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Nettbutikken fyller 10 år! 

INDISK REISESJAKK 
de luxe 18 cm 
Kr 280,- 
Sammenleggbart, 
magnetisk i tre og 
med notasjon langs 
kantene. Stort nok! 

Butikk: Hauges gate 84A, 3019 Drammen.  Tlf. 32 82 10 64.  
Mandag – fredag kl 10 – 1630, torsdag til kl 1830. Epost: post@sjakkbutikken.no 

SJAKKSETT FRANZ HALS SHEESHAM 50 mm                                    
Kr 1440,- 
Luksus til en fornuftig pris. Tunge gode 
indiske trebrikker med det fineste designet 
og med ekstra dronninger. Konge-høyde 90 
mm. Spansk mahogny brett med feltstørrel-
se 50 mm og diskret notasjon.  

NB: Klubber i NSF og USF har alltid 10% rabatt på sjakkmateriell ved samlet kjøp minst kr 
2000 og får ekstra gode tilbud på større kjøp. Og gunstige bokpremiepakker til turneringer! 

Sjakkbutikken.no åpnet i oktober 2005 og ble i løpet av noen år størst  
i Norden. Vi gleder oss over daglig å kunne tilby det norske folk hele 3500  
forskjellige kvalitetsprodukter innen sjakk. Se selv! 

 

10% JUBILEUMSRABATT  - PÅ ALT: I hele oktober får du som medlem i Norges Sjakkforbund 
10% rabatt på all bestilling i nettbutikken, forutsatt at ”Medlem NSF” skrives i kommentarfel-
tet på bestillingen. Benytt sjansen til å la deg friste deg litt ekstra i denne perioden! (Du kan 

også handle med rabatten i butikken i Drammen når du forteller at du er medlem.) 

NYE BRIKKER OG BRETT 
Fra nå i høst har vi mange nye direkte 
importerte sjakkbrikker og brett som 
du ikke finner andre steder. Flotte 
gaver til deg selv og andre! Du finner 
dem i nettbutikken.  
Et eksempel: 

AKTUELLE BØKER I NETTBUTIKKEN: 

Karpov Move by Move 
kr 225 
Ekstra lærerike partier! 

Chess Endgames for Kids 
Kr 135 
Av en stor sluttspillekspert. 



Nsb #3/2015 3

Norsk Sjakkblad
et medlemsblad for Norges Sjakkforbund

www.sjakk.no

Redaktør
Leif Erlend Johannessen

Redaksjon
Yonne Tangelder

Kontakt (redaksjonen)
norsksjakkblad@gmail.com

Tekst og bilder av redaksjonen 
der ikke annet er oppgitt.

Bidragsytere
Johann S. Grimstvedt, Victor 
Hansen, Aryan Tari, Simen 

Agdestein, Jon Ludvig Hammer, 
Vitaly Gnirenko, Kristoffer Gressli, 
Petter Fossan, Erlend Mikalsen og 

Kåre Tørum.

Forsidefoto
Leif Erlend Johannessen

Synspunkter som fremføres i bladet, 
er ikke nødvendigvis i samsvar med 

NSFs offisielle mening.

Abonnement
Årsabonnement for ikke-

medlemmer koster kr 200. 
Ved abonnementsbestillinger, 

adresseendringer mv., kontakt NSF.

Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

tlf. 22 15 12 41 * nsf@sjakk.no

Generalsekretær
Geir Nesheim * tlf. 482 22 572 

geir@sjakk.no

President
Bjørn Salvesen * tlf. 952 10 569

bjorn.salvesen@online.no 

Annonser
Alminnelige sider: helside 
fra kr 3.000, halvside fra kr 
1.750, kvartside fra kr 1.100. 

Turneringsannonser 50 % rabatt.
Ta kontakt med Sjakkontoret (nsf@

sjakk.no) for flere priser.

Neste nummer kan ventes i 
postkassa i midten av desember.

Trykk: Gunnarshaug AS

Nr. 3/2015. 81. årgang.

Faste spalter Artikler

04 LEDER
Redaksjonen har ordet.

05 NYTT FRA NSF
Nyheter fra NSF.

31 J´ADOUBE!
Skråblikk på sjakkverden.

32 SJAKKSPRÅK
Victor Hansen om sjakk og språk. 

33 DU TREKKER
Kombinasjoner fra NM.

40 MAGNUS´ SJAKKSKOLE
Om mønstergjenkjenning

55 EN PASSANT
Sjakknyheter fra inn- og utland. 

56 LEFFIS LILLE LURE
Om profylakse.

60 LESERBREV
Øystein Brekke om sjakken og 
arbeideridretten.

61 DU TREKKER
Løsninger. 

62 TURNERINGSKALENDER
Turneringer og bursdager. 

64 FAVORITTEN
Erlend Mikalsen avslører sin 
favoritt.

66 SJAKKSJEKK!
Bjørn Salvesen.

06 NM I OSLO
Alt om Aryan Tari og de øvrige 
norgesmesterne.

34 SJAKKENS SKIKK OG BRUK
Kristoffer Gressli om regler og 
etikette ved sjakkbrettet

42 NORWAY CHESS
Simen Agdestein rapporterer 
fra toppturneringen i Stavanger.

52 SJAKKLUBBEN AV 
MIKHAIL CHIGORIN 
Verdens mest eksklusive klubb 
har kun ett norsk medlem og 
det er ikke Magnus Carlsen.

58 POLITIKEN CUP
Over 100 nordmenn tok turen 
over Skagerrak i sommer.

59 MINNEORD
Øystein Edvardsen. 

63 GATEKAMPER I NAMSOS
Et yrende sjakkliv i 
rockehovedstaden. 

Anmeldt

54 PAWN SACRIFICE
Anmeldt av Leif E. Johannessen

Fo
to

: 
Ta

rj
ei

 J
ot

en
 S

ve
ns

en

Fo
to

: 
pr

iv
at



Nsb #3/20154

What’s Eating Gilbert Grape 
heter den Oscar-nominerte 
filmen fra 1993 med 

Johnny Depp og Leonardo DiCaprio 
i hovedrollene. Det kan være 
fristende å stille samme spørsmålet 
om verdensmester Magnus Carlsen. 

Seks tap på to turneringer 
er ikke hverdagskost fra den 
kanten. Ifølge Leonard Barden, 
sjakkspaltist i The Guardian, er 
det bare Vladimir Kramnik av de 
tidligere verdensmesterne som har 
tapt flere partier i løpet av ett år 
enn det Carlsen har gjort hittil i 
2015. Å sammenligne Carlsen med 
Capablanca, som i høyden spilte 
én turnering i året i perioden 1921-
1927, blir urettferdig, men det er 
likevel et aldri så lite varsko. 

«Han jages av et farlig kobbel med 
rovdyr», uttalte Kasparov under 
Sinquefield Cup i USA. «De kan ikke 
bare lukte blodet hans, flere av dem 
har allerede smakt det». 

Carlsen er regjerende verdensmester 
i alle tre disipliner (lyn-, hurtig- og 
langsjakk). Han har tidenes høyeste 
rating. I en slik situasjon er det 
kanskje ikke like lett å finne krefter 
til stadig å mobilisere sitt ypperste. 
Partiet mot Wesley So fra Sinquefield 
Cup, blant de aller beste Carlsen har 
spilt noen gang, viser at det ikke 
skorter på sjakkferdighetene. 

Vi tror at lyn- og hurtig-VM i Berlin 
i oktober ikke kunne kommet 
på et bedre tidspunkt. Dette er 
forhåpentligvis akkurat den gulroten 
og det adrenalinkicket som Magnus 
trenger for igjen å yte på topp. 

Simen Agdestein rapporterer fra 
Norway Chess, Carlsens svakeste 
turnering i karrieren. 

En som ikke sliter med å mobilisere, 
er Aryan Tari. Årets norgesmester 
og kongepokalvinner spiller i 
disse dager Junior-VM i Khanty 
Mansiysk i Russland. Her kjemper 
han mot garvede stormestere 
som er 3-4 år eldre enn ham selv, 
men etter halvspilt turnering ligger 
nordmannen på en imponerende 
10. plass med ratingprestasjon tett 
oppunder GM-kravet på 2600. 

I intervjuet med Nsb røper 
den sympatiske Lier-gutten at 
fremtidsplanene allerede er klare: 
Han skal bli sjakkproff!

Hovedsaken i dette nummeret er 
Landsturneringen i Oslo. Vi har 
intervjuet alle klassevinnerne og 
de har alle spennende historier å 
fortelle. 

Som Sondre Stai, vinner av klasse 4, 
som begynte å spille sjakk etter å ha 
googlet «fritidsaktiviteter i Hamar» 
alene i studentleiligheten sin en 
torsdagskveld. Eller Stein Tholo 
Bjørnsen, Horten-spilleren som så 
langt mer enn sine konkurrenter i 
klasse 2 til tross for at han er blind!

Vi tar gjerne imot ris og ros, 
tips til artikler og lignende på 
e-postadressen norsksjakkblad@
gmail.com.

God lesing!

Yonne & Leif Erlend

Leder



av Geir Nesheim
generalsekretær NSF

Mangler det noe?
Sjakkvinden fortsetter å feie over Norge. Oppslutningen om helgeturneringene våre er stadig 
økende, og nordmenn - unge som gamle - reiser i flokk og følge på sjakkferie til utlandet. Så 

langt er alt vel og bra. Men stopp litt: Mangler det ikke noe i dette bildet?

For oss som følger det organiserte sjakklivet 
på nært hold, mangler det faktisk noe ganske 
vesentlig: Nemlig ideene og energien i 
videreutviklingen av norsk sjakk på bred front 
nå når gullalderen gir oss en så utrolig sterk 
stilling på brettet. 

Ser vi på deltagelse og fokus i diskusjonene på 
årets viktigste møter – NSFs kongress og USFs 
årsmøtehelg – så blir bildet nokså utfordrende. 
USF-møtene ble avviklet med så vidt tosifret 
antall personer til stede. De aller fleste kretsene 
var ikke representert. På NSFs kongress var 
bildet noe bedre, men også her kunne det 
gjerne stått bedre til. Null - 0 - forslag var oppe 
til behandling (etter at ett forslag ble trukket 
under møtet).  På USF-møtene var ett forslag 
oppe til behandling – og det falt.  

På kretsnivå er bildet mye det samme. Mange 
kretser har ikke valgte styrer, de arrangerer 
ikke KM og gjør ellers fint lite, om i det hele tatt 

noe. Det finnes hederlige unntak, men dette er 
det overordnede bildet.  

Her må det tas tak. Norsk sjakk trenger sterke 
organer, herunder sterke kretser. Kretsene 
skal være det levende og representative 
mellomleddet der ute i vårt langstrakte land 
mellom de valgte organer (sentralstyre, 
forbundsstyre, Sjakkontor, komiteer mv.) og 
klubbene/medlemmene. 

Og skulle dagens kretsstruktur – med svært 
mange kretser i teorien, men få aktive kretser 
i praksis – trenge en oppstramming for å 
fungere, så bør norsk sjakk sørge for det. 
NSFs styre har allerede begynt dette arbeidet. 
Kanskje vil USF sette i gang noe tilsvarende. 

Oppfordringen må være: Følg med og vær 
engasjert. På den måten tar vi sjakken her 
hjemme til neste nivå! 

Nye lokaler
Mandag 7. august flyttet Sjakkontoret inn i nye trivelige lokaler. Postadressen er den samme 
som før, men lokalene ligger nå i bygg F4, 2. etasje med samme inngang som tidligere. 

Kom gjerne innom og besøk oss!

02
Glade medarbeidere i Sjakkontorets nye 
landskapsløsning. 

03
Månedlig terminlistemøte på møterommet. Og 
utenfor vinduet renner Akerselven stille forbi…

01
På det åpne tekjøkkenet er det 
Innflyttingskake. Til venstre og spesi-
alinvitert for anledningen, NSFs nye 
president Bjørn Salvesen.

01

02

03
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NM i Oslo

Rekordstort NM
I den nittiende Landsturneringen siden starten i 1918, og sytti år etter klubbens stiftelse, satte 
Nordstrand SK en solid deltakerrekord med 670 spillere. 

Av Leif Erlend Johannessen

Sjakk-Norges massemønstring gikk i år av 
stabelen i Oppsal arena på Oslos østkant med 
Nordstrand SK som arrangør. Mens fjorårets 
Landsturnering ble spilt på fasjonable Clarion 
Hotel & Congress i Trondheim, med lune tepper 
i spillelokalet og ypperlige toalettfasiliteter, 
vendte man altså denne gang tilbake til den 
litt slitne idrettshallen. For de som husker da 
Politiken Cup i Danmark pleide å bli arrangert 
i Nørrebrohallen, vekker det lett angst bare 
å høre sjakk og idrettshall i samme setning. 

Oppsalhallen var imidlertid en positiv opplevelse 
i så henseende. Luftige spillelokaler og god 
klimatisering sørget for fine spilleforhold. 

Det var Fredrikstad SK som hadde den gamle 
deltakerrekorden på 623 spillere tilbake 
i 2003. Det er interessant å studere hvor 
tyngdepunktet av de nye spillerne er. Mens 
klasse 2 tradisjonelt har vært den største 

NM-klassen, var det i år klasse 3 som fikk 
denne statusen med hele 90 spillere. Det er 
løfterikt for norsk sjakk at det kommer spillere 
«nedenfra». Selv om NSF ikke har merket 
noen eksplosiv økning av medlemstallet etter 
Magnus Carlsens verdensmestertittel, er det 
tydelig at stadig flere begynner å spille sjakk.

Som så ofte før i NM-sammenheng, bestod 
arrangementskomiteen av et lite knippe  
ildsjeler. I år var det Morten Sand, Tor 
Gulbrandsen, Lars Johansen, Espen Løken, 
Michael Eckmann Jensen, Jussi Dyrnes og Otto 
Milvang som utgjorde arrangementsstaben og 
sørget for å lose turneringen trygt i havn.

Da Nsb snakket med spillerne i turneringen, 
hadde de fleste kun lovord å si om 
arrangementet. Det eneste ankepunktet var 
at Landsturneringen mister noe av sin sjarm 
når den arrangeres i en storby som Oslo. Den 
klarer ikke å sette sitt preg på byen på samme 
måte som på et mindre sted. Men arrangøren 
kan vanskelig lastes for akkurat dette. 

Derimot måtte arrangøren tåle nokså krass 
kritikk for nettdekningen sin. Det manglet  

Slik ser det ut når 670 hjerner arbeider på høygir.

«Da Hans Olav Lahlum inviterte til pratelagsjakk en av kveldene i NM-uka, dukket plutselig selveste verdensmester Magnus Carlsen opp.»
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både partier, bilder og resultater i tillegg til 
at liveoverføringen av partier sviktet. Det er 
frustrerende for tilskuere som kanskje har 
gledet seg til å følge partiene på nett, når 
overføringen stopper opp etter få trekk. 

Misnøyen kom spesielt til uttrykk blant 
publikum utenfor hovedstadsområdet. 
Vanligvis så nøkterne Eirik Gullaksen omtalte 
det som «svært pinlig for arrangøren».

Liveoverføringen bedret seg noe etter hvert, 
men arrangøren så aldri ut til å bli helt 
komfortabel med akkurat dette. Heller ikke 
publiseringen av partier fungerte optimalt. 
Etter at turneringen var overstått, var flere av 
klassevinnerne ikke representert med et eneste 
parti verken i bulletinene eller på arrangørens 
hjemmeside. Nordstrand SK fortjener imidlertid 
ros for å ha tatt oppfordringen fra undertegnede 
og lagt inn de aller fleste partiene i etterkant.

Her bør NSF kjenne sin besøkelsestid. Etter NM 
for klubblag i Haugesund i juni, la arrangøren 
ikke ut et eneste parti. Det er på høy tid i 
2015 at NSF stiller krav til arrangørene av de 
viktigste turneringene i Norge, blant annet når 
det gjelder grunnleggende internettdekning og 
publisering av partier. 

I NM ville det for eksempel 
være enkelt å kreve av en 
arrangør at partiene fra 
de tre øverste bordene i 
alle klasser ble publisert 
så tidlig som mulig etter 
at runden er overstått. 
Det er ikke mer arbeid 
enn at én person burde 
greie det på en times tid. 
Ikke minst for de mange 
sjakkspaltene både i riks- 
og lokalaviser, er det et 
must med partier for å 
omtale vinnerne.

Det medfører også fordeler 
å legge Landsturneringen 
til østlandsområdet. 
Da Hans Olav Lahlum 
inviterte til pratelagsjakk 

en av kveldene i NM-uka, dukket plutselig 
selveste verdensmester Magnus Carlsen opp. 
Ratingspennet på verdensmesterens lag  strakk 
seg fra 2850 til 920 (!). 

Strategien var å la Magnus håndtere de tre 
øverste bordene, mens Johannes Luangtep 
Kvisla, David Luangtep Vangen (10) og Vegar 
Koi Gandrud fikk konsentrere seg om hvert sitt 
bord nederst. En suksessoppskrift da Carlsens 
lag «Fire skjebner» vant en oppskriftsmessig 
seier i turneringen. 

Dette er sjarmen med Landsturneringen. Det er 
virkelig en massemønstring. Etter turneringen 
vekslet Nsb noen ord med Vilde Bjerke (55), 
datter av forfatter André Bjerke og skuespiller 
Henny Moan. Lillehammer-spilleren hadde en 
tøff turnering i klasse 4, men gjennomførte 
likevel med stil. Vel så viktig: Hun fikk forært 
farens bok «Spillet i mitt liv» til Magnus Carlsen, 
og da vi snakket med verdensmesteren noen 
dager senere hadde han allerede slukt boken.

- Imponerende analyser, var verdensmesterens 
gode skussmål.

Neste år er Tromsø vertskap for 
Landsturneringen. Vi sees der!

Det er lite som unnslipper verdensmesterens oppmerksomhet. Her iler han 
til idet Johannes Luangtep Kvisla skal til å begå en brøler. Ved siden av David 

Luangtep Vangen og Vegar Koi Gandrud.
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Eliteklassen: Generasjonsskifte
Når framtidens historiebøker skal skrives, ser vi ikke bort fra at NM i Oslo 2015 vil bli omtalt 
som det store hamskiftet i norsk sjakk. Tre tenåringer på toppen av seierspallen har aldri før 
hendt i NM-historien. Det gror godt bak Magnus Carlsen.

De to største favorittene på forhånd var 
fjorårsvinner Frode Urkedal sammen med 
Aryan Tari. Andre potensielle vinnere som 
ble nevnt, var de erfarne stormesterne Einar 
Gausel, Berge Østenstad og Rune Djurhuus. 
Nesten før folk hadde fått summet seg, var 
det imidlertid én ung mann som skjøt fart ut 
av startblokken.

På hjemmebane startet nemlig Nordstrand-
gutten Johan Salomon (18) som en rakett. 
Seier mot Ørnulf Stubberud i første runde 
ble fulgt opp av seire mot Berge Østenstad, 
Rune Djurhuus og Aryan Tari i de påfølgende 
rundene. Med fire poeng av fire mulige hadde 
Salomon allerede et helt poengs forsprang 

ned til andreplassen og halvannet poeng til 
nummer tre. Spesielt seieren mot Tari var av 
det overbevisende slaget:

1.d4 Sf6 2.Lg5 e6 3.e4 h6 4.Lxf6 
Dxf6 5.c3 d6 6.Ld3 Sc6 7.Se2 Ld7 
8.0–0 0–0–0? Det viser seg snart at svart 
rokerer rett inn i et stormangrep. I stedet er 
8…e5 spilt på stormesternivå tidligere med 
noenlunde like sjanser. 

Johan Salomon (2424)
Aryan Tari (2502)
NM Oslo, runde 4

Nei, det er ikke seierspallen i Kadett. Kongepokalvinner Aryan Tari i midten flankert av Johan Salomon (til 
venstre) og Kristian Stuvik Holm.

NM i Oslo
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9.b4 g5 10.b5 Se7 11.a4 Kb8 12.Sd2 
e5 13.d5 h5 14.a5 Lh6 15.b6 g4 16.a6! 

XIIIIIIIIY
9-mk-tr-+-tr0
9zppzplsnp+-0
9PzP-zp-wq-vl0
9+-+Pzp-+p0
9-+-+P+p+0
9+-zPL+-+-0
9-+-sNNzPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

Et talende bilde. Det er liten tvil om hvem 
av spillerne som er kommet først i gang 
med angrepet.

16...cxb6 17.axb7 Kxb7 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9zpk+lsnp+-0
9-zp-zp-wq-vl0
9+-+Pzp-+p0
9-+-+P+p+0
9+-zPL+-+-0
9-+-sNNzPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

18.Txa7+! En klassisk kombinasjon som 
brekker opp svarts kongestilling. 

18…Kxa7 19.Da1+ Kb8 20.Tb1 Tdg8 
21.Txb6+ Kc7 22.Da5! Lc8 23.Lb5 
Lb7 24.Txd6+ 1–0

Det var et annet poeng som talte til Salomons 
fordel. I fjor endret man reglementet slik 
at det ikke lenger spilles stikkamp om 

kongepokalen ved poenglikhet. I stedet er det 
kvalitetsberegning som avgjør førsteplassen. 
Med den fenomenale starten var det mye som 
tydet på at Salomon ville ha best kvalitet i 
feltet, slik at den som eventuelt ville utfordre 
ham i praksis måtte gå forbi.

Etter en viktig remis med svart mot Frode 
Urkedal i femte runde, skulle Salomons 
seiersrekke omsider ta slutt mot sterke 
og rutinerte Einar Gausel. Den triple 
norgesmesteren forsvarte seg tålmodig og da 
Salomon ble litt for ambisiøs, overtok Gausel 
initiativet og førte partiet sikkert i havn.

I mellomtiden hadde Aryan Tari fått opp 
dampen. I rundene 6-8 slo han i tur og orden 
Urkedal, Djurhuus og Gausel, og overtok 
med det ledelsen i turneringen. Etter dette 
var scenen satt før siste runde. Tari hadde 
et halvt poengs forsprang på Salomon, men 
sistnevnte hadde best kvalitet og ville vinne 
ved poenglikhet. 

Mens Tari tok en kort remis mot jevnaldrende 
Kristian Stuvik Holm, spilte Salomon et 
maratonparti mot Johan Sebastian Christiansen. 
Seier her ville gi Salomon ikke bare NM-tittel og 
kongepokal, men også hans første GM-napp. 
Det ble et nervøst oppgjør hvor Christiansen 
kom best ut, men hvor Sandefjord-spilleren 
mistet kontrollen i tidsnøden. På et tidspunkt 
overså Salomon en klar gevinst. Partiet ebbet 
etter dette ut i remis. 

7. juli

Jonathan Tisdall @GMjtis

Holy cats. Norway might have a star emerging. 
@JohanSalomon is in smoking form, 
absolutely amazing games in #Norwegian 

Championship.

«Forbasket også. Er det ingen andre enn meg som 
klarer å stoppe ham?»

NM i Oslo
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Forsmedelig for Salomon på hjemmebane, 
men han så ikke ut til å deppe for lenge. For 
Salomon – som går 3. klasse på NTG – var dette 
hans definitive gjennombrudd i norgeseliten. På 
FIDEs 1. september liste var han også inne på 
topp 10 listen for første gang. Det er lite som 
tyder på at han vil forlate den med det første.

 

For Aryan Tari (16) betød seieren at han er 
den tredje yngste vinneren av kongepokalen 
noensinne. Både Simen Agdestein (i 1982) og 
Magnus Carlsen (i 2006) var 15 år da de vant 
sin første kongepokal. Vi spør den nybakte 
norgesmesteren hva NM-tittelen betyr:

- Det føles stort å ha blitt norgesmester og det 
er definitivt høydepunktet i min sjakkarriere 
så langt.

Det er en kjensgjerning at mange i Norge har 
store forventninger til Tari og hva han kan 
utrette på sjakkbrettet i framtiden. Vi spør 
unggutten om han merker noe av dette presset.

- Det hender jeg kan bli nervøs i enkeltpartier 
hvis det er mye som står på spill. Samtidig vet 
jeg at det ikke er nå jeg skal prestere og være på 
topp. Jeg har ambisjoner om å bli profesjonell 
sjakkspiller og alt jeg gjør nå er trening. Denne 
innstillingen gjør det lettere for meg.

Det hjelper nok også med en støttende 
familie rundt seg. Vi besøker Tari hjemme 
på Lierskogen mellom Asker og Drammen. 
Her har familien bodd siden de i 2006 flyttet 
østover fra Stavanger. Det var i Stavanger at 
Tari begynte å spille sjakk. Siden den gang er 
det blitt mange partier på Vålerenga-spilleren.

- Noen sier at jeg burde spille mindre og trene 
mer. Men jeg elsker å spille sjakk og så lenge 
jeg synes det er gøy ser jeg ingen grunn til å 
spille færre partier. Jeg kommenterer dessuten 
alle partiene mine på engelsk, så gjennomgår 
jeg dem sammen med GM Evgeny Romanov. På 
den måten prøver jeg å lære av feilene jeg gjør.

Denne høsten har han startet i 1. klasse på 
NTG med Simen Agdestein som lærer.

- Det er litt uvant å måtte stå opp halv sju 
for å rekke skolestart halv ni. Når jeg kommer 
hjem fra skolen om ettermiddagen, må jeg 
sove et par timer før middag. Men det har 
vært en veldig bra start på skoleåret. Simen 
er en dyktig lærer og han er spesielt flink til 
å variere stoffet sånn at det er interessant for 
alle uansett hvilket nivå man er på. Hittil har 
vi sett mest på klassiske partier av tidligere 
verdensmestere. Så løser vi masse studier!

11. juli

Johan Salomon @JohanSalomon

Happy with 2588 performance and 2nd 
place in the Norwegian Championship. Also 

nice 2419<2439 in Fide rating.

NM i Oslo

LANDSTURNERINGEN 2015 - ELITE

1 IM Aryan Tari, Vålerenga 2502 7

2 IM Johan Salomon, Nordstrand 2424 6 1/2

3 IM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga 2376 6

4 IM Frode Olav Olsen Urkedal, 1911 2498 5 1/2

5 IM Frode Elsness, 1911 2400 5 1/2

6 GM Berge Østenstad, Asker 2402 5 1/2

7 FM Johan-S. Christiansen, Vålerenga 2384 5 1/2

8 GM Rune Djurhuus, Nordstrand 2409 5

9 GM Einar J. Gausel, OSS 2431 5

10 IM Nicolai Getz, OSS 2343 5

11 Erlend Mikalsen 2291 4 1/2

12 FM Ørnulf Stubberud, OSS 2317 4 1/2

13 FM Petter Fossan, Stavanger 2301 4

14 IM Øystein Hole, Akademisk 2337 4

15 IM Erik Fossan, Stavanger 2337 4

16 IM Magne Sagafos, Vålerenga 2377 4

17 FM Joachim B. Nilsen, Bergens 2337 4

18 IM Atle Grønn, OSS 2334 4

19 Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 2164 3 1/2

20 IM Andreas G.R. Moen, OSS 2328 3 1/2

21 Jon Kr. Røyset, Tromsø 2251 3 1/2

22 CM Inge S. Skrondal, Stavanger 2297 3

23 Pål Røyset, Tromsø 2230 3

24 FM Bjørnar Byklum, SOSS 2329 2
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Vi møter Aryan bare et par dager før avreise 
til Junior-VM i Khanty Mansyisk i Russland 
hvor han er den eneste norske deltakeren. 
Han er forhåndsrangert som nummer 14 av 
de 62 deltakerne.

- Jeg har ingen spesielle mål for turneringen, 
men skal prøve å spille best mulig. Men jeg slo 
jo Duda for ett år siden!

GM Jan-Krzysztof Duda fra Polen med en rating 
på 2645 er altså førsterangert i turneringen. 
Say no more.

I november kommer et annet høydepunkt da 
Tari skal forsvare det norske tredjebordet i EM 
for landslag i Reykjavik bak Magnus Carlsen og 
Jon Ludvig Hammer.

- Jeg ser veldig fram til å spille sammen 
med Magnus for første gang. Han er den 
store helten.

Med lagsjakk både i Tyskland, England og 
Sverige i tillegg til den norske eliteserien, 
er det neppe noen fare for at Tari får 
fritidsproblemer i høst. 

Aryan har valgt å kommentere nøkkelpartiet 
mot Einar Gausel fra åttende runde.

Kommentarer: Aryan Tari

1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4.e3 Ikke 
det mest ambisiøse, men et ganske solid 
åpningsvalg av Einar. Hvit ønsker å utvikle seg 
raskt og deretter starte spill på dronningfløyen.

4...Le7 Svart velger samme strategi. Utvikler 
seg raskt og vil senere bryte i sentrum.

5.b3 0–0 6.Ld3 c5 7.0–0 Sc6 8.Lb2 
cxd4 9.exd4 b6 10.Sbd2 Det kan se 
naturlig ut å spille 10.Sc3?, men det gjør 
bare d4-bonden mer utsatt. I tillegg står 
springeren i veien for b2-løperen, noe som 
ikke er særlig attraktivt.

10...Sb4! Poenget med dette trekket er å 
framprovosere a3 som vi senere vil se blir en 
svakhet. Nesten alle spiller automattrekket 
10...Lb7 i denne stillingen.

11.Lb1 Lb7 12.a3 Sc6 13.Ld3
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+-vlpzpp0
9-zpn+psn-+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zPP+L+N+-0
9-vL-sN-zPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

Begge spillerne har utviklet seg ferdig og det 
er på tide å velge en plan. Hvit står veldig solid 
og det ser vanskelig ut for svart å gjøre noe 
spesielt, men d4–bonden er litt svak. Dette 
forklarer det neste trekket til svart:

13...Te8 Med planen ...Lf8, ...g6 og ...Lg7. 
Fra g7 peker løperen mot d4.

14.Te1?! Taper litt tid. Hvit bør i stedet stille 
seg opp med det ene tårnet på d1, hvor det 
forsvarer d4–bonden, og det andre på c1 
siden c-linja potensielt kan åpnes. 14.De2 var 
derfor mer presist, f.eks. 14...Lf8 15.Tac1 g6 
16.Tfd1 fulgt av Lb1 i neste trekk med sjanser 
for begge spillere. Det er ganske vanskelig for 
svart å gjøre noe spesielt om hvit bare venter.

14...Lf8 15.De2 g6 16.Tac1 Først med 
dette trekket forlater vi teorien. Tidligere er 
16.De3 spilt.

16...Tc8 17.Ted1 Hvit skjønte at tårnet 
sto feil på e1 og flytter det til et bedre felt. 
Han har likevel tapt et ganske viktig tempo. 
17.c5 som tar terreng på dronningfløyen 
er generelt det trekket hvit ønsker å gjøre, 
men her støter det på et konkret problem: 
17...e5! (svart utnytter hvits uheldige 
dronningplassering til å bryte i sentrum) 
18.dxe5 bxc5 og svart står best.

17...Lg7 18.h3 

Einar Gausel (2431)
Aryan Tari (2502)
NM Oslo, runde 8

NM i Oslo
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XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9zpl+-+pvlp0
9-zpn+psnp+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zPP+L+N+P0
9-vL-sNQzPP+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

18...Sd7! Svart truer nå å spille ...e5 som 
åpner opp stillingen i hans favør. Svarts løpere 
kan bli veldig gode, mens hvits løper på d3 
stanger i g6–bonden for øyeblikket.

19.cxd5 Hvit forenkler stillingen og det kan 
virke ganske likt og symmetrisk. Men svart har 
et taktisk poeng. 19.Se5 Scxe5 20.dxe5 Sc5 
21.Lb1 og nå 21...Lh6! er irriterende for hvit. 
Her ser vi litt av problemet med a3-trekket: Det 
er svakt på b3. Men 19.Df1!? var et interessant 
trekk for å beholde spenningen i sentrum. Det 
ser logisk ut å flytte vekk fra e-linjen.

19...exd5 20.Df1 
XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9zpl+n+pvlp0
9-zpn+-+p+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9zPP+L+N+P0
9-vL-sN-zPP+0
9+-tRR+QmK-0
xiiiiiiiiy

20...Sc5! Ved å utnytte at løperen på b2 er 
ugardert, får svart manøvrert springeren til 
idealfeltet e6 der den angriper d4-bonden som 
ser vanskelig ut å forsvare.

21.Lb5 Ikke 21.Lb1? La6!. Også 21.Le2 
Se6! er godt for svart.

21...a6 22.Lxc6 Jeg trodde han skulle 
beholde løperparet med 22.Le2. Hvis svart nå 
spiller ...Se6 så henger det på a6. I stedet er 
22...a5 et godt forbedringstrekk.

22...Lxc6
XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9+-+-+pvlp0
9pzpl+-+p+0
9+-snp+-+-0
9-+-zP-+-+0
9zPP+-+N+P0
9-vL-sN-zPP+0
9+-tRR+QmK-0
xiiiiiiiiy

Nå har svart løperparet og aktive brikker og har 
en tydelig fordel. Løperen på b2 står litt trist.

23.a4 Det eneste trekket ettersom ...Lb5 var 
en dødelig trussel.

23...Lb7 24.Tc2 Bedre var nok 24.Se5 
Se6 25.Sdf3.

XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9+l+-+pvlp0
9pzp-+-+p+0
9+-snp+-+-0
9P+-zP-+-+0
9+P+-+N+P0
9-vLRsN-zPP+0
9+-+R+QmK-0
xiiiiiiiiy

24...Sxb3! En liten kombinasjon som 
vinner bonde.

25.Txc8 Selvfølgelig ikke 25.Sxb3 Txc2.

25...Dxc8 26.Sxb3 Dc2! Svart vinner 
tilbake offiseren. Jeg må innrømme at jeg 
trodde at det nesten var slutt her, men jeg 
hadde oversett hvits ressurser:

27.Te1! Nå må svart spille veldig presist og hvit 
har interessant kompensasjon for minusbonden.

27...Tb8?! Det ser ut som 27...Txe1? er det 
logiske trekket, men det funker dårlig etter 
28.Dxe1 Dxb2 29.De8+ Lf8 30.Se5! og 
svart er plutselig i fare. Se5-d7 er en trussel 
og partiet har snudd! 27...Ta8 er bedre enn 
partitrekket. På a8 forsvarer tårnet a6–bonden. 

NM i Oslo
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Men det beste trekket for svart viser seg å være 
27...Lc6! som kombinerer angrep og forsvar.

28.Lc1! Dxb3 Det ser ut som svart bare 
står bonde over, men hvit har fått mye aktivitet 
i tillegg til e-linjen.

29.Lf4 Ta8 30.Tb1 Dxa4 31.Txb6 Lc6 
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-+-+pvlp0
9ptRl+-+p+0
9+-+p+-+-0
9q+-zP-vL-+0
9+-+-+N+P0
9-+-+-zPP+0
9+-+-+QmK-0
xiiiiiiiiy

32.Db1? Taper tid, noe hvit ikke har her. 
Det fantes to bedre alternativer: 32.Le5! med 
kompensasjon, f.eks. 32...Lxe5 33.dxe5 og 
hvit truer allerede Dc1 fulgt av Dh6 når svart 
flytter løperen. Eller 32.Dc1 Tc8 33.De3 da 
svart må være veldig forsiktig sånn at hvit ikke 
kommer inn på kongefløyen.

32...Lb5 33.De1 Te8 Nå har svart 
oppnådd det han ønsket: Beholdt merbonden 
og aktivisert brikkene igjen.

34.Tb8 Txb8 35.Lxb8 

XIIIIIIIIY
9-vL-+-+k+0
9+-+-+pvlp0
9p+-+-+p+0
9+l+p+-+-0
9q+-zP-+-+0
9+-+-+N+P0
9-+-+-zPP+0
9+-+-wQ-mK-0
xiiiiiiiiy

35...Lf8 Dette sluttspillet er sannsynligvis 
tapt for hvit. Den frie a-bonden ser umulig ut 
å stoppe. Men svart må likevel spille presist. 
Hvis hvit kommer inn på sisteraden, kan det 
bli livsfarlig.

36.Le5 Db4 37.Dc1 a5? 37...Lc4! var det 
korrekte. Løpertrekket hindrer hvit i å slippe 
inn med dronningen, f.eks. 38.Df4 Db1+ 
39.Kh2 Df5!

38.Df4? Misser en god sjanse. 38.Dc7! a4 og 
nå 39.Db6!! hadde vi begge oversett. Hvit truer 
det dødelige Df6 som avslutter partiet og svart 
må gå for trekkgjentakelse for ikke å tape: 39...
Le7 40.Db8+ Lf8 41.Db6 med remis.

38...De7 Nå står svart til vinst igjen, og 
resten av partiet forløp uten dramatikk.

39.Lf6 Dd6 40.Le5 De6 41.Dh4 De7 
42.Lf6 De4 43.Dg3 a4 44.Db8 a3 
45.Da8 Lc6! 0–1

NM i Oslo

Den eldre 
garde - her 
representert 

ved Einar 
Gausel, 
Rune 

Djurhuus 
og Frode 
Elsness - 

måtte finne 
seg i å spille 
statistrollen 
denne gang.
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Mesterklassen: - Jeg vil skape kunst på sjakkbrettet
Daniel Kovachev var utilnærmelig i årets mesterklasse. Med 7,5 poeng på de første åtte rundene, 
hadde han sikret seieren en runde før slutt. Da gjorde det ingenting at han måtte gi tapt i siste runde 
mot bronsevinner Odd Martin Guttulsrud. Nå ser oslogutten fram til spill i Eliteklassen neste år.

Nsb møter Kovachev i Oslo Schakselskaps 
lokaler i Bogstadveien 30 hvor han nettopp har 
hatt en av sine ukentlige treningsøkter med en 
av klubbens unge, lovende kvinnelige spillere. 
I OSS er Kovachev en populær trener blant den 
yngre garde. 

- Årets NM er antakelig mitt beste resultat 
noensinne, iallfall de første åtte rundene, 
smiler Kovachev og fortsetter:

- Det var veldig greit å få bevist for meg selv 
at jeg stadig holder et høyt nivå. Når jeg bikket 
under 2300 i rating, må jeg innrømme at jeg ble 
litt demotivert. Jeg mener at jeg hører hjemme 
på 2300-tallet, kanskje til og med høyt på 
2300-tallet. Men jeg spiller litt upraktisk sjakk 
og kommer ofte i tidsnød.

Det siste kan undertegnede skrive under 
på. Som lagleder for Oslo Schakselskaps 
eliteserielag, er det ofte jeg har stått med 
hjertet i halsen og observert en av Kovachevs 
heseblesende tidsnøder. Men som lagspiller 
leverer han nesten alltid varene.

- Jeg har spilt i Eliteklassen tre ganger tidligere. 
I NM i Oslo i 2011 startet jeg med 4 av 6 og 

ledet hvis vi ser bort fra svenske Axel Smith 
som ikke kunne vinne Kongepokalen. Men så 
presterte jeg å tape de tre siste rundene. Det 
var veldig frustrerende. Men nå ser jeg fram 
til å satse seriøst mot NM i Tromsø til neste år. 
Det er veldig kjekt å ha en slik gulrot.

Den som slår følge med Kovachev til neste års 
Eliteklasse, er sølvvinner Stig K. Martinsen. 
Det blir andre gang Bergensspilleren deltar 
i NMs gjeveste klasse. Den første var NM i 
Fredrikstad i 2010. 

Kovachev har valgt å vise partiet mot 
tidligere president i NSF, Jøran Jansson. 
Dette partiet avslører noe av nøkkelen bak 
suksessen hans i årets NM: Veldig grundige 
åpningsforberedelser kombinert med en 
søken etter det vakre på sjakkbrettet.

- Å finne estetiske varianter på sjakkbrettet gir 
meg stor inspirasjon, forteller Kovachev.

 Kommentarer: Daniel Kovachev

1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 
5.dxc5 Da5!? Jørans spesialvariant. 5…0-0 
er det vanlige. 

6.Ld2 Dxc5 7.e3 d5 8.Sf3 dxc4 9.a3 
Lxc3 10.Lxc3 Sc6 11.Lxf6 gxf6 12.b4 
Dh5 13.Lxc4 Hans tidligere motstandere 
hadde spilt 13.Dxc4 her, men teksttrekket var 
min forbedring.

13...Dg6 I mine forberedelser hadde jeg 
bare sett på 13...Tg8 14.0–0–0! Txg2 15.Le2! 
med et sterkt initiativ for hvit, f.eks. 15...
Txf2 16.Thg1! og computeren viser allerede 
vinnende fordel for hvit. Etter teksttrekket 
tenkte jeg meg lenge om.

Medaljevinnerne i Mester: Stig K. Martinsen, Daniel 
Kovachev og Odd Martin Guttulsrud

Daniel Kovachev (2256)
Jøran Aulin-Jansson (2174)
NM Oslo, runde 8

NM i Oslo
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14.Ld3! Jeg var veldig fornøyd når jeg fant 
dette trekket.

XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9zpp+-+p+p0
9-+n+pzpq+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+LzPN+-0
9-+Q+-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

14...f5? Etter dette står hvit bare godt. Den 
kritiske fortsettelsen var 14...Dxg2 da jeg 
hadde planlagt 15.Tg1! Dxf3 16.Le4 med 
poenget at det henger på c6 om han flytter 
dronningen. Her regnet jeg på 16...Sxb4!? 
17.axb4 Dh5, men jeg var veldig fornøyd da 
jeg fant det estetiske 18.Txa7! Txa7 19.Dxc8+ 
Ke7 20.Dc7+! (men ikke 20.Dxh8?? Ta1+ da 
svart vinner!) 20...Ke8 21.Db8+ Ke7 22.Dxa7 
og hvit er offiser over. Det er slike varianter 
som gjør det moro å spille sjakk!

15.0–0 Tg8 16.g3 Hovedproblemet til svart er 
at han ikke har noe trygt sted å plassere kongen. 
Han sliter dermed med å fullføre utviklingen.

16...Dg4 17.Le2 De4 18.Dc3 f4 
19.Sd2 Df5 20.Ld3 De5 21.Dxe5 Det 
enkleste. Med svarts svake kongestilling vil 

hvit normalt unngå dronningavbytte, men her 
vinner jeg materiell.

21...Sxe5 22.Lxh7 fxe3 23.Lxg8 exd2 
24.Lh7 Hvit har kommet ut av komplikasjonene 
med kvalitet over. Resten er teknikk.

24...f5 25.f4 Sc4 26.Lg6+ Ke7 27.Lh5 
Ld7 28.Le2 Tc8 29.Lxc4 Txc4 30.Ta2 
Tc3 31.Td1 Lc6 32.Tdxd2 Tc1+ 
33.Kf2 Ld5 34.Tac2 Th1 35.Ke3 
Te1+ 36.Te2 Ta1 37.Tc3 Kd6 38.h4 
b5 39.Th2 Te1+ 40.Kd2 Ta1 41.h5 
Le4 42.Th4 Kd5 43.h6 Kd4 44.h7 
Ta2+ 45.Kc1 1–0

Landsturneringen 2015 - Mester

1 FM Daniel Jakobsen Kovachev, OSS 2256 7 1/2

2 Stig K. Martinsen, Bergens 2142 6 1/2

3 CM Odd Martin Guttulsrud, 1911 2225 6 1/2

4 Johannes Luangtep Kvisla, 1911 2103 6 1/2

5 FM Øivind Johansen, Sarpsborg 2112 6

6 Odin Blikra Vea, Vålerenga 2225 6

7 CM Svetoslav Mihajlov, Asker 2146 6

8 WIM Sheila Barth Sahl, Black Knights 2148 5 1/2

9 Ole Emil Frisvold, Bergens 1991 5 1/2

10 Dag Ulvin, Lillestrøm 2178 5 1/2

11 FM Jøran Aulin-Jansson, Asker 2174 5 1/2

12 Sondre Merkesvik, Bergens 2113 5 1/2

13 Paul Johansen, Moss 2081 5 1/2

(50 deltakere)

«La meg 
opp-

summere: 
Jeg har 

tenkt i tre 
kvarter, 

og nå ser 
det ut som 
dronningen 

hans 
blunker til 

meg.» 
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Klasse 1: GPS = Godt Posisjons Spill
Sylvia Johnsen tok en meget populær seier i klasse 1 og leverte med det en av de beste 
kvinnelige prestasjonene i NM noensinne. Før siste runde lå fire spillere helt likt, men Sylvia 
var både heldig og dyktig da hun trakk det lengste strået.

På hjemmesiden til Oslo Schakselskap, hvor 
Sylvia er en viktig brikke, har den tidligere 
landslagsspilleren skrevet en fornøyelig liten 
rapport om turneringen. Overskriften på 
denne saken er rappet fra Sylvias rapport. Her 
skriver hun blant annet at hun kombinerte 
sjakk med arbeid hele NM-uken, noe som gjør 
prestasjonen enda mer imponerende.

- Nesten to år er gått siden jeg etter bare seks 
uker med førerkort totalvraket bilen med OSS 
3 i bilen, og vi tapte 4-0 på walkover mot Moss 
i Østlandsserien. Vi var heldig, alle gikk fra 
ulykken hel, og jeg beholdt retten til å kjøre 
bil, skriver Sylvia.

- Å kjøre til Oppsal med GPS på øret gikk nesten 
smertefritt. Hvis ikke for et par bomturer for å 
finne avkjørselen til E18 i Vika, og sightseeing 
på Manglerud, kom jeg helskinnet fram til 
Landsturneringen.

Mens andre kan bli slitne av å lade opp 
til et sjakkparti med bilkjøring, hadde det 
tilsynelatende den motsatte effekten på Sylvia.

- Full konsentrasjon på bilkjøring viste seg å 
være utmerket oppladning til å konsentrere 
seg om bare å spille sjakk.

Sylvia valgte Engelsk (1.c4) i alle sine 
hvitpartier, og den posisjonelle stilen så ut til å 
passe henne godt.

- Det er gøy å bli Norgesmester. Siste gang 
jeg vant en såpass gjev tittel var jeg 19 år 
gammel og vant NM for jenter. Seier i klasse 1 
på Oppsal var bedre.

Vi ba sjakkhistoriker Øystein Brekke om å 
rangere Sylvias prestasjon. Med alle mulige 
forbehold om at vi ikke har den hele og 
fulle oversikt, våger vi oss på følgende høyst 
uoffisielle liste over de beste kvinnelige 
prestasjonene i Landsturneringen:

1. Katrine Tjølsen 
Juniornorgesmester i Fredrikstad 2010

2. Silje Bjerke
nr. 2 i Mesterklassen i Molde 2004

3. Sheila Sahl
nr. 3 i Mesterklassen i Hamar 2007

4. Nina Hagesæther
nr. 2 i Juniorklassen i Namsos 1995

5. Sylvia Johnsen
vinner av Klasse 1 i Oslo 2015

Dersom vi har oversett noen, beklager vi på 
forhånd og imøteser en tilbakemelding på dette.

Som nevnt lå fire spillere likt før siste runde 
med seks poeng av åtte. Ettersom partiet 
på andrebord mellom Juan Carlos Rueda-
Kjeldsen og Geir Moseng endte remis, ville 
vinneren av partiet mellom Sylvia Johnsen 
og Johannes Melkevik ta seieren. Dette ble et 
svingende parti hvor alt skulle avgjøres rett 
før første tidskontroll:

(stillingen etter 39.Sf2-d1)
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-vl-zp0
9+-vL-+pzp-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+lzP-0
9-+-+-+-zP0
9+-+N+-mK-0
xiiiiiiiiy

Vi tillater oss å gjengi fra Johannes Melkeviks 
egen fargerike beskrivelse av det som nå 
inntraff, på Facebook-sidene til Sevland 
Sjakklubb: 

Sylvia Johnsen (1812)
Johannes Melkevik (1953)
NM Oslo, runde 9
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Landsturneringen 2015 - Klasse 1

1 WFM Sylvia Johnsen, OSS 1812 7

2 Magnus Danielsen, Vålerenga 1892 6 1/2

3 Juan C. Rueda-Kjeldsen, Strømmen 1895 6 1/2

4 Geir Moseng, Nordstrand 1873 6 1/2

5 Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 1918 6 1/2

6 Johannes Melkevik, Sevland 1953 6

7 Rasmus L. Haugland, Modum 1816 6

8 Carsten Aubert, Nordstrand 1886 5 1/2

9 Bjørn Emil Jørgensen, Trondheim 1685 5 1/2

10 Joar Gullestad Pettersen, Stavanger 1934 5 1/2

11 Jørgen M. Andersen, Strømmen 1840 5 1/2

12 David Lilleøren, OSS 1893 5 1/2

13 Daniel Hagos, Stjernen 1697 5 1/2

14 Trond Støre, Direkte 1968 5 1/2

(47 deltakere)

39...Lxd1?? 40.a8D+ 1–0

Mer dramaturgi enn dette er det vanskelig å 
skape omkring en avgjørende sisterunde.

11. juli

Johannes Melkevik:

Som noen vet, møtte jeg Sylvia 
Johnsen i toppoppgjør i siste runde i 
Landsturneringen. Jeg var svært fornøyd 
under partiet, og fikk opp en god stilling 
med svart. Dessverre klarte jeg ikke 
presset (ser det ut som), og jeg gjorde 
noen mindre bra trekk slik at fordelen 
forsvant, og på slutten må jeg jobbe for 
remis (eller Sylvia må jobbe for å vinne 
- remissjansene er store). DESSVERRE 
GJORDE JEG TIDENES DÅRLIGSTE 
TREKK. Løperen min må naturligvis stå i 
diagonalen for å hindre bonden å gå fra 
a7–a8. Sylvia setter springeren sin på 
d1, og jeg tenker at «ja - jeg vinner», og 
så samtidig «stakkars Sylvia», og så tar 
jeg springeren. Hun tenker 20 sekunder 
- forvandler bonden til dronning, og jeg 
gir opp... Den første timen etter tapet 
var forferdelig, men nå kan jeg smile. PS! 
Remis ville gitt meg seier i klassen på 

kvalitet - slik gikk det ikke :-)

Førerkort og NM-tittel. Kan livet bli bedre?
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Klasse 2: Bragden
Vi tror ikke mange vil være uenig i at den fremste prestasjonen i årets NM stod Stein Tholo 
Bjørnsen for i klasse 2. I en av turneringens største klasser fosset Horten-spilleren i mål med 
hele åtte poeng på de ni rundene og en klar førsteplass. Ikke imponert, sier du? Legg til at 
Bjørnsen er blind så kommer prestasjonen i et ganske annet lys.

- Se hit da, pappa!

Jeg står sammen med Maria Bjørnsen (13) 
under premieseremonien i Oppsal arena. Hun 
prøver å få gullvinneren i klasse 2 til å se mot 
kameraet, noe som ikke er så enkelt ettersom 
pappa ikke kan se.

- Jeg hadde maksimalt uflaks som 5-åring, 
forteller Stein Tholo Bjørnsen i et intervju med 
Nsb etter at premieseremonien er overstått. 

- Først veltet jeg på akebrett og slo det ene øyet 
i en tornekvist. De klarte så vidt å redde det, 
men det var redusert. Etter å ha vært ute av 
sykehuset i tre dager, var jeg ute og lekte med 
noen venner. En av dem skjøt en glassfiberpil 
opp i lufta. Jeg stod og så opp, og fikk pilen rett 
i det friske øyet. Det klarte dem ikke å redde. I 
dag er jeg praktisk talt blind. Jeg registrerer lys, 
men har ikke noe målbart syn.

Nsb lar seg imponere av optimismen og 
pågangsmotet til Bjørnsen. Han er ikke så 
opptatt av at han ikke kan se, men ergrer 
seg mer over nyresvikten han har slitt med 
noen år som medfører at han har måttet gå 
på dialyse under NM(!). Når vi snakker med 
ham noen uker etterpå, er vi glade for å høre 

at nyren er på bedringens vei.

- Jeg har spilt sjakk aktivt i bare halvannet 
år. Før det visste jeg ikke engang hva Spansk 
var for noe. Den første sjakkboken jeg leste, 
var Simens Sjakkbok. Jeg hører på lydbok, så 
flytter jeg brikkene på mitt eget brett. Jeg må 
hele tiden stoppe lydboken ellers så går det for 
fort. Det er tidkrevende, men veldig moro og 
inspirerende når jeg merker at det gir resultater.

På grunn av sin korte sjakkarriere hadde Stein 
Tholo Bjørnsen før NM ennå ikke FIDE-rating. 
Etter det sterke resultatet der, står han nå 
oppført med småpene 1940 på FIDEs lister.

- Etter Simen så fortsatte jeg med å lese Bent 
Larsens bøker. De lærte jeg masse av. Den 
tredje boken jeg leste, var Sjakkleksjoner med 
Simen Agdestein av Knut Jøran Helmers. Den er 
jo veldig avansert, men samtidig veldig lærerik.

På dette tidspunktet av intervjuet så bryter fruen 
inn. Bente Klepperås skryter av mannen sin og 
forteller at når Stein går inn for noe, så gjør 
han det alltid 100 %. Han har tidligere drevet 
med bryting, styrkeløft og kroppsbygging hvor 
han har NM-titler å vise til i konkurranse med 
seende. Men nå er det altså sjakk som gjelder.

- I september så skal jeg spille Baltic Cup 
i Tyskland. Det er en turnering for blinde og 
svaksynte som jeg vant i fjor. Så har jeg lyst 
til å delta i Hans Olav Lahlums turnering på 
Fagernes. Selv om jeg nå er kvalifisert til å spille 
i klasse 1 til neste år, så har jeg ambisjoner 
om å spille meg helt opp i Mesterklassen! Det 
er under forutsetning av at helsa holder og 
at motivasjonen fortsatt er der. Akkurat nå er 
iallfall sjakk kjempegøy!

Selv om han spiller for Horten Sjakklubb, deltok 
Bjørnsen i Landsturneringen for NSSF – Norske 
synshemmedes sjakkforbund. De er tilsluttet 
NSF og har sitt eget sjakkblad med blindeskrift. 

Topp tre: Svein Erik Lurdalen, Stein Tholo Bjørnsen 
og Arild Tørum

NM i Oslo
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- Vi er ikke så mange, bare rundt 30 medlemmer. 
Og vi sliter litt med rekrutteringen. Jeg er 
faktisk den eneste under 50 år! ler Bjørnsen.

Den 24. september fyller Bjørnsen 50 år, 
og gaven fra fruen? En sjakkprat med TV2s 
ekspertkommentator og norgestoer Jon 
Ludvig Hammer!

Vi gleder oss til å følge Stein Tholo Bjørnsen 
videre på hans kometaktige sjakkarriere.

Kommentarer: Stein Tholo Bjørnsen

Jeg valgte å åpne med Bird, en åpning jeg ikke 
har brukt siden Baltic Cup i fjor. Grunnen til at 
jeg ikke har brukt den siden, er at en stormester 
på TV mente at det var en tulleåpning. Tilbake 
til partiet. Jeg synes begge spilte godt frem 
til cirka trekk 20. Etter 26.Tc7 synes jeg hvits 
fordel øker. Det er alltid godt å få tårnet til 
sjuenderaden! Etter 35.Da5 tror jeg svart 
burde ha slått av tårnet mitt på c7. Bonde til 
a6 kan ikke være godt. Etter dette kom noen 
trekk som var helt avgjørende for partiet, 
spesielt kombinasjonen som begynte med 
37.Dxb7!. Jeg var veldig fornøyd med eget spill 
fra trekk 34 til 37, og det var forbausende hvor 
fort svarts stilling raknet. Han kunne med god 
samvittighet ha gitt opp en del trekk tidligere.

1.f4 d5 2.b3 Sf6 3.Lb2 e6 4.Sf3 Sbd7 
5.e3 Le7 6.Le2 b6 7.Sc3 Lb7 8.0–0 
0–0 9.De1 Se4 10.Td1 Ld6 11.d4 
Sxc3 12.Dxc3 Le7 13.Dd3 f5 14.c4 c6 
15.Tc1 Sf6 16.cxd5 cxd5 17.Tc2 Se4 
18.Se5 Ld6 19.Tfc1 Lxe5 20.dxe5 
Dh4 21.Lf3 Sc5 22.Dd1 Tfd8 23.La3 
Se4 24.g3 Dh6 25.Dd3 Dg6 26.Tc7 
Tab8 27.Kg2 h5 28.Le7 Te8 29.Dd1 
Dh6 30.Lxh5 g6 31.Lf3 Sc5 32.Lxc5 
bxc5 33.T1xc5 Df8 34.Dd2 Tec8 
35.Da5 a6 36.Db6 De8 

XIIIIIIIIY
9-trr+q+k+0
9+ltR-+-+-0
9pwQ-+p+p+0
9+-tRpzPp+-0
9-+-+-zP-+0
9+P+-zPLzP-0
9P+-+-+KzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

37.Dxb7! Txb7 38.Txc8 Dxc8 
39.Txc8+ Kf7 40.Ta8 Tc7 41.Txa6 
Tc2+ 42.Kg1 Tb2 43.Ta7+ Kf8 
44.h4 Kg8 45.Te7 Txa2 46.Txe6 Ta5 
47.Txg6+ Kf7 48.Tf6+ Ke7 49.h5 Tb5 
50.Txf5 Txb3 51.h6 Tb8 52.Lxd5 Th8 
53.Tf7+ Ke8 54.e6 Tg8 55.h7 Txg3+ 
56.Kh2 1–0

Stein Tholo Bjørnsen (1582)
Bibek Liu (1641)
NM Oslo, runde 7

Landsturneringen 2015 - Klasse 2

1 Stein Tholo Bjørnsen, NSSF 1582 8

2 Arild Tørum, SMPOAÅ 1653 7

3 Svein E. Lurdalen, Kongsberg 1704 6 1/2

4 Bibek Liu, Lørenskog 1641 6 1/2

5 Andreas Skotheim, Tønsberg 1570 6 1/2

6 Svein Folkvord, Stavanger 1668 6 1/2

7 Alseit Kizatbay, Stavanger 1701 6 1/2

8 Kristian R Johansen, Sotra 6 1/2

9 Snorre Skrede, Sandnes 1689 6

10 Tor Gunnar Nordnes, Sotra 1551 6

11 Per Blikra, Stavanger 1692 6

12 Finn Henrik Aas, Nittedal 1644 6

(82 deltakere)

Bjørnsen annonserer trekket sitt høyt, mens 
assistenten utfører det på brettet for ham. Her mot 

Bibek Liu (stilling før 30.Lxh5).
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Klasse 3: - Fotballen kommer først
Yngve Götestam Fossheim (14) droppet Kadettklassen til fordel for klasse 3 og gikk like godt 
helt til topps i konkurranse med sine velvoksne motspillere. Likevel er det fotballen som har 
førsteprioritet hos unggutten.

Fossheim forteller til Sjakkbladet at han begynte 
å spille sjakk allerede fire år gammel fordi faren 
og broren spilte. Motstanderne i Kadettklassen 
møter han «hele tiden», og han valgte derfor å 
spille i klasse 3 for å treffe noen nye ansikter. 
Han spiller for Fribonden Sjakklubb.

- Det er en veldig liten klubb. Vi er bare åtte 
stykker med spillestyrke fra 1400-2000. Vi 
treffes ikke ofte, men når vi treffes er det 
lynsjakk som gjelder! Medlemmene består 
av en vennegjeng som møtte hverandre i 
Akademisk Sjakklubb på 90-tallet, og meg. De 
bestemte seg for å starte en kafésjakklubb for 
å holde kontakten etter studiene. Den mest 
aktive av oss er Karim Ali, «Bølergutten», som 
Djurhuus kalte ham i Aftenposten for noen år 
siden, et kjent ansikt for mange sjakkspillere 
rundt om i Norge. 

Nsb spør om seieren gir inspirasjon til videre 
satsning mot neste års NM.

- Absolutt. Den har ledet til at jeg nå spiller 
mye mer sjakk enn jeg gjorde før, men for meg 
er det fortsatt fotballen som har førsteprioritet. 

Det er interessant å høre Fossheim fortelle 
om hvordan han trente i forkant av 

mesterskapet. Her bør andre lesere med 
ambisjoner spisse ørene.

- Jeg trener vanligvis nesten ikke noe sjakk. 
Min «trening» består av lynsjakk på ICC, men 
en av grunnene til at jeg vant NM er nok at 
jeg faktisk tok meg sammen og trente mye 
sjakk rett i forkant. Jeg gjorde ekstremt mange 
sjakkoppgaver, noe jeg mener hjalp meg til å 
forstå enkelte stillinger bedre. Jeg hadde også 
svært god nytte av undervisningen til Lars Oskar 
Hauge på NTG på landslagssamlingen for barn 
og ungdom siste helga i mai. I tillegg har pappa 
lasta ned siste versjon av ICC på Macen og der 
var Stockfish inkludert. Den har vi brukt en del 
til å se på lynsjakkpartier som jeg vant, men 
burde ha tapt eller omvendt. Det er lærerikt.

På spørsmål om hva sjakk betyr for ham, 
svarer Fossheim:

- Jeg spiller egentlig sjakk mest fordi jeg elsker 
å spille det. Jeg synes det er utrolig gøy å finne 
små kombinasjoner som vipper stillingen i min 
favør. Det som er fascinerende med sjakk, er 
at du kan spille så mange partier du bare vil 
og fremdeles oppleve at «Denne stillingen 
har jeg aldri sett før». Hadde jeg ikke syntes 
at sjakk var gøy, hadde jeg nok ikke fortsatt, 
så fascinasjonen over spillet er og blir min 
drivkraft. Og at jeg knuser fatter´n oftere og 
oftere, selvsagt!

Kommentarer: Yngve Götestam Fossheim

1.e4 c5 2.Sf3 g6 Hyperakselerert drage var 
helt ukjent for meg.

3.d4 Lg7 4.dxc5 Da5+ 5.Ld2 Dxc5 
6.Sc3 e6 Stockfish sier at 7.Sb5! er 
avgjørende for hvit. Det er ikke lett å se. Jeg 
så det iallfall ikke.

En fornøyd trio: Jan Fuglseth, Yngve Götestam 
Fossheim og Øyvind Hjelle

Yngve Götestam Fossheim (1381)
Øyvind Hjelle (1443)

NM Oslo, runde 6
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7.Ld3 a6 Hvit har kommet best ut av 
startblokkene. Svart henger kraftig etter i 
utvikling og dama står litt klønete til på c5.

8.0–0 Se7 9.Te1 b5 10.a3 Lb7 11.Dc1 
d6 12.Le3 Dc7 13.Ld4 Lxd4 14.Sxd4 
e5 15.Sf3 Sd7 Svart burde ha rokert. Da er 
stillingen noenlunde lik.

16.Dh6! 0–0–0 17.Tad1 Sf6? En bukk.

18.Dg7 Dama infiltrerer svarts bakre rekker.

18...Sh5 19.Dxf7 Dd7 
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9+l+qsnQ+p0
9p+-zp-+p+0
9+p+-zp-+n0
9-+-+P+-+0
9zP-sNL+N+-0
9-zPP+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

20.Sxe5 Dette trekket tenkte jeg lenge på. 
Jeg så på både Sxe5 og Lxb5. Jeg fant ut at 
Sxe5 gir meg tre sammenhengende fribønder 
for offiseren, og er man medlem av Fribonden 
SK må man nesten gå for det. Til tross for mitt 
valg viser det seg at 20. Lxb5! er sterkere, 
f.eks. 20…axb5 21.Sxe5 De8 22.Dxe8 Thxe8 

23.Sf7 og hvit vinner mye materiell. Uansett 
trodde jeg at 20.Sxe5 holdt til vinst.

20...dxe5 21.Lxb5 Dc7 22.De6+ Kb8 
23.Lxa6 Sf4 24.Dc4 Dxc4 25.Lxc4 
g5 26.Sd5? Ny feilvurdering. Jeg tror at jeg 
kan bytte av og fremdeles vinne.

26...Sexd5 27.Lxd5 The8 28.c4 Se6 
29.Lxe6 Txd1 30.Txd1 Txe6 31.f3 
Kc7 32.c5 g4 33.b4 Tg6 34.Kf2 gxf3 
35.gxf3 Th6 36.Kg2 Tg6+ 37.Kh1? 
Etter dette trekket er fordelen borte. Jeg ville 
bytte tårn også, men skjønner nå at dette går 
mot remis. Herfra og i mange trekk fremover 
viser «pila» 0.00.

37...La6 38.Te1 Lb5 39.Tg1 Kd8 
40.Txg6 hxg6 41.Kg2 Ke7 42.Kg3 
Kf6 43.f4 exf4+ 44.Kxf4 g5+ 45.Ke3 
Ke5 46.h3 Lc6 47.Kf3 Lxe4+ 48.Kg4 
Kf6 49.b5 Lf5+ 50.Kg3 Ke5 51.b6 
Lc8?? I stedet er 51…Le4 remis, men 
uheldigvis for Hjelle tror han feilaktig at han 
har tidsnød. I realiteten har vi ennå ikke fått 
våre 30 ekstra minutter.

52.c6 Kd6 53.b7 Lxb7 54.cxb7 Kc7 
55.Kg4 1–0 Jeg stod aldri dårligst i dette 
partiet, men slik det gikk burde jeg ikke ha 
vunnet. Hjelle avsluttet med tre strake seire og 
tok andreplassen. Men for å vinne en turnering, 
må man ha glid, og det hadde jeg her.

NM i Oslo

Landsturneringen 2015 - Klasse 3

1 Yngve G. Fossheim, Fribonden 1381 7 1/2

2 Øyvind Hjelle, Bodø 1443 7

3 Jan Fuglseth, Follo 1435 7

4 Lars E. Brobakken, Lillehammer 1368 6 1/2

5 Rolf Haug, OSS 1469 6 1/2

6 Martin Bråten, Kristiansand 1454 6 1/2

7 Benjamin Fjellheim, Groruddalen 1361 6 1/2

8 Emir Cerkezovic, Lillehammer 1482 6 1/2

9 Ole Petter Pedersen, Kampen 1365 6

10 Dan Vegar Sletten, Indre Østfold 1333 6

11 Lars Ziegler, Porsgrunn 1322 6

12 Bendik Mjaaland, Stjernen 1430 6

13 Svein J. Albrigtsen, Longyearbyen 1487 6

14 Eirik Kyrkjebø, Stavanger 1495 6

(90 deltakere)

«Hvis jeg rykker fram med alle brikkene mine 
samtidig, kan jeg sette løperen hans i offside.»
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Klasse 4: I oldefars fotspor
Det var nærmest ved en tilfeldighet at gullvinneren i klasse 4 begynte å spille sjakk. Det 
angrer han neppe på i dag. Med en av NMs høyeste poengsummer tok Sondre Stai fra Hamar 
Sjakkselskap en overlegen seier i en av de første turneringene etter sitt «mini-comeback».

- At jeg begynte med sjakk, var en veldig stor 
tilfeldighet. Jeg var 17 år gammel og kjedet 
meg en torsdagskveld. Bare for moro skyld 
googlet jeg «fritidsaktiviteter i Hamar» eller 
noe slikt. Etter en liten stund snublet jeg over 
hjemmesiden til Hamar Sjakkselskap og fant 
ut at de spilte sjakk på torsdager! Jeg dro 
ned dit, og det tok ikke mange sekundene før 
jeg var hektet. At formannen i klubben (Geir 
Brobakken) var en motiverende og pedagogisk 
person, gjorde ikke saken verre.

Senere oppdaget Stai at sjakk lå i blodet.

- Det var først etter at jeg hadde begynt å 
spille aktivt at jeg ble fortalt at oldefaren min, 
Gustav Magnar Torvik, var en sterk spiller i sin 
tid og at jeg som barn både hadde spilt mot 
ham og fått tilbakemelding på at jeg kunne bli 
god hvis jeg bare ville.

- Jeg spilte sjakk i klubb i et par år, etterfulgt av 
et par år med pause. Jeg begynte å spille aktivt 
igjen nå i vår – uten veldig gode resultater 
- så jeg bestemte meg for å prøve å bli litt 
bedre. I forkant av Landsturneringen hadde 
jeg tre Skype-leksjoner med WGM Camilla 
Baginskaite, og jeg jobbet dessuten litt mer 
strukturert med åpninger og taktikkoppgaver. 

NM var første gang jeg skulle sette den nye 
kunnskapen på prøve, og jeg merket ganske 
fort at jeg hadde forbedret meg. Det var en 
svimlende opplevelse plutselig å lede klassen 
min gjennom hele turneringen og ende opp 
med åtte av ni poeng.

Her skal det legges til at Stai faktisk vant sine 
syv (!) første partier i turneringen og på den 
måten slo ren knockout på konkurrentene.

- Årets Landsturnering var en utrolig 
inspirasjonskilde for meg. Men hvis jeg har lært 
én ting av mine forberedelser før turneringen, 
så må det være at jeg fortsatt har ubeskrivelig 
mye igjen å lære. Sjakk er den typen spill 
man lærer på fem minutter, men som det tar 
et helt liv å mestre. Forberedelsene mine har 
lagt et godt grunnlag for videre utvikling, men 
jeg kommer ikke til å satse så mye at det går 
utover studiene mine på NTNU hvor jeg tar 
en lektorutdanning i matematikk og kjemi. 
Jeg skal selvfølgelig prøve å få med meg 
Landsturneringen neste år, og jeg er veldig 
spent på om jeg kan klare å sanke noen poeng 
i klasse 3 også. 

Kommentarer: Sondre Stai

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 Akselerert drage. Her 
pleide jeg å spille 3.d4, men det kan fort gå inn 
i Sveshnikov og andre varianter jeg ikke kan så 
godt, så jeg valgte å gjøre noe annet.

3.Lb5 g6 4.Lxc6 bxc6 Selv om man ofte 
burde slå inn mot sentrum, trodde jeg han 
skulle ta med d-bonden i dette tilfellet for raskt 
å legge mer press på d4–feltet. Han hadde nok 
et lite håp om at b2 skulle bli svakt.

5.0–0 Lg7 6.c3 d6 7.h3 Dette trekket Tre høye herrer: Tony Valle, Sondre Stai og Ove 
Johansen.

Sondre Stai (1206)
Bjørn Lie (1145)

NM Oslo, runde 3
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virket kanskje litt passivt ved første øyekast, 
men jeg hadde veldig lyst til å beholde 
springeren min på f3 ettersom den passet på 
d4-feltet. I etterkant fant jeg ut at dette er det 
nest vanligste trekket i denne stillingen.

7...Dc7 8.d4 cxd4 9.cxd4 c5 10.Dc2 
Med planen å påføre ham en isolert bonde i 
c-linja på c5. Han prøver litt for hardt å unngå 
nettopp dette i de neste trekkene.

10...Sf6 11.dxc5 Sd7 12.c6 0–0 Jeg kan 
naturligvis ikke ta springeren hans, men jeg 
hadde et lite håp om å beholde bonden. I stedet 
for å rokere, tenkte jeg at han burde ha spilt 
12…Sb8 med håp om …Sxc6 i neste trekk.

13.Le3 Tb8 Her ser jeg etter muligheter for 
å bytte av den gode svartfeltsløperen hans på 
g7 og samtidig passe på fribonden min på c6.

14.Ld4 Lxd4 (...e5 hadde nok vært et 
bedre forsøk) 

15.Sxd4 Sc5 Springeren hans burde gått til f6.

16.Sc3 a6? Svart prøver å forsvare seg 
mot truslene, men stillingen hans er ikke til å 
redde lenger.

17.Sd5 Da7 18.c7

XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9wq-zP-zpp+p0
9p+-zp-+p+0
9+-snN+-+-0
9-+-sNP+-+0
9+-+-+-+P0
9PzPQ+-zPP+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Etter at han flytter tårnet, kommer den andre 
springeren til c6 med dobbeltangrep på 
dronningen og bonden på e7. Etter slaget på 
e7 rakner også kongestillingen hans. Derfor 
valgte svart å gi opp. 1–0

Landsturneringen 2015 - Klasse 4

1 Sondre Stai, Hamar 1206 8

2 Tony Valle, Akademisk 1040 7

3 Ove Johansen, Groruddalen 1220 6 1/2

4 David A. Grøndahl, Asker 1171 6 1/2

5 Tormund Blikra Vea, Stavanger 1187 6 1/2

6 Trond Munkejord, OSS 1178 6 1/2

7 Åsmund Andersen, Bodø 1197 6 1/2

8 Khaled Yusefi, Asker 1135 6

9 Helmer Nilsen, Konnerud 1162 6

10 Bjørn Lie, Bergens 1145 6

(62 deltakere)

Sondre Stai 
spiller svart i 
8. runde mot 

(klassisk) 
gitarist 

Tormund 
Blikra Vea som 

hadde et
musikalsk 

innslag under 
åpnings-

seremonien.
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Klasse 5: Solid debut
Arne Vestrheim er ikke medlem av noen sjakklubb og hadde heller aldri spilt en 
langsjakkturnering tidligere. Dette forhindret ham ikke fra å vinne NMs mest overlegne seier 
med hele 8,5 poeng på de ni rundene. Til Nsb røper gullvinneren at seieren har gitt mersmak.

Vestrheim forteller at selv om han lærte 
reglene som barn, var det ikke før i 
studietiden at han begynte å spille en god 
del med kamerater. Det var først da han ble 
oppmerksom på den mest avanserte av alle 
sjakkregler, nemlig «en passant»!

- På den tiden var jeg veldig utålmodig av meg. 
Jeg brukte ikke tiden ordentlig. Selv om jeg 
er blitt flinkere til dette med årene, merket 
jeg noe av min gamle utålmodighet også i 
Landsturneringen. Når jeg selv var i trekket, 
syntes jeg det var kjempegøy. Men det var 
verre å sitte og vente på motstanderens svar, 
ler Vestrheim mens 
vi står og venter på 
medaljeseremonien.

- Jeg har spilt en 
del hurtigsjakk 
tidligere, så spiller 
jeg sjakk på 
mobilen med chess.
com appen hvor 
man har tre dager 
per trekk. Dessuten 
prøver jeg å løse en 
del kombinasjoner 
i tillegg til at jeg 
låner sjakkbøker på 
biblioteket.

Vestrheim bor i Oslo nå, men er opprinnelig fra 
Hardanger og har en mastergrad i matematikk 
fra Universitetet i Bergen hvor han også stiftet 
litt bekjentskap med sjakkmiljøet i byen. Til 
Nsb forteller han at han antakelig har mer 
«sjakkultur» i seg enn mange av de øvrige 
deltakerne i Landsturneringen. Han har lenge 
fulgt med på toppsjakk og kjenner mange av 
partiene til både Kramnik, Anand og Topalov. 
Etter NM lover han at det skal bli mye mer sjakk 
framover. Kanskje vil han også melde seg inn i 
en sjakklubb etter hvert. Vi mistenker at dette 
blir en mann å se opp for i klasse 4 til neste år!

Kommentarer: Arne Vestrheim

Eg ynskjer å vise partiet mot Eskil Åsmul, 
turneringens moralske vinnar. Han hadde meg 
i kne, men litt upresist spel gjorde at eg fekk 
kjempa meg tilbake før han gjorde ein tabbe på 
slutten. Etter det spelte han remis mot Cristopher 
Munk, men vann dei resterende partiene og 
kom på tredjeplass. Same poengsum som 
Munk, men dårlegare Monrad-score:

1.d4 d5 2.f4?! 
U t r a d i s j o n e l t 
opningsvalg.

2...c5 3.e3 Sc6 
4.Sf3 Lf5 5.c4 
e6 6.Db3 Sb4 
7.Sa3 Sf6 8.Ld2 
b6 9.cxd5 exd5 
10.Lb5+ Ld7 
11.0–0 a6 12.Le2 
Svart har initiativ, 
men no gjer eg eit 
tabbetrekk då kvit kan 
vinne ein bonde ved å 
slå av springaren på b4.

12...Se4? 13.Lxb4 
cxb4 Her bør kvit berre slå bonden på d5 fordi 
etter 14.Dxd5 bxa3 kjem 15.Dxe4+.

14.Sc2 Le6 15.Sxb4 b5? (kvit kan no slå 
bonden på a6 med 16.Sxa6 Txa6 17.Lxb5+!)

16.Tac1? Le7 17.f5 Lxf5 18.Sxd5 
Le6 19.Sc7+ Dxc7 20.Txc7 Lxb3 
21.axb3 Lf6 22.Tfc1 0–0 Svart får rokert 
og forbetra stillingen sakte, men sikkert.

23.Ld3 Sg5 24.b4 Tfe8 25.Se5 Lxe5 
26.dxe5 Kvit trur at svart ikkje kan slå.

Stort aldersspenn på seierspallen i klasse 5: 
Christopher Munk, Arne Vestrheim og Eskil Åsmul

Eskil Åsmul (663)
Arne Vestrheim

NM Oslo, runde 6
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26...Txe5 27.Tc8+ Te8! Kvit trudde at 
seieren var sikra, men har istaden tapt ein bonde.

28.Txa8 Txa8 29.Tc5 Se6 30.Tc6 
Td8 31.Lf5 Td1+ 32.Kf2 Td2+ 
33.Kf3 Txb2 34.Lxe6 fxe6 35.Txe6 
Txb4 36.Txa6 Tb1 37.Tb6 b4 38.Kf4 
b3 39.e4 b2 40.Ke5 Kf8 41.Tb7 Ke8 Til 
slutt har ikkje kvit fått med seg at tidskontrollen 
er passert og speler fort:

42.Ke6 Truer matt.

42...Kd8 
XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9+R+-+-zpp0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-+-0
9-zp-+-+PzP0
9+r+-+-+-0
xiiiiiiiiy

43.Kd6?? Kvit prøver å fortsetje mattrusselen, 
men etter

43...Td1+! går bonden inn.

44.Ke6 b1D 45.Txb1 Txb1 0–1

Landsturneringen 2015 - Klasse 5

1 Arne Vestrheim, direktemedlem 8 1/2

2 Christopher Munk, Stavanger 841 7

3 Eskil Åsmul, Konnerud 663 7

4 Katja Hanebuth, Fredriksstad 967 6 1/2

5 Krister Smelvær, Sevland 870 6 1/2

6 Terje Wahl, Lillestrøm 853 6

7 Ole-Andreas Sjømoen, Groruddalen 6

8 Morten Bentsen, Nordstrand 960 6

9 Odd Morten Øvereng, Stjørdal 942 6

10 Jonas August Bernstein, Stjernen 6

(57 deltakere)

Senior: En ny vår
Årets seniornorgesmester tok sjakkpause i 30 år, men med seniorsjakkens oppblomstring de 
siste årene har Lars Kjølberg på nytt børstet støvet av sjakkbrikkene. Resultatet har vært tre 
titler og fire annenplasser så langt i klassen for de over 60.

- Jeg husker jeg deltok i Eliteklassen i 1975, 
den gangen var det en Bergergruppe. Etter det 
tok jeg en lang pause, men da Jens (Jens Hjort 
Kjølberg, f. 1994 – red.anm.) fattet interesse 
for sjakk på SFO, så begynte også jeg å spille 
igjen, forteller den nybakte norgesmesteren.

Sammen med sønnen har han regelmessig spilt 
på SK 1911s eliteserielag de siste sesongene. 
Kjølberg, som nå har fylt 70 år og dermed er 
blant de rutinerte i klassen, forteller at «alle 
sjakkspillere liker å vinne» og at han derfor 
forbereder seg en del til mesterskapet.

- Jeg leser sjakkbøker som andre leser romaner. 
Selv om det ikke blir så mange turneringspartier, 
spiller jeg en god del på nettet. Nå som jeg er 

pensjonist blir det mer tid til sjakk, og jeg har 
lyst til å delta i Senior-VM i Italia i november. 
Det blir en ny og spennende erfaring.

- Det er et veldig godt og sammensveiset miljø 
blant seniorene både i Norge og internasjonalt.

Og det er plass til flere. Kjølberg forteller at han 
gjerne ser at de høyest ratede norske seniorene 
deltar i NM. I Fredrikstad i 2011 overrasket den 
tidligere storspilleren IM Terje Wibe ved å delta 
og vinne seniorklassen nøyaktig 40 år etter at 
han vant Eliteklassen i Skien i 1971. Det ville 
ha vært gøy og en flott anerkjennelse om den 
mest meritterte norske seniorspilleren, GM Leif 
Øgaard – med fem NM-titler i øverste klasse på 
70-, 80- og 90-tallet – gjorde det samme.
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Kjølberg har valgt å vise toppoppgjøret mot Jarl 
Ulrichsen. I 2012 spilte disse to en durabelig 
stikkamp om seniortittelen hvor Ulrichsen til 
slutt trakk det lengste strået. Denne gangen 
var det Kjølberg sin tur.

Kommentarer: Jens Hjort Kjølberg

1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0 
5.Nf3 d6 6.0–0 Nc6 7.d3 e5 8.Bg5 h6 
9.Bd2 Det er nyttig for svart å ha lagt inn 
…h6, så 9.Bxf6 var mer konsekvent. Hvit gir 
bort løperparet, men til gjengjeld øker han 
sentrumskontrollen og beholder den gode 
løperen på g2. 

9...Re8 10.e4 Forhindrer svart fra å spille …
e4 selv. 

10...Bg4 (kjemper om d4-feltet) 11.h3 
Bxf3 12.Bxf3 Nd4 13.Bg2 c6 14.Kh2 
Nd7 15.Ne2 Nxe2 16.Qxe2 Nc5 
17.Rab1 a5 18.f4?! Praktisk sett er nok 
ikke dette så bra. Stillingen er lik, men dette 
gir svart muligheten til å ta kontroll over de 
mørke feltene. 

18...exf4 19.Bxf4 Ne6 20.Be3 Qe7 
21.Qd2 h5 22.Rbe1 c5 Stillingen begynner 
å bli ubehagelig for hvit. 

23.Kh1 Be5 24.Bf4 h4! Svart bruker en 
taktisk finesse for å sikre seg en stilling med 
«god springer» mot «dårlig løper». 

25.Qf2 Kg7 26.Bxe5+ dxe5 27.g4 g5 
Dette trekket var ikke nødvendig riktig ennå. 
Det fratar svart muligheten til å bryte med …
f5 i framtiden. 

28.Rc1 Nf4
XIIIIIIIIY
9r+-+r+-+0
9+p+-wqpmk-0
9-+-+-+-+0
9zp-zp-zp-zp-0
9-+P+PsnPzp0
9+-+P+-+P0
9PzP-+-wQL+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy

Dette tror jeg er den beste springeren jeg 
noensinne har sett. 

29.Rfd1 Red8 30.Bf1 Rd4 31.Rd2 Ra6 
32.Kh2 Rad6 33.Qe3 Qd8 34.Rcd1 
Svart har økt presset, men må finne en måte å 
bryte gjennom på.

34...Qd7 35.Kg1 Kg6 36.Kh1 b5! 37.b3 
bxc4 38.bxc4 Rb6 Nå som b-linjen er åpen, 
blir vanskelig for hvit å holde stillingen sammen. 

39.Qf2 Qb7 40.Qe1 f6 41.Rc2 Qa7 
42.Qc3 Rd7 43.Kg1 Rdb7 44.Kf2 a4 
Bonden skal til a3 for å skape nye trusler.

45.Rdd2 a3 46.Kf3 Ne6 47.Rf2? (bukk i 
tapt stilling) 47…Nd4+ 0–1

Jarl Ulrichsen (2093)
Lars Kjølberg (2101)

NM Oslo, runde 4

70 er det nye 60. Tre spreke seniorer: Jarl Ulrichsen, 
Lars Kjølberg og Ole Morten Skogheim

Landsturneringen 2015 - Senior

1 Lars Kjølberg, 1911 2101 7 1/2

2 FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim 2093 7

3 Ole M. Skogheim, Lillehammer 1863 6 1/2

4 Vidar Taksrud, Tempo 2028 6

5 Gunnar Stake-Larsen, OSS 1914 6

6 Roaul Abrahamsson, 1911 1917 6

7 Jan Synnestvedt, Nordstrand 1867 6

8 Leif Kverndal, Stjernen 1696 5 1/2

9 Tor Arne Hauge, 1911 1940 5 1/2

10 Kjetil Strand, Asker 1962 5 1/2

(46 deltakere)
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Junior: NM-grossisten
Sebastian Mihajlov (16) hadde allerede vunnet klassene Miniputt, Kadett og Mester. Nå kan 
unggutten huke av for enda en NM-tittel og samtidig se fram mot spill i Eliten til neste år.

Mihajlov bor i Lommedalen i Bærum, et sted 
som ikke er helt ukjent med å fostre gode 
sjakkspillere. Han er del av ungdomsmiljøet 
som i år dominerte Eliteklassen og går i samme 
1. klasse som Aryan Tari på NTG.

- Det har vært en positiv start på videregående 
skole. Mandag til torsdag starter vi skoledagen 
med 2,5 time sjakkundervisning. Av og til er 
det litt kjipt å gå over til «vanlige» fag etterpå!

Mihajlov, eller «Sebs» som han kalles av 
kameratene, var nok litt snurt over ikke å bli tatt 
ut til årets Eliteklasse. Spesielt ettersom han i 
fjor representerte Norge i OL i Tromsø. En stund 
vurderte han å droppe hele NM, men i dag er 
han sjeleglad for at han valgte å spille i Junior.

- Før NM hadde jeg en litt tung periode, 
men på Oppsal løsnet det. Jeg følte at jeg 
hadde god kontroll på turneringen. Rett etter 
Landsturneringen spilte jeg i Østerrike med 
resten av NTG hvor jeg misset IM-nappet med 
et halvt poengs margin. Nå føler jeg at jeg er 
på rett spor igjen!, smiler humørsprederen.

OSS-spilleren får en travel sjakkhøst, med 
både Europacupen for klubblag i Makedonia og 
VM for ungdom i Hellas. I tillegg blir det sikkert 
flere turer med resten av sjakklinjen på NTG.

- Det er godt å være kvalifisert til Eliteklassen 
i Tromsø allerede nå. Da slipper jeg iallfall å 
bekymre meg om det!

Kommentarer: Sebastian Mihajlov

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lg4 
Jeg tror min motstander hadde forberedt seg 
mest mot 4...Lf5 som jeg har pleid å spille. 
Partitrekket legger mer press på hvits stilling.

5.Le2 Litt slapt. Mer kritiske alternativer er 
5.h3 eller 5.Db3.

5...e6 6.Sbd2 Sbd7 7.0–0 Ld6 8.b3 
0–0 9.Lb2 Te8 10.Se5 Lf5 11.f4 Jeg 
syntes ikke det var så farlig at han fikk stable 
opp springeren sin i sentrum på denne måten. 
Han svekker jo e4–feltet, noe jeg utnytter 
senere. Det er viktig at hvitfelteren min står 
utenfor bondekjeden. Hadde løperen fortsatt 
vært på c8, ville jeg ha slitt.

11...h6 12.De1 Lh7 13.g4 
XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9zpp+n+pzpl0
9-+pvlpsn-zp0
9+-+psN-+-0
9-+PzP-zPP+0
9+P+-zP-+-0
9PvL-sNL+-zP0
9tR-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

13...Lb4! Dette trekket var jeg fornøyd med. 
Nå tar jeg kontrollen over e4–feltet. Han burde 
nok ha forhindret dette på en eller annen måte.

14.a3 Lxd2 15.Dxd2 Se4 16.De1 
Sxe5 17.fxe5 Dg5 Nå er det ingen tvil om 

Sølv er nederlag, kan det se ut som. Henning 
Kjøita (nr. 2), Sebastian Mihajlov (nr. 1) og 

Benjamin Haldorsen (nr. 3).

Tor Fredrik Kaasen (2010)
Sebastian Mihajlov (2246)

NM Oslo, runde 8
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Landsturneringen 2015 - Junior

1 FM Sebastian Mihajlov OSS 2246 8

2 Henning Kjøita 1911 2052 6 1/2

3 FM Benjamin Haldorsen Bergens 2194 6

4 Monika Machlik Tromsø 2042 6

5 Endre Machlik Tromsø 2007 6

6 FM Johannes Haug Nordstrand 2197 6

7 Tor Fredrik Kaasen Tromsø 2010 5 1/2

8 Eivind Olav Risting 1911 2078 5 1/2

9 Trygve Dahl Hell 1968 5

10 Andreas G Tryggestad Nordstrand 2139 5

11 Eskil Ekeland Grønn OSS 1924 5

(27 deltakere)

at bøndene hans er kommet for langt fram og 
at det er svart som har overtatt initiativet.

18.Tf4 f6 19.h4 Dg6 20.Ld3 fxe5 
21.Lxe4 dxe4 22.dxe5 Tf8 23.Dg3 
Txf4 24.exf4 Td8! Svart kommer først til 
den åpne d-linjen. Uten dette trekket ville det 
ikke vært så klart.

25.h5 Df7 26.Te1 Td3 Tårnet skal før 
dronningen i den åpne linjen.

27.Te3 Dd7 28.Lc1 Dd4 29.Kh2 Td1 
30.Te1? En bukk, men stillingen var tapt 
uansett.

30...Txc1! 0-1

Kadett: - Jeg er litt lat
Det er kanskje riktig å si at årets suverene Kadettnorgesmester er et produkt av det 
imponerende talentutviklingsarbeidet som drives i SK 1911. Selv sier August Berntsen-Øybø 
(15) at han framover skal trene mer også på egen hånd.

- Det meste jeg gjør av trening skjer gjennom 
klubben. Både mandager og torsdager er det 
trening med Johs (Johs R. Kjeken er leder av 
SK 1911 – red.anm.). Men snart er vi bedre enn 

ham!, legger Berntsen-Øybø til med et glis.

Han er samme årgang som klubbkameratene 
Eivind Olav Risting og Lucas Ranaldi som begge 

valgte å spille i Juniorklassen.

1911-spilleren, som altså har 
ett år igjen i Kadettklassen, var 
«bare» rangert som nr. 4 på 
forhånd. Likevel vant han med 
hele halvannet poengs margin 
til konkurrentene.

- Jeg hadde en litt treg start 
med to remiser, men så vant 
jeg seks partier på rad. Det gikk 
overraskende greit og jeg følte i 
grunn aldri at jeg stod dårligere 
i noe parti.

Dette er Berntsen-Øybøs 
første individuelle NM-tittel, 
men han har tidligere vunnet 
lagmesterskap både med 
Nordberg skole og SK 1911.

Svigermors drøm? De tre øverste i Kadett: Andreas Fossan, August 
Berntsen-Øybø og Eivind Bruaset.
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- Jeg gikk på Korsvoll barneskole og det var der 
jeg lærte sjakk av Finn Møller og Johs. Senere 
har jeg fortsatt å spille. Det er veldig gøy med 
sjakk, men jeg er ikke så flink til å trene alene. 
Men jeg lover å trene mer framover!, sier den 
ferske norgesmesteren.

Berntsen-Øybø har valgt partiet mot 
klubbkamerat Odin Heier. De to går i samme 
10. klasse på Nordberg skole.

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lg5 Berntsen-
Øybø forteller at han hadde forberedt denne 
åpningen - Torre - spesielt til turneringen.

3...e6 4.e3 Le7 5.Ld3 Sbd7 6.Sbd2 
b6 7.0–0 Lb7 8.Se5! Sammen med f2–
f4 er dette en tematisk angrepsoppstilling 
for hvit, oppkalt etter den amerikanske 
toppspilleren Harry Nelson Pillsbury (1872–
1906). Hvis hvit får lov følger han gjerne opp 
med Tf3-h3 senere.

8...Sxe5 9.dxe5 Sd7 10.Lxe7 Dxe7 
11.f4 0–0 12.Dh5 f5 13.exf6 Sxf6 
14.Dh4 Tf7 15.Sf3! Sikter seg inn mot 
det svekkede e5–feltet. Legg merke til den 
bedrøvelige løperen på b7 som stanger i 
egne sentrumsbønder.

15...g6 16.Se5 Tg7 17.g4 Tf8 18.g5 
Sd7 19.Sg4 Berntsen-Øybø spiller 
konsekvent på å utnytte de svake mørke 
feltene i svarts stilling.

19...c5 20.c3 c4? En instruktiv feil. Med 
enda en bonde på et hvitt felt blir b7–løperen 
bare svakere. Mer interessant var 20...d4!? for 
å forsøke å grumse.

21.Lc2 Dc5 22.Tad1 Dc6 23.Td4 Dc7 
24.Kg2 e5? Svart prøver å befri stillingen sin 
med makt, men det fungerer ikke taktisk.

25.fxe5 Txf1 26.Kxf1 Sxe5 27.Sf6+ 
Partitrekket er nærliggende, men enda 

sterkere var faktisk 27.Sh6+! Kh8 28.Tf4! 
De7 29.Df2 og svart klarer ikke å forhindre 
Tf8+ med snarlig matt.

27...Kh8 28.Ke2 Hvit har beholdt et 
markant overtak. Springeren på f6 nagler 
svarts konge fast i hjørnet.

28...Dc5 29.Df4 Sd7 30.Sxd7 Txd7 
31.Df6+ Tg7 32.Th4 Kg8 33.De6+ 
Tf7 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpl+-+r+p0
9-zp-+Q+p+0
9+-wqp+-zP-0
9-+p+-+-tR0
9+-zP-zP-+-0
9PzPL+K+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

34.Txh7! Den avgjørende kombinasjonen.

34...Kxh7 35.Dxf7+ Kh8 36.Lxg6 
De7 37.Dxe7 Kg8 38.Df7+ Kh8 
39.Dh7# 1-0 Et stilrent posisjonsparti.

August Berntsen-Øybø (1684)
Odin Heier (1707)

NM Oslo, runde 8

Landsturneringen 2015 - Kadett

1 August Berntsen-Øybø 1911 1684 7 1/2

2 Andreas Fossan Stavanger 1813 6

3 Eivind Bruaset Trondheim 1563 5 1/2

4 Aleksander Lindbøl 1911 1618 5 1/2

5 Ulrik Olsen OSS 1829 5 1/2

6 Sigve Sundsbø Elefantene 1550 5

7 Odin Nikolai Heier 1911 1707 5

8 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 1535 5

9 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1649 5

10 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1605 5

(20 deltakere)
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Norgesmesterskapet i lynsjakk
Tradisjonen tro gikk NM i lynsjakk av stabelen 
kvelden før den avsluttende runden i 
Landsturneringen. Tidspunktet medfører at de 
som kjemper om medaljer i hovedturneringen, 
som regel bortprioriterer lynsjakken. Desto 
mer populært er tilbudet for de som kanskje 
føler at de er blitt snytt for en topplassering i 
langsjakken og nå skal revansjere seg.

Uansett beveggrunner samlet årets mesterskap 
hele 382 deltakere til start. Klasseinndelingen er 
stort sett den samme som i hovedturneringen, 
med det unntaket at gruppene Mester og Elite 
er slått sammen.

Arrangementet forløp for det meste knirkefritt 
og de mange dommerne sørget for god 
framdrift i de enkelte klasser. Det ble kåret 
seks norgesmestere og fem klassevinnere.

MESTER (38 SPILLERE)
1. Leif E. Johannessen, OSS
2. Sebastian Mihajlov, OSS
3. Simen Agdestein, OSS

KLASSE 1 (31 SPILLERE)
1. Espen Thorstensen, Kongsvinger
2. Cornelius Kvendseth, Nordstrand

3. Rune Hansen, Caissa

KLASSE 2 (62 SPILLERE)
1. Alseit Kizatbay, Stavanger

2. Benjamin Fossan, Stavanger
3. Vegard Simensen, Kristiansund

KLASSE 3 (48 SPILLERE)
1. Emir Cerkezovic, Lillehammer
2. Jan Margido Svensen, Molde

3. Lars Erik Brobakken, Lillehammer

KLASSE 4 (48 SPILLERE)
1. Dag E. B. Nord, Nittedal

2. Bjørn Robert Unhjem, Molde
3. Martin Bø, Follo

KLASSE 5 (33 SPILLERE)
1. Idar Evenstad, Harstad

2. Syver Agdestein, Asker
3. Odd Morten Øvereng, Stjørdal

SENIOR (21 SPILLERE)
1. Tor A. Hauge, SK 1911

2. Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
3. Ole Chr. Moen, OSS

JUNIOR (18 SPILLERE)
1. Johannes Haug, Nordstrand

2. Benjamin Haldorsen, Bergens
3. Monika Machlik, Tromsø

KADETT (20 SPILLERE)
1. Eskil E. Grønn, OSS

2. Endre Machlik, Tromsø
3. Petter Wadstensvik, Kristiansund

LILLEPUTT (20 SPILLERE)
1. Isak Sjøberg, Nordstrand

2. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand
3. Abyl Kizatbay, Stavanger

MINIPUTT (40 SPILLERE)
1. Afras Mansoor, Søråshøgda

2. Ole-Christian Bakken Kran, OSS
3. David Nesse, Sandnes

Topp tre i Mester: Klubbkameratene Sebastian Mihajlov, 
Leif E. Johannessen og Simen Agdestein.

NM i Oslo
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J´adoube!

Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt

TWITTERsilje lægdene @siljelgdene 1. sept.

Burde ikke Magnus ha rokadert?

- Silje Lægdene heller brann på bålet i 
debatten om Berlinvariantens levedyktighet.

«Neeeii!!! Bukka dama. Enda 

godt jeg har pokerfjes, kanskje 

han ikke merker noe.»

«Tra-la-la. Jeg vinner partiet med stoisk ro, så rekker jeg operaen klokka to.» We´re only chess players. It´s much more 
responsibility being a bus driver.

- Få vet om Topalovs fortid som bussjåfør i 
Sofias bakgater.

” 
 I tillegg til matt i 80, har hvit flere andre 
muligheter til å vinne.  

-  Hans Olav Lahlum - regner raskere enn sin 
egen skygge.

My opponent left a glass of whisky «en prise» 
and I took it «en passant».  

-  Henry Blackburne (1841-1924)

Jan Gustafsson  @GMJanGustafsson 25. aug

Time control vs Magnus Carlsen: 1-1

- Endelig har Magnus fått verdig motstand.

«For siste gang: Partiet ditt er ikke 

gyldig betalingsmiddel uansett hvor 

godt du spilte.»

Einar Gausel   @EinarGausel  19. juni

We need a miracle - good thing they´re playing 
in a monastery.

- Selv ikke høyere makter kunne forhindre 
Carlsen-tap mot Anand. 
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Sjakkuttrykk i dagligtalen
En god del ord og uttrykk har funnet veien fra sjakkspillet og inn i dagligtalen. I de fleste 

tilfeller handler det om situasjoner som er overført fra sjakken til livet ellers.

Den som klarer å holde noe eller noen i sjakk, 
har utvilsomt kontroll, uavhengig av om det 
er på sjakkbrettet eller i livet ellers. Kontroll 
er i hvert fall assosiasjonen som ligger bak 
setninger som «Europa holder børsen i sjakk» 
eller «løpebiller holder skadedyr og ugras i 
sjakk». Vendinga å holde i sjakk brukes gjerne 
i overført betydning og betyr å «holde under 
kontroll» eller «holde i age».

Man kan også bli satt sjakkmatt i det virkelige 
liv. Da er man ikke død som kongen, men i en 
håpløs situasjon. Fullt så ille er det ikke å bli matt 
i den virkelige verden hvor betydningen er noe 
svakere. For matte mennesker er ikke døde, men 
kraftløse, svake, medtatte eller slappe, matte 
farger er svake og dempede. Mange mener det 
negative uttrykket stammer fra sjakkens verden, 
for det handler om tilstander som er dårligere 
enn en skulle ønske. I noen dialekter er for øvrig 
ordet sjak(k) belagt med betydningen «være 
ved dårlig helse» (som Atle Grønn skriver om i 
sjakkspalten sin i Dag og tid den 14.10.2014), 
men det synes uklart om spillet eller annet 
ordstoff er opphavet til uttrykket.

Selve sjakktrekket har også fått sin plass i 
dagligtalen. Om noe ikke akkurat var noe 
sjakktrekk eller i positiv forstand litt av et 
sjakktrekk, så vet alle hva som menes. Denne 
kombinasjonen av ord har flere tusen treff 
på Google, og ingen av dem handler om 
sjakk. Norsk Ordbok oppgir veldig presist 
den overførte betydningen «taktisk, nøye 
gjennomtenkt handling» for sjakktrekk som 
gjøres utenfor sjakkens sfære.

Et viktig sjakktrekk står også oppført med 
en overført betydning i ordbøkene: rokaden. 
Rokadetrekket som egentlig betyr «trekk med 
tårnet» (se sjakkspråkspalte i nr. 2/2007), 
innebærer at to brikker flyttes samtidig. Veien til 
den generelle betydningen «bytte om (på)» er 
kort, og da utenriksministeren i september 2012 
ble helseminister samtidig med at helseminsteren 

ble forsvarsminister og forsvarsministeren 
utenriksminister, skrev flere aviser at Stoltenberg 
rokerte i regjeringen. (Andre snakket om 
stolleken på Titanic, men det er en annen skål.)

Taktikkeri kan uansett sies å være en del av 
både sjakk og politikk. Og tysk har lyktes med 
å få både remis og det vanskeligere bildet 
patt inn i dagligtalen. Da verken Labour eller 
The Concervative lyktes med å få flertall i 
parlamentet i 2010 og Storbritannia måtte få 
sin første koalisjonsregering på 36 år, oppsto 
et hung parliament. Flere tyske aviser skrev 
om patt i parlamentet: En situasjon uten 
vinnere som er vanskelig å komme ut av. Og 
det er også rørende å høre om fotballkamper 
som ender med remis på tysk. Overført fra 
sjakkspillet handler det da om uavgjort, og det 
kan jo som kjent også en fotballkamp bli. Så 
1-0 til sjakken mot fotballen her.

Heller ikke sjakkbrikkene slipper alltid unna 
andre betydninger. I disse tilfellene kan ikke 
sjakkspillet ta på seg æren for ordene tårn, 
bonde, konge eller dronning, for vi må nok 
innrømme å ha hentet ordene fra andre 
steder og områder i livet. Det samme gjelder 
også for gammelfransk pëon som betydde 
«fotgjenger». Selv om dette er opphavet til 
pawn, er det sannsynlig at det er sjakkspillet 
som har æren for at pawn i dag også kan bety 
«noen som er manipulert av andre». 

Det sier ganske mye om sjakkens betydning i tid 
og rom at den har fått overført såpass mange 
uttrykk til dagligtalen i flere språk. For det krever 
sitt spill og en viss utholdenhet i språklig forstand 
å få såpass mange uttrykk inn i ordbøkene.

av Victor Hansen 

Sjakkspråk

victor@vanhansen.info

«Om noe ikke akkurat var noe sjakktrekk eller i positiv forstand litt av et sjakktrekk, så vet alle hva som menes. »

Kilder: Bokmålsordboka, Norsk Ordbok, Duden Deutsches 
Universalwörterbuch, Oxford English Dictionary
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Kombinasjoner fra Landsturneringen

Du trekker

XIIIIIIIIY
9-+-+rtrk+0
9zppwqn+pzpp0
9-+p+-vl-+0
9+-zPp+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+P+LzPR+-0
9PvL-+-+PzP0
9tR-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

1. I en tilsynelatende rolig stilling 
smeller det rundt den svarte 

kongen. Hvordan fortsetter du 
med hvit?

XIIIIIIIIY
9-+-+rtrk+0
9zp-+-+pzp-0
9-+nwq-+-zp0
9+-tR-zpl+n0
9-+-zp-+-+0
9+-+P+NzP-0
9P+-vLPzPLzP0
9+-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

4. Her må det regnes langt! 
Etter en forsert sekvens 

kommer sluttpoenget i trekk 4. 

XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zp-wq-vlpzp-0
9-zp-+n+-zp0
9+-+L+Q+-0
9-+PvL-+-zP0
9zP-+-+-zP-0
9-zP-+-zP-+0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

2. Hvit står allerede bonde over 
og kan snappe med seg enda 
en bonde med Lxe6. I partiet 

gjorde han imidlertid kort 
prosess med et bedre trekk.

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+-+lvlpzpp0
9p+-zp-sn-+0
9+p+Pzp-+-0
9Psn-+P+-+0
9+L+-+N+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

6. Et overraskende trekk 
stiller en av svarts brikker i 

forlegenhet.



XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-tR-+ntr-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+L+P+0
9mk-zp-+-mK-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

5.Etter et langt og 
utmattende parti har hvit 

nettopp spilt 59.Kh4-g3. Var 
dette et gunstig felt for den 

hvite kongen?



XIIIIIIIIY
9r+-+ntrk+0
9+p+-vl-+p0
9p+lzp-+p+0
9wq-+-zpPzP-0
9-+-+P+-+0
9+PsN-vLL+-0
9-zPPwQ-+-+0
9+-mK-+-tRR0
xiiiiiiiiy

3. Hva er hvits mest effektive 
vei til seier? Hvis du vil ha et 

hint, foreslår vi å bla tilbake til 
side 9 i bladet…

 



Morten Bentsen, foto: privat
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Benjamin Fjellheim
, f oto: Arne-Birger Lund 

Nesten 3.000 partier ble spilt under årets 
NM-uke. Det sier seg selv at det ble gjort mange 

spektakulære trekk i løpet av turneringen. Vi takker Nordstrands 
Arne-Birger Lund som har hjulpet oss med å finne fram til seks 

utsøkte kombinasjoner fra seks forskjellige NM-klasser. 
Lykke til! Løsninger på side 61.

Tor Gulb

ra
nd

se
n,

 f
ot

o:
 E

sp
en

 Lø
ken

IM
 Aryan Tari



Nsb #3/201534

Sjakkens skikk og bruk
De siste årene har medlemstallet til sjakkforbundet økt kolossalt, og sjakkinteressen har 
eksplodert. Med så mange nye spillere som ikke har vært lenge i miljøet, kan det være 
vanskelig å vite hvordan og hvorfor i sjakkturneringer. 

av Kristoffer Gressli

Hva gjør jeg hvis motstanderen spiller på 
tiden i en stilling som er død remis? Eller hva 
om han eller hun knasker potetgull mens jeg 
tenker? FIDEs regler for sjakk dekker ikke alle 
eventualiteter som måtte oppstå. Sunn fornuft 
kombinert med god sportsånd burde være 
tilstrekkelig, men i kampens hete er det ikke 
alltid like lett å holde hodet kaldt. 

Det kan være forskjellige meninger om hva som 
er sunn fornuft. Tvister kan oppstå, og derfor er 
det viktig å kunne reglene. Denne artikkelen vil 
ta for seg regler og etikette ved sjakkbrettet, og 
særlig peke på tvilstilfellene. Det er henvist til de 
relevante paragrafene i FIDEs lover underveis i 
artikkelen. Disse kan finnes i norsk oversettelse 
på sjakkforbundets nettsider.

De fleste av skikk og bruk-reglene dreier seg 
om bestemmelsene som sier at spillerne ikke 
skal gjøre noe som vil bringe sjakkspillet i vanry 
(§ 11.1), samt at det er forbudt å forstyrre eller 
plage motstanderen (§ 11.5). 

FØR PARTIET
Det er ditt ansvar som spiller å kunne sjak-
kreglene. Men du kan også spørre turnering-
slederen om alt som har med FIDEs regler 
å gjøre (§ 11.9). Et berømt eksempel er 
kandidatfinalen mellom Korchnoi og Kar-
pov i 1974 (som viste seg å bli en uoffisiell 
VM-finale ettersom Fischer aldri møtte opp 
for å forsvare tittelen sin i 1975 - red.anm.) 
hvor Korchnoi har et tårn som er truet og 
blir usikker. Han spør turneringslederen om 
han har lov til å rokere. Turneringslederen 

svarer ja og to trekk senere gir Karpov opp. 
Moralen er: Spør hvis du er usikker. Er det 
noe turneringslederen ikke skal svare på, så 
vil han si det!

Sjekk at brikkene står riktig!
Hvis brikkene står feil, skal det i langsjakk 
spilles nytt parti (§ 7.2). I lyn- og hurtigsjakk 
fortsetter imidlertid partiet. Da er det lov å bytte 
om brikkene som stod feilplassert helt til det er 
gått ti trekk. Etter dette skal partiet fortsette. 
Står kongen feil, mister du muligheten til 
rokade. Står et tårn feil, mister du mulighet til 
å rokere med dette tårnet (§ A4). 

Hilse på motstanderen
Det er god skikk og bruk å håndhilse på 
motstanderen før partiet starter. Man slenger 
også gjerne på et «lykke til», selv om man 
egentlig ikke mener det. 

Vær forsiktig med hva du sier til motstanderen 
før partiet. Det finnes mange ting som kan sette 
ut motstanderen. Spesielt skal du være varsom 
med å si negative ting eller være uhøflig. Du 
skal ikke forsøke å psyke ut motstanderen ved 
for eksempel å si «jeg vet hva du spiller og 
har noe spesielt forberedt». Dette er dårlig 
sportsånd og rammes også av bestemmelsen 
om ikke å forstyrre eller plage motstanderen. 

Avtale remis
Å avtale remis før et parti er dårlig sportsånd 
og bør ikke forekomme. Enkelte turneringer 
har regler mot dette, men det er ingen spesifikk 
regel i FIDEs sjakkregler som forbyr det. 

Skru av mobiltelefonen
Skru mobiltelefonen helt av når du går inn i et 
sjakklokale. Uansett om du spiller eller ikke. Hvis 
din telefon lager lyd mens turneringen foregår er 
det ikke bare flaut; som spiller taper du partiet 
sporenstreks. Internasjonalt kan det være enda 
strengere regler for dette. Noen arrangører 
forbyr enhver form for mobiltelefon i spillelokalet! 

Kristoffer Gressli (32)
• driver nyhetssiden Sjakknytt.no• styremedlem i SK Kampen• glad i romantisk sjakk og 1. f4• turneringsarrangør og 
sjakkdommer in spe
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UNDER PARTIET
Generelt skal du ikke gjør noe som kan 
forstyrre motstanderen (eller sidemenn). Dette 
er subjektivt. Noen vil kanskje reagere på at du 
slår hardt på klokka eller klikker med pennen 
unødvendig mye. En god regel da er at den 
som blir forstyrret, har rett. Blir du forstyrret 
av noe, bør du på din tid høflig forklare dette 
til motspilleren. Ved tvister er det alltid en god 
idé å tilkalle turneringslederen.

Ønsker du å tilkalle turneringslederen skal du 
i tilfeller som har med tvister å gjøre, stoppe 
klokken. Hvis du, som Korchnoi, derimot lurer 
på noe som har med regler å gjøre, skal du la 
klokken gå. Et urimelig krav (f.eks et feilaktig 
remiskrav), vil som regel bli straffet ved at 
motstanderen gis ekstra tid. 

Rørt er ført
Det er ingen vei utenom. Har du rørt en brikke, 
må den flyttes såfremt det er et lovlig trekk. 
Har du rørt motstanderens brikke, må den slås 
hvis du kan slå den. I sjakkreglene heter det 
at brikken skal flyttes hvis du har til hensikt å 
gjøre et trekk (§ 4.3), men i nesten alle tilfeller 
tolkes dette som at rørt er ført.  Hvis du bare 
skal rette på brikken, sier du «J’adoube» som 
betyr jeg retter. 

Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge du 
rører brikkene i når du gjennomfører et slag: 
Om du først plukker opp motstanderens 

brikke og så flytter din til samme sted, eller om 
du flytter din brikke dit motstanderens brikke 
står og så plukker opp brikken du slår. 

Det er lov å bli usikker og sette brikken ned 
igjen og tenke videre. Det er også lov å bli 
usikker på hvilken brikke du skal slå med når 
du har tatt i en av motstanderens brikker. Men 
om du jevnlig blir usikker og plukker opp en 
brikke fra brettet for så å vente 30 sekunder 
med å slå, kan dette oppleves forstyrrende for 
motstanderen. Og husk at rørt er ført, selv om 
du setter ned brikken for å tenke mer.

Utføring av trekk og klokkebruk
All flytting av brikker skal skje med én hånd, 
og du skal trykke på klokken med samme hånd 
som du flyttet brikken med (§ 4.1 og § 6.2b). 
Merk at ettersom du skal trykke på klokken 
med samme hånd, betyr det at du ikke har lov 
til å trykke på klokken med en brikke.

Vi skiller mellom utført og fullført trekk. Et trekk 
er utført når du har sluppet brikken, men det er 
ikke fullført før du har trykket på klokken. Det 
er først når et trekk er fullført at man risikerer 
å tape partiet på grunn av ulovlig trekk. Det 
vil si at dersom du ikke har trykket på klokken 
og oppdager at du har gjort et ulovlig trekk, 
kan du gjøre det om. Men rørt brikke gjelder  
selvsagt fortsatt. 

I lyn- og hurtigsjakk taper du hvis du gjør 
ett ulovlig trekk (og motstanderen eller 
turneringsleder påpeker dette). I langsjakk 
taper du hvis du gjør ulovlig trekk to ganger, 
for eksempel lar kongen bli stående i sjakk. 
Merk deg da at hvis motstanderen fysisk slår 
ut din konge, er det han eller hun som teknisk 
sett har gjort et ulovlig trekk. 

Når et trekk er utført, har motspilleren lov 
til å begynne sitt trekk. Du har altså lov til å 
begynne å gjøre ditt trekk når motstanderen 
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Eks-verdensmester Mikhail Tal -  
alle sjakkdommeres mareritt.

«Det er god skikk og bruk å håndhilse på motstanderen før partiet starter. Man slenger også gjerne på et lykke til, selv om man egentlig ikke mener det.»



Nsb #3/201536

har sluppet brikken (§ 1.1). Du skal likevel la 
motstanderen få trykke på klokken, samme 
hvor rask du er til å utføre ditt trekk (§ 6.2)!

Husk at rokade er et kongetrekk. Dersom 
du skal gjøre rokade, er det riktig å røre 
kongen først. Hvis du rører tårnet først, kan 
motstanderen kreve at du kun flytter tårnet!

Når man bruker klokke, skal den behandles 
ordentlig. Det betyr at det ikke er lov til å slå 
hardt på sjakkuret (§ 6.2c) eller løfte på det. 

Notering
I langsjakk er det noteringsplikt, i hurtigsjakk 
og lynsjakk er det ikke det. Trekket skal 
noteres etter at det er gjort (med unntak av 
ved remiskrav, se avsnittet «remiskrav»).

På noteringsskjemaet skal du kun notere trekk, 
tidsforbruk og remistilbud. Kommentarer eller 
tegnsetting som ? eller !! er ikke lov under 
partiets gang. 

Hvis du spiller en turnering uten ekstra tid per 
trekk, kan du slutte å notere når du har mindre 
enn fem minutter igjen på klokka (§ 8.4). 
Men straks tidskontrollen er overstått, skal du 

ajourføre noteringsskjemaet på egen tid, altså 
før du gjør ditt neste trekk. Ofte er det derfor 
enklere å notere gjennom hele tidsnøden hvis 
du får ekstra tid etter 40 trekk. 

Hvis du har notert feil og trenger å korrigere 
noteringsskjemaet, skal du gjøre dette på 
egen tid av to grunner: Det er ditt ansvar 
at noteringsskjemaet er korrekt (§ 8.1) 
og du skal ikke forstyrre motstanderen (§ 
11.5), hvilket lån av noteringsskjema på 
motstanderens tid kan gjøre.

Prating under partiet
Strengt tatt er det bare to grunner til å prate med 
motstanderen under partiet: Du skal påpeke 
noe (for eksempel at motstanderen gjør noe 
du reagerer på) eller du skal formidle tilbud. 
Ellers bør du ikke prate med motstanderen. 
Dette inkluderer også det å si «sjakk», da det 
kan forstyrre motstanderen. Det er altså ingen 
regel som sier at du må si «sjakk». Hvis du 
absolutt må prate, skal du alltid sørge for å 
gjøre det på egen tid! Unntaket er remistilbud 
(se avsnittet «remistilbud»).

Selv om du kjenner personen du spiller mot 
godt, er det dårlig etikette å prate underveis 

i partiet. Dere har 
sannsynligvis et 
parti på begge 
sider av dere, og 
deres prating kan 
forstyrre flere enn 
bare dere to.

Du skal heller ikke 
prate med andre 
som kommer 
til bordet under 
partiets gang. 

Husk at når du 
er ferdig med 
partiet, kan det 
være andre som 
spiller rundt deg. 
Analysering av 
partiet skal derfor 
skje i et annet 
rom enn der hvor 
turneringen pågår.Ill
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Akking, offing, sukking og stønn bør holdes 
til et minimum – både under og etter partiet. 
Dette kan forstyrre og forvirre motstanderen. 
Det å prøve og lure motstanderen ved å 
«filme» oppgitthet når du har satt opp en felle, 
er dårlig sportsånd. 

Forlate brettet 
Det er helt greit å ta seg en tur på toalettet eller to 
i løpet av partiet. Men gjør det på motstanderens 
tid. Generelt skal du aldri forlate brettet når det 
er din tur. Hvis du likevel må gjøre det, er det god 
skikk å forklare grunnen for motstanderen. 

Når du forlater bordet på motstanderens 
tid, bør du ikke ta med deg veske, jakke, 
mobiltelefon, lommebok mv. Dette fordi det 
kan forstyrre motstanderen som kan begynne 
å lure på om du jukser, og hvorfor du tar med 
deg hele garderoben på do (§ 11.5).

Vær også forsiktig med å prate med andre når 
du er borte fra brettet. Motstanderen kan tro 
at du prater om partiet, noe som kan virke 
forstyrrende (§ 11.5).

Mat og drikke
Det står ingenting spesifikt om mat og drikke i 
FIDEs regler for sjakk. Som vanlig blir det da et 
spørsmål om det strider mot § 11.5. Uansett er 
det god skikk å spise på egen tid – knasker du 
nøtter og gulrøtter kan det fort bli mye lyder. 
Man kan også tenke på hva man spiser rent 
odørmessig. Under et sjakkparti er kanskje 
ikke brødskive med makrell i tomat det mest 
sympatiske å putte i seg. 

Rette opp brikker
Brikker som velter, faller på gulvet eller lignende 
skal rettes opp på egen tid. Det er faktisk ikke 
lov å rette brikker på motstanderens tid (§ 
6.2d)! Spesielt i lynsjakk syndes det mye her 
når man får dårlig tid – også på toppnivå. I 
klubbsjakk er det vanlig å slå på klokken slik 
at motstanderen retter på egen tid, men dette 
er problematisk hvis man får tilleggstid. God 
skikk og bruk: Flytt brikker ordentlig og sørg 
for at du har brikkene solid plantet i ruten før 
du trykker på klokken!

Hvis du river ned en brikke og den forsvinner 
langt inn under bordet og beina på andre 

spillere, må ikke brikken erstattes med 
nøyaktig samme brikke. Hvis du for eksempel 
er i tidsnød og springeren forsvinner på gulvet, 
kan du gripe en annen springer med samme 
farge og plassere den på samme felt. 

Bondeforvandling
Ved bondeforvandling bør du vite at du har lov 
til å stoppe klokka når du leter etter brikken du 
skal forvandle til. Dette er spesielt kjekt å vite 
når du er i tidsnød. 

Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge du 
gjør bondeforvandlingen i, dvs. om du går inn  
med bonden og så bytter den ut med dronning, 
eller om du setter inn dronningen først. NB! 
Hvis du derimot flytter bonden til åttenderaden 
og trykker på klokken uten å erstatte den med 
en offiser, er det et ulovlig trekk. Da må du 
automatisk forvandle til dronning i langsjakk 
(§ 7.5a). I lyn- og hurtigsjakk kan du dømmes 
til tap. 

Merk også at kafésjakk-varianten med å snu et 
tårn på hodet, som skal signalisere dronning, kan 
være problematisk. Strengt tatt er det da fortsatt 
et tårn og noen kan finne på å reagere på dette. 
Bruk derfor alternativet over: stopp klokken, finn  
en dronning og sett i gang spillet igjen. 

Hvis du gjør en bondeforvandling og tar i en 
dronning utenfor brettet, men ombestemmer 
deg og vil sette inn springer i stedet, er det 
lov. Rørt brikke gjelder bare for brikker som er 
i spill, og brikken du forvandler til er ikke i spill 
før etter at den er satt ned og sluppet. 

Bryte inn i et annet parti
I alle partier du ikke spiller, er du å anse som 
tilskuer. Som tilskuer skal du aldri bryte inn i et 
parti. Dersom du ser noe ureglementert, kan 
du tilkalle turneringslederen og informere om 
hva som har skjedd. 

«Under et sjakkparti er kanskje ikke brødskive med makrell i tomat det mest sympatiske å putte i seg.»
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AVSLUTNING/ETTER PARTIET
Remistilbud
Et remistilbud skjer ved at du utfører et 
trekk og samtidig sier «jeg tilbyr remis». Et 
remistilbud kan ikke trekkes tilbake. Har du 
tilbudt remis gjelder dette til motstanderen 
enten har akseptert eller avslått, selv om du 
ser at du kan sette sjakk matt i ett trekk. 

Et remistilbud kan avslås enten ved at spilleren  
simpelthen utfører sitt neste trekk, eller ved at 
han eller hun muntlig avslår ved å si noe a´la 
«nei», «jeg vil spille litt til» eller lignende.

I tidsnød er det ikke uvanlig å tilby remis hvis 
man står materielt over, men har mye dårligere 
tid enn sin motstander. Da er det god sportsånd 
å akseptere, men ingenting i reglene sier at du 
er nødt til å akseptere.

Det er ikke god kutyme å tilby remis flere 
ganger på rad. Har man tilbudt remis én 
gang og motstanderen har avslått, lar man 
det være opp til motstanderen å tilby neste 
gang. Det kan også være forstyrrende for 
motstanderen om han eller hun til stadighet 
blir plaget av remistilbud.

Remiskrav
Det er forskjell på remistilbud og remiskrav. 
Man kan kreve remis ved trekkgjentakelse eller  
i henhold til 50-trekksregelen. 

Remis ved trekkgjentakelse er misvisende, det 
er samme stilling som skal være i ferd med å 
oppstå for tredje gang. Det kan skje med 10 
trekks mellomrom. Men ved samme stilling skal 
man ha samme trekkmuligheter. Det betyr at 
hvis det var mulig å slå en passant første gang 
en stilling oppstod, er det ikke samme stilling 
når den er i ferd med å oppstå  for tredje gang. 
Dermed kan det heller ikke kreves remis. 

50-trekksregelen sier at dersom en bonde ikke 
har vært flyttet eller en brikke slått i løpet av 

50 trekk, kan det kreves remis. Denne regelen 
har sin praktiske anvendelse i sluttspill, for 
eksempel springer og løper mot konge. 

Remiskrav gjøres på den måten at spilleren 
skriver ned trekket han eller hun har tenkt til 
å gjøre, på noteringsskjemaet. Trekket utføres 
ikke og  det er også viktig ikke å røre noen 
brikker. Har du rørt en brikke, må du flytte 
brikken og kan dermed ikke kreve remis! Etter 
at du har skrevet trekket på noteringsskjemaet, 
tilkaller du turneringslederen. Du forteller at 
du har til hensikt å gjøre trekket som du har 
skrevet ned og at du samtidig krever remis. 

Har du krevd remis på feilaktig grunnlag, er 
straffen at motstanderen tildeles ekstra tid. 

Gledesutbrudd
Jubelrop og lignende bør ikke forekomme. Det 
er sårt nok å tape i sjakk om ikke motstanderen 
skal juble også. Men du kan gjerne skryte til 
venner og familie i etterkant! 

Tap på tid
I sjakkreglene er det et tillegg (G) for såkalt 
hurtigavslutning. I norske turneringer gjelder 
dette tillegget med mindre det er spesifisert at det 
ikke gjelder (RUs uttalelse 1/7-2014). Ifølge disse 
reglene kan man kreve remis hvis man mener at 
stillingen er teoretisk remis og at motstanderen 
kun spiller på tiden. Et eksempel er springer mot 
springer uten bønder hvor én av spillerne insisterer 
på å spille videre. Det er en stilling som er mulig å 
tape, men hvor man skal spille forferdelig dårlig. 
Turneringslederen kan da dømme partiet til remis, 
utsette avgjørelsen  til tiden er gått ut eller avvise 
kravet. Merk at i internasjonale turneringer brukes 
ikke dette tillegget med mindre det er spesifisert.

Hvis motstanderen har tapt på tid, skal du stoppe 
klokken og gi beskjed om det. Om begge har 
gått ut på tid, er det den første som gikk ut på tid 
som taper  (hvis sjakkuret viser dette). 

Hvis det ikke er tilstrekkelig materiell igjen på 
brettet til å sette sjakk matt, er partiet remis 
selv om en av spillerne går ut på tid. Vær 
imidlertid obs på at her dømmes det som om 
den ene spiller så godt som mulig og den andre 
så dårlig som mulig. Hvis det er en teoretisk 
mulighet for matt, så taper man partiet. Med 

«Det er altså ingen regel som sier at du 

må si sjakk. Hvis du absolutt må prate, skal 

du alltid sørge for å gjøre det på egen tid!»



andre ord er stillingen med kun springer mot 
springer altså tapt hvis tiden går ut.

Partiet er ferdig når...
...man rekker fram hånden. Det er et tegn på at 
man gir opp – eller aksepterer et remistilbud. 
IKKE rekk fram hånden hvis du tilbyr remis. 
Vent til motstanderen har akseptert ellers kan 
det misforstås. 

...en spiller er sjakk matt, patt, har akseptert 
remis, gitt opp eller påpekt tap på tid. Da er partiet 
umiddelbart ferdig. Hvis matt oppstår på brettet 
før motstanderen har påpekt at man har tapt på 
tid, går matt foran tid. Hvis patt skjer på brettet 
og spilleren deretter gir opp, går det som skjedde 
først foran. Tilsvarende går tap på tid foran matt 
hvis tidsoverskridelsen påpekes før matt. 

Når partiet er ferdig
Når partiet er over, så takker man for kampen 
ved å ta hverandre i hendene. Det er god 
skikk og bruk å rose motspilleren framfor 

å skylde på eget dårlig spill. Spesielt er det 
dårlig sportsånd å si at man spilte dårlig når 
man vant partiet. 

Pass også på å stille opp brikkene etter deg! 
Alltid. 

Analyser i etterkant
Hvis du taper er det helt greit å si nei til å gå 
gjennom partiet, men det er alltid lærerikt å gå 
gjennom partiene i etterkant og det bør gjøres. 
Hvis du vinner er det god skikk å si ja til å gå 
gjennom partiet hvis motstanderen spør om dette. 
Det er lov å si nei, men alltid på en høflig måte! 

Lykke til i neste parti!

            
            

            Ny nettbutikk med gode tilbud på alt  
      du og din klubb har behov for! 

                                             Kontakt oss for et godt tilbud: kontakt@brettspill.no 
                                             Følg oss på facebook, www.facebook.com/sjakkmani    
                    www.sjakkmani.no

«Akking, offing, sukking og stønn bør 
holdes til et minimum – både under og 

etter partiet.»
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Mønstergjenkjenning
Få kjenner sine klassikere som Magnus Carlsen. Det forenkler beslutningsprosessen og gir 

større selvtillit om avgjørelsene hvis man kan stå på skuldrene til tidligere storheter.

Hvis jeg har sett lenger enn andre, er det fordi 
jeg har stått på kjempers skuldre, sa Isaac 
Newton. Det sier seg selv at det er lettere å 
treffe sikre beslutninger dersom man kan 
støtte seg på en autoritet. 

Sjakk er et komplekst spill, men ofte ser man 
at de samme temaene går igjen. Lær deg disse 
typiske teknikkene og metodene. Hvis du ser 
en ny ide som du tror har overføringsverdi 
til dine egne partier, skriv den ned eller lagre 
den i en database. På denne måten kan du 
langsomt, men sikkert bygge deg opp ditt eget 
arsenal av typiske mønstre. 

Vi skal se et berømt parti hvor Magnus brukte 
en av Kasparovs ideer.

XIIIIIIIIY
9-+q+rvlk+0
9+-zpl+pzp-0
9-+nzp-sn-zp0
9+p+-zp-+-0
9-+-zPP+-sN0
9+LzP-+-sN-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

En normal stilling i Spansk. Det naturlige 
ville nå være 18.Shf5, men etter 18…exd4 
begynner hvits sentrum å vakle. I stedet spilte 
Magnus et overraskende trekk. 

18.Sg6! Hvit utnytter en taktisk nyanse 
i stillingen til å sikre seg en varig fordel, 
nemlig løperparet. Løperen på f8 så kanskje 
ikke imponerende ut for øyeblikket, men 
uten svartfelteren mister svart fotfeste. Alle 
spennende motstøt i sentrum fratas sin kraft.  

18…Sa5 19.Sxf8 Txf8 20.Lc2 Te8 
XIIIIIIIIY
9-+q+r+k+0
9+-zpl+pzp-0
9-+-zp-sn-zp0
9snp+-zp-+-0
9-+-zPP+-+0
9+-zP-+-sN-0
9-zPL+-zPPzP0
9+-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

21.f4! Savnet av svartfelteren begynner å bli 
merkbart. Fra nå av er det enveiskjøring.

21...Lg4 22.Dd3 exf4 23.Lxf4 Sc4 
24.Lc1 c5 

XIIIIIIIIY
9-+q+r+k+0
9+-+-+pzp-0
9-+-zp-sn-zp0
9+pzp-+-+-0
9-+nzPP+l+0
9+-zPQ+-sN-0
9-zPL+-+PzP0
9+-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

25.Tf1 Typisk Magnus. Det er flere fristende 
muligheter, men nordmannen vil ha alle 
offiserene i aktivitet.

Magnus Carlsen
Veselin Topalov

Nanjing, 2010

Foto: Mads Støstad, NRK

Magnus’ sjakkskole

«You should keep in mind no names, nor 

numbers, nor isolated incidents, not even 

results, but only methods ... The method 

produces numerous results; a few of these 

will remain in our memory, and as long as 

they remain few, they are useful to illustrate 

and to keep alive the rules which order a 

thousand results.»

- Emanuel Lasker (i «The Manual of Chess»)
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25...cxd4 26.cxd4 Dd8 27.h3 Le6 28.b3 
Da5 29.Kh2! Uten sjakken på e1 truer hvit 
nå slag på f6 og deretter på c4. Umiddelbart 
29.bxc4 Lxc4 fulgt av …Lxf1 var ikke så klart.

29...Sh7 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+-+pzpn0
9-+-zpl+-zp0
9wqp+-+-+-0
9-+nzPP+-+0
9+P+Q+-sNP0
9-+L+-+PmK0
9+-vL-+R+-0
xiiiiiiiiy

30.e5! Endelig kommer bruddet som har 
ligget i luften i lang tid. 

30…g6 Eller 30...Sf8 31.Sh5 og svart er 
sjanseløs.

31.d5! Både det prosaiske 31.Lxh6 og 
31.Se4 vant, men Magnus velger det peneste.

31...Sxe5 32.dxe6 Topalov ville ikke se 
32.dxe6 Sxd3 33.exf7+ Kf8 34.Lxh6+ Ke7 
35.fxe8D+ Kxe8 36.Lxd3 da også springeren 
faller etter innslag på g6. 1–0

Hvor hentet Magnus inspirasjonen fra? Sjekk 
følgende parti:

XIIIIIIIIY
9r+-+rvlk+0
9+lzpq+pzp-0
9p+nzp-sn-zp0
9+p+-zp-+-0
9P+-+P+-sN0
9+-zPP+-+-0
9LzP-sN-zPPzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

14.Sg6! Sett det før? Igjen er springeren tabu.

Etter 14…Se7 15.Sxf8 Kxf8 16.f3! 
kunne Kasparov i ro og mak bygge opp 
stillingen sin og forberede bruddet d3-d4 i 
sentrum. Igjen er svart fratatt all dynamikk. 
Hvit behøver ikke lenger å bekymre seg for 
motstøtet …d5 som ofte er svarts trumfkort i 
disse stillingene. Uten svartfelteren vil nemlig 
...d5-bruddet svekke e5- og c5-punktene i 
svarts stilling for mye.

Det er interessant å dykke enda dypere. 
Kasparov var til stede ett år tidligere da det 
følgende partiet ble spilt:

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+pwq-vlpzp-0
9p+-zplsn-zp0
9sn-+-zp-+-0
9-+-+P+-sN0
9+LsN-vL-+-0
9PzPP+QzPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Denne gangen er det ikke en Spansk, men en 
Siciliansk. Temaet er likevel umiskjennelig likt.

14.Sg6! Igjen var 14.Sf5 et aktuelt 
alternativ, men Anand velger i stedet å 
eliminere svarts løper.

Etter 14...Sxb3 (svakere er 14...fxg6 
15.Lxe6+) 15.Sxe7+ Dxe7 16.axb3 
Tac8 17.Dd3 Tfd8 18.Lb6 Td7 var d6-
bonden fratatt sin viktigste forsvarer. Anand 
fortsatte med å vinne partiet.

Men ikke la deg tynge ned av autoritetene! 
Husk professoren som på sine eldre dager sa at 
hvis han ikke hadde sett like langt som andre, 
var det fordi kjemper hadde stått på skuldrene 
hans. Bevar kreativiteten i spillet ditt.

Garry Kasparov
Nigel Short

London-VM (parti 3), 1993

Viswanathan Anand
Vasilios Kotronias

Manila OL, 1992







Magnus’ sjakkskole
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Nordmenn i hardt vær
Norway Chess gikk av stabelen i juni som den første av tre eliteturneringer i Grand Chess 
Tour. På startstreken stod denne gangen ikke èn, men to nordmenn. Simen Agdestein bevitnet 
begivenhetene «ringside» som ekspertkommentator for TV2 og formidler sine inntrykk.

«Hva har Norway Chess betydd?» ble jeg 
spurt om på den siste TV2-sendingen fra 
Stavanger. «Den har betydd kjempemye for 
meg i hvert fall» var det første som falt meg 
inn. Det var en opplevelse å følge partiene 
som TV-kommentator.  Jeg følte jeg satt midt 
i smørøyet. Hadde jeg ikke sittet der selv, så 
hadde jeg sittet og sett på sendingene. 

Jeg er sjeleglad for at jeg ikke vant 
kvalifiseringsturneringen og den ene «wildcard-
plassen». I fjor var det hurtigsjakkmatch over 
seks partier mellom Jon Ludvig Hammer og meg 
der vinneren fikk den siste plassen i Norway 
Chess. Jeg vet ikke hva som har skjedd med meg 
på mine eldre dager, men jeg må innrømme at 
jeg var kjempenervøs bare foran den. 

Det legger et veldig press på en at alt 
plutselig blir TV-overført. Jeg hadde masse 

skrekkscenarier om totalt havari og at jeg 
skulle tape alle partiene. Utrolig nok vant jeg 
matchen, og jeg kan skrive under på at jeg 
kjente presset fram mot Norway Chess også.  
Jeg sov knapt før den innledende lynsjakken 
og spilte deretter, som en dass. 

Etter en like elendig påfølgende natt, berget 
jeg remis med svart mot Levon Aronian i første 
runde - eller, mer presist, Aronian berget remis 
mot meg – og dermed var den psykologiske 
barrieren brutt. Jeg kunne endelig slappe av og 
fokusere på det man skal fokusere på, nemlig 
det sportslige med åpningsforberedelser og så 
videre. Det er krevende nok det også, for all 
del, men det psykologiske aspektet rundt dette 
er enormt viktig. 

Jon Ludvig fikk kjenne på dette i den første  
utgaven av Norway Chess i 2013 der han 

Stavanger
av Simen Agdestein

Fo
to

: 
Ta

rj
ei

 J
ot

en
 S

ve
ns

en

De to norske håpene ankommer Flor & Fjære for lynsjakkturnering dagen før hovedturneringen. Bak skimter vi 
Topalov og Anand som skulle bli turneringens store spillere.
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tydelig var preget av situasjonen og bare 
fikk 1,5 poeng. Derfor var kanskje det mest 
spennende spørsmålet denne gangen om Jon 
Ludvig var mentalt rustet til turneringen.  

Det så ikke bra ut etter den innledende 
lynsjakken der det ble spilt om startnummerne i 
hovedturneringen.  De fleste smilte og lo og det 
gikk over stokk og stein for alle. Selv Magnus 
surret, tidvis kolossalt, men var fornøyd med 
at han likevel endte på øvre halvdel og dermed 
kunne velge seg et startnummer som ga fem 
hvite partier i hovedturneringen. Jon Ludvig, 
derimot, så sønderknust ut etter bare å ha 
skrapt sammen 1,5 poeng. 

Bedre ble det ikke etter nederlag mot Hikaru 
Nakamura i første runde. Jon Ludvig mente at 
han sto nydelig og at feilen kom i følgende stilling:

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9+pzp-vl-zpp0
9psnn+-+q+0
9+-+lsN-+-0
9-zP-zPN+-+0
9zP-+-+-zP-0
9-+-+Q+LzP0
9vL-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

26...Sxe5 Nå får hvit en fribonde, og 
amerikaneren spilte mesterlig i fortsettelsen 
for å realisere den. Det virket som Jon Ludvig 
mente at han sto best her etter for eksempel 
26...De6. Nakamura rynket litt på nesen over 
det. Stillingen er kanskje lik, men ikke bedre 
for svart. Men det var i hvert fall tydelig at Jon 
Ludvig hadde selvtilliten på plass. 

I den neste runden var Jon Ludvig nær på å slå 
Maxime Vachier-Lagrave. Da bestod skuffelsen i 
at det bare ble et halvpoeng. Den psykologiske 
barrieren var åpenbart både jobbet med og brutt. 

Men i mellomtiden hadde en høyst uventet 
situasjon oppstått. Også Magnus vaklet. At det 
ikke satt helt i lynsjakken var det ingen som 

brydde seg noe spesielt om. Magnus så ut til å 
være i like strålende humør. 

Det startet i kjent stil med en mikroskopisk 
fordel i første parti mot Veselin Topalov. Magnus 
skviste stadig mer ut av det, og når det nærmet 
seg trekk 60 så det ut til at jobben var gjort.

XIIIIIIIIY
9-vl-+-+-+0
9+P+-+pmk-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-+-wq-+-+0
9+-+-+QzPK0
9-+-+LzP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

I kommentatorboksen trodde vi først at hvit 
vant enkelt etter 57.Dxh5 Dxf2 58.Dg5+ 
Kf8 59.Dd8+ Kg7 60.Dxb8 Dxe2 61.Df4. 
Men hvorfor tenkte Magnus så lenge? 
Betenkningstiden var to timer på 40 trekk og 
deretter en time ekstra og 30 sekunder tillegg 
per trekk. Med 15 minutter igjen på klokka 
skulle det ikke være noen fare, men etter hvert 
som klokken tikket av gårde, begynte vi også å 
tenke litt mer og oppdaget at svart kan kjempe 
videre med 61…Dh5+ 62.Dh4 Db5. Det burde 
vinne det også, men Magnus søkte noe klarere. 

57.Ld1 Løperen til b3 ser heller ikke dumt ut. 

57…f5! Det er allerede desperadotid for 
svart. Jeg mistenker at dette ikke var helt med 
i Magnus’ beregning, men etter enda litt mer 
tenkning fant han det iskalde 

58.Le2! Hvit bør ikke tillate 58.Lb3 
Dg4+. Nå, derimot, kan 58…Dg4+ besvares 
med 59.Dxg4 hxg4 60.Lxg4! og bøndene 
utmanøvrerer løperen. 

58…f4 59.Dxh5 Dxf2 Topalov sa etter 
partiet at han trodde han hadde reddet seg 
her, men computeren kunne momentant slå 
fast at det nå var forsert vunnet for hvit. Det er 

Stavanger

Magnus Carlsen
Veselin Topalov

Hikaru Nakamura
Jon Ludvig Hammer
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Stavanger

nok vunnet også etter 59…fxg3 60.fxg3, men 
da gjenstår ennå litt arbeid. 

60.Dg5+ Kf7 
XIIIIIIIIY
9-vl-+-+-+0
9+P+-+k+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+-+-zp-+0
9+-+-+-zPK0
9-+-+Lwq-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Vi så Magnus kikke på noteringsskjemaet sitt. 
Klokken nærmet seg null. Hva var egentlig 
betenkningstiden? Vi forsøkte å finne det på 
hjemmesiden, men fant intet. Det pleier å være 
15 minutter ekstra etter trekk 60, men var det 
det egentlig det her? Vi visste ikke helt. Plutselig 
hadde Magnus´ tid gått ut og hva skjer? Ikke 
noe ekstra tid kommer! Bare en dommer som 
ikke kan gjøre noe annet enn å erklære partiet 
vunnet for svart! Hvilken skandale!

Magnus var naturlig nok svært forskrekket, 
men summet seg på mesterlig vis og kom 
sågar inn i TV-studioet der han forklarte at 
han tenkte han skulle være rutinert og vente 
på tilleggstiden for å finne den avgjørende 
fortsettelsen.  Det tok ikke mange sekundene 
før han så den forserte gevinsten. Det er 
mange skråsjakker, men svart vil etter hvert 

måtte sette kongen på f5, for eksempel etter 
følgende variant: 61.Lc4+ Ke8 62.Lb5+ Kf7 
63.Dd5+ Kg7 64.Dd7+ Kf6 65.Dd8+ Kg6 
66.Ld3+ Kf7 67.Lc4+ Kg6 68.De8+ Kg5 
69.De7+ Kh6 70.Df8+ Kg5 71.Dg7+ Kf5

XIIIIIIIIY
9-vl-+-+-+0
9+P+-+-wQ-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+k+-0
9-+L+-zp-+0
9+-+-+-zPK0
9-+-+-wq-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Og nå kommer poenget: 72.g4+! Ke4 
73.Dg6+. Etter 73…Ke3 74.Dd3 er det matt 
og 73...Ke5 74.De6+ Kd4 75.Db6+ koster 
damen. Magnus hadde åpenbart funnet dette. 
Men i protokollen ble det hardt og brutalt 
stående 0–1.

Dette var naturligvis en grusom start for 
Magnus. Men vi var ikke så bekymret. Han har 
nærmest hatt det for vane å komme tilbake 
som en kule etter nederlag. 

 Langt mer kritisk var stemningen etter nederlag 
mot Fabiano Caruana i andre runde. Magnus 
var tydelig ikke på plass og ble vitterlig utspilt. 
Han hevdet selv at han både hadde sovet godt 
og at fadesen fra dagen før ikke spilte inn. 

Magnus oppførte seg i det hele tatt 
mesterlig i forhold til situasjonen. Han var 
omgjengeligheten selv og media fikk sine 
kommentarer. Han tok ansvaret for at han 
ikke visste betenkningstiden i første parti, men 
var samtidig tydelig på at det var noen som 
ikke hadde gjort jobben sin her. På sosiale 
medier ble det ble sparket litt i ulike retninger. 
Dommeren informerte om betenkningstiden 
før runden, men Magnus kom litt sent og 
fikk det ikke med seg. Burde dommeren ha 
gått bort til Magnus spesielt og informert 
ham også? I følge medkommentator på TV2 
og internasjonal dommer Hans Olav Lahlum 
kunne ikke dommeren klandres. 
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Laber stemning i Team Carlsen rett etter det 
forsmedelige nederlaget mot Topalov.
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Noen mente at det var managerens jobb, men 
Espen Agdestein sa at det ikke var vanlig at 
han passet på sånt. Han la til at det vanligvis er 
et spillermøte i forkant av turneringen der sånt 
blir informert om. Det var det ikke denne gang. 
«Det står i kontrakten» ble det hevdet, men 
ved nærmere ettersyn gjør det visst ikke det 
likevel. Arrangøren endte opp med å beklage, 
men akk, til hvilken nytte var det?    

I tredje runde kunne situasjonen ha blitt 
betraktelig rettet opp. Magnus var i ferd med 
å utspille Anish Giri. Nederlenderens friske 
utsagn i forkant om at Magnus ville ha «en 
veldig dårlig start med tre nederlag», trigget 
kanskje Magnus. 

Giri fylte 21 like etter turneringen og er 
etter Norway Chess på sjetteplass på 
verdensrankingen. Han minner om Magnus på 
den måten at det er lett å se at det er mer 
potensial her. Det var det samme med Magnus 
da han lå på rundt 2800 i rating. Giri kan godt 
bli en fremtidig VM-utfordrer for Magnus, og  
det er egentlig artig at han kommer med noen 
friske utspill i intervjuer. 

Like før tidskontrollen hadde Magnus en 
mulighet som jeg mistenker at selv ikke 
Kasparov på sitt beste ville ha fått med seg. 

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+l+-+-+-0
9-wq-zp-+L+0
9+r+Pzp-+-0
9-wQ-+-sn-+0
9+-+-tRN+P0
9-+-+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

38.De4 «Den jævla computeren», som 
en av mine elever kaller den, deklamerer 
umiddelbart avgjørende hvit fordel med 
38.Lf7+ Kxf7 39.De4. Svarts konge er helt 
avkledd. Offiserene på dronningfløyen er ikke 
til mye hjelp mot hvits tunge batteri. 

38...Tf8 39.Sxe5 Det ser lovende ut 
dette også. 

39…dxe5 40.Tg3 Txd5 Det er helt 
utrolig, men svart berger seg med et nødskrik. 
Sluttspillet etter 41.Db1 Dxb1 42.Lxb1+ 
Kh8 43.Le4 Td7 44.Lxb7 Txb7 
45.Txe5 lot seg ikke vinne for hvit. Etter 76 
trekk måtte Magnus ta til takke med remis. 

Når så Magnus tapte også i fjerde runde mot 
Vishy Anand, var det ingen tvil lenger. Det var 
fullstendig krise. 

Jon Ludvig hadde i mellomtiden berget en 
vanskelig remis mot Levon Aronian i tredje 
runde, men mot Alexander Grischuk i den 
neste var det på nytt ydmykelse. 

1.c4 e5 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5 4.cxd5 Sxd5 
5.Sc3 Sb6 6.d3 Le7 

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zppzp-vlpzpp0
9-sn-+-+-+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sNP+-zP-0
9PzP-+PzPLzP0
9tR-vLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy

7.Sh3?! What!! Jon Ludvig ble naturlig nok 
fornærmet. Grischuk ville aldri ha spilt noe sånt 
mot noen andre i feltet (springer på randen!), 
men her var strategien tydeligvis bare å få Jon 
Ludvig ut av teorien.

7…g5 8.Sg1 Det er virkelig provoserende. 
Svart får servert to tempi, og Jon Ludvig takker 
ikke nei til invitasjonen. 

8…h5 9.h3 Sc6 Det kan diskuteres hvor lurt 
det er å tillatte det følgende avbytte. 

10.Lxc6+ Det er ingen enkel beslutning å gi 
avkall på «drageløperen», men nå har i hvert 

Magnus Carlsen
Anish Giri

Alexander Grischuk
Jon Ludvig Hammer
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fall hvit en dårlig bondestruktur å spille mot. 

10...bxc6 11.Sf3 f6 12.Le3 Lxh3 Det er 
ikke sikkert at denne avklaringer er så lur heller. 

13.Txh3 g4 14.Th1 gxf3 15.exf3 og her 
er det bare hvit som kan stå best. Grischuk 
fullførte som den verdensstjernen han er og 
Jon Ludvig måtte strekke våpen etter 49 trekk 
i et kjedelig sluttspill. 

Dermed var status etter fire runder ett poeng 
på Jon Ludvig og et halvt på Magnus. For TV, 
som er opptatt av nettopp det, å lage god TV, 
var det ikke så farlig. Som regi betraktet var 
det utmerket med masse drama og følelser. 

For TV2 har sjakk blitt god butikk. Hvis ikke så 
hadde de ikke vært der, så enkelt er det med den 
saken. Normalt må idretter betale for å få dekket 
sine arrangementer, men sjakken er faktisk nå i en 
posisjon der man kan ta betalt. Sjakk og fotball. 
I andre idretter går pengestrømmen motsatt vei. 
«Men ikke bli for grådig» er produksjonssjefens 
klare beskjed. «Da vil vi ikke komme». Men så 
langt er det pengene som rår, og visstnok hadde 
TV2 tjent inn hele investeringen allerede etter 
første runde.

Femte runde var vi nær på å heise flagget 
helt til topps igjen. Magnus fikk absolutt intet 
ut av åpningen mot Alexander Grischuk, men 
på mirakuløst Magnus-vis, klarte han plutselig 
å få til noe. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+q+l+pzp-0
9rvl-zp-+-zp0
9+-+Pzp-+-0
9-+P+-+-zP0
9+-+-vL-zP-0
9-+-+-zPL+0
9tR-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

26.c5! Det er sånn det har vært de siste 
årene. Med Magnus oppstår det magi. 

26…Lxc5 27.Lxc5 dxc5 28.d6 Db6 
Svart har en rekke helt fine fortsettelser her, 
men Grischuk var som vanlig i tidsnød og følte 
seg presset. 

29.Txa6 Dxa6 30.Ld5! Plutselig er det 
konkrete trusler mot f7 på gang. 

30…Dc8? Det greieste var kanskje 30…
Db6. Da finnes damesjakk på b1 og retur til 
f5 i tilfelle 31.Df3 eller 31.Dh5. Hvit står ikke 
best, men heller ikke dårligst.  

31.Db3! Le8 I forhold til partifortsettelsen 
ville her 31…De8 32.Dxc5 g6 ha vært mye 
bedre. Svart får et fint felt for kongen på g7. 
Men partiet er på ingen måte over. Som Magnus 
påpekte, er det aktuelt med en kongevandring 
til dronningfløyen. Svart vil stadig slite. 

32.Dc3! Hvit vinner nå tilbake en bonde. 

32…c4 33.Lxc4 Ld7 34.Db3 De8 
35.Df3 Kf8 36.h5 Der ble skruen satt fast 
på svarts kongestillingen. Han kan ikke foreta 
seg noe som helst. 

36…Kg8 37.De4 Lc6 38.Ld5 Ld7 
39.Kg2 Kh8 

XIIIIIIIIY
9-+-+q+-mk0
9+-+l+pzp-0
9-+-zP-+-zp0
9+-+Lzp-+P0
9-+-+Q+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Grischuk hadde bare 20 sekunder igjen på 
klokken. Magnus tok seg en lengre tenkepause. 
Det er mange alternativer for hvit, men Magnus 
velger å sette Grischuk på prøve. 

40.f4! Det er ikke sikkert at trekket objektivt sett 
er det beste, men Grischuk hoppet i stolen. Dette 
kom tydeligvis uventet. Mission accomplished!

40…exf4? Svart måtte ha spilt 40…f6 og 
det er ikke helt opplagt at det var til hvits 
fordel å åpne kongestillingen. Nå er det 

Magnus Carlsen
Alexander Grischuk
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derimot forsert gevinst.

41.Dxe8+ Lxe8 42.Lxf7! En viktig finesse. 

42…Lc6+ 43.Kf2 fxg3+ 44.Kxg3 Ld7 
Dette taper uten kamp. Den kritiske varianten 
var 44...g5 45.hxg6 Kg7, men her viste Magnus 
etter partiet varianten 46.Kg4! Ld7+ 47.Kh5 
Lc6 48.Le6 Lf3+ 49.Lg4 og hvit vinner på 
d-bonden. 

45.Lg6 Nå er det ingen tvil lenger. Svart 
kommer ikke ut med kongen. Det nytter ikke 
med konge til f8 og løper til e8. Hvit kan bare 
slå og bondesluttspillet er enkelt vunnet. 
Dermed kan hvit rolig gå rundt med kongen 
og vinne løperen for d-bonden. Deretter vil 
han sette kongen på e7 og løperen på f7 med 
planen Kf8 og Lg8. Svart vil være tvunget til 
å flytte g-bonden og hvit vinner ved å slå en 
passant. 1–0

I det andre norske oppgjøret var det en 
durabelig fight mellom Jon Ludvig og Topalov. 
Nordmannen ofret tidlig en offiser for to bønder 
og var krystallklar på å spille på gevinst. Det 
var imidlertid ikke så opplagt. Den tidligere 
verdenseneren lirket seg løs, og det var etter 
hvert ikke helt klart hvem som forsøkte å 
vinne. Men etter 73 trekk så det endelig ut til 
å gå mot remis.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9vl-+-+k+-0
9P+-+-+p+0
9+-+K+-zP-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Jon Ludvig ventet 73...Lb8 og etter 74.Kc6 
bør Topalov snarest returnere til a7 med 
trekkgjentagelse. Bulgareren spilte i stedet 
73...Ke7 og gjorde seg klar til å signere 
noteringsskjemaet for remis etter 74.f5 gxf5 

75.Ke5. Stor var forbauselsen da nordmannen 
i en fei i stedet spilte 

74.Kc6?? «Jeg fulgte ikke med på hva han 
gjorde» var Jon Ludvigs eneste forklaring.  

74…Ke6 Nå gikk det opp for Jon Ludvig 
hva han hadde gjort. Svart er langt foran i 
kappløpet som oppstår etter 75.Kb7. 0–1

Men spillet var der i hvert fall. Jon Ludvig viste 
at han hadde troen og selvtilliten og fortsatte 
med velspilte remiser både mot Fabiano 
Caruana og Anish Giri, mens Magnus remiserte 
mot Nakamura og Vachier-Lagrave. 

I åttende runde må det ha vært et eller annet i 
det norske drikkevannet. Jon Ludvig sløvet mer 
enn vanlig og var ikke på plass i det hele tatt mot 
Anand. Magnus hevdet at han spilte sitt dårligste 
parti så langt i turneringen mot Aronian, men det 
ble i hvert fall et helpoeng ut av det:

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9+-+-+-zpk0
9-+-trp+-zp0
9zp-+-+r+-0
9-+-+Qsn-+0
9+-+-tRN+P0
9-wq-+-zPPmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Jon Ludvig Hammer
Veselin Topalov

Foto: Tarjei Joten Svensen

Topalov gjorde sitt beste resultat på årevis. Her i 
ivrig samtale med Kasparov.

Magnus Carlsen
Levon Aronian







Nsb #3/201548

Kommentarer av Jon Ludvig Hammer

Jon Ludvig Hammer
Magnus Carlsen

25. juni

Einar Gausel @EinarGausel

Since the opening MC is playing vs Hammer 
in #NorwayChess doesn’t have a name, let’s 

give it one: Ritual Suicide

Computeren angir her glatt 36.Sh4! Dxf2 
37.Tg3! og ser umiddelbart at både  37…
Se2 og 37…Td1 kan besvares med 38.Txg7+ 
Kxg7 39.Sxf5+ og vinnende angrep. Magnus 
skulle virkelig vært på sitt beste for å se dette 
uten tid på klokka. 

36.Tc2? Nå slipper svart unna. 

36…Da1? Det mest iøynefallende trekket er 
36...Db8 med motiver mot hvits konge. Både 
37.Sh4 Td4 og 37.g4 Sg6 38.gxf5 exf5 fungerer 
fint for svart. Mon tro hva Magnus hadde gjort i 
denne situasjonen. I stedet fikk han det lett. 

37.g4 Df1 38.Se1! Magnus spilte dette 
momentant. Det var åpenbart at Aronian 
hadde oversett denne forsvarsressursen. Han 
tenkte sine siste 15 minutter, men stillingen 
er håpløs nå.

38…Sh5 39.gxf5 exf5 40.Dc4 1–0

Det er sjelden å se disse to gigantene i det som 
faktisk var et bunnoppgjør. Aronian var også 
totalt ute av form. 

Jon Ludvig sa i forkant av turneringen at 
det største som kunne skje ham var å slå 
verdensmesteren. Det skjedde faktisk. Forrige 
gang var i miniputtklassen i NM i Asker i år 2000.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 a6 4.Lg5 f6 
5.Ld2

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0
9+pzp-+-zpp0
9p+-+pzp-+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-vLPzPPzP0
9tRN+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

Jeg visste at Magnus ville overraske meg 
i åpningen og jeg liker ikke å gi bønder. 
Løpertrekket har noen skjulte poenger.

5...dxc4 6.e3 Sc6 Den konsekvente 
fortsettelsen var 6...b5, men etter 7.a4 Lb7 
8.axb5 axb5 9.Txa8 Lxa8 ser vi poenget 
med løpertrekket til d2. Etter 10.b3 får 
jeg bonden tilbake fordi han ikke har noen 
løpersjakk på b4.

7.Lxc4 Ld6 De siste trekkene til Magnus 
har vært eksentriske, for å si det mildt. Men 
hvordan skal hvit utvikle seg? Jeg fant ikke den 
beste fortsettelsen.

8.e4 Magnus foreslo det bedre 8.0–0 Sge7 
9.Sc3 0–0 10.Se4 som ville gitt hvit stor fordel.

8...Sge7 9.0–0 0–0 Svart har den enkle 
planen ...Kh8, ...Ng6 og ...e5 som gir 
ubehagelig motspill på de svarte feltene.

10.Db3 
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9+pzp-sn-zpp0
9p+nvlpzp-+0
9+-+-+-+-0
9-+LzPP+-+0
9+Q+-+N+-0
9PzP-vL-zPPzP0
9tRN+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

10...Kh8 En stor feil. Svart får tilbake bonden, 
men han bytter bort en sentrumsbonde mot 
en flankebonde, og gir hvit et jerngrep om 
stillingen med sentrumsformasjonen e4-d5. 

(Magnus var også sterkt kritisk til denne 
avgjørelsen. Han uttalte at han burde ha 

Stavanger
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spilt 10...Dd7 raskt og utfordret Jon Ludvig, 
som allerede hadde brukt mye tid på klokka, 
til å komme opp med et forsvar mot planen 
...Kh8, ...Sg6 og ...e5 da svart befrir 
stillingen sin – red.anm.)

11.Lxe6 Lxh2+ 12.Kxh2 Dd6+ 
13.Kh1 I varianten 13.Kg1 Lxe6 14.d5 Lg8 
15.Da3 Se5 16.Lb4 Sxf3+ 17.gxf3 De5 
redder svart seg med evig sjakk, så jeg følte at 
h1 var det riktige stedet for kongen.

13...Lxe6 14.d5 Lg8 15.Da3 Dxa3 
16.Sxa3 Sa7 17.Lb4 Tfe8 18.Tac1 
Tac8 19.Sd4 

XIIIIIIIIY
9-+r+r+lmk0
9snpzp-sn-zpp0
9p+-+-zp-+0
9+-+P+-+-0
9-vL-sNP+-+0
9sN-+-+-+-0
9PzP-+-zPP+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy

19...f5 Under partiet følte jeg at dette var 
en betydelig feil siden det svekker den svarte 
kongestillingen. Intuisjonen min var riktig, men 
gjennomføringen gal. Det trekket jeg ventet 
var 19...b6 som truer ...c5, men det er uansett 
en vanskelig stilling for svart som ikke har en 
eneste aktiv brikke.

20.f3 fxe4 21.fxe4 Sg6 
XIIIIIIIIY
9-+r+r+lmk0
9snpzp-+-zpp0
9p+-+-+n+0
9+-+P+-+-0
9-vL-sNP+-+0
9sN-+-+-+-0
9PzP-+-+P+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy

22.Sf5 Et godt trekk ville ha vært 22.Tfe1, 
men jeg så ikke hva jeg skulle gjøre på 22...Sf4 
som truer en lei gaffel på d3. Jeg overså det 

elegante 23.Lc3 Sd3 24.Sf5 med mattrussel 
på g7. På denne måten ville hvit ha beholdt sitt 
markante overtak

22...Txe4 23.Lc3 Lxd5 Mye bedre var 
23...h6 da svart har gode sjanser til å overleve 
etter 24.Sxg7 Kh7 25.Se6 c6.

24.Lxg7+ Kg8 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9snpzp-+-vLp0
9p+-+-+n+0
9+-+l+N+-0
9-+-+r+-+0
9sN-+-+-+-0
9PzP-+-+P+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy

25.Ld4 Magnus innrømmet at han hadde 
oversett dette trekket med dobbelttrusselen 
Lxa7 og Sh6#. Det var virkelig ikke hans 
turnering.

25...Txd4 26.Sxd4 Lxa2 27.b3 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9snpzp-+-+p0
9p+-+-+n+0
9+-+-+-+-0
9-+-sN-+-+0
9sNP+-+-+-0
9l+-+-+P+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy

27...Td8 Siste forsøk var 27...c5, men 
vi levde begge i den tro at hvit vinner etter 
28.Tf2 cxd4 29.Txc8+ Sxc8 30.Txa2 Sf4 
31.Td2 Se6 og nå 32.Sc2 da det ser ut som 
bonden på d4 faller. Det viser seg imidlertid 
at svart kan beholde bonden med 32...Sd6 
med poenget 33.Sxd4? Se4! og det florerer 
med gaffelmotiver mot hvits konge og tårn. 
Derfor bør hvit heller prøve 31.Sc4 med visse 
gevinstsjanser, selv om remis ville være det 
mest sannsynlige resultatet.

28.Se6 Td2 Konsekvent, men dårlig.

Stavanger
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29.Tc3 Et sterkt trekk som holder løperen 
på a2 bak lås og slå. Samtidig introduseres 
motiver med tårndobling i f-linja fulgt av matt 
på f8.

29...Te2 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9snpzp-+-+p0
9p+-+N+n+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9sNPtR-+-+-0
9l+-+r+P+0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

30.Sf4 I stedet ville 30.Tf6 ha avgjort partiet 
umiddelbart, da trusselen jeg hadde i tankene 
med mitt forrige trekk (Tcf3) ikke lenger kan 
forhindres.

30...Tb2 31.Sxg6 hxg6 32.Txc7 Txb3 
Et seigere forsvar bød 32...Sc6, men jeg 
er sikker på at stillingen etter 33.Tf6 Txb3 
34.Txg6+ Kf8 35.Sc2 er vunnet for hvit på en 
eller annen måte med to aktive tårn.

33.Td1 Sc6 34.Tdd7
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+ptRR+-+-0
9p+n+-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9sNr+-+-+-0
9l+-+-+P+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Den svarte kongen er fanget, og verdensmesteren 
var nødt til å gi opp partiet, noe som ga meg en 
fantastisk avslutning på turneringen. 1–0

Stavanger

Foto: TV2

Carlsen resignerer, og Jon Ludvig kan bokføre sin største seier i karrieren. 
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Dermed gikk Jon Ludvig ut av turneringen 
med tre poeng og hevet hode. Magnus fikk et 
halvpoeng mer og gjorde kanskje sin første 
virkelige dårlige turnering noen gang siden han 
ble oppslukt av sjakk i niårsalderen. Mon tro 
hvordan dette virker på han. Han har gått på 
smeller før, men ikke verre enn at han har klart 
å rette dem opp i løpet av turneringen. Slik var 
det ikke her. Magnus kan ikke ha gått ut av 
dette med noen god følelse. 

Spørsmålet er om han klarer å snu det til noe 
positivt. Fadesen i første runde kostet kanskje 
mer enn Magnus ville vedkjenne. Man skal 
heller ikke kimse av stresset med å spille på 
hjemmebane med all oppmerksomheten. Det 
er ingen tvil om at Magnus har betydd alt for 
Norway Chess. Det ville ikke vært noen norsk 
superturnering uten ham. Vi får håpe effekten 
på sikt også virker den andre veien. 

For Jon Ludvig derimot er det ingen tvil om 
at dette var et stort løft. Jeg er overbevist 
om at han går ut av turneringen som en mye 
bedre sjakkspiller enn han var da han startet 
den. Men det er mange utfordringer med 
et liv som sjakkproff. Det gjenstår ennå litt 
til det ypperste sjiktet. Jon Ludvig vil ennå 
trenge en hjemmebane som Norway Chess 
for å få mulighet til å etablere seg blant 
verdens aller beste.

Men for meg som kommentator var det altså bare 

kos. Det ga mye å delta i fjor. Jeg fikk vist at jeg 
ennå kunne og så videre, men mitt prosjekt nå 
er å være sjakktrener og få ungdommen fram. 
Jeg koser meg både med sjakken og miljøet og 
alt som skjer rundt og er veldig glad for at yngre 
krefter kan ta seg av gladiatorrollen.

For alle som satt hjemme og fulgte TV-
sendingene, var det også åpenbart en stor 
opplevelse å følge Norway Chess. Det er masse 
folk som nå plutselig har oppdaget at det er 
mer enn brikker av plast vi leker med. Det er 
faktisk krigere med sjel som slåss der ute på 
brettet. Det er blodig alvor! Og veldig moro. 

Og veldig flott er det når man hører enkelthistorier 
bak alt dette. Promotor Kjell Madland trakk fram 
en gutt som hadde fått en veldig oppblomstring 
takket være et skolesjakk-kurs i forbindelse 
med turneringen. «Bare det i seg selv er verdt 
hele Norway Chess.» Ære være Kjell Madland, 
Frode Strømme og Jøran Aulin-Jansson, de 
sentrale aktørene i organisasjonsapparatet for 
turneringen, for at de gjør dette. Svaret på det 
innledende spørsmålet er at det betyr enormt 
mye for enormt mange. 

Det er som avslutningen av filmen «Love 
Actually» der en rekke par møtes på flyplassen. 
Kjærligheten kan gjøre seg gjeldende i 
uendelige mange former. Akkurat som den 
glede og entusiasme som kommer i kjølvannet 
av Norway Chess. 

Stavanger

Norway Chess 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TPR

1 Veselin Topalov 2798 *
1/2

1/2 0 1/2 1 1 1 1 1 6 1/2 2946

2 Viswanathan Anand 2804 1/2 *
1/2

1/2
1/2 1 1 1/2

1/2 1 6 2904

3 Hikaru Nakamura 2802 1/2
1/2 *

1/2 1 1/2
1/2

1/2 1 1 6 2904

4 Anish Giri 2773 1 1/2
1/2 *

1/2
1/2

1/2 1 1/2
1/2 5 1/2 2862

5 Fabiano Caruana 2805 1/2
1/2 0 1/2 *

1/2 1 1/2 0 1/2 4 2736

6 Maxime Vachier-Lagrave 2723 0 0 1/2
1/2

1/2 *
1/2

1/2 1 1/2 4 2745

7 Magnus Carlsen 2876 0 0 1/2
1/2 0 1/2 * 1 1 0 3 1/2 2702

8 Alexander Grischuk 2781 0 1/2
1/2 0 1/2

1/2 0 *
1/2 1 3 1/2 2691

9 Levon Aronian 2780 0 1/2 0 1/2 1 0 0 1/2 *
1/2 3 2657

10 Jon Ludvig Hammer 2677 0 0 0 1/2
1/2

1/2 1 0 1/2 * 3 2668

Foto: TV2
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Vitaly Gnirenko
Født i Roston-on-Dov i Sør-Russland 

i 1946. Jobbet som forsker og 
professor i relativitetsteori og 
matematisk statistikk ved Rostov 

Military University til 1996. Oppnådde 

graden oberst i militæret. Spilte forskjellige 

turneringer i regi av militæret samt korrespondansesjakk. 

Som pensjonist jobber han som sjakktrener og -journalist.

En eksklusiv klubb
av Vitaly Gnirenko

Da Jon Ludvig Hammer 25. juni 2015 beseiret verdensmester Magnus Carlsen, ble han 
samtidig medlem av en svært eksklusiv klubb.

«Sjakklubben av Mikhail Chigorin» er 
en symbolsk klubb som forener de 
sjakkspillere som har beseiret en regjerende 
verdensmester i et offisielt parti med lang 
betenkningstid. Dersom denne spilleren 
senere går hen og blir verdensmester selv, 
ekskluderes han fra klubben.

Klubben ble stiftet av forfatteren av denne 
artikkelen og har fått navnet sitt etter den 
russiske stormesteren Mikhail Ivanovich 
Chigorin (1850-1908). Han var den første 
spiller til å beseire en offisiell verdensmester i 
sjakk da han 20. januar 1889 vant mot Wilhelm 
Steinitz. Senere skulle han vinne ytterligere 
tolv partier mot Steinitz, men Chigorin klarte 
aldri selv å bli verdensmester. 

Sjakkhistorien opererer med 16 ubestridte 
verdensmestere. Wilhelm Steinitz ble den 
første i 1886, og 22. november 2013 ble 
Magnus Carlsen den sekstende. Bare en seier 
mot én av disse seksten gir opptak i klubben.

Det er stor prestisje knyttet til å beseire en 
sittende verdensmester i en offisiell turnering 
med lang betenkningstid. Mange fremragende 
stormestere fra tidligere tider, som Rudolf 
Spielmann, Aron Nimzowitsch, Geza Maroczy, 
Leonid Stein og Lev Polugaevsky, klarte det 
aldri. Heller ikke de nåværende toppspillerne 
Anish Giri, Wesley So, Ding Liren eller Sergey 
Karjakin har lyktes med dette. Klubben 
har foreløpig ingen kvinnelige medlemmer. 

Selv ikke Judit Polgar, som har en rekke 
eksepsjonelle resultater å vise til i konkurranse 
med menn, kan skilte med å ha slått en 
regjerende verdensmester.

Samtidig er mange spillere som har oppnådd 
sensasjonelle seire mot verdensmestere, for 
lengst gått i glemmeboken. Formålet med dette 
prosjektet er å bevare for ettertiden navnene 
til samtlige av de spillere som har beseiret en 
regjerende verdensmester. 

Første gang klubben ble offiselt omtalt, var 3. 
juni 1995 i den største avisen i Turkmenistan, 
«Turkmenskaya iskra». Artikkelen var viet 
den lokale mesteren Anatoly Kudryashov 
som slo verdensmester Tigran Petrosian i 
1967. Klubben har i dag 102 medlemmer, 
noe som ikke er mange tatt i betraktning at 
den har eksistert i 129 år. Det er interessant 
å studere utdraget av klubbens medlemmer 
som er gjengitt nedenfor. Mer om klubben 
og kronologisk medlemsoversikt finner du på 
russisk Wikipedia, «Клуб Михаила Чигорина».

Til slutt vil jeg gratulere Jon Ludvig og ønske 
ham lykke til i framtiden. Vi håper at han vil 
forlate klubben, slik Magnus Carsen gjorde 22. 
november 2013.

Foto: W
ikim

edia

Chigorin, klubbens 
første medlem.
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UTVALGTE REKORDER

Mikhail Chigorin 
er klubbens mest 

suksessrike medlem 
når det gjelder 
antall seire mot 

verdensmestere: Han 
beseiret Steinitz hele 
13 ganger og Emanuel 

Lasker én gang.

Veselin Topalov er det 
eneste medlemmet 

som har klart å 
slå fire forskjellige 

verdensmestere. Han 
har slått Kasparov to 
ganger, Kramnik fire, 
Anand tre og Magnus 

Carsen to ganger.

Joseph Blackburne 
(1841-1924) er klubbens 
eldste medlem. Da han 
var 53 år, beseiret han 
Lasker i en turnering 
i Hastings (1895). Fire 
år senere gjentok han 

bedriften i London (1899). 

I 1992 ble Gata 
Kamsky yngste 

medlem da han slo 
Kasparov i Dortmund 
bare 17 år gammel.

I 1964 oppnådde 
stormester Vladimir 

Liberzon den raskeste 
seieren mot en 

verdensmester da 
Petrosian ga opp 

allerede etter 15 trekk. 

nr. medlem år sted verdensmester

1. Mikhail Chigorin 1889 Havana W. Steinitz

2. Isidor Gunsberg 1890 New York W. Steinitz

3. Kurt von Bardeleben 1895 Hastings E. Lasker

4. Siegbert Tarrasch 1895 Hastings E. Lasker

5. Joseph Blackburne 1895 Hastings E. Lasker

6. Harry Pillsbury 1895 St. Petersburg E. Lasker

7. David Janowski 1896 Nürnberg E. Lasker

8. Rudolf Charousek 1896 Nürnberg E. Lasker

9. Frank Marshall 1900 Paris E. Lasker

10. Carl Schlechter 1904 Cambridge Springs E. Lasker

20. Savielly Tartakower 1933 Folkestone A. Alekhine

25 Reuben Fine 1938 Amsterdam A. Alekhine

30. Arturo Bonet 1945 Gijon A. Alekhine

35 David Bronstein 1951 Moskva M. Botvinnik

40. Samuel Reshevsy 1955 Moskva M. Botvinnik

45 Wolfgang Uhlmann 1962 Varna M. Botvinnik

50. Bent Larsen 1966 Santa Monica T. Petrosian

55 Aleksandr Beljavskij 1977 Leningrad A. Karpov

60. Zoltan Ribli 1980 Amsterdam A. Karpov

65 Ljubomir Ljubojević 1982 Torino A. Karpov

70. Artur Jussupow 1989 Barcelona G. Kasparov

75 Joël Lautier 1994 Linares G. Kasparov

80. Ivan Sokolov 1999 Wijk aan Zee G. Kasparov

85 Vladimir Akopian 2004 Wijk aan Zee V. Kramnik

90. Evgeny Bareev 2005 Moskva V. Kramnik

91. Teimour Radjabov 2008 Wijk aan Zee V. Anand

92. Levon Aronian 2008 Morelia V. Anand

93. Hikaru Nakamura 2011 London V. Anand

94. Sergei Tiviakov 2012 Hamburg V. Anand

95. Boris Gelfand 2012 Moskva V. Anand

96. Wang Hao 2013 Wijk aan Zee V. Anand

97. Fabiano Caruana 2013 Zürich V. Anand

98. Arkadij Naiditsch 2014 Tromsø M. Carlsen

99. Ivan Saric 2014 Tromsø M. Carlsen

100. Radoslaw Wojtaszek 2015 Wijk aan Zee M. Carlsen

101. Jon Ludvig Hammer 2015 Stavanger M. Carlsen

102. Alexander Grischuk 2015 St. Louis M. Carlsen
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Mysteriet Bobby
Pawn Sacrifice (2014)
114 minutter
Kinopremiere: 25. september 2015

Det sier en del om Bobby 
Fischers kultstatus når 
Hol lywood-st jernen 
Tobey Maguire takker 
ja til å portrettere det 
amerikanske sjakkgeniet 
på film. For første gang 
har man en spillefilm 
som tar mål av seg å 
skildre Fischers liv fra 
barndommen og fram til 
VM-tittelen i 1972. Det 
er ingen enkel oppgave.

Fortsatt er Fischer noe av et mysterium. Et geni 
på sjakkbrettet, men som person har han alltid 
vært omgitt av et hemmelighetsfullt slør. Filmen 
streifer innom både antisemittisme og hans 
sterke religiøse overbevisning, men kanskje 
er det klokt av filmskaperne å tone ned disse 
sidene ved ham. Derimot vies amerikanerens 
vrangforestillinger og paranoide trekk stor plass.

Filmens røde tråd og bakgrunnsteppe er 
den kalde krigen, og kampen mellom øst 
og vest. En amerikansk gutt som på egen 
hånd bestemmer seg for å velte det mektige 
sovjetiske imperiet i deres paradegren, er 
en enkel historie å selge til det amerikanske 
kinopublikum. Men det funker. Man får tidlig 
sympati med unge Bobby som gråter sine 
modige tårer første dagen i sjakklubben da 
han oppdager at han ikke er best.

Av persongalleriet i filmen spiller naturlig nok 
moren og halvsøsteren en prominent rolle 
under Bobbys oppvekst. Det er nok også riktig 

som det fremgår av filmen, at Fischers forhold 
til sin mor var av det kompliserte slaget. 

Av sjakklige medhjelpere får William Lombardy 
mye plass. Stormesteren og presten assisterte 
Bobby fra 11-årsalderen helt fram til VM-
tittelen. Kostelig er episoden hvor Bobby 
demonstrerer for Bill hvordan sistnevnte kunne 
ha vunnet enklere mot Spassky i et parti i 
1960, og pastoren utbryter «Holy shit»! 

Filmen har mange høydepunkter. For meg stod 
dialogen mellom Fischer og Lombardy helt på 
slutten av filmen fram som spesielt innsiktsfull. 
Her tror jeg man kan finne svaret på hvorfor 
det gikk så galt for Fischer etter 1972. 

Hvis jeg skal kritisere noe ved filmen, er det at de 
godt kunne ha engasjert en sjakklig konsulent. 
Det er riktig at Fischer leste sovjetiske sjakkblad 
som ung. Men intet sovjetisk sjakkblad med 
respekt for seg selv ville ha publisert et parti 
som begynner med åpningstrekkene 1.h4 
h5. Spesielt snodig blir det når filmskaperne 
åpenbart må hatt sjakkfaglig kompetanse for 
hånden ved formidlingen av selve VM-matchen 
mot Spassky.

Samtidig er det gledelig å se at filmen ikke viker 
unna det sjakkfaglige. VM-matchen i 1972 er 
filmens naturlige kulminasjon og det vies mye 
plass også til de enkelte partiene. Jeg er ikke 
nødvendigvis enig i at parti nummer seks i 
matchen er det beste partiet verden har sett 
til nå. Jeg vet ikke engang om jeg mener det 
er Fischers beste parti. Men noen kunstneriske 
friheter må man ha lov til å unne seg.

Jeg mistenker at Spassky vil rynke litt på nesen 
over filmens framstilling av ham. Hva som 
egentlig foregikk i kulissene da Spassky bestemte 
seg for å fortsette matchen etter det andre 
partiet, kunne være verdt en film i seg selv.

Anmeldt
av Leif Erlend Johannessen

«Min første trener fortalte meg: Den som er 

klar til å begå selvmord, har initiativet.» 

- Spassky (etter det første partiet) 

«Sovjeterne er som kvelerslanger. Hvis de får anledning, suger de all kraft ut av stillingen din. Du må angripe dem fra alle kanter samtidig. Da er alt de kan gjøre, å reagere.» - Fischer 
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En passant

OSS IGJEN
Som så mange 
ganger før, knep 
Oslo Schakselskap 
førsteplassen i NM for 
klubblag i Haugesund i 
juni. Klubben kvalifiserte 

seg med det til europacupspill i 2016.

På bildet ser vi fra venstre Einar Gausel, 
Lars Oskar Hauge, Sebastian 

Mihajlov, Nicolai Getz, Ørnulf 
Stubberud og Tarjei Joten 

Svensen.

SITGES
Bare en uke etter at 

han hadde imponert i 
Landsturneringen, slo Johan 

Salomon (18) til på nytt.

Nordstrand-spilleren tok en sensasjonell 
førsteplass i spanske Open 

de Sitges med 7,5 av 9 og 
ratingprestasjon på 2637. Med 

det sikret han seg også sitt 
første GM-napp. På bildet ser 

vi ham i aksjon i siste runde. 
Til høyre bakerst følger 

pappa Odd Kristian 
Johansen spent med.

VERDENSREKORD I LYNSJAKK 
Joachim Berg-Jensen og Magne Sagafos havnet 
25. juni 2015 i Guinness´rekordbok da de satt 

verdensrekord i klassen «Longest Chess 
Marathon». Lynsjakkmatchen ble spilt 
parallellt med Norway Chess i Stavanger.

Den nye rekorden lyder på 40 timer, 
42 minutter og 30 sekunder med 

sammenhengende lynsjakk. På bildet 
blir de nye rekordholderne gratulert av 

daværende president i NSF, Jøran Jansson 
like etter fullført dyst.
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Profylakse

Før Torino-OL i 2006 hadde det norske 
landslaget en treningssamling med Mark 
Dvoretsky, av mange regnet som verdens 

beste sjakktrener. Det er Dvoretsky som har 
utviklet de moderne ideene om profylakse som 
en sentral del av strategisk tenkning i sjakk. 
I det følgende partiet benytter den fjerde 
verdensmesteren i sjakk, Alexander Alekhine 
seg aktivt av profylaktisk tenkning.

1.d4 e6 2.e4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 Sc6 
5.Se2 Ld6 6.c3 Hva ønsker hvit å spille? 

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+ntr0
9zppzp-+pzpp0
9-+nvl-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-zPL+-+-0
9PzP-+NzPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

6...Dh4! Selvsagt. Dette er allerede 
profylaktisk spill fra svart. Som Alekhine skriver 
i turneringsboken, var det viktig å forhindre det 
for hvit posisjonelt gunstige avbyttet Lc1–f4.

7.Sd2 Lg4! (på nytt profylakse mot hvits 
planlagte Sd2–f3) 8.Dc2 0–0–0 9.Sf1 g6 
Planlegger Sge7 og Lf5 for å bytte av hvits 
«gode» løper på d3 hvoretter de hvite feltene i 
motstanderens stilling vil svekkes.

10.Le3 Sge7 11.0–0–0 Lf5 (det 
strategisk gunstige avbyttet) 12.Sfg3 Lxd3 
13.Dxd3 Ett av partiets høydepunkter. 
Alekhines neste trekk fikk to utropstegn av 
Dvoretsky. Hvit ønsker å spille Dd2 og Lf4 
for å bytte av sin «dårlige» løper. Hvordan 
forhindrer svart denne planen? 

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zppzp-snp+p0
9-+nvl-+p+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-wq0
9+-zPQvL-sN-0
9PzP-+NzPPzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

13...h6!! Med poenget å møte Dd2 med ...g5! 

14.f4? Et stygt trekk som gjør e3–løperen 
enda dårligere og som svekker de hvite feltene 
i stillingen hans ytterligere.

14...Dg4! Enda et sterkt trekk. Svart tar sikte 
på å kontrollere f5–feltet med offiserer. 

15.h3 Dd7 16.Thf1 Hvit står nå klar til å 
pushe f5. Hvordan kan svart stikke kjepper i 
hjulene for denne planen? 

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zppzpqsnp+-0
9-+nvl-+pzp0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-zP-+0
9+-zPQvL-sNP0
9PzP-+N+P+0
9+-mKR+R+-0
xiiiiiiiiy

16...h5! Et tematisk trekk når motstanderen 
har en springer på g3. Her er det verdt å minne 
om Tarrasch sine ord: En springer på g3 eller 
b3 står alltid dårlig!

17.Sg1 Eller 17.f5 h4 18.f6 Sg8 19.Sh1 
Te8 og svart plukker opp f6–bonden med 
...Te6 i neste trekk.

17...h4 18.S3e2 Sf5 19.Sf3 f6 
20.Sh2 Tde8 21.Ld2 Te6! Den riktige 
måten å stable opp de tunge offiserene i 
e-linja på. Alekhine reserverer et felt for 

William Winter
Alexander Alekhine

Nottingham, 1936

Leffis Lille Lure
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dronningen bak de to tårnene.

22.Sg4 The8 23.Tde1 T8e7 24.Kd1 
De8!

XIIIIIIIIY
9-+k+q+-+0
9zppzp-tr-+-0
9-+nvlrzpp+0
9+-+p+n+-0
9-+-zP-zPNzp0
9+-zPQ+-+P0
9PzP-vLN+P+0
9+-+KtRR+-0
xiiiiiiiiy

Alekhines kanon! På e8 står dronningen 
optimalt. Den dekker g6, som kan være 
relevant i noen varianter, og den holder også 
et våkent øye med dronningfløyen. 

25.Df3 Sa5 
XIIIIIIIIY
9-+k+q+-+0
9zppzp-tr-+-0
9-+-vlrzpp+0
9sn-+p+n+-0
9-+-zP-zPNzp0
9+-zP-+Q+P0
9PzP-vLN+P+0
9+-+KtRR+-0
xiiiiiiiiy

26.b3 Sc4! En spektakulær avslutning. 
Springeren går til det «umulige» feltet.

27.Lc1 Ikke 27.bxc4 Da4+ 28.Kc1 La3+ 
29.Kb1 Tb6+ som ender med matt.

XIIIIIIIIY
9-+k+q+-+0
9zppzp-tr-+-0
9-+-vlrzpp+0
9+-+p+n+-0
9-+nzP-zPNzp0
9+PzP-+Q+P0
9P+-+N+P+0
9+-vLKtRR+-0
xiiiiiiiiy

27...Sce3+ Vi har hele partiet snakket 

om at hvits løper er «dårlig». Men her lar 
Alekhine hvit bytte den av. Poenget er at svart 
trenger innbruddsfelter i e-linja for sine tunge 
offiserer. Nimzowitsch kalte det for «fordelenes 
forvandingsevne»: Alekhine bytter en type 
fordel (god springer mot dårlig løper) mot en 
annen (trenge inn i en åpen linje).

28.Lxe3 Sxe3+ 29.Sxe3 Txe3 30.Df2 
Db5! Truer sjakk på d3 fulgt av ...La3 matt. 
Hvit må gi materiell.

31.Sc1 Txc3 32.Txe7 Lxe7 33.De1 
Det kan se ut som om hvit er i ferd med å 
skape motspill med dobbelttrussel mot c3 og 
e7 såvel som De6+. Men med sitt neste trekk 
viser Alekhine at det er en illusjon.

33...Kd7! (hvis hvit slår på c3, faller det på f1 
med sjakk) 34.f5 Te3! Alekhine demonstrerer 
god teknikk og forhindrer alt motspill. Igjen er 
tårnet tabu pga. Dxf1+ fulgt av Dxf5 i neste 
trekk.

35.Df2 g5 36.Te1 Te4 Kompromissløst 
spill av svart. Alekhine aksepterer tårnavbytte, 
men da skal det skje på hans premisser.

37.Txe4 dxe4 38.Kd2 Ld6 39.Kc2 Lf4 
Det faller ytterligere en bonde på f5 og Winter 
resignerte. 0–1

Alexander Alekhine

«Jeg vet hva De vil, Herr Winter»

Leffis Lille Lure









Nsb #3/201558

Det er dejlig å spille sjakk - i Danmark!
Det blåser en sjakkvind ikke bare over Norge, men også over Danmark. Politiken Cup, en av 
Europas største åpne turneringer, samlet i år hele 431 deltakere, ca. 120 flere enn tidligere 
rekord. Sjakkfrelste nordmenn bidro i ikke ubetydelig grad til årets deltakerrekord da 107 (!) 

av deltakerne var fra Norge.

Det er ikke tilfeldig at Politiken Cup har blitt 
en så stor og populær turnering. Turneringen 
spilles på Konventum i Helsingør med flotte 
grøntområder utenfor og en inspirerende utsikt 
til hav og Sverige. Turneringen har i tillegg en 
erfaren, dyktig og hyggelig arrangørstab med 
Lars-Henrik Bech Hansen og Sigfred Haubro i 
spissen. Alle deltakere blir gjort ære på med 
eget bordkort og bilde på turneringens nettside.

Hovedturneringen er annerledes enn den 
norske Landsturneringen ved at alle spiller i en 
og samme gruppe. Det gjør at mange både får 
anledning til å møte sterke tittelspillere, men 
også spillere som i større grad er på ens eget 
nivå. På startstreken i årets felt var det deltakere 
fra i alt 23 ulike land og ikke mindre enn 78 
tittelspillere hvorav 27 stormestre! Samtidig er 
det premiering i ulike ratinggrupper slik at alle 
har mulighet for å kjempe om premie.

Ved siden av hovedturneringen er det 
sidearrangementer med foredrag av velkjente 
stormestre (i år var det interessante foredrag tre 
ulike kvelder ved Jan Timman, Mihail Marin og 
Jacob Aagaard), parlynsjakk, lynsjakkturnering 

mv. For ledsagere er det også mye å ta seg 
til, alt fra Kronborg slott (bl.a. kjent som 
stedet William Shakespeare brukte i skuespillet 
Hamlet), Louisiana art museum, København en 
drøy halvtime unna, flotte strender og områder 
for utflukter til fots eller på sykkel.

Stavanger har stilt med en tropp på 12-13 
deltakere hvert av de siste årene. Deltakerne 
har i stor grad organisert felles transport, bodd 
på samme sted og hatt mye sosialt fellesskap 
utenom selve sjakkspillingen; bading på strand 
og i basseng, felles grilling, felles middager, 
forberedelser til partier og sosialt samvær. Også 
andre klubber har funnet ut at turneringen 
egner seg utmerket til både å spille spennende 
sjakkpartier og som felles sosial miljøbygging 
innen klubben. I år hadde både Kristiansund 
og Tromsø mange deltakere. Kristiansund var 
også så gjestfrie at de inviterte Stavanger og 
Tromsø på felles vellykket grillkveld.

Når det gjelder hovedturneringen hevdet de 
norske deltakerne seg bra. Jon Ludvig Hammer 
kom på 3. plass med like mange poeng som 
vinneren. Eivind Risting på 15 år spilte 

strålende gjennom hele 
turneringen og oppnådde 
på imponerende vis sitt 
første IM-napp. Også 
mange øvrige nordmenn 
hevdet seg godt og 
forsynte seg grovt av 
premiene innenfor de 
ulike ratinggruppene. 

Både Eivind Risting, 
Andre Nielsen, Bjørn 
Robertsen og Torbjørn 
Hindseth vant sine 
ratinggrupper, noe som 
ble belønnet med 3.000 
danske kroner i premie. 

Politiken Cup
av Petter Fossan

Foto: Roar N
æ

rheim

En del av den norske deltaker- og ledsagertroppen i årets Politiken Cup
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Rasmus Haugland, Mathias Sætre og Benjamin 
Fossan fikk 2. plass i sine ratinggrupper og 
ble belønnet med pengepremie på 2.000 
danske kroner hver. Tradisjonen tro var det 
skjønnhetspremie til beste parti i turneringen 
og også til beste parti spilt av spiller under 
tittelnivå. Begge disse premiene ble vunnet av 
nordmenn, henholdsvis Jon Ludvig Hammer 
for sin seier mot den danske stormester Jacob 
Vang Glud og Andre Nielsen for sin seier mot 
danske Jørgen Hvenekilde. 

De fleste i Stavangers tropp havnet sånn 
omtrent midt på treet etter å ha møtt 
spillere med betydelig høyere rating. Med i 
bagasjen hjem til Norge ble det således tatt 
med både mye nyttig sjakklærdom, mange 

ratingpoeng og gode minner fra en flott 
sjakkferieuke i Danmark.

Eivind Risting imponerte og tok sitt første IM-napp

Øystein Edvardsen (1986-2015)
Øystein ble bare tjueni år. En ung mann med 
planer, håp og drømmer er ikke lenger blant 
oss. Han fikk ikke den tiden han hadde fortjent. 
Vi er i sorg, og våre tanker går til Ragnar, Inger 
Lise, Henning og Ingar. 

Øystein var et etablert og aktet medlem 
i Drammens Schakklub. Han kom tidlig 
inn i sjakkmiljøet gjennom klubbens 
ungdomsavdeling, og han var snart blant de 
fremste i en gjeng med unge, entusiastiske 
mennesker som, foruten å ha talent for 
sjakkspillets mysterier, også hadde en 
velutviklet sans for humor og ablegøyer. 

Øystein ble etter hvert en ivrig 
turneringsdeltaker og gjorde store fremskritt 
på sjakkbrettet. År 2000 vant han sin årsklasse 
i NM for ungdom. Og sjakkspillet skulle bli en 
livsvarig lidenskap. Så sent som i mars i år 
deltok han i Reykjavik Open, og i juli spilte 
han sin siste turnering, NM i Oslo.

Øystein har satt varige spor etter seg. Han 
har etterlatt seg gode, rike minner gjennom 
sin vennlige, positive fremtreden, sin humor, 
entusiasme og omtanke for andre.

Sjakkvenner

For meg personlig er det særskilt én av 
Øysteins egenskaper som har festet seg i 
minnet: hans godhet. Jeg vil huske Øystein 
med glede, men også med vemod over hans 
altfor tidlige bortgang.

Arild Westhagen

Foto: Ragnar Edvardsen

Fra Landsturneringen i Oslo i sommer som ble 
Øysteins siste turnering.
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Sjakken og arbeideridretten
av Øystein Brekke

Widar Fossum skisserer i Norsk 
Sjakkblad nummer 2 en norsk 
idrettshistorie, med blant annet  

arbeideridretten og derunder arbeidersjakken.  
Sjakken hadde stor utbredelse innen 
Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) i de siste 
årene før krigen og tidlig i året 1940 nær 5000 
registrerte sjakkspillere i 42 rene sjakklubber 
og 36 sjakkgrupper i andre idrettslag. 

Jeg har naturlig viet et kapittel 
i NSFs jubileumsbok «Norske 
sjakktrekk» til arbeidersjakken 
i Norge som gjerne kan løftes 
ytterligere fram i lyset. Men sjakk 
hadde ingen plass innen AIF fra 

dette ble stiftet i 1924. De ganske mange tidlige 
arbeidersjakklubbene våre (side 57 i Norske 
sjakktrekk) oppsto i stor grad før AIF ble stiftet 
og fikk neppe noe direkte forhold til AIF før 
noen av dem kom med etter at AIFs landsmøte 
i 1935 opprettet et eget Utvalg for sjakk. Oslo 
Arbeidersjakkrets var stiftet i 1934 og opptatt 
som medlem i Oslo Arbeideridrettskrets. 

MANØVRERT UT AV IDRETTSFORBUNDET
Fossum skriver at sjakkforbundet fikk tilbud 
om å bli medlem i det nye felles Norges 
Idrettsforbund etter krigen. Jeg har gått nøye 
inn i primærkildene for å sjekke dette, og får 
bekreftet det motsatte. 

Sjakkforbundene var tydelig manøvrert ut av det 
nye idrettsforbundet ved selve forhandlingene 
om sammenslåing før krigen. AIFs mektige 
sekretær og senere formann Rolf Hofmo hadde 
kanskje et positivt forhold til sjakk, men som 
resultat ble sjakken likevel manøvrert ut i disse 
forhandlingene. Hofmo selv formulerer det slik 
i protokollen fra det første samarbeidsmøtet 
mellom Norsk Sjakkforbund og Sjakkutvalget 
i AIF 21. oktober 1945, et møte som Hofmo 
ledet på sitt kontor:

«… A.I.F. hadde jo en stor sjakkavdeling, 
og da man ved forhandlingene var enig om 

at Norges Idrettsforbund ikke i og for seg 
skulle drive med sjakk, var det enighet om 
at Norges Idrettsforbund ville medvirke til 
en samling mellom Norges Sjakkforbund 
og A.I.F.s sjakkdyrkende lag.»

Forhandlingene kom i stedet til å handle om 
noen organisasjonsmessige forhold som ble 
kalt en demokratisering av sjakkforbundet. En 
typisk symbolsak ble at ledervervet i det nye 
Norges Sjakkforbund skulle være formann, 
ikke president, en tittel som kongressen i 
1951 endret tilbake til president igjen.

JØDISKE SPILLERE I MÜNCHEN
En fanesak for AIF ble som Fossum framhever, 
kampen mot norske deltagelser i Hitler-
Tysklands store PR-arrangementer i 1936: 
Vinterlekene i Garmisch, sommerlekene i 
Berlin og den uoffisielle «Schach-Olympia» 
i München. Etter krigen kunne alle se det 
moralsk prisverdige i at Sigurd Heiestad til og 
med valgte å gå av som visepresident i Norsk 
Sjakkforbund i 1936 i protest mot Norges 
deltagelse i et Tyskland der jødene for lengst 
ble skrekkelig behandlet.

Men det er ikke riktig at jøder (utenom 
Tyskland) ikke kunne delta – og deltok – i 
denne uoffisielle sjakkolympiaden i München. 
Turneringen var uoffisiell fordi Tyskland ikke 
var medlem i FIDE, men FIDE-kongressen i 
Warszawa året før hadde nesten enstemmig 
vedtatt å stille medlemsforbundene fritt om de 
ville stille opp i München, da det var bekreftet 
at også jøder ville bli invitert til å delta.

Leserbrev

Foto: Ø
ystein Brekke

Sigurd Heiestad (1903-87) forteller engasjert til 
Knut Bøckman, kanskje om da han kjempet mot 
«naziolympiaden». Bildet er derimot fra midt på 70-tallet.
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Liksom fargede Jessie Owens skal ha ergret 
Hitler på tribunen under sommerlekene i 
Berlin ved å vinne fire gull i friidrett, vant 
Ungarn den uoffisielle sjakkolympiaden i 
München foran Polen, med hver minst fire 
jødiske spillere på laget, og hjemmehåpet 
Tyskland henvist til bronseplass.

Jødiske sjakkspillere har generelt hevdet seg 
sterkt, og det skjedde også i München i 1936. 
Etter ikke-jødiske Paul Keres fra Estland som 
scoret best på førstebord, ble jødene Miguel 
Najdorf fra Polen bestemann på bord 2, 
Laszlo Szabo fra Ungarn på bord 5 og Borislav 
Kostic fra Jugoslavia på bord 6.

Vinnerlagets senere verdensstjerne Laszlo 
Szabo ble toppscorer for hele turneringen med 
sine 16½ poeng av 19 og vant flere utmerkede 
partier, blant annet over Sämisch på det tyske 
laget som var uten jøder. Mot Island vartet den 
ungarske jøden opp med et fikst dronningoffer:

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sd7 5.Sf3 
Sgf6 6.Sxf6+ Sxf6 7.Ld3 Le7 8.0–0 0–0 9.De2 
b6 10.Lg5 Lb7 11.Tad1 Tc8 12.c4 Te8 13.Se5 
h6 14.Ld2 c5 15.Lc3 cxd4 16.Lxd4 Dc7 17.Lc3 
Tcd8 18.Tfe1 La8 19.De3 Db7 20.Dh3 Lc5 
21.b4 Lf8 22.Td2 De7 23.Te3 Lb7 24.Tde2 
Sh7 25.f4 f6 26.Sg4 Dc7 27.Tg3 Kh8 28.Lxh7! 
Td1+ 29.Te1 Txe1+ 30.Lxe1 Kxh7

XIIIIIIIIY
9-+-+rvl-+0
9zplwq-+-zpk0
9-zp-+pzp-zp0
9+-+-+-+-0
9-zPP+-zPN+0
9+-+-+-tRQ0
9P+-+-+PzP0
9+-+-vL-mK-0
xiiiiiiiiy

31.Dxh6+! 

Med det alltid vakre mattbildet 31…gxh6 32. Sxf6+ 
Kh8 33. Tg8#.

31…Kg8 32.Sxf6+ Kf7 33.Dg6+ 1–0

Laszlo Szabo, Ungarn

Arni Snaevarr, Island

München OL 1936

1. Gunnar Stake-Larsen – Kjetil Strand
Landsturneringen Klasse Senior, runde 6

Her er alle forutsetninger til stede for det klassiske 
løperofferet på h7. Hvit spilte 17.Lxh7+! Kxh7 
18.Th3+ Kg8 19.Dh5. For å unngå matt, så 
svart seg nødt til å gi tilbake hele offiseren med 19…
Lh4 20.Dxh4 f6, men med materiell over i tillegg 
til et vedvarende angrep var resten advokatmat for 
høyesterettsadvokat Stake-Larsen. Legg merke til at 
dersom svart hadde spilt Tfe8 istedenfor Tae8 ville offeret 
ikke ha fungert (1-0, 38 trekk).

2. Morten Bentsen – Moa Rida
Landsturneringen Klasse 5, runde 6

Hvit avgjorde på kontant vis med 29.Txe6! fxe6 
(etter 29…Txd5 30.Txe7! ender hvit opp med offiser 
i overvekt) 30.Dxe6+ Kh8 (eller 30…Kh7 31.Le4+ 
som bare utsetter det uunngåelige) 31.Dxh6# 1-0 
Sjekk de løperne!

3. Benjamin Fjellheim – Olav Hageberg
Landsturneringen Klasse 3, runde 8

Både det prosaiske 21.Dh2 og det mer eksotiske 21.fxg6 
med poenget 21…Txf3 22.Dh2 burde vinne for hvit. 
Fjellheim fant imidlertid den aller sterkeste fortsettelsen: 
21.Txh7! (minner om Salomons 18.Txa7+ mot 

Tari) 21…Sg7 (en fallitterklæring, men etter 21…
Kxh7 22.Dh2+ proklamerer computeren matt i høyst 
ni trekk!) 22.fxg6 Txf3 (lar hvit avgjøre vakkert) 
23.Th8+! Kxh8 24.Dh2+ Kg8 25.Dh7+ 1-0 
Det er matt i neste.

4. Tor Gulbrandsen – Frode Lillevold
Landsturneringen Klasse Mester, runde 1

Hvit innledet en forsert sekvens med 21.Txc6! Dxc6 
22.Sxd4 Dg6 23.Sxf5 Dxf5 og nå sluttpoenget 
24.Lb4! da hvit vinner tilbake den ofrede kvaliteten. Etter 
24…Sf6 25.Lxf8 Kxf8 26.Da4 var hvit en sunn bonde 
over som han realiserte uten problemer (1-0, 31 trekk).

5. Trond Støre – Sylvia Johnsen
Landsturneringen Klasse 1, runde 8

59...Sc5! satte fingeren på hvits uheldige 
kongeplassering. Etter 60.Txf6 Sxe4+ er det gaffel på 
konge og tårn. Hvit taper hele huset. 0–1

6. Aryan Tari – Frode Elsness
Landsturneringen Klasse Elite, runde 3

Etter 15.a5! var svarts springer på b4 fanget på fiendtlig 
territorium. Partiet fortsatte 15…Dc7 16.Le3 Tfc8 
17.Lb6 og svart kastet inn håndkledet allerede. I 
neste trekk følger Dd2 og springeren går tapt. 1–0

Løsninger fra side 33 
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NORSK SJAKKBLAD 
GRATULERER MED DAGEN!

  90 ÅR
11.12  Arne Underland, Bærum SS
26.9.  Karsten Hansen, Hønefoss SK

  80 ÅR
17.10.  Olav Skjæveland, Strand SK
28.10. Jan Forsberg, Sarpsborg SK
8.11.  Rolf W Tangen, Sarpsborg SK
23.11.  Rolf Midtvåge, Sarpsborg SK

  75 ÅR
5.10.  Ragnar Harald Hoen, OSS
26.10. Bjarne Kristensen, Narvik SK
12.11.  Egil M Nilssen, Tønsberg SK

 
 
 

 
 
 

  70 ÅR
15.10.  Mehmedalija Kunic, Kongsberg SK
18.10.  Thor Eng, OSS
21.10.  Olav Kollerud, Konnerud SK
23.10. Fred Westerby, SK 1911
31.10.  Jahn Spillum, Moss SK
5.11.  Jan Trygve Kristiansen, Caissa SK
17.11.  Haldor Tveit, Folgefonn SK
26.11.  Petter J. Omtvedt, Horten SK
5.12.  Torbjørn Strøm, Kongsberg SK
16.12.  Jan Tore Henriksen, Holmestrand SK
20.12. Eddy Jordan, Asker SK
24.12. Tore Teigen, Porsgrunn SK

  60 ÅR
2.10.  Terje Christoffersen, Follo SF
20.10. Per Ivar Kaaresen, Tromsø SK
24.10. Einar Lauritzen, Kristiansand SK
28.10. Audun Erlendson, Asker SK
26.12. Dag Orseth, Masfjorden SK

  50 ÅR
1.10.  Morten Haga, Fredriksstad SS
4.10.  Anders B Iversen, SK 1911
4.10.  Nils Henrik Nilsen, Samisk SF
16.10.  Jan Teigen, Otta SK
17.10.  Sven Åge Eriksen, Porsgrunn SK
18.10.  Bjørn Røst, SOSS
10.11.  Per Nestande, Førde SK
16.11.  Odd Erling Mikalsen, Alta SK
23.11.  Guttorm Andersen, Stjernen SK
26.11.  Arne Knut Røv, Volda Ørsta SL
28.11.  Jan Terje Hansen, Kristiansand SK
2.12.  Atle Sviland, Bergens SK
5.12.  Jan Tore Henriksen, SK 1911
11.12.  Atle Stærli, Nordstrand SK
16.12.  Lars Breivik, Drammens SK

TURNERINGSKALENDER

OKTOBER
30.09-4.10 OSS høstferie-GP
info: Tarjei J. Svensen, tarjei@moldesjakk.net 
2.-4. Knut Brokstads minneturnering
info: Tore Sandmark, leder@tsf.no
2.-4. Kristiansand Open 2015
info: Jørgen Vik, joe-em@online.no
2. Lillehammer GP Open Blitz
info: Christian Holmboe Ruud, chrruud@hotmail.com
3. NTG Hurtig-GP
info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
3.-4. Lillehammer GP Open
info: Christian Holmboe Ruud, chrruud@hotmail.com
9.-11. Hønefoss GP 2015
info: Roger Østebø, roger@leiv-vidar.no
16.-18. Advokatfirmaet Finn Chess International
info: Stein Jensen, jestein@online.no
17. Stjernens og Kampens superlørdag 2
info: Kristoffer Gressli, gressli@hotmail.com
23.-25. Bergen Grand Prix
info: Eirik T. Gullaksen, eirik.gullaksen@bergen.online.no
23.-25. Sandefjord GP
info: Pål Farmen, gp@caissa.no
30.10-1.11 Eliteserien 1. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
30.10-1.11 Seriesjakken 1. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

NOVEMBER
6.-8. Bodø Grand Prix 2015
info: Åsmund Andersen, asmund.andersen@googlemail.com
8. Arendal hurtigsjakk NGP
info: Tommy V. Thoresen, vithores@online.no
20.-22. Hell Grand Prix lll 2015
info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com 
21. Hell Blitz Grand Prix lll 2015
info: Torbjørn Dahl, t76dahl@gmail.com 
21.-22. Kiwi Konnerud GP 2015
info: Roger Løvaas, roloevaa@online.no
28. Stjernens og Kampens superlørdag 3
info: Kristoffer Gressli, gressli@hotmail.com 
28. Stavanger høst hurtig NGP
info: Carsten Beer Jacobsen, cassabaa@yahoo.com

DESEMBER
5.-6. Seriesjakken 2. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
9. Den store griseturneringen
info: Erling Skjelstad, erlingskjelstad@me.com
27. Hurtigsjakk for seniorer
info: Kjell Martin Haug, kjell.martin.haug@getmail.no 
27.12-3.1 TV2 Chess International 2015
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com
30. Fagernes Christmas Blitz
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com
1.1.-2.1 Fagernes Rapid NGP
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com

Trippel 
norgesmester, 
Ragnar Hoen 
fyller 75 år den 
5. oktober.
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Gatekamper i Namsos sentrum
av Kåre Tørum - leder i Namsos sjakklubb 

Kimiya Sajjadi og Simen Agdestein kastet 
bokstavelig talt glans over Namsoshelga 
som ble arrangert 29. – 31. mai i 
rockehovedstaden Namsos. Både fjorårets 
norgesmester i jenteklassen og stormesteren 
var invitert til sjakkskole og simultansjakk i 
Kirkegata. Nærmere 50 personer fra Namsos 
sjakklubb, samt andre klubber i Nord-
Trøndelag og sjakkentusiaster for øvrig, 
deltok i arrangementet som skapte en del 
oppmerksomhet i bybildet.

Kimiya lærte bort en del grunnleggende 
ferdigheter til aldersgruppen 5-12 år og 
avsluttet med simultansjakk mot den samme 
gruppen. I likhet med Simen så ble klokkene 
innstilt på 5 min for norgesmesteren og 10 min 
for motstanderne, og flere kunne konstatere at 
de hadde slått norgesmesteren på tid! En fin 
opplevelse og en god start på sjakk-karrieren.

Simen spilte også simultansjakk mot 10 stykker 

samtidig og fikk store problemer med klokka – 
så her hadde han nok undervurdert gruppa. 
Trønderne er kjent for å være noe trege, 
men i spill mot 45 personer fikk stormesteren 
tidsstryk av 12-14 personer. 9 år gamle Thomas 
Berg fra Levanger var den første som vant og 
ble belønnet med 1000 kroner av arrangøren. 
Et flott arrangement i Namsos sentrum der 
også våre tilreisende storkoste seg.

Dette er for øvrig tredje gang Simen Agdestein 
deltar i en lynsjakkturnering i Namsos.

Ellers er det fortsatt liv i Namsos sjakklubb, NM-
arrangøren fra 1995 hvor Jonathan Tisdall ble 
norgesmester. Namsosmesterskapet er nettopp 
avsluttet med 14 deltakere – og det er vel ikke 
mange klubber i Norge der sognepresten blir 
klubbmester! Den eldre garde i klubben holder 
fortsatt stand, og fra høsten skal vi også starte 
en barne- og ungdomsgruppe der vi skal søke 
råd og støtte fra sjakkforbundet.

Fo
to

: 
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ør
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Fischers sperretrekk
Hva er det vakreste i sjakk? I spalten «Favoritten» forteller kjente og ukjente sjakkspillere hva 
de liker aller best med spillet vårt. Denne gangen er turen kommet til Erlend Mikalsen, én av 

de tre sjakkmusketerer.

I april stod Erlend Mikalsen (21) oppført med 
en rating på 2161 hos FIDE. I løpet av fem 
måneder har altaværingen økt ratingtallet sitt 
med utrolige 200 poeng til 2361, og han er nå 
på full fart mot den ypperste norgeseliten. 

Mikalsen er også del av prosjektet «De tre 
sjakkmusketerer» som ble lansert i sommer. 
Sammen med kompisene Nicolai Getz og Frode 
Urkedal leier han bosted rundt omkring i Europa 
som base for turneringer og treningssamlinger. 
I oktober skal sjakkmusketerene være 
sekundanter for de norske håpefulle i VM for 
ungdom i Hellas. 

Basert på de første reisebrevene fra 
musketerene, virker det som prosjektet har 
fått en særdeles vellykket start.

Mikalsen har valgt et legendarisk parti av 
Bobby Fischer. I NTG-miljøet er Mikalsen kjent 
som en ekspert på amerikanerens partier, men 
selv velger han å tone ned disse «ryktene».

- Jeg har lest Fischers 60 minneverdige partier 
nokså grundig og sett noen få av hans øvrige 
berømte partier, men har ikke alle gjort det?

De er herved utfordret, kjære leser!

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4 Sf6 
5.Sf3 0–0 6.Ld3 Lg4? Fischer er kritisk 
til denne avgjørelsen som simpelthen forærer 
hvit løperparet. Som han skriver, oppnår 
svart egentlig ikke å sinke hvits utvikling 
ettersom dronningen kommer ut og erstatter 
springeren på f3.

7.h3 Lxf3 8.Dxf3 Sc6 9.Le3 e5 
10.dxe5 dxe5 11.f5!

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zppzp-+pvlp0
9-+n+-snp+0
9+-+-zpP+-0
9-+-+P+-+0
9+-sNLvLQ+P0
9PzPP+-+P+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Holder løperen på g7 bak lås og slå. Hvit har nå 
den primitive planen g4-g5 da svart risikerer å 
bli trykket helt flat.

11…gxf5 12.Dxf5 For all del ikke 12.exf5? 
e4! da svart befrir stillingen sin. 

12…Sd4 13.Df2 Se8 14.0–0 Sd6 
15.Dg3 Kh8 Dette var svarts siste sjanse til 
å befri stillingen sin gjennom 15…f5 da Fischer 
gir varianten 16.Lh6 Df6 17.Lxg7 Dxg7 
18.Dxg7+ Kxg7 19.exf5 S6xf5 20.Tae1 Tae8 
21.Se4 med en behagelig fordel for hvit, men 
intet avgjørende.

16.Dg4! c6 17.Dh5! Kraftfull posisjonssjakk 
typisk for Fischers direkte stil. Hvit stiller inn 
skytset mot svarts konge. 

Bobby Fischer
Pal Benko

USA-mesterskapet, 1963

Favoritten
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17...De8? Enten 17...Se6 eller 17...c5 var  
helt nødvendig. 

18.Lxd4 exd4 
XIIIIIIIIY
9r+-+qtr-mk0
9zpp+-+pvlp0
9-+psn-+-+0
9+-+-+-+Q0
9-+-zpP+-+0
9+-sNL+-+P0
9PzPP+-+P+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Svarts poeng er at det nærliggende 19.e5 kan 
besvares med 19…f5! og svart redder seg. Men 
Benko hadde oversett at hvit har et mellomtrekk. 
Det følgende kombinasjonstemaet har til og 
med fått sitt eget navn: Fischers sperretrekk. 

19.Tf6!! Et nydelig trekk. Gjennom å nagle 
f-bonden fast til f7, garanterer hvit at diagonalen 
mot h7 åpnes etter e4-e5. For eksempel 19…
Lxf6 20.e5 eller 19…dxc3 20.e5 med matt på 
h7 i begge tilfeller. Stormester Larry Evans, 
som har skrevet levende introduksjoner til alle 
Fischers partier i hans «60 memorable games», 
sier om trekket at det er den typen trekk som 
er verdt inngangspengene alene!

19…Kg8 20.e5 h6 21.Se2! Det finnes 
ikke forsvar mot trusselen 22.Txd6. På 21…
Sb5 følger 22.Df5 og 21...Lxf6 strander på 
22.Dxh6 i begge tilfeller med snarlig matt. 
1–0

Med denne seieren vant Fischer USA-
mesterskapet med elleve poeng av elleve mulige 
og bidro ikke akkurat med det til å senke Fischer-
hysteriet som herjet i USA på denne tiden.

Mikalsen gir stafettpinnen videre til Lars Oskar 
Hauge fra Oslo. Hva som er Lars Oskars 
favoritt, får du se i Nsb #4/2015.

KJØPES!
 
Sjakktidsskrifter før 1960 og el-
dre sjakklitteratur på alle språk.

Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4/1959, 
#1/1960, #1/1961, #2-5/1968 
og #5/1969. 

Tidsskrift for Schack 
#9/1902, #3/1926 og #5/1928.

Schackspelaren
årgang 1, 1932 (#1-12) samt #1 
og  #5, 1933.

Tidskrift för Schack (Finland) 
#3 og 6-10/1890 og 
ekstra-nr 1891.

Arbejderskak  
#1-2 og #4/1931 samt #2 1932.

Talvblađiđ (Færøyene) 
alle utgitte nummer.

Deutsche Schachzeitung 
1846, 1856, 1858, 1859 og 1876.

Fernschach
#12/1932

Sjekk mine ønsker på 
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund

tel +46 733 264 033
callerland@gmail.com

ANNONSE





Nsb #3/201566

Bjørn Salvesen (57 år)
selvstendig næringsdrivende og førstekandidat for SV i Røros kommune

aktuell som Norges Sjakkforbunds nye president

Yndlingsmat?
Går for indrefilet av rein fra Rørosvidda, med 
snasent tilbehør og rødvin. Yommi-yommi!

Din favorittsjakkspiller?
Det MÅ jo bare bli Magnus. Han plukker poeng 
i sluttspillet der det før ikke var noe å plukke. 
Helt magisk. 

Sjakkboka som har 
betydd mest for deg?
«Spillet i mitt liv» av 
André Bjerke. Som 
så mange andre 
av min generasjon, 
satte den varige 
sjakkspor.

Hva er det beste 
partiet du har spilt? 
Har vel ingen 
geniale spill å vise 
til. Men vant et syv 
timer langt parti i 
Landsturner ingen 
i sin tid ved å 
forvandle bonden til 
en springer i trekk 
125 eller noe sånt. 
Dronning hadde 
vært remis. Moro!

Og ditt beste resultat?
Seieren i klasse 3 under Landsturneringen på 
Hamar for en del år tilbake huskes godt. 

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Det sjarmerende med sjakkspillere er faktisk at 
de er så vidt forskjellige, selv om folk gjerne vil 
putte alle i en sjablongkategori. Det er derfor 
vanskelig å finne andre felles karakteristika 
enn kjærligheten til spillet.

Hvordan slapper du av?
Jeg kunne jo skryte på meg at det er med 
et parti sjakk. Men det er nok helst med en 

god bok.

Hvilke tre personer ville du helst ha spist 
middag med?
Oi! Spiser jo stadig middag med min kjære 
Inger, men hun må bli en av dem. Vi snakker 
om det meste, bortsett fra sjakk.  

Så hadde det jo vært utrolig kult med en 
middag med Jesus. Som ateist ville jeg hatt 

mye å spørre om. Kanskje han 
ville lyttet også?

Jens Bjørneboe er siste ønske, en 
original tenker og forfatter på de 
svakes side.

Hvis du måtte rømme huset, 
hva ville du ha stoppet for å ta 
med deg?
Helt opplagt det klassiske svaret; 
fotoalbumene.

Hva er den beste boka du har 
lest?
Vrient, det er så mange bra. 
Men går for «Frihetens øyeblikk» 
av Jens Bjørneboe. En stor 
leseropplevelse.

Hvilken sang synger du i dusjen?
Synger overhodet ikke i dusjen, 
eller andre steder for den saks 
skyld.

Hvis du kunne ha valgt å være en 
tegneseriefigur, hvem ville du ha vært?
Asterix ser ut til å ha mye moro.

Har du noen skjulte talenter?
Tror ikke det, da er det i så fall skjult for meg 
også.

Hvis du hadde vært FIDE-president, hva er 
det første du ville ha forandret på?
Her ligger det jo en liten snubletråd for en 
sjakkpresident. Men det hadde vært gunstig 
for sjakken med en mere gjennomsiktig 
organisasjon. Det hadde vært i tråd med den 
norske måten å gjøre det på.

Sjakksjekk!
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Codan Forsikring
- så er du godt dekket

codanforsikring.no

Som medlem i Norges Sjakkforbund får du inntil 20% rabatt på dine forsikringer!
Ring oss nå på 815 56 173 for et uforpliktende forsikringstilbud. 

Husk å oppgi at du er medlem av Norges Sjakkforbund.

Få inntil 

20% rabatt 

på dine  

forsikringer.



NORGE P. P.

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

 

Spill Scandic Norges Grand Prix  
2015-16 

Scandic Hotels er stolt sponsor av Norges Grand Prix 2015-16!  
Scandic er nordens største hotellkjede med nesten 90 hoteller i Norge fra sør til nord.  
Vi tar gjerne i mot forespørsel fra sjakklubbene for å arrangere Scandic Grad Prix eller et annet 
arrangement på ditt nærmeste Scandic Hotel! 
Se liste over hotellene på  http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/  

Finn turnering som passer for deg på www.sjakk.no. 
Her kommer også resultatene fortløpende. 

	  
 - Samarbeidspartner for Ungdoms-NM 2015 

	  

 
Mange nye titler. Om du finner sjakkbøkene billigere noe sted, hører vi gjerne fra deg! 

 

             
 

 
Alt av klubbutstyr. Volumrabatt er mulig. Er vi ikke billigst, vennligst gi oss beskjed! 

 


