7. 

10...Ta7!? Et første uvanlig trekk. Gjennom manøveren 
Ta7 og La8 får svart dekket c-bonden. 

11.cxd5 exd5 12.Db3 La8 13.Tfd1 Kh7 Poenget med dette 
trekket er ikke opplagt... 14.h3 
XABCDEFGHY

8lsn-wq-tr-+(

7tr-zp-vlpzpk'

6pzp-+-sn-zp&

5+-+psN-+-%

4-+-zP-vL-+$

3+QsN-+-zPP#

2PzP-+PzPL+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

Svart har en solid stilling, men aktive planer er mangelvare. 
Mange ville likevel prøvd på noe, under mottoet “passivt 
forsvar nytter aldri”. Slik tenker ikke Michael Basman. 

14...Kg8!? Tilbake igjen med kongen - hva gjør du nå, Uffe? 
15.Kh2 Kh7 Tilbake igjen! 16.g4 Kg8 Og igjen! 17.Lg3



65

XABCDEFGHY

8lsn-wq-trk+(

7tr-zp-vlpzp-'

6pzp-+-sn-zp&

5+-+psN-+-%

4-+-zP-+P+$

3+QsN-+-vLP#

2PzP-+PzPLmK"

1+-tRR+-+-!

xabcdefghy

Etter fire kjappe spurter er den svarte 
kongen andpusten, og stafettpinnen 
sendes videre til løperen. 17...Lb7 
Frem... 18.e3 La8 ...og tilbake. 19.a3 
Lb7 Frem... 20.f4 La8 ...og tilbake. 
21.Td2 
XABCDEFGHY

8lsn-wq-trk+(

7tr-zp-vlpzp-'

6pzp-+-sn-zp&

5+-+psN-+-%

4-+-zP-zPP+$

3zPQsN-zP-vLP#

2-zP-tR-+LmK"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

Løperen har levert varene, nå kan vel 
dronningen bidra litt? 21...Dd6 Ut 
på tur... 22.f5 Dd8 ...og trygt tilbake. 
23.Lf4 Lb7 24.Tg1 
XABCDEFGHY

8-sn-wq-trk+(

7trlzp-vlpzp-'

6pzp-+-sn-zp&

5+-+psNP+-%

4-+-zP-vLP+$

3zPQsN-zP-+P#

2-zP-tR-+LmK"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Mens svart flyttet frem og tilbake, har 
Ulf Andersson justert plasseringen 
på offiserene og avansert bønder. På 
overflaten ser alt fint ut, men alle bon-
detrekk etterlater svake felter. 24...c6 
25.Lf3 Sh7 Etter en lang ventefase tar 
Basman  hensyn til hvits mulige angrep 
med g4-g5. Engelskmannen fortsetter 

nøyaktig, mens Andersson virker preget 
av Basmans uhyre provoserende spill. 

26.Tc1 Ld6 27.Sa4 Lc7 28.Kg3 Sf6 
29.h4 Aktivt og fristende, men svekker 
kongestillingen ytterligere.
XABCDEFGHY

8-sn-wq-trk+(

7trlvl-+pzp-'

6pzpp+-sn-zp&

5+-+psNP+-%

4N+-zP-vLPzP$

3zPQ+-zPLmK-#

2-zP-tR-+-+"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

29...Sfd7! Starten på motstøtet. Gjen-
nom å bytte av offiserer på kongefløyen, 
skal den hvite kongen røykes ut. 

30.Sxd7 Sxd7 31.Te2 Te8 32.Kh3 
Lxf4 33.exf4 Txe2 34.Lxe2 De7 
35.Lf3 b5 36.Sc5 Lc8 37.Dd3? En 
stygg feil.
XABCDEFGHY

8-+l+-+k+(

7tr-+nwqpzp-'

6p+p+-+-zp&

5+psNp+P+-%

4-+-zP-zPPzP$

3zP-+Q+L+K#

2-zP-+-+-+"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

37...h5! Nå begynner det virkelig å 
blåse rundt ørene på den hvite kongen. 
38.gxh5 Df6 39.Kg3 Sxc5 40.Txc5 
Lxf5 41.Dc3 Ld7 42.Dd3 
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7tr-+l+pzp-'

6p+p+-wq-+&

5+ptRp+-+P%

4-+-zP-zP-zP$

3zP-+Q+LmK-#

2-zP-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

42...Ta8! Tårnets korte tilbaketog og 
videre ferd mot sentrum er dårlig nytt 
for den hvite monarken. 

43.Tc1 Te8 44.Dc3 c5 Neppe helt kor-
rekt, for etter 45.dxc5 d4 46.Dd2 er det 
ikke enkelt å finne vinst for svart. Slikt 
er vanligvis grei skuring for en spiller av 
Ulf Anderssons kaliber, men utviklingen 
i partiet må ha satt ham i en tilstand av 
sjokk. 45.Dxc5 
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+l+pzp-'

6p+-+-wq-+&

5+pwQp+-+P%

4-+-zP-zP-zP$

3zP-+-+LmK-#

2-zP-+-+-+"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

45...Df5! Det avgjørende trekket. Det 
nytter ikke å forhindre Df5-h3, siden 
46.Th1 Te3! er knusende. 

46.Dxd5 Dh3+ 47.Kf2 Dh2+ 48.Lg2 
Dxf4+ 49.Lf3 Lg4! Også 49...Dxc1 
er godt for svart, men dette er langt 
sterkere. 

50.Tc3 Dh2+ 51.Lg2 Dxh4+ 52.Kg1 
Te1+ 53.Lf1 Lh3! Oppgitt. Forsvars-
trekket 54.Tc3-f3 duger ikke på grunn 
av 54...Dg4+, og etter 54.Txh3 Dxh3 
vinner svart enkelt.  0–1

Nylig meldte Aryan overgang fra Asker 
til Kristiansund, og Aryan sender utfor-
dringen videre til Brede Kvisvik, en av de 
dyktige klubbkameratene på Nordmøre. 
Hva som er Bredes favoritt, får du se i 
neste nummer av Norsk Sjakkblad.
   



66  

 

DESEMBER
8.-9. Seriesjakk
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no 
8. Tromsø desemberlyn GP
Info: Tromsø sjakklubb, tsk@tromsosjakklubb.com
8. Adventshurtigsjakk i Alta GP
Info: Alta sjakklubb, klubbpost@altasjakklubb.no
9. Tromsø desemberhurtigsjakk GP
Info: Tromsø sjakklubb, tsk@tromsosjakklubb.com 
12. Den store griseturneringen GP, Trondheim 
Info: Erling Skjelstad, erling.skjelstad@stfk.no 
15. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no 
28. Hurtigsjakk for seniorer, Oslo
Info: Kjell M. Haug, kjell.martin.haug@getmail.no

JANUAR
5.-6. Det åpne NM i hurtigsjakk, Fredrikstad
Info: Bjørn Berg Johansen, post@sjakk.net
11.-13. Eliteserien, runde 4 til 6
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no 
12.-13. Seriesjakk
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no 
18.-20. Nord-Odal Vinter GP 
Info: Anders Stanghelle, andstang@online.no
26. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no 

FEBRUAR
9.-10. Seriesjakk
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
16. NTG hurtig-GP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no 
22.-24. Nordnorsk mesterskap for lag, Tromsø
Info: Tromsø sjakklubb, tsk@tromsosjakklubb.com

40 år
16.12. Jørn Snellingen, Black Knights
16.1.   Nina Frisnes Øyan, NSSF
19.1.   Jon Gunnar Tufta, Bergens
8.2.    Øystein Andersen, Black Knights
5.1.    Damien Egan, Caissa
10.1.  Roar Ulvnes, Nordstrand

25.1.  Lars Kveli, Nordstrand
27.1.  Velimir Sokac, Elverum 
5.2.    Terje Jørgensen, Drammens
7.2.    David Imhof, Egersund
21.2.  Roger Sætre, Bergens
8.3.    Anders Paulshus, Akademisk

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

80 år
22.1. Øyvind Weberg, Follo
24.1. Torger Torgersen, Tønsberg
6.3. Viggo Mathisen, Lillehammer
 
75 år
20.1. Svein Olsen, Fredriksstad
10.3. Kjell Johansen, Fredriksstad

70 år
19.12. Peter Bohman, Tønsberg
10.2. Svein E. Ruud, Stjernen 
7.1. Henrik Walther, Bærum
17.1. Vidar Taksrud, Tempo
3.2. Tormod Rangøy, Sarpsborg
14.2. Jan Svenske, Strømmen

60 år
1.1. Tom Steinskog, Sandnes
27.1. Helge Sannes, Trondheim
12.2. John Olav Birkeland, Egersund
5.3. Bjørn W. Fosdahl, Stjernen

50 år
15.12. Odd H. Birkestrand, Masfjorden
15.12. Per Ødegaard, Asker
17.12. Harald Hageland, Kristiansand
21.12. Per Skogli, Gjøvik
10.1. Espen Backe, Holmestrand
26.1. Øystein Gulbrandsen, OSS
31.1. Udo Martens, Stjernen
8.2. Kurt Hetland, SK Ullr
9.2. Kjell Sjøbrend, Elverum
17.2. Morten Holmboe, SK Ullr
21.2. Torge Ugland, Drammens 
25.2. Vladimir Shabalin, Sortland 
28.2. Torbjørn Sundquist, Mosjøen
1.3. Lars-Erik Rosland, Fredriksstad
8.3. Tore Brekke, SK 96
 
40 år
22.12. Ole Ingarth Karlsen, Gjøvik
16.12. Terje U. Engebretsen, Fredriksstad
11.12. Sigurd Rushfeldt, Vadsø
12.12. Odd-Einar Ingebretsen, Holmestr.
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Sjakksjekk!
NAVN:   Espen Agdestein

ALDER:  47 år

BOSTED: Slemdal, Oslo

YRKE:   Manager for Magnus Carlsen

Din favorittsjakkspiller?
Magnus Carlsen.

Tidenes tre beste sjakkspillere?
Kunnskap og nivå på de beste spillerne utvikler seg hele 
tiden, og således er det sannsynlig at Magnus, Aronjan og 
Kramnik er de tre beste. I forhold til sine samtidige, har 
Fischer, Karpov og Kasparov vært best i moderne tid.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Midtspillet i sjakk av Max Euwe.

Det beste sjakkpartiet du har sett?
Miles - Adorjan, 0-1, fra 1979 gjorde stort inntrykk i sin 
tid. Jeg prøvde å lære oppstillingen hedgehog på den tiden.

Og det beste du har spilt selv?
Partiet mot Shabalov i sjakk-OL i Moskva var ganske bra.

Ditt beste sjakkresultat?
6,5 av 9 i sjakk OL i Moskva i 1994.

Hva er den beste boka du har lest?
Stalin, Den røde Tsarens hoff.

Beste filmen du har sett?
Pulp Fiction.

Favoritt TV-program / TV-serie?
Sopranos og Mad Men.

Favorittmat og drikke?
Vellaget ærlig autentisk mat. Gjerne noe som 
matcher med god vin.

Favorittmusikk?
Xavier.

Hvem vil du helst bli stående fast i 
heisen med?
En heismontør.

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Engasjement, kreativitet og vinnervilje (god spiller).

Hva er den dummeste sjakkregelen?
At det ikke er lov å notere eget trekk før du utfører det.



Faustproblemet
av Dr F. Niemann

Faust spiller sjakk med Mephisto og har tapt alt, til slutt også sin sjel. Mephisto uttaler seg i 
hånlige ordelag om menneskets evne til tankeanstrengelse. 

"Og likevel finnes det et problem", sier Faust, "som bare mennesket, men ikke djevelen, kan løse".  
"Jeg gir deg din sjel tilbake, hvis du kan vise meg et sådant." "Her er det!" sier Faust.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-zp-+-tr-+&

5+-+Kzp-+-%

4k+-+-+-+$

3+-+-zP-+-#

2-vl-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy
Svart setter matt i fem trekk.

Mephisto utbryter etter en kort stund: "Og dette våger du å forelegge meg? Det skal du få 
unngjelde for! En, to, tre, fire, f..." Her stopper Mephisto brått. Rasende kaster han sjakkbrettet 
på gulvet, og forsvinner mens han fremsier de verste forbannelser.

Gåtens løsning? Etter  1...Kb3 2.Ke4 Kc2 3.Kd5 Kd3 4.e4 Kc3 5.Kxe5 kunne ikke Mephisto sette 
matt med Kc4, siden han under kongens vandring fra b3 over c2, d3, c3 til c4 må gjøre et 
korstegn! 

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo


