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Hagesjakk  
mini  
komple�  
kr 850,‐ 

Bu�kk: Hauges gate 84A, 3019 Drammen. Tlf. 32 82 10 64.  
Mandag – fredag kl 10 – 1630, torsdag �l kl 1830. Epost: post@sjakkbu�kken.no 

Husk: Klubber i NSF og USF har all d 10% raba  på sjakkmateriell ved samlede kjøp 
fra kr 2000 og høyere raba  på større kjøp. Og guns ge bokpremiepakker! 

 

 Sjakkse� Franz Hals mahogny de luxe 50 mm kr 1550,‐ 

Vi har all�d kjempestort utvalg i brikker, bre�, klokker, sjakkcomputere, bøker,  
DVD‐er, gavear�kler og mye annet. Velkommen på oppdagelsesferd i ne�bu�kken! 

 

 

SJAKKSKOLEN 1, 2 og 3 og 
oppgavehe�er, �l undervisning i 
klubb og skole. Bøkene a kr 110, nå 
kr 65 i gruppese� (minst 10). 
Oppgavehe�er kr 35, nå kr 25 i 

Alt i sjakk hos oss! 

Turneringsse� Klassisk Staunton 55 mm 
(med tunge trebrikker)  Kr. 550,‐ (inkl. pose) 

DGT 2010  
(Turneringsklokka 
som kan alt)   
Kr. 580,‐ 
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Twitch and shout
Twitch er et nettsted for direktestrømming av 
videospill. Nettstedet eies av Amazon.com og 
drives av Twitch Interactive Inc. med hoved-
kvarter i San Francisco. Twitch har hatt en 
eventyrlig vekst siden etableringen i 2011, og 
har i dag mange hundre millioner brukere over 
hele kloden. 

Sjakk har blitt et viktig spill på Twitch, interessen 
har ikke minst tatt av takket være Hikaru 
Nakamura rolle som heltids sjakkstrømmer og 
kommentator. «Jeg har alltid ønsket å bringe sjakk 
ut til massene», forklarer Nakamura, som betrakter 
oppgaven som et kall.

Arne har foretatt en uvitenskapelig spørrerun-
de blant bekjente, og de fleste har aldri hørt om 
Twitch, uavhengig av alder. Men for gamere er 
Twitch svært familiært. Og interessen øker med 
eksplosiv kraft. 

Tall gjengitt av Bloomberg sier at brukerne av 
Twitch i mai tilbrakte til sammen åtte millioner 
timer med å se på folk som spiller sjakk. Det er en 
dobling siden april og en firedobling fra februar.

Voldsomme prosesser

For alle som er engasjert som spillere eller til-
skuere til sjakk på nettet er dette kjent stoff. Men 
vi går også ut fra at mange av våre lesere ikke er 
like oppdatert på alle følgene av den revolusjonen 
sjakken gjennomgår.

Er det ikke det ene, så er det det andre. I løpet 
av et drøyt år har sjakkforbundet gått gjennom to 
ganske voldsomme prosesser. Først Kindred-saken, 
som virvlet oss inn i striden mellom tippemono-
polet på den ene siden og store eksterne gambling-
selskaper på den andre. Og før kruttrøyken helt 
hadde lagt seg innad i sjakkforbundet, kom koro-
naen og satte en langvarig stopper for all aktivitet 
på sjakkbrettet.

Turbo på NeTTeT

Felles for begge sakene er at det har satt turbo på 
data- og nettbasert sjakk, der utviklingen allerede 
må sies å være eksplosiv. Man kan like eller mislike 

denne utviklingen, men en ting er sikkert: Sjakken 
er hevet i smeltedigelen, og vil aldri vende tilbake 
til «normalen». 

Kanskje har Kasparov rett når han spår at klassisk 
sjakk kan ende opp som en sjanger på linje med 
hva opera er innen musikken.

Utviklingen går nå så fort at det er umulig å 
vite hvor det vil ende. Men som sjakkspillere flest 
ønsker vi å analysere ulike varianter. 

Dette bærer denne utgaven av sjakkbladet preg 
av, innrammet av stormesterturneringen i Kragerø 
i den ene enden og Offerspills sommerturnering i 
den andre. 

I midten har det utelukkende vært korona – 
og masse, masse twitch med til dels høylytte 
meldinger fra spillere og kommentatorer! Twitch 
and shout! 

Ingen ratinglister
Vi må dessverre skuffe dem som ser etter 

ratinglister. Ingen brettsjakk, ingen ny rating - 
dessverre. Vi håper på bedre tider. 

Ildsjeler i koronaens 
tidsalderne

Vi hadde i denne utgaven planlagt å gjennom-
føre ildsjel-reportasjer hos de to markante 
Oslo-klubbene Nordstrand og Vålerenga. 

Som på så mange områder av samfunnet ble 
også dette forstyrret av korona-pandemien og 
vridningen over mot nettbaserte ildsjeler. Vel, 
artiklene og bildene er på plass, og ildsjeler går 
aldri ut på dato, så da har dere noe å glede dere til 
i neste utgave.

 
Jonathan & Arne
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Stor arvegave til 
Norges Sjakkforbund
Bjørn-Kristian Bjørnsen (født 1925) døde i mai 2020. I sitt 
testament har han donert åtte millioner kroner til Norges Sjakk-
forbund. Avkastningen av pengene skal etter nærmere regler gå til 
premiering for Eliteklassen i Landsturneringen.

Tekst: Geir Nesheim

Gaven på 8 millioner kroner er 
meget stor i sjakksammenheng. 
Egenkapitalen i NSFs øvrige åtte 
fond var totalt 2,1 millioner kroner 
ved utgangen av 2019.

President i NSF Morten L Madsen 
sier i en kommentar: «Dette er en 
sjelden gave å få, og vi er rørt og 
takknemlig for en slik flott overras-
kelse. Dette vil gi et godt løft for norsk sjakk».

pasjoNerT sjakkeNTusiasT

Bjørnsen levde hele livet i barndomshjemmet i 
Sannergata 38, Oslo, og etterlot seg ingen nære 
arvinger. Yrkesmessig jobbet han som bokholder i 
Ernst G Mortensens forlag i Oslo.

Bjørnsen var medlem av Sjakklubben Stjernen. 
Han deltok i NM en rekke ganger i perioden 
1951-80, der hans beste prestasjon nok var første-
plass i klasse 1 i Sandefjord i 1961. Bjørnsen spilte 
mest i egen klubb, og det finnes både vinst-, remis- 
og tapspartier mellom han og André Bjerke. Sjakk 
var Bjørnsens store lidenskap i livet.

Det vil komme en fyldig profilartikkel om 
Bjørn-Kristian Bjørnsen i Norsk Sjakkblad 
3/2020.

premier i eliTeklasseN

Bjørnsen har gitt konkrete retningslinjer for bruk 
av fondsmidlene. I testamentet heter det blant 
annet:

«For å stimulere til større deltagelse av de 

beste sjakkspillere i Landsturneringen 
(Norgesmesterskapet) har jeg ønsket 
at det skal opprettes et fond etter min 
død. Fondet skal styres og disponeres av 
Norges Sjakkforbund.»

«50% av avkastningen skal benyttes til 
premiering av de 5 beste i Eliteklassen. 
De øvrige 50% tillegges fondet. Av-
kastningen går til premier fordelt etter 

følgende satser:
• 1. premie 50%
• 2. premie 25%
• 3. premie 12,5%
• 4. premie 7,5%
• 5. premie 5%»

«Disse premier bør selvsagt komme i tillegg til de 
vanlige premier i klassen.»

bjørNseNs foNd

De nye midlene vil første gang komme til anven-
delse under Landsturneringen i Bergen i 2021.

Sentralstyret i Norges Sjakkforbund besluttet i 
møte 24. juni at det nye fondets navn skal være 
«Bjørn-Kristian Bjørnsens fond».

Fondet skal altså styres og disponeres av Norges 
Sjakkforbund. Et utvalg bestående av NSFs 
president (utvalgsleder), kasserer og general-
sekretær gis ansvar for den løpende styring og 
disponering av fondet. �

(Bildet er fra 1950-tallet).

B-K Bjørnsen
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Covid 19-pandemien
og sjakk på nett
Alt endret seg i mars 2020, da både Norge og store deler av resten 
av verden stengte ned i et forsøk på å få kontroll over Covid-19 
pandemien. I løpet av kort tid hadde tilnærmet alle planlagte 
sjakk-arrangementer de kommende måneder blitt avlyst eller 
utsatt, både i Norge og ute. Fortsatt er usikkerheten for når man 
kommer i gang igjen stor, selv om myndighetene gradvis lemper på 
smittevernrestriksjonene.

Tekst: Generalsekretær Geir Nesheim, Norges Sjakkforbund

smiTTeVerNregler

Sjakkforbundene og resten av norsk sjakk har 
lojalt etterlevet de påbud som har vært gjeldende 
til enhver tid, og når oppmykningen begynte å 
komme ble det på forbundsnivå utarbeidet egne 
veiledere for sjakken, i forståelse med Kulturdepar-
tementet og Helsedirektoratet. 

Det ser foreløpig ut til at disse sjakkens retnings-
linjer blir fulgt, og flere arrangører er allerede i juni 
i ferd med å starte opp ordinære sjakkturneringer 
og i noen tilfeller sjakkleire for de unge, med 
retningslinjene som ramme. 

økoNomiske effekTer aV CoVid19
På et litt annet plan har sjakkforbundene sett på 

forbundsbudsjettene for 2020, og gjort justeringer 
for å unngå for store økonomiske bunnlinje-konse-
kvenser av Covid-19. Det var nødvendig og riktig. 
Men flere sjakkarrangører har måttet tåle tap eller 
bortfall av planlagt overskudd, og det arbeides med 
å få fremmet søknader om kompensasjon for flere 
av disse innenfor det offentliges ordninger. 

NeTTakTiViTeTeN Tar aV

Men når vi etter hvert begynner å se tilbake på 
denne svært uvanlige perioden så er det ett forhold 
som for sjakkens del er særlig fremtredende: 
Nett-aktiviteten har tatt helt av!

Eksemplene er mange og kjente. Magnus Carlsen 

Invitational, og etter hvert Magnus Carlsen Chess 
Tour 2020, med bred dekning på Twitch, TV2, 
Chess24 og så videre, er et fenomen i en egen 
klasse, men det er også en lang rekke andre initia-
tiv, ikke minst overfor breddemarkedet. 

Terskelen for å lansere sjakkturneringer på nett 
er lav, og både lichess, chess.com og chess24 tilbyr 
løsninger som interesserte enkelt kan ta i bruk.

respoNseN blaNT spillerNe

Hvordan er responsen blant vanlige spillere på 
det store nye tilbudet? Det man ofte får høre er 
at interessen i forbindelse med lansering av nye 
tilbud er stor, men så avtar den forholdsvis raskt. 
Og i noen tilfeller kryper den til og med langt ned 
mot null. 

Et eksempel er Oslo Sjakkrets Ungdoms 
utmerkede nettsjakktilbud for barn/USF-med-
lemmer på lichess.org. Initiativet ble lansert 14. 
mars, og har nesten daglig hatt turneringstilbud 
til målgruppen. Og mange ble med fra starten, 
men ifølge OSU er deltagelsen nå etter snart tre 
måneder allerede dramatisk lavere. 

Det er interessant å tenke gjennom det som nå 
skjer. Med lav lanseringsterskel og få eller ingen 
reguleringer i form av autoriserte terminlister eller 
lignende som ordinære sjakkturneringer forholder 
seg til blir altså tilbudet omfattende. Og høyst 
sannsynlig medfører også det store nett-tilbudet at 
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av Geir Nesheim 
generalsekretær NSF

totalmarkedet – her litt lettvint definert som antall 
spillere som deltar – øker. Men tilsynelatende ikke 
nok til at alle arrangører får så mange deltakere 
som de ønsker. Det kommer derfor antagelig 
snart en slags fase to, der de beste nye tilbudene 
overlever og videreutvikles, mens mange av de 
øvrige blir borte igjen. 

juks eT problem på NeTT

Et eget tema er risikoen for juks. Det er godt 
kjent at dette forekommer, og aktører som lichess 
og andre har algoritmer som overvåker og eksklu-
derer de som blir avslørt. Men problemet består, 
og når enkelte arrangører lokker med pengepremi-
er for å få opp deltagelsen, blir fristelsen stor for 
noen. Dette problemet må løses dersom den nye 
nettsjakkbølgen skal oppnå anerkjennelse innenfor 
den tradisjonelle og etablerte sjakkverdenen. 

HVa gjør forbuNdeNe?
Hva gjør så forbundene i denne situasjonen? Vel, 

dessverre er det mest synlige hittil at store årlige 
begivenheter som Landstureringen 2020 har blitt 
avlyst, på linje med beslutninger i flere andre land. 
Det fortjener selvsagt diskusjon, men er altså et 
faktum. 

Men forbundene gjør også andre ting, om enn 
ikke med så høyt tempo som andre mer lett-
bente aktører. Nå i sommer avholdes tre større 
seminarer om sjakkens muligheter på nett: ett 
felles styreseminar for NSFs sentralstyre og USFs 
forbundsstyre, der temaer som Internett som 
formidlingsarena, som utviklingsarena og som 
konkurransearena belyses, i tillegg til mye annet. 

Sjakkens samfunnsprosjekter: SkoleSjakken, 
Sjakk & Samfunn med mer, har også et heldags-
seminar i juni, der erfaringer og muligheter for 
Sjakk5ern, sjakk på biblioteker og for eldre drøftes, 
og hvor veien videre stakes ut. 

Og så har norsk sjakk utviklet et nytt program 
for organisering og gjennomføring av lagkam-
per på nett, med navnet SpillSjakk. Dette vil bli 
lansert i sommer, og bli benyttet av Flere mot 
SjakkToppen – særlig det nye regioninitiativet der, 
av prosjektene og kanskje også av klubber, lokallag 
og andre interesserte etter hvert. Finansieringen av 
SpillSjakk er fra Herreløs Arv-ordningen, som ga 
prosjektet støtte i konkurranse med mange andre 
søknader. 

forslag øNskelig

Nettsjakk er også høyaktuelt for klubber, kretser 
og lokallag. Hvordan forholde seg til fenomenet? 
Forbundene må passe på at det finnes gode tilbud 
for hele organisasjonen, og også at det finnes fora 
der temaet nettsjakk kan diskuteres bredt og der 
gode ideer som møter behovet til sjakken lokalt 
kan utvikles videre. Kom med forslag – vi står alle 
midt oppe i denne store endringen, og må finne 
veien fremover sammen. � 

SpillSjakk er norsk sjakks nye 
programvare for sjakk på nett og 
brett.
Programvaren kan brukes av både 
arrangører og spillere.
Spillsjakk er særlig godt egnet for 
lagkamper på nett. 
SpillSjakk er utviklet gjennom et 
samarbeid mellom Ungdommens 
Sjakkforbund og OctoKnight Ltd, som 
har stått for den tekniske utviklingen. I 
Octoknight jobber det folk med Lichess-
bakgrunn. 
SpillSjakk er finansiert av Herreløs 
Arv-ordningen, som administreres 
av LNU (Landsforeningen for norske 
ungdomsorganisasjoner). USF har 
oppnådd støtte til utviklingen av 
Spillsjakk fra Herreløs Arv. 
Primære brukere av SpillSjakk fra starten 
2. halvår 2020 er

 z Flere mot SjakkToppen – Region, 
som vil bruke SpillSjakk til lagkamper 
på nett

 z SkoleSjakken
 z Sjakk & samfunn

Det kan senere være aktuelt å tilby 
SpillSjakk til lokallag, klubber og andre 
sjakkarrangører i Norge. 
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Suksesshistorien om
«Kragerø Resort Chess»
Etter fire år har «Kragerø Resort Chess» allerede nådd 165 del-
tagere og blitt suksesshistorien om en ny internasjonal turnering i 
Norge, og for øyeblikket den eneste årlige ved siden av Lahlums 
påskesjakk på Fagernes.
Tekst: Øystein Brekke Foto: Anniken Vestby

Det er masse arbeid og ikke lett å få den økono-
miske kabalen til å gå opp ved slike turneringer. 
Spør andre som har prøvd seg. Primus motor Truls 
Jørgensen i Kragerø Sjakklubb berget igjen økono-
mien og fikk også oppfylt viktige ambisjoner: Del-
tagertallet øker, og det samme gjør antall utenland-
ske spillere fra 17 ulike land, antall tittelholdere 
(45), antall kvinnelige deltagere (17 spillere og fire 
dommere) og antall internasjonale tittelnapp. 

populær armeNsk seier

Etter norsk seier i de tre første årene, med Tele-
marks egen Kjetil Lie i 2017 og Jon Ludvig Ham-
mer i 2018 og 19, var det vel perfekt at 15-årige 
Mamikon Gharibyan fra Armenia klatret til topps 
denne gang og fikk med et napp i stormestertit-
telen, som han faktisk hadde klart før siste runde. 
Både i fjor og i år hadde turneringen gjevt besøk 
av en entusiastisk ung spillergruppe fra Kragerø sin 
vennskapsby Guymri i sjakklandet Armenia.

Apropos skikkelige sjakknasjoner, nevne vi at Is-
land har blitt godt representert i disse Kragerø-tur-
neringene, denne gang med 12 spillere fra Sagaøya.

Seierspallen fikk i år et utseende som ingen 
kunne tippe, uten noen av de ni stormesterne. 
Unge Jung Min Seo fra Sverige spurtet inn til 
annenplass og et klart napp i IM-tittelen, og IM 
Juljia Osmak fra Ukraina – tidligere verdensmester 
under 12 år – ble også i år beste kvinnelige spiller 
og rykket opp fra fjorårets sjuende- til tredjeplass, 
ikke langt unna et napp i stormestertittelen.

HVa med brødreNe lie?
Blant mange flotte norske deltagere var det som 

vanlig ekstra forventninger til Telemarks- brødre-
paret Kjetil og Espen Lie fra Porsgrunn som nå 
driver stort med både sjakkgymnas og ungdoms-
sjakk på hjemmebane. 

Espen tok sitt tredje og siste stormesternapp i 
den første turneringen i 2017 og har siden klatret 
ratingmessig mot kravet 2500. Nå manglet han 

Kragerø Resort Chess 2020

1 IM Mamikon Gharibyan, Armenia 7½ 
2 FM Jung Min Seo, Sverige 7
3 IM Julija Osmak, Ukraina 6½
4 GM Boris Chatalbashev, Danmark 6½
5 IM Liam Vrolijk, Nederland 6½
6 GM Vadim Moiseenko, Russland 6½
7 GM Kjetil A. Lie, SOSS 6½
8 IM Kristian Stuvik Holm, Vålerenga 6½
9 GM Evgeny Postny, Israel 6½
10 IM Thomas Beerdsen, Nederland 6
11 FM Ward Altarbosh, OSS 6
12 IM Renier C. Rodriguez, Spania 6
13 GM Jon Ludvig Hammer, OSS 6
14 IM Lars Oskar Hauge, OSS 6
15 IM Subbaraman Vijayalakshimi, India 6
16 GM Helge Ass Gretarsson, Island 6
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bare noen ytterst få poeng, og fikk en uheldig 
baksmell i denne turneringen. Det er ikke lett å 
vinne i sjakk på bestilling. Espen startet med tap 
mot WIM Sheila Barth Stanford i første runde, og 
da var det straks vanskelig. 

Kjetil var egentlig med i tetkampen for fjerde år 
på rad og kjemper som en løve, men avga en remis 
for mye til å kunne vinne når den unge armeneren 
la i vei med seks straks. I siste runde spilte Kjetil 
likevel om en pallplass da han presset nettopp 
15-årige Mamikon og vant en bonde, men riktige 
avviklinger til vunnet sluttspill glapp i tiltagende 
tidsnød, og til slutt var det flat remis selv med 
bonde over og dronninger og ulikefargede løpere.

Norske sTormesTere og kaNdidaTer

De to andre norske stormesterne kom ikke helt 
med i teten. Jon Ludvig Hammer var for en gangs 
skyld en litt tam utgave av seg selv, og Benjamin 
Arvola Notkevich fikk to tidlige tap mot ungdom-
mene Lucas Ranaldi og Isak Sjøberg.

Kristian Stuvik Holm var med i tetbildet hele 
veien, men ble uheldig på den måten at han ikke 
fikk møte de nødvendige stormesterne. Lars Oskar 
Hauge mistet nesten stormesterhåpet allerede med 

tap mot Abyl Kizatbay fra Stavanger i første runde. 
Norske ungdommer er ikke til å spøke med.

oVerraskeNde Norske im-Napp

Det var slett ikke uventet å få to norske IM-
napp, men ingen hadde vel forutsett at 13-årige 
Shazil Shehzad (2144) fra Sandnes og Ward Altar-
bosh (2149) fra OSS skulle ta dem. Shazil startet 
med å slå IM’ene Tor Fredrik Kaasen og Rodriguez 
fra Spania, fulgt av remis mot stormester Helgi Ass 
Gretarsson fra Island. Tross to tap til slutt bokførte 
Shazil 133 ratingpoeng i pluss. Ward vant over fire 
IM’er i turneringen. Potensialet til avhopperen fra 
Iraks OL-lag i Tromsø 2014 har vært blir mer og 
mer tydelig i de siste par årene. 

Elo-gruppen 2020

1 Eirik Strøm Austad, Porsgrunn 8
2 Kim R. Hansen Westrum, Nittedal 7½
3 Ingrid Skaslien, Vålerenga 7
4 Jung Hyun Seo, Sverige 6½
5 Amund Pihl Strand, Kristiansund 6½

Kragerøvinneren Mamikon Gharibyan omkranset av sølvvinneren Jung Min Seo og 
bronsevinner Julija Osmak.
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Et flertall av de 94 spillerne i tittelgruppen viste 
tidvis sterk sjakk og fikk spise noen kirsebær med 
de store. For eksempel unge voksne Sigve Høl-
leland (2076) fra Masfjorden som plutselig var 
framme i tetstriden med 4½ av 6 etter seire mot 
stormesterne Jha Sriram fra India og Helgi Ass 
Gretarsson fra Island.

Elo-gruppen for spillere med rating under 1900 
hadde enda større aldersspenn blant deltagerne, og 
en av de yngste, 12-åringen Eirik Strøm Austad fra 
Porsgrunn, spurtet best med fem strake til en høyst 
lovende hjemmeseier for Telemark. 

forbedriNg i programmeT

«Kragerø Resort Chess» gir alle en 9-runders 
turnering over fem dager i vinterferien, denne 
gang fra onsdag 19. til søndag 23. februar. Med 
dagens effektive betenkningstid 90 minutter på 
hele partiet pluss 30 sekunder per trekk går dette 
nesten forbausende greit, og i år gjorde vi for-
bedringen å starte ved lunsjtid på onsdag og får 
bare én runde på den avsluttende søndagen, med 
mindre stress rundt premieutdeling og avreiser 
til nær sagt hele verden. Direktebussene til og fra 
Gardermoen, Oslo og Torp er en praktisk viktig 
del av opplegget. 

Arrangementet fungerte vel enda litt bedre enn 
tidligere. Vi hadde faktisk 39 DGT-live-brett 
og inntil 32 Clono-brett som alle sendte partier 
til hele verden. Som ansvarlig turneringsleder 
hadde jeg seks gode dommere i staben, og av dem 
kvinnene IA Anniken Vestby fra Tromsø og IA 
Baran Sharif fra Iran(!) og Monica Fjeldstad fra 
Sotra og Malgorzata Kopaczek-Styczen fra Frøya, 
Trondheim og tidligere Kragerø, som begge også 
virker på vei mot FIDEs høyeste dommertittel. 
Det samme gjelder Jon Olav Fivelstad som har 
bodd på Island i 30 år, og ellers kommer fra Volda 
Sjakklubb, og arrangementslederen Truls Jørgensen 
som også er habil som dommer. For arrangements 

del takk også til de positive foreldrene i Kragerø 
Sjakklubbs Ungdom!

klar for eNda flere spillere

Ikke glem at «Kragerø Resort Chess» er en turne-
ring for både topp og bredde. Deltagelsen økte fra 
76 spillere i 2017 til 122 i 2018, 150 i 2019 og nå 
altså 165 spillere i 2020, fordelt på 94 i tittelgrup-
pen og 71 i Elo-gruppen. I tillegg kom noen som 
bare deltok i NGP-lynsjakken på tirsdag kveld da 
en del av spillerne kom. 

Heldigvis ruster både Truls Jørgensen og sjakk- 
og spahotellet Kragerø Resort til enda flere deltage-
re og enda bedre spilleforhold i kommende år når 
den nye konferansesalen ved den praktfulle sjøut-
sikten nå allerede står klar og venter på deltagerne 
i 2021. �

I sjakkbyen Kragerø
Kragerø Sjakklubb har markert seg atskillig på 
2000-tallet, med blant annet årlig vellykkede 
turneringer Kragerø Grand Prix på Sportellet 
fra og med 2005, og også arrangement av 
NM for ungdomsklubblag både i 2008 og 16. 
Klubben har stadig en fin gruppe av junior-
spillere som deltar og hevder seg bra i mange 
turneringer.
Det meste har skjedd etter at Truls Jørgensen 
(1963-) overtok som leder i 2001. Truls har 
vært en drivende kraft også for sjakken i regi-
onen som leder i både Telemark Sjakkrets og 
Telemark Sjakkkrets Ungdom, og gjorde også 
viktig arbeid som styremedlem i Ungdom-
mens Sjakkforbund gjennom flere år.
Grunnlaget kom fra perioden da Kragerø 
Sjakklubb ble dratt i gang igjen da Helge The-
ting flyttet til byen som lærer i 1977. Theting 
(1948-2014) var god både som sjakkspiller 
og pedagog og bidro til at Kragerø fikk fram 
flere utmerkede spillere som Jan Sørgjerd, 
Raymond Vagle, Anders Forberg og Bertil 
Svendsen.
Jeg husker også med stor glede at jeg i 2011 
fikk være instruktør sammen med Helge (og 
med gjestevisitt av Hans Olav Lahlum) i den 
herlige sjakkleiren som Truls regisserte på 
Jomfruland ytterst i Kragerøs skjærgård. �
— Øystein Brekke 

«Kragerø Resort Chess» 
er en turnering for 

både topp og bredde



NSb #2/2020 11

Landsturnering for 
kvinner og jenter
For første gang i historien ble et kombinert NM for kvinner og 
jenter arrangert. I månedsskiftet februar-mars møttes 70 deltakere 
i åtte klasser, og det ble kåret seks norgesmestere. Slik kunne 
arrangementet, som foregikk i Bergen, nærmest sammenliknes 
med selve landsturneringen.

Tekst: Arne Danielsen

Tradisjonelt har sjakkmiljøet vært svært manns-
dominert. For at flere kvinner skal begynne å spille 
sjakk og siden bli værende, er det viktig med slike 
arrangementer som bygger nettverk og skaper sosi-
alt samhold og trivsel blant sjakkspillende kvinner 
og jenter.

dobbelT oss
Vinner av eliteklassen ble ratingfavoritten WGM 

Olga Dolzhikova (2149) fra OSS med 4½ av 5 po-
eng. Dolzhikova lå et halvpoeng bak ledende WIM 
Sheila Barth Stanford (2145) etter tre runder, men 
gikk forbi etter seier i innbyrdes oppgjør i fjerde 
runde.

Olga Dolzhikova kommer opprinnelig fra 
Ukraina, men har etablert seg i Norge som sjakk-
spiller, sjakkpedagog og trener. Hun har en aggres-
siv og publikumsvennlig spillestil og har deltatt i 
tre Sjakk-OL på Norges førstelag for kvinner. 

Veteranen WFM Sylvia Johnsen sikret OSS 
dobbeltseier ved å slå Sheila Barth Stanford i et 
spennende parti i siste runde. Sylvia deltok for 
første gang i Sjakk-OL i 1984, men holder fortsatt 
koken og gikk ubeseiret gjennom mesterskapet. 

Tredjeplassen gikk til Tromsøs Monika Machlik, 
som også var tredjerangert før mesterskapet. 

fem Nm-ViNNere for jeNTer

I tillegg til eliteklassen ble det kåret norges-
mestere i fem aldersbestemte klasser for jenter: 

Junior ble vunnet av Maria Greibrokk foran 
Embla Ekeland Grønn. 

Livia Lindstad vant Kadett med Live Jørgensen 
Skigelstrand og Emma Viktoria L. Marthinussen 
på de neste plassene.

I Lilleputt tok Elma Selvik hjem seieren etter å ha 
slått ledende Lykke-Merlot Helliesen i siste runde. 
Helliesen endte som nummer to og med Ida Olsen 
på tredjeplass.

Kvinne-NM Skranevatnet, Sandsli (Bergen)

1 WGM Olga Dolzhikova, OSS 2149 4.5
2 WFM Sylvia Johnsen, OSS 1862 4.0
3 Monika Machlik, Tromsø 2106 3.5
4 WIM Sheila B Stanford, Stjernen 2145 3.0
5 Thyra Kvendseth, Nordstrand 1889 3.0
6 Amelia Nordquelle, Nordstrand 1768 2.5
7 Ingrid Skaslien, Vålerenga 1847 2.5
8 Hanna B Kyrkjebø, Stavanger 1957 2.5
9 Marte B Kyrkjebø, Stavanger 1887 2.0
10 Erle Andrea Marki Hansen, OSS 1860 2.0
11 Ingrid Greibrokk, Alta 1862 2.0
12 Ramona Mork, Bergens 1750 2.0
13 Amanda M I Eiding, Fredriksstad 1605 1.0
14 Nina Hagesæther, Levanger 1996 0.5
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Miniputt endte med overlegen seier til Amalie 
Linnea Heibo som vant alle sine 6 partier. Oda 
Kofoed Skramstad ble nummer to og Anna 
Blauhut nummer tre.

I Mikroputt vant Alina Shehzad foran Ilana 
Tamar Vitenberg.

åpNe klasser

Åpen klasse i NM for kvinner ble vunnet av 
Monika Serafin (1793) med fullt hus - 5 av 5 
poeng. Sara Marie Skaug Bjørkly (1437) fikk sølv 
med 4 poeng, mens Corinna Lotz tok tredjeplas-
sen med 3 poeng. 

I Hobbyklassen (med stort innslag av sjakk-
mødre) gikk Anila Hina til topps med 4 poeng for-
an Jorun Nyléhn med 3½ og Guro Holm Bergesen 
med 3 poeng.

suksess!
Mesterskapet, som gikk over tre dager, ble 

arrangert av Søråshøgda Sjakklubb i Bergen, med 
utrettelige Ole Valaker i spissen. Det meldes om 
god stemning med mye latter og pokal til alle som 
deltok. �

 Olga Dolzhikova (2149)
 Thyra Kvendseth (1889)
Kvinne-NM Elite.2020
Kommentar:er Jonathan Tisdall

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 
0–0 6.¥g5 h6 7.¥h4 ¥e7 8.¤bd2 d6 9.a4 a6 
10.0–0 ¥g4 11.¦e1 ¤h5 12.¥g3 ¤f4 13.¥xf4 
exf4 14.d4 £d7 15.a5 ¦ae8 16.b4 ¤d8 17.¥e2 
¤e6 

XIIIIIIIIY

9 + +rtrk+0

9+pzpqvlpzp 0

9p+ zpn+ zp0

9zP + + + 0

9 zP zPPzpl+0

9+ zP +N+ 0

9 + sNLzPPzP0

9tR +QtR mK 0

xiiiiiiiiy

18.d5 

Kvinne- og jente-NM var en styrkende samling. Foto: Tom Georg Eriksen
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Hvit forbereder en fin manøver som skaffer en 
varig posisjonell fordel.

18...¤g5 19.¤e5! dxe5 20.¥xg4 £d8 21.£a4 
c6 22.c4 £c7 23.¦ac1 ¦d8 24.¦ed1 g6 25.£b3 
cxd5?

25...c5 var mer solid. 
Å åpne spillet gjør det ikke bare dronningfløyen 
lettere tilgjengelig for hvit, men ønsker også hvits 
springer på d2 velkommen til det svært nyttige 
feltet c4.

26.cxd5 £d6 27.¦b1 

XIIIIIIIIY

9 + tr trk+0

9+p+ vlp+ 0

9p+ wq +pzp0

9zP +Pzp sn 0

9 zP +PzpL+0

9+Q+ + + 0

9 + sN zPPzP0

9+R+R+ mK 0

xiiiiiiiiy

27...f5?! 

Det er forståelig at sort ønsker å grise til stillingen 
og skape kaos ut av en passiv stilling, men dette 
gjør bare vondt verre. 
27...¢g7!? virker som en bedre måte å forberede 
mulig aktivitet på kongefløyen.

28.¤c4! £xb4 29.£xb4 

29.£a2 £c5 30.d6 ¥f6 (30...fxg4 31.¦d5!) 
31.¤xe5+ ¢h7 32.¦xb7+ ¥g7 33.£b2! var 
muligens enda sterkere, men hvits valg er praktisk, 
sikkert og enkelt.

29...¥xb4 30.exf5 gxf5 31.¦xb4 fxg4 32.¤xe5 

En ekstremt guffen stilling for sort - nesten 
alle bøndene hennes er under press og 
bondemajoriteten på dronningfløyen er paralysert. 
Olga utnytter disse fordelene uten problemer.

32...h5 33.¤g6 ¦f7 34.¤xf4 ¦h7 35.¦db1 
¦dd7 36.¢f1 ¢f8 37.¦d4 ¦d6 38.¦c1 ¦hd7 
39.¦c8+ ¢f7 

XIIIIIIIIY

9 +R+ + +0

9+p+r+k+ 0

9p+ tr + +0

9zP +P+ snp0

9 + tR sNp+0

9+ + + + 0

9 + + zPPzP0

9+ + +K+ 0

xiiiiiiiiy

40.¦h8 ¢g7 41.¦xh5 ¤h7 42.¦e5 ¤f6 
43.¤h5+ ¤xh5 44.¦xh5 1–0

�

Vinneren — Olga Dolzhikova 
Foto: Anniken Vestby
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Kandidatmatch med 
korona-bismak
«Det er akkurat som i kongeindisk – når du tror det er slutt, har 
det akkurat begynt.» — Teimour Radjabov, 28. mars.

Tekst: Arne Danielsen Foto: FIDE

Kandidatturneringen, som på tradisjonelt vis 
skulle utpeke Magnus Carlsens motstander under 
neste VM-kamp i klassisk sjakk, ble av FIDE 
berammet i tidsrommet 15. mars til 5. april.

Russlands fjerde største by, Jekaterinburg, ble 
valgt som spillested. Millionbyen øst for Uralfjelle-
ne er historisk mest kjent som åsted for henrettel-
sen av tsarfamilien etter revolusjonen. Et mystisk 
tilfelle av miltbrann ble dessuten utløst i provins-
hovedstaden på slutten av syttitallet.

korT rokade

I forkant av turneringen begynte koronakrisen å 
gripe om seg, og en av kandidatene, Teimour Rad-
jabov fra Aserbajdsjan, ønsket da at turneringen 
skulle utsettes. FIDE reagerte negativt og sørget 
for å erstatte Radjabov med førstereserve Maxim 
Vachier-Lagrave. 

Med denne korte rokaden kunne turneringen 
starte som planlagt. Imens ble koronasituasjonen 
i verden stadig mer alvorlig, og selv om FIDE 
garanterte at spillerne var sikre, ga flere av delta-
kerne etter hvert uttrykk for at de fant situasjonen 
ubehagelig og distraherende. 

laNg rokade

Halvveis i turneringen, etter sju runder, annon-
serte myndighetene i Russland at de ville stoppe 
all flytrafikk til utlandet fra 27. mars. FIDE-pre-
sident Arkadij Dvorkovitsj stoppet da matchen, 
og erklærte at den ville bli tatt opp igjen så fort 
utviklingen i den internasjonale Covid 19-pande-
mien tillot det.

Etter avtale med spillerne ville resultatene fra de 
sju første rundene bli stående, og turneringen ville 

bli gjenopptatt i runde åtte. Superreserven MVL 
ledet da sammen med det russiske hjemmehåpet 
Jan Nepomnjasjtsjij, begge med 5½ poeng. 

Mange har stilt spørsmål ved gjennomføringen, 
både når det gjaldt behandlingen av Radjabov og 
hvorvidt omstendighetene rundt spillingen gikk 
ut over prestasjonene. I skrivende stund er det 
uklart når turneringen gjenopptas, og om dette vil 
være tidsnok til å avvikle selve VM-matchen som 
planlagt. �

 Jan Nepomnjasjtsjij (2774)
 Ding Liren (2805)
FIDE Candidates Yekaterinburg (6) 2020
Kommentarer: Jonathan Tisdall

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 
¥e7 6.d3 b5 7.¥b3 d6 8.a3 0–0 9.¤c3 ¤a5 
10.¥a2 ¥e6 11.b4 ¥xa2 12.¦xa2 ¤c6 13.¥g5 
£d7 14.¥xf6 ¥xf6 15.¤d5 a5 16.¦b2 axb4 
17.axb4 ¥d8 18.c4 ¤d4 19.¤xd4 exd4 20.£c2 
¦e8 21.g3 bxc4 22.£xc4 c6 23.¤f4 ¥g5 
24.¤e2 d5 25.exd5 cxd5 26.£b3 h5 27.b5 h4 
28.b6 h3 29.¢h1 ¦eb8 30.¦fb1 ¥d8 31.£b5 
£g4 32.£xd5 

XIIIIIIIIY

9rtr-vl-+k+0

9+-+-+pzp-0

9-zP-+-+-+0

9+-+Q+-+-0

9-+-zp-+q+0

9+-+P+-zPp0

9-tR-+NzP-zP0

9+R+-+-+K0

xiiiiiiiiy
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Et meget kritisk øyeblikk, selv i noe så kritisk 
som kandidatturneringen. Sort har ingen reell 
kompensasjon for hvits farlige ekstra b-bonde, 
men den “Alpha Zero”-aktige h-bonden gir skumle 
taktiske motsjanser…

32...¦a5!? 33.£c6?! 
33.£e4 £xe4+ 34.dxe4 ¦b7 and 33.f3! ¦xd5 
34.fxg4 ¦b7 35.¤f4 ¦d6 (or 35...¦g5!?) er begge 
bedre for hvit, men sort kan også kjempe. 
Partitrekket virker bare tvilsomt for en datahjerne, 
men for mennesker virker Nepos fortsettelse langt 
mer effektiv, særlig når motstanderen også er 
menneskelig. 
Hvis du vil teste deg selv, forsøk å finne den ikke-
menneskelige løsningen…

33...¦c5 
Ding hadde en utrolig taktisk fluktvei her: 
33...¦xb6!! 34.¦xb6 £xe2!! (Ikke 34...¥xb6? 
35.f3!) 35.¦b8 ¦e5!! 36.¦xd8+ ¢h7 37.¦h8+ 
(37.¦g1 £xf2 og hvit må ofre på h8 for å henge 
med.) 37...¢xh8 38.£c8+ ¢h7 39.£xh3+ ¢g6! 
og sort har det helt greit etter 40.£f1 (40.¢g1 
£xd3 41.£g4+ er også omtrent likt) 40...£f3+ 
41.¢g1 ¦e2 og sort er for aktiv til å være i fare.

34.£e8+ ¢h7 35.¤g1 ¦xb6 36.£xd8 ¦xb2 
37.¦xb2 ¦c1 38.£h4+ £xh4 39.gxh4 ¦d1 
40.f3 1–0

Hvit vil oppnå en teknisk vinststilling etter: 
40…¢h6 (eller 40...¦xd3 41.¦b1 ¢g6 42.¦f1 
¢h5 43.¤xh3; 40...¢g6 41.¦b4 ¦xd3 42.¤xh3 
¦xf3 43.¢g2) 41.¦b4 ¦xd3 42.¤xh3 ¦xf3 
43.¢g2 ¦d3 44.¤g5 f6 45.¤f3.

 Maxime Vachier Lagrave (2767)
 Jan Nepomnjasjtsjij (2774)
FIDE Candidates Yekaterinburg (7), 2020
Kommentarer: Jonathan Tisdall

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 
6.bxc3 ¤e7 7.h4 £c7 8.h5 h6 9.¦b1 b6 10.£g4 
¦g8 11.¥b5+ ¢f8 12.¥d3 ¥a6 13.dxc5 ¥xd3 
14.cxd3 ¤d7 15.d4 bxc5 16.£d1 £a5 17.¥d2 
¦b8 18.¤e2 c4 19.0–0 ¦b6 20.£c2 ¦h8 21.a4 
¢e8 22.¦b4 ¤c6 23.f4 ¤e7 24.¦fb1 f5 25.¦b5 
£a6 26.¥c1 ¢f7 27.¥a3 ¦hb8 

XIIIIIIIIY

9-tr-+-+-+0

9zp-+nsnkzp-0

9qtr-+p+-zp0

9+R+pzPp+P0

9P+pzP-zP-+0

9vL-zP-+-+-0

9-+Q+N+P+0

9+R+-+-mK-0

xiiiiiiiiy

Korona-forsiktig albuehilsen tidlig i turneringen. Foto: FIDE/Maria Emelianova



NSb #2/202016

Et nøkkelparti - MVL fulgte Nepo et helt poeng 
bak inntil denne sjuende runden, som skulle vise 
seg å bli den siste i turneringen – for denne gang. 
Hvit har fordel og utfører nå første fasen av et 
gjennombrudd.
28.¥xe7! ¢xe7 29.g4! ¦xb5 30.axb5 ¦xb5 
31.gxf5 ¦xb1+ 32.£xb1 exf5 33.¤g3!? 

XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9zp-+nmk-zp-0

9q+-+-+-zp0

9+-+pzPp+P0

9-+pzP-zP-+0

9+-zP-+-sN-0

9-+-+-+-+0

9+Q+-+-mK-0

xiiiiiiiiy

33.£xf5 £e6 34.£b1!? £g4+ 35.¢f2 £xh5 
36.£b4+ ¢e8 37.£d6 som prioriterer angrepet 
var et seriøst alternativ.
33...£b6?! 
33...£a3!? var et bedre forsøk, siden 34.¤xf5+ 

¢f8 35.£e1 a5! og den frie a-bonden kompliserer 
hvits vinstplaner.
34.¤xf5+ ¢f8 35.£a1 £e6 
35...£b3 36.¤e3
36.¤g3! 
Hvits springer er alltid klar til å levere trygg 
dekning for kongen.
36...£g4 37.¢g2 £xf4 38.£xa7 ¢e7 39.£a3+ 
¢d8 40.£d6 g5 41.hxg6 h5 42.g7 1–0 �

Dramatisk slutt. Da er det lett å glemme seg... Foto: FIDE/Lennart Ootes

VM utsettes
Like før Norsk Sjakkblad går i trykken, 
meldes det fra FIDE at VM-matchen 
mellom Magnus Carlsen og vinneren av 
kandidatturneringen utsettes til enten våren 
eller høsten 2021. 
Spillestedet vil fortsatt være Dubai, i en 
aller annen form for tilknytning til Dubai 
Expo, som også er utsatt på grunn av 
Covid-19. 
FIDE er innstilt på å gjennomføre andre 
halvdelen av kandidatmatchen i løpet av 
året. �
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9zp zp wq + 0
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1: Svart trekker og vinner

XIIIIIIIIY

9 tr +r+k+0

9+ + +pzpp0

9 + + + +0

9+ + + wQ 0

9R+P+ wq sn0

9+ + + tRP0

9 zP + +LmK0

9+ + + + 0
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4: Svart trekker og vinner 
XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + zp + 0

9 +P+ zP mk0

9+ + + +p0

9 + + + +0

9+ +l+ + 0

9R+ + zP mK0

9+r+ + + 0

xiiiiiiiiy

7: Hvit trekker og vinner

IIIIIIII

9 + tr +k+0

9+ +p+pzpp0

9 + +p+ +0

9tr + wQ + 0

9 + + + +0

9+ + + zP 0

9q+ +PzPKzP0

9+R+R+ + 0

xiiiiiiiiy

2: Hvit trekker og vinner

XIIIIIIIIY

9 tr + trk+0

9+p+q+pzp 0

9p+l+ + +0

9+ tRpzPp+p0

9PzP vL + +0

9+ + +Q+ 0

9 + + zPPzP0

9+ tR + mK 0

xiiiiiiiiy

5: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + tr + +0

9+ +N+K+ 0

9 + + + +0

9+ +k+ + 0

9 + + + +0

9+ + + +R0

xiiiiiiiiy

8: Hvit trekker og vinner

XIIIIIIIIY

9 + + +k+0

9+ + +qzp 0

9 +P+p+ +0

9+ + zP + 0

9 +Q+ + +0

9+ + + zPp0

9 + tr + zP0

9+ + +R+K0
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3: Svart trekker og vinner

XIIIIIIIIY
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9+l+nwqpzpp0

9pzp vl sn +0

9+ zpp+ + 0

9N+ zP + +0

9+P+LzPN+ 0

9PvL + zPPzP0

9+ tRQ+RmK 0

xiiiiiiiiy

6: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + + +Nmk0

9+ + tR +p0

9 + + tR +0

9+ + + + 0

9 + + zp mK0

9+ + vl + 0

9 + +r+p+0

9+ + +l+ 0
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9: Hvit trekker og vinner

Oppgaver og studier!
En samling kritiske stillinger og sluttspillstudier til å løse. Hints 
finner du på toppen av side 66, men kikk forsiktig, fordi løsninger 
fortsetter derunder! – JT
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Trekamp mot tittel 
Schakklubben av 1911 og Nordstrand Sjakklubb møttes i 9. og siste 
runde av Eliteserien 2019-20, og vinneren ville ta sin første tittel og 
bli den fjerde klubben gjennom tidene som ble seriemester i Norge.

Tekst: Geir Nesheim Foto: Geir Nesheim og Arne Danielsen

Søndag 8. mars 2020 – fire dager før hele Norge 
og dermed også ordinær sjakkaktivitet ble stengt 
ned av Covid 19-pandemien – utspant det seg et 
annerledes drama i Offerspill Sjakklubbs lokaler 
sentralt i Oslo.

1911 VaNT eliTeserieN – i 14. forsøk

Finalematchen vekslet frem og tilbake, med en 
tidlig seier til Nordstrand på 6. bord og flere loven-
de Nordstrand-stillinger ellers. Men så greide FM 
Eivind O Risting å beseire en av Nordstrands tre 
stormestre, GM Rune Djurhuus, og da 1911s GM 
Frode Urkedal holdt GM Erik Blomqvist til remis 
på første bord var det klart: SK 1911 sto som 
vinner av Eliteserien for første gang! 

oVerraskeNde seier

Seieren kom nokså overraskende: før sesongen 
måtte klubben se flere av sine beste spiller gå til 
andre klubber, og stammen i laget var svekket etter 
en rekke gode sesonger med medaljeplasseringer 
hvert år i fireårsperioden 2015/16 til 2018/19. 
Laget var forhåndsrangert som nummer seks. Men 
den lille kompakte 1911-gjengen, med bare sju 
benyttede spillere gjennom hele sesongen, gjorde 
alle tips til skamme og presterte på topp helt til 
siste parti var spilt. 

jeVN gullkamp

Nordstrand SK hadde også en meget god sesong, 
og kunne fort vunnet det hele, men det ble 
istedenfor den tredje andreplassen på tre sesonger. 
Førsterangerte Vålerenga SK, med førsteplass i 
Eliteserien de fire siste sesongene, tapte mot nett-
opp SK 1911 i fredagsrunden siste spillehelg, og 
var dermed utenfor gullkampen før siste runde på 
grunn av regelen om innbyrdes oppgjør, selv om 

de til slutt endte på tredjeplass a poeng med de to 
første. 

dramaTisk NedrykkssTrid

Lenger nede på tabellen var det også mye drama-
tikk, og andrerangerte OSS, som vant Eliteserien 
åtte sesonger på rad fra 2007-08 og frem til 2014-
15, måtte gå den tunge veien ned i Østlandsserien 
etter et klart tap for Asker SK i runde 8. Dermed 
er det bare tre klubber: SK 1911, Bergens og Asker 
som har vært med i alle 15 sesonger med Eliteserie 
når det hele starter opp igjen i november 2020. 

opprykkTurNeriNg i sepTember

Hvem som erstatter OSS og SK96, som også 
rykket ned etter opprykket i 2018/19, blir klart 
helgen 11. til 13. september, når Stavanger SK 
arrangerer kvalikturnering med Offerspill SK, 
Aalesunds Schaklag og Sortland Sjakklubb som de 
øvrige klubbene. De fire gjør opp om de to siste 
plassene i Eliteserien 2020/21. 

 Frode Urkedal (2528)
 Benjamin Haldorsen (2463)
Eliteserien (6) 2019-20 
Kommentarer: Frode Urkedal

1.d4 
Benjamin er en spiller som liker å spille ubalansert 
og spennende sjakk. Han kan finne på å spille 
mottatt dronninggambit, Nimzo, Pirc og 
Kongeindisk og som oftest blir det et spennede og 
tveegget parti.

1...d6 2.e4 ¤f6 3.¤c3 g6 
Pirc er en åpning der svart gir fra seg sentrum og 
håper på å sette press på hvits sentrum eller få til et 
angrep på dronningfløyen ved å pøse på med a-, b- 
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Med like mange lagpoeng: 1911, Nordstrand og Vålerenga
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og c-bonden. Hvit kan velge mellom alt fra solide 
til svært agressive oppsett. 
Faren med å velge et solid oppsett er at det ikke 
setter svart på særlig mye prøve og gir svart tid til å 
gjenerobre deler av sentrum.

4.¤f3 
4.f4 er det vanligste. Hvit prøver å ta kontroll over 
sentrum med så mange bønder som mulig. Svart 
må passe på å ikke bli overkjørt, men hvit er heller 
ikke helt trygg bak den mektige bondemuren. 
Hvis svart klarer å åpne opp stillingen, er den hvite 
kongen sårbar.

4...¥g7 5.¥e3 
Før partiet nevnte Eivind Olav Risting at 
Haldorsen kunne finne på å spille Pirc. Vi visste 
også at Haldorsen befant seg hos Kjetil Stokke 
kvelden før (storebror Snapchat vet hvor du er). 
Kjetil er kjent som en teorihai med svakhet for 
Moderne, Pirc og Kongeindisk. Det var derfor 
ikke så overraskende at en av disse ble spilt. 
Risting fortalte meg også at Haldorsen mente 
at oppsettet med ¥e3 (som ble spilt i partiet), 
nærmest gjendriver Pirc. Haldorsen hadde selv 
brukt dette til å beseire Ivar Bern i runden før.

5...0–0 6.£d2 c6 
Dette er den vanlige planen, men kanskje er a6 
fulgt av b5 bedre. Da har svart muligheten til å 
gå med springeren til c6 eller sette løperen på b7 
uten å bli blokkert av c-bonden. c6 har også sine 
fordeler ettersom man dekker sentrum bedre og 
åpner opp for dronningen, slik at den kan gå til 
a5. 
Haldorsen-Bern ble Sg4 spilt hvor på hvit spiller 
¥g5.

7.¥h6 
Rett på sak! Planen er enkel: h4 h5 hxg6 ¥xg7 
fulgt av £h6 med et mattangrep. 
Ved å spille ¥h6 først stopper man også svart fra 
å møte h4 med h5. Det er derfor man gjerne også 
venter med å ta på g7 til man har spilt h4 og h5 
med løperen.

7...b5 

XIIIIIIIIY

9rsnlwq-trk+0

9zp-+-zppvlp0

9-+pzp-snpvL0

9+p+-+-+-0

9-+-zPP+-+0

9+-sN-+N+-0

9PzPPwQ-zPPzP0

9tR-+-mKL+R0

xiiiiiiiiy

Siden hvit angriper på kongefløyen, angriper svart 
på dronningfløyen. Trusselen er b4 og e-bonden til 
hvit går tapt. Det store spørsmålet er hvordan man 
skal håndtere dette; a3 eller ¥d3? 
Jeg var ikke den eneste som fikk dette spørmålet 
denne dagen. To bord bortenfor satt nemlig Eivind 
med de hvite brikkene og spilte mot Kjetil, med 
nøyaktig samme stilling! Vi tenkte begge så det 
knaket og kastet nysgjerrige blikk på hverandres 
stilling. Den første som brøt stillheten var Risting, 
som spilte ¥d3.

8.a3!
8.¥d3!? er også et godt trekk: Hvit dekker e4 og 
utvikler en brikke - hva mer kan man be om? 
Ulempen er at svart fortsatt kan gjøre b4 og 
d4-bonden er mindre gardert. Løperen er heller 
ikke fantastisk. Den dekker e4, noe som er bra, 
men stanger i bøndene på c2, e4 og b5 8...¥g4 
er den typiske fortsettelsen. c8–løperen kan fort 
bli en problemløper i denne stillingstypen, og nå 
får man kanskje muligheten til å ødelegge hvits 
bondestilling i tillegg! Sweet. 
Problemet er bare at hvit ikke bryr seg om 
bagateller: 9.h4! med et farlig angrep eller initiativ, 
for eksempel 9...¥xf3 10.gxf3 ¤h5 11.¥xg7 
¢xg7 12.f4 med ¥e2 og f5–idéer. 8.h4 b4 9.¤e2 
¤xe4 10.£e3 er høyst uklart.

8...£c7 
Et rolig trekk. Benjamin forbereder e5. Hvis 
8...¥g4 9.h4! ¤bd7 (Ikke 9...¥xf3?! for etter 
10.gxf3 med trusselen h5 er det nesten slutt 
allerede: 
10...¤h5 [10...¤bd7 11.h5 med 
mattpatruljetrussel i h-linja 11...¤xh5 (eller 
11...e5 12.¥xg7 ¢xg7 13.hxg6; og 11...¥xh6 
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12.£xh6 ¤xh5 13.e5 dxe5 14.0–0–0 exd4? 
15.¦xh5 gxh5 16.¥d3 f5 17.¦g1+ svart blir matt) 
12.¦xh5 gxh5 13.£g5 og matt i neste. 11.¥xg7 
¢xg7 12.f4 med trusselen Le2 12...e5 13.0–0–0! 
¤xf4 (13...£e7 14.dxe5 dxe5 15.¤e2 ¤a6 
16.fxe5 £xe5 17.¥g2 fulgt av f4 er også krise) 
14.dxe5 vinner.) 
Nå er både 10.h5 og 10.¥xg7 gode trekk: 
10.h5 (10.¥xg7 ¢xg7 11.¤g5 h6 12.f3 hxg5 
13.hxg5 er også lovende) 10...¥xh5 11.¥xg7 
¢xg7 12.e5 ¤g8 13.¤g5 med et farlig angrep: 
(13.¦xh5!?) 13...h6 14.e6 hxg5 15.¦xh5 f6 
16.¦h2 er kaos, men veldig farlig for svart. 
Kanskje svart kan overleve, men få vil gå inn i 
dette frivillig. 
Hvis 8...£b6 så for eksempel 9.h4 og svart har 
fortsatt en veldig ubehagelig stilling; 
8...a5 9.h4 ¥xh6 10.£xh6 ¤g4 11.£d2 h5 er 
et forsøk på en forbedring, men ikke noe å rope 
hurra for.

9.¥xg7!? 
Det enkleste. Teksttrekket sikrer hvit en stilling 
som er enkel å spille og gir svart en rekke spørsmål 
å besvare. 9.h4 er igjen et veldig kritisk trekk 
9...¥xh6 10.£xh6 ¤g4 11.£d2 h5 er nærmest 
obligatorisk og svart får endelig stabilisert 
stillingen litt. Hvit sitter igjen med et fint 
sentrum, mens svart har svekkelser på både konge- 
og dronningfløyen. Den svarte kongestillingen 
er fortsatt ganske svak, fraværet av den mektige 
biskopen på g7 merkes. Hvit har en klar fordel.

9...¢xg7 10.e5 dxe5 11.dxe5 ¤g4?!

XIIIIIIIIY

9rsnl+-tr-+0

9zp-wq-zppmkp0

9-+p+-+p+0

9+p+-zP-+-0

9-+-+-+n+0

9zP-sN-+N+-0

9-zPPwQ-zPPzP0

9tR-+-mKL+R0

xiiiiiiiiy

Her står springeren noe utsatt, men g8 eller d7 er 
ikke akkurat drømmefelt.

12.£f4!

Holder et øye med e5 og g4.
12...b4? 
Funker ikke, men stillingen er uansett veldig 
vanskelig for svart.
12...£b6 13.¤e4 dekker f2 og tordenbygene 
nærmer seg den svarte kongen. h3-h4-h5 kommer 
raskt.; 12...f6 13.exf6+ er en lei sjakk. Dronningen 
på c7 går tapt.

13.axb4 £b6 
Nå møtes ¤e4 med £xb4+, men

14.¤d1 
er godt. Hvit har en sunn merbonde og en bedre 
stiling.
14...¥e6 15.¤g5 ¤h6 16.h4 
Svarts konge er fortsatt på glatt is.
16...¤d7 17.h5 ¦h8 

XIIIIIIIIY

9r+-+-+-tr0

9zp-+nzppmkp0

9-wqp+l+psn0

9+-+-zP-sNP0

9-zP-+-wQ-+0

9+-+-+-+-0

9-zPP+-zPP+0

9tR-+NmKL+R0

xiiiiiiiiy

Her var det ikke helt åpenbart hvordan jeg skulle 
fortsette. Både ¤xe6 og ¤e3 var gode kandidater, 
men jeg ville ikke gi svart motspill med a5.
18.¦a6!? £c7 19.¤xe6+ fxe6 20.£e4!? 
Poenget! Hvit sikter seg inn på et godt sluttspill, 
der svart ikke har sjanser til å komplisere.

20...£xe5 21.£xe5+ ¤xe5 22.f4 ¤ef7 23.¦xc6

XIIIIIIIIY

9r+-+-+-tr0

9zp-+-zpnmkp0

9-+R+p+psn0

9+-+-+-+P0

9-zP-+-zP-+0

9+-+-+-+-0

9-zPP+-+P+0

9+-+NmKL+R0

xiiiiiiiiy
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Hvit har et fint sluttspill med merbonde og bedre 
struktur. Brikkene på førsteraden kan raskt komme 
i spill hvis det trengs, mens svarts springere står litt 
keitete til.
23...¦hc8? 
En bukk, ¦ac8 var bedre og svart kan fortsatt 
kjempe. Poenget med tårntrekket er å nøytralisere 
hvits aktive tårn, siden c2–bonden henger hvis 
tårnet kaster seg til siden.
24.¦xe6! ¦xc2 25.hxg6 hxg6 26.¥d3 
Dobbeltangrep. Svart kan ikke ta på g2.

26...¦c7 
26...¦xg2 27.¥e4 med tårnvinst. Derfor var det 
bedre å gå med det andre tårnet til c8 tidligere.

27.¦xg6+ ¢f8 28.¦gxh6 ¤xh6 29.¦xh6 ¢g7
XIIIIIIIIY

9r+-+-+-+0

9zp-tr-zp-mk-0

9-+-+-+-tR0

9+-+-+-+-0

9-zP-+-zP-+0

9+-+L+-+-0

9-zP-+-+P+0

9+-+NmK-+-0

xiiiiiiiiy

Røyken har lagt seg, og sluttspillet er bare tapt. 
Vinstførelsen videre var på ingen måte perfekt, 
men så lenge hvit ikke bukker er resultatet aldri i 
tvil.
30.¦h7+ ¢g8 
¤e3 fulgt av ¥g6 og ¤f5 er omtrent matt, men 
det er ingen krise å ta det rolig.

31.b5?! ¦d8 32.¦h3 ¦d4 33.¦f3 ¦c5 34.g3 e5 
35.fxe5 ¦xe5+ 36.¢f2 

XIIIIIIIIY

9-+-+-+k+0

9zp-+-+-+-0

9-+-+-+-+0

9+P+-tr-+-0

9-+-tr-+-+0

9+-+L+RzP-0

9-zP-+-mK-+0

9+-+N+-+-0

xiiiiiiiiy

Planen er å marsjere kongen til a6 eller b7 og så 
spise bonden på a7 uten at noe ryker. Dette er feil 
vei, men det haster ikke.
36.¢d2?! ¦xb5 37.¢c3 ¦e5 (37...¦bd5 38.¥c4?? 
¦xd1 39.¦f5? ¦c1+ 40.¢b3 ¦xc4 er ikke veien å 
gå. 41.¦xd5 ¦g4 og svart burde holde remis.) 

36...¢g7 37.b3 ¦ed5 38.¢e2 ¦e5+ 39.¤e3 ¦d7 
40.g4 ¦c7 41.¢d2 ¦d7 42.¢c3 ¦c5+ 43.¢b4 
¦e5 44.¤c4 ¦ed5 45.¥e4 ¦d4 46.¥f5 ¦e7 
47.¢c5 ¦d1 48.¢c6 ¦c1 49.¦d3 ¢f6 50.¥d7 
Kutter av det ene tårnet i forsvaret av a7–bonden.

50...¢g5 51.¢b7 
Planen er snart fullbyrdet.

51...¦a1 52.¦d4 ¦g7 53.b4 1–0
Springeren går til a5 og kutter av tårnet på a1 fra 
forsvaret av a7–bonden. Det er vanskelig å sprelle 
videre etter dette. Hvit dekker alle brikkene med 
unntak av tårnet på d4. Ganske harmonisk, må jeg 
si. �

Et par andre kritiske øyeblikk fra et av de mest 
dramatiske Eliteserie-race noensinne: 

 Jovanka Houska (2396)
 Simen Agdestein (2558)
Eliteserien (7), 2019-20
Kommentarer: Jonathan Tisdall
XIIIIIIIIY

9-+-+-trk+0

9zpL+l+-snp0

9-+p+rsn-+0

9sN-zPp+p+-0

9-+-zP-+-+0

9+-sN-+R+-0

9P+-+-+P+0

9+-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy

Sort har en solid merbonde, men opprettholdelsen 
av forsvaret av c-bonden gjør det vanskelig å 
komme videre. 

29...¤g4
Å forberede partitrekket med 29...¢h8!? virker 
mer presist. 29...¤e4 30.¤xe4 dxe4 31.¦c3 og 
hvit kan skape motspill og komplikasjoner med 
d4-d5.
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30.¤d1? 
30.¤xd5! cxd5 31.¥xd5 ¢h8 32.¥xe6 ¥xe6 og 
fribøndene burde gi hvit anstendige motsjanser.

30...¦ff6 
Et fint trekk som øker mobiliteten til begge 
tårnene. 

31.¤f2 ¤xf2 32.¢xf2 ¦e4 33.¦d1 
XIIIIIIIIY

9-+-+-+k+0

9zpL+l+-snp0

9-+p+-tr-+0

9sN-zPp+p+-0

9-+-zPr+-+0

9+-+-+R+-0

9P+-+-mKP+0

9+-+R+-+-0

xiiiiiiiiy

33...f4 
Nå flommer sorts styrker inn i stillingen.

34.¦a3 ¤f5 35.¤b3 ¤e3 36.¦c1 ¦g6 37.¢e2 
¤c4+ 0-1
En viktig lagseier som holdt håpet til OSS om 
å overleve oppe og startet Bergens fall ned fra 
toppen. 

 Erik Blomqvist (2536)
 Kjetil Lie (2521)
Eliteserien (8), 2019-20
Kommentarer: Jonathan Tisdall
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+R+-+-+-0

9-+-+p+-+0

9+-mkn+-+-0

9-+-+-zp-tr0

9+-+-+L+-0

9-+-+KzPP+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Denne duellen på førstebord holdt Nordstrand 
inne i kampen for seriemesterskapet, og er et flott 
eksempel på mikrofordeler og belønningen for å 
spille til siste slutt. 
48...e5 
Ingen feil egentlig, men løsner opp sorts stilling 

på en måte som krever mer forsiktighet for å sikre 
remis. 48...¦h8 49.¦f7 ¦g8 virker mer solid.

49.¦a7 ¤f6 50.¦a6 
Sorts stilling er både OK og ubehagelig. Her finnes 
konstante faremomenter å passe på siden hvit har 
ideer om å jage både kongen og springeren offside, 
slik at de gjenværende bøndene blir sårbare. 

50...¦h6 
Denne selvbindingen kan lett bli knust, men 
alternativene var også ganske gufne. 
50...¤d7 51.¦c6+ og sorts konge må forlate 
sentrum; 50...¤g4 51.¦g6 ¤h2 52.¥e4 og sorts 
springer føler seg hjemløs.
51.¢d3! 

XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

9R+-+-sn-tr0

9+-mk-zp-+-0

9-+-+-zp-+0

9+-+K+L+-0

9-+-+-zPP+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

51...¤g8? 
51...¤g4 var bedre, men etter 52.¦a5+ ¢b6 
53.¦a2 ¤f6 54.¦c2 fortsetter massasjen med sorts 
konge litt lenger unna der ting skjer. 
52.¦a5+ ¢d6 53.¢e4 
Og plutselig er sorts bønder dødsdømt. En veldig 
instruktiv illustrasjon av hvordan minimale trusler 
kan bli livsfarlige. 
53...¦h4 
53...¦e6 54.¦d5+; 53...¤f6+ 54.¢f5 e4 55.¦a6+!

54.¦d5+ ¢c7 55.¦xe5 ¤f6+ 56.¢f5 ¤d7 
57.¦e6 ¢d8 58.¢g5 ¦h1 59.¢xf4 ¦f1 60.¦e2 
¤c5 61.g4 ¤d3+ 62.¢g3 ¦g1+ 63.¥g2 ¦d1 
64.f4 ¤c5 65.g5 ¦d4 66.f5 ¤d7 67.¥e4 ¦b4 
68.¥f3 ¦b6 69.¢f4 ¦b4+ 70.¦e4 ¦b6 71.¦a4 
¢e7 72.¥d5 ¦b1 73.¢g4 ¦g1+ 74.¢h5 ¦f1 
75.¥e4 ¢d6 76.¦d4+ ¢e7 77.¢g6 ¦g1 78.¦d5 
¤f8+ 79.¢h6 ¦g4 80.¦e5+ ¢d6 81.¦e8 ¤d7 
82.¦e6+ ¢c7 83.g6 ¦h4+ 84.¢g7 ¦f4 85.f6 
¤xf6 86.¦xf6 ¦xe4 87.¢f7 ¢d7 88.g7 ¦e7+ 
89.¢g6 ¦e8 90.¦f8 1-0 �
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Schakklubben av 1911:

Ærverdig historie og
NTG-trente ungdommer
SK 1911 har altså mye å glede seg over både sportslig og organi-
satorisk, og er blant de største klubbene både i NSF og USF. Men 
savnet av egne lokaler er merkbart – det ville gitt klubben mulighet 
for et nytt løft i ellers krevende tider. Her må gode krefter trå til – 
intet er umulig for denne klubben! 
Tekst: Geir Nesheim Foto: Arne Danielsen

Det var ikke mange som så det komme – at SK 
1911 skulle vinne eliteserien akkurat i 2019/20, 
etter en kraftig uttynning av spillerstallen somme-
ren 2019, var en klar oddsbombe. 
Av de sju spillerne som utgjorde laget da SK 1911 
vant NM for klubblag i mai/juni 2019 (klubben 
er altså for tiden regjerende mester både i Elitese-
rien og i NM for klubblag) har tre gått til andre 
klubber. 
Fem andre Eliteserie-klubber var rangert foran SK 
1911 før sesongstart: Vålerenga, OSS, Nordstrand, 
Asker og Bergens. Men SK 1911 vant og tok hjem 
pokalen, og satte et stort spørsmålstegn ved hva 
som gir suksess – henting av sterke spillere «uten-
fra» eller langsiktig satsing på egen stall.

fra egeN sTall

1911-laget besto i all hovedsak av unge spillere 
flasket opp under super-ildsjel Johs Kjekens vinger: 
GM og regjerende nordisk mester Frode Urkedal, 
FM Eivind O Risting, regjerende juniornor-
gesmester FM Noam A Vitenberg, Aleksander 
Lindbøl og Jens H Kjølberg har alle gått gradene 
i 1911. I tillegg spilte de to unge svenskene FM 
Milton Panzar og FM Isak Storme viktige roller på 
laget. 
Milton, Isak og Aleksander gikk alle på NTG 
Bærum frem til sommeren 2020, og tidligere har 
også Frode og Eivind blitt trent av Simen Agde-
stein mens de gikk på sjakklinjen hans. Fem av sju 

spillere på vinnerlaget er altså NTGere altså, så her 
må Simen og NTG få sin store andel av æren!

joHs kjekeN!
Artikkelforfatteren har tatt vare på en sms fra man-
geårig klubbleder i SK 1911, Johs Kjeken, datert 
8. mars 2020 kl. 14:38: «Utrolig, kjempemessig 
– jeg er så stolt!» Det har han lov til å være. Fem av 
syv spillere på vinnerlaget er trent frem under ham. 
Johs tok over som klubbleder i SK 1911 i 1993, 
og er fortsatt en del av styre og stell i 1911U, 
USF-lokallaget som ble stiftet samme år som Johs 
overtok som styreleder i SK 1911. Utallige er de 
timene han har lagt ned både i skolesjakken og på 
klubbkveldene. Våren 2020 flyttet Johs tilbake til 
Skjåk, der han kommer fra, men han er fortsatt 
tilgjengelig for de nye kreftene som nå holder i 
1911-rorene. 
Johs R Kjeken er æresmedlem der det er mulig: 
i Norges Sjakkforbund, Ungdommens Sjakkfor-
bund, SK 1911 og 1911U. I perioden siden 1993 
har han trent opp utallige sjakkspillere, særlig fra 
skolene Kjelsås, Korsvoll og Kringsjå i bydel Nor-
dre Aker. 1911U-spillere har i denne perioden tatt 
170 medaljer i aldersbestemte mesterskap i Norge 
og Norden, hvorav 66 gull, 50 sølv og 54 bronse. 
Og tallet er stadig økende. Slå den! Johs har ingen 
hemmeligheter, men han forklarer fenomenet med 
et eneste ord: kontinuitet. Så enkelt – og så van-
skelig. Men veldig inspirerende for de rundt ham.  
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ærVerdig HisTorie

SK 1911 var en av de åtte klubbene som stiftet 
Norges Sjakkforbund sommeren 1914, og har i 
alle år tatt sin del av ansvaret også for de norske 
sjakkforbundene, med flere æresmedlemmer, 
presidenter og generalsekretærer i sine rekker. 
La en være nevnt: Finn Møller, født 1925, ble i 
2013 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin 
langvarige, frivillige innsats for barne- og ung-
domssjakken. Han er fortsatt aktivt med og sitter i 
SK 1911s styre. 
SK 1911 har sin egen flotte 100-års jubileums-
bok, med Øystein Brekke som forfatter, og mye 
godt stoff om SK 1911 kan også finnes i NSFs 
jubileumsbok Norske Sjakktrekk 1914-2014, også 
den med Øystein Brekke som forfatter. 

sporTslige meriTTer

Klubben har vunnet NM for klubblag fire ganger, 
men det gikk 80 år fra seieren i det første NM 
for klubblag i 1936 og til klubben igjen vant i 
2016. På vinnerlaget i 2016 spilte blant annet GM 
Torbjørn R. Hansen, IM Torstein Bae og WIM 
Silje Bjerke, alle tre viktige 1911-personligheter i 
mange av de senere årene. I Eliteserien har altså SK 
1911 vært med fra starten, som en av tre klubber, 
og har åtte medaljer på 14 sesonger, hvorav nå en 
i gull!
Klubben har i det hele tatt mange sportslige pre-
stasjoner å å glede seg over, og fire av de 35 spiller-
ne på nysatsningen Flere mot SjakkToppens Team 
Norway/TN Challenge kommer fra SK 1911. Det 
lover godt for fremtiden. �

Og endelig kunne et blidt og ungt 1911-lag løfte pokalen — 
fra venstre: Milton Pantzar, Noam Vitenberg, Eivind Risting, Frode Urkedal, 
Isak Storme og Aleksander Lindbøl. 
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Nedtur for OSS i Eliteserien
Jeg er, etter at Oslo Schakselskap (OSS) falt ut av Eliteserien sist sesong, av Jonathan blitt bedt 
om å skrive noen ord om «følelsene og historikk rundt laget og nedrykk, og tankene rundt laget/
klubbens fremtidsplaner/ambisjoner».

Tekst: Ole Christian Moen
For å begynne med historikken, vokste jeg opp 

i en klubb som på 60-tallet enkelte år hadde alle 
deltakerne i øverste klasse i landsturneringen. Det 
var et levende miljø, hvor store deler av norgeseli-
ten daglig satt i klubben og spilte lyn og analyserte 
partier. Høydepunktet var deltakelsen i A-finalen i 
sjakk-OL i 1966. Fra 70-tallet har klubben bidratt 
til at det har vært arrangert mange internasjonale 
turneringer. Vi har en aksje i den norske sjakklige 
fremgangen de siste 50 årene, og gleder OSS opp-
riktig over Magnus Carlsens fremganger.

gaNske suVereNe

I lagkamper på nasjonalt nivå har vi vært ganske 
suverene; flere klubbmedlemmer har vunnet et 
tosifret antall lag-NM. Vi har deltatt i Europacup 
for klubber mange ganger, både i åpen klasse og 
dameklassen.

Miljøet i OSS besto i stor grad på 70- og 
80-tallet; både i 1984 og 1987 tok vi for eksempel 
dobbeltseier i NM for lag.  Senere har OSS langt 
fra vært like suverene, men vi vant eliteserien seks 
år på rad fram til 2015. Året etter tapte vi finalen, 
etter at NSF i sin visdom bestemte at vi i den 
avgjørende finalematchen ikke fikk lov til å erstatte 
en alvorlig syk spiller. Våre seks seire i Eliteserien 
på rad fram til 2015 betød imidlertid ikke at vi var 
suverene. De senere år har det vært mye stang ut. 
Det kan være et tegn på manglende trening.

egNe krefTer

I siste sesong var det et handicap for meg som 
lagleder at to av seriehelgene gikk da jeg var opp-
tatt med internasjonal representasjon for Norge, i 
EM for lag i Batumi og senior-VM i Praha. Andre 
lags matcher ble flyttet på grunn av slike hensyn. 
Det er ikke lenger nødvendig bevisst å motarbeide 
OSS; vi er ikke så gode lenger!

OSS har hatt som prinsipp å bruke egne krefter. 
Unntaket er GM Emanuel Berg, som har hatt nær 
tilknytning til Norge og klubben. Det har i en 

internettid vært viktig å videreføre klubbmiljøet. 
Vi har forsøkt å trekke inn sterke mesterspillere 
i enkeltrunder. De siste årene har det ikke vært 
tillatt å benytte mer enn åtte spillere per seriehelg. 
Det har vært en ulempe.

TeTTe TreNiNgsHulleT

Rekrutteringen i OSS har i perioder sviktet, selv 
om det i dag drives meget godt. Av mesterspillere 
på et nasjonalt toppnivå, og som er i en alder hvor 
man satser mest på sjakk, har vi i dag bare Lars Os-
kar Hauge og Nicolai Getz. I denne sammenheng 
kan også GM Jon Ludvig Hammer ses på som en 
senior. Våre øvrige stormestre er ikke svært aktive.

Våre øvrige unge lovende matcher ikke helt den 
nasjonale elite, og heller ikke internasjonale stor-
mestre som deltar på andre lag. Ward Altarbosh, 
Jens E. Ingebretsen, Sondre Melaa og Axel Tunsjø 
har alle potensiale til minst å bli gode IM'er. De 
beste unge støttes økonomisk, og Simen Agde-
steins virksomhet på NTG er en stor inspirasjon. 
Det er en utfordring for våre betydelige talenter 
på 10-11 år å tette treningshullet fram de når 
videregående skole. OSS og OSSU samarbeider 
om dette.

sTyrkeT sTyre

Vårt mål er å fortsette det gode arbeidet i klub-
ben. Vi holder fortsatt åpent syv dager i uken, og 
forsøker å gi et tilbud til alle kategorier spillere. 
For våre beste er det viktig å styrke miljøet. Satsin-
gen på kvinnesjakk er viktig, her har OSS et viktig 
potensial.

Vi ønsker selvfølgelig å rykke opp i Eliteserien 
snarest mulig, og vi håper å kunne stille lag i begge 
grupper i ECC. Andre unge enn dem vi driver 
fram selv trekkes ikke til OSS. Det er en av flere 
utfordringer vi møter. Klubben har et styrket styre 
under Gunnar Glendrange, og OSSU arrangerer 
i disse dager en ungdomsturnering. Selv i en tid 
med offerspill vil OSS over tid være viktig for 
norsk sjakk. �
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Nettsjakk i koronatiden:
Hva har det lært oss?
Det startet med et fiffig trekk der sjakken manøvrerte seg unna 
koronaviruset og inn på internett. Norsk nettsjakk har blomstret i 
en tid der det aller meste har stått bom stille.

Tekst: Martin Johannessen, Prosjektleder Sjakk & Samfunn

Det er liten tvil om at sjakkspillere verdsetter 
det fysiske møtet svært høyt. Vi liker å holde i 
brikkene og se motstanderen i hvitøyet. Med sine 
brett og brikker i piksler og 2D er nettsjakken 
mindre taktil, og kanskje også mer anonym. Men 
nettsjakken har vist seg å ha noen klare fordeler, 
noe som har blitt ekstra tydelig de siste månedene.

I Sjakk & Samfunn jobber vi til daglig med å 
tilgjengeliggjøre sjakk for flere og skape møteplas-
ser gjennom sjakkspilling. Da korona ble en del av 
hverdagen, var det fysiske møtet ikke lenger mulig 
og alle våre arrangementer ble på kort tid avlyst. 
Samtidig lot vi oss inspirere av norske sjakklubber 
som raskt kastet seg rundt og begynte å arrangere 
sjakkvelder på nett i stedet. 

Tromsø, Hell og mange flere har hatt turneringer 
for alle nivåer, Offerspill har arrangert en rekord-
stor online turnering og Dragulf har skapt gode 
tilbud for barn i alle aldre. Også rammene rundt 
arrangementene har vært imponerende, med alt fra 
livestream på Twitch, til oppdateringer på Face-
book og oppfølgende artikler med statistikk og 
resultater. Disse tilbudene har vært med til å skape 
en følelse av å være del av et fellesskap i en tid der 
mange har vært tvunget til å være mye for seg selv, 
og uten mulighet til å møte familie, venner eller 
begge deler.

Dette, sammen med at nettsjakk har blitt 
TV-underholdning på TV2 (og det nesten hver 
eneste dag), har vært med til å skape ny interesse 
for sjakk blant nordmenn. Kanskje har det også 
senket terskelen for å begynne å spille sjakk: For 
uinnvidde kan det være skummelt å besøke den 

lokale sjakklubben for første gang, og det å hive 
seg med på en sjakkturnering er nok like utenkelig 
som det for meg er å melde meg på Vasaloppet. På 
internett er du bare et klikk unna, og så er du med.

Dette er flott og burde fortsette. For selv om 
samfunnet delvis er i ferd med å åpnes opp igjen, 
og vi snart kan møtes over sjakkbrettet som før, 
er det god grunn til å foredle disse nettilbudene 
ytterligere. Både for å rekrutterte medlemmer, men 
også av andre grunner. Norge er et langstrakt land, 
og flere nordmenn har ikke mulighet til å delta 
ved ulike sjakkarrangementer, enten på grunn 
av sykdom, distanse eller av helt andre årsaker. 
En bredere satsing på nettsjakk er sånn sett helt i 
tråd med den inkluderende profilen norsk sjakk 
allerede er kjent for.

I Sjakk & Samfunn jobber vi for øyeblikket med 
å planlegge vår satsing på sjakk for eldre høsten 
2020. Vi håper selvsagt å gå tilbake til å kunne 
skape fysiske møteplasser gjennom sjakkspilling, 
men er samtidig klar over at eldre er blant grup-
pene i samfunnet som er mest utsatt for korona. 
Derfor er det viktig for oss å skape et tilbud på 
nett også, og for øyeblikket planlegger vi et tilbud 
der seniorsentre kan konkurrere mot hverandre 
online.

Nettsjakk kan aldri erstatte det å møtes ansikt til 
ansikt over sjakkbrettet, men de siste månedene 
har vist at det å spille sjakk slik vi kjenner det ikke 
er en selvfølgelighet. Korona tvang oss til å tenke 
nytt rundt nettsjakkens potensial, og forhåpentlig-
vis har vi bare sett begynnelsen på en fenomenal 
utvikling for den digitale siden av norsk sjakk. �
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Nett eller brett?
Sjakk på nettet har eksistert i mange år ved siden av brettsjakken. 
Etableringen av Offerspill i fjor var første store organiseringen av 
nettsjakk på klubbnivå i Norge, selv om Offerspill også har arran-
gert ordinære fysiske klubbkvelder. Så kom koronapandemien og 
siden har ALT foregått på nettet.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Hver dag ser det ut som om sjakklandskapet on-
line forandres drastisk, muligens for alltid? FIDE 
er hyperaktive og oppfinnsomme. Nakamura har 
blitt engelskspråklig streamer på Twitch. Store 
streamere fra andre e-spill er med på å spille og 
spre sjakk. Stand up-komikere i India sprer sjakk 
online. Hva betyr dette for fremtiden og for «gam-
meldags» sjakk?  

Vi samlet noen taleføre og kunnskapsrike sjakk-
folk til en liten diskusjon, som selvfølgelig foregikk 
på nettet.

gjeNNombrudd for TurNeriNger

- Tilbudet på nettet er enormt og interessen for 
å delta i turneringer er stor. Jeg har sett turnerin-
ger med flere hundre deltakere. Det er heller ikke 
mangel på folk som streamer via Twitch eller tilbyr 
trening, sier Tarjei Joten Svensen, kjent sjakk-
skribent blant annet for Chess24.

- Denne våren har vært en test for større turne-
ringer på nettet. Jeg vil si at det har vært vellykket 
og at det kan bli flere superturneringer av samme 
type som vi allerede har sett, spår Tarjei.

ikke deT samme

- Nettsjakk og brettsjakk er ikke det samme, først 
og fremst på grunn av atmosfæren i et spillelokale 
versus å sitte foran en skjerm, slår Jon Kristian 
Haarr fra Offerspill fast.

- Onlinesjakk fungerer med korte tidskontroller, 
men er grusomt med langsjakk. Jeg kan huske 
at det ble spilt noen langsjakkmatcher på ICC 
engang det var et fly som ikke kom fram fra 
Nord-Norge. Alle spillerne mislikte det og det ble 

useriøse partier. Med korte tidskontroller er det 
derimot en fryd å spille på nett. Du får testet ut 
åpningsrepertoaret, spilt mot folk på ditt eget nivå 
uansett nivå og kan bygge et sted der klubbkame-
rater kan møtes og spille casual – slik vi i Offerspill 
prøver på.

HVer siN sjarm

Sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen gleder 
seg til det igjen er mulig å møtes over brettet, 
gjerne med et glass i hånden og servere ordspill og 
skittprat mellom slagene. Han sier at trebrikkene, 
den harde stolen, gymsalgulvet og den irriterende 
svettelukten fra nabospilleren absolutt har sin 
sjarm.

Asbjørn Ottesen Steinskog, som er moderator på 
Lichess, poengterer at også nettsjakk er mye mer 
enn selve spillet.

- Det kan være vel så sosialt å følge med på en 
sjakkstream sammen med tusenvis av andre sjakk-
fans der GM penguingim1 dunker HyperBullet 
time etter time mot GM Dr.Nykterstein. Eller når 
klubben arrangerer turneringer på nett mens man 
prater med klubbkameratene i turneringschatten 
eller på Discord. 

Du kan i løpet av et par sekunder hoppe inn i en 
hvilken som helst netturnering og bli kjent med 
sjakkspillere fra hele verden. Dette får du ikke ved 
å møte opp i de samme klubblokalene uke etter 
uke. Akkurat nå har jeg for eksempel mer enn 40 
«venner» online på Lichess.

yiN og yaNg?
Men vil nettsjakk kunne true de tradisjonelle 
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klubbkveldene? Tvert imot, mener sjakkpresident 
Madsen.

- Jeg ser ikke på nettsjakk som en konkurrent til 
brettsjakken, mer som et supplement. Når enkelte 
perioder i livet var ekstra travle, holdt nettsjakken 
meg i gang fram til ting roet seg og jeg kom meg 
tilbake i klubben. Mange som har begynt i Sotra 
sjakklubb har også kommet fra nettsjakken, gjerne 
via en kafesjakkveld eller to. 

Jeg mener nettsjakk er en mulighet for vekst og 
innovasjon, slik vi nå har sett under koronakrisen 
der man ikke har kunnet spille vanlig. Man ser at 
toppklubber i fotball nå etablerer E-lag, uten at 
det går ut over den vanlige fotballen, men skaper 
bredere og større interesse. Jeg assosierer det med 

Yin og Yang fra kinesisk filosofi, der brettsjakken 
og nettsjakken utfyller hverandre.

Ole Christian Moen, en av nestorene innen 
norsk sjakk i en årrekke, er mer betenkt.

- Nettsjakken vil åpenbart klare seg, det er orga-
nisert brettsjakk som har utfordringer. Muligheten 
for å få partiene sine evaluert umiddelbart på 
nettet er et unikt verktøy som kan bidra til at den 

lange veien fram til å bli en habil sjakkspiller blir 
kortere. Dette gjelder særlig for dem som begynner 
å spille i voksen alder, men også for alle andre. 

Nå er det også bevist at nettsjakk er en publi-
kumssport. Også her er Magnus Carlsen en fore-
gangsmann. TV-sendingene holder et nivå som gir 

«Jeg assosierer det med Yin og Yang fra kinesisk 
filosofi, der brettsjakken og nettsjakken utfyller 

hverandre» Sjakkpresident Morten L. Madsen
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vår sport økt status, de er jo også på nettet. 
Utfordringen for det organiserte sjakklivet er 

at nettsjakk stjeler plass. Man må ikke lenger gå 
i klubben for å spille. Da møter man ikke heller 
gamle venner, og treffer ikke nye. 

Jeg hadde glede av å delta i et uoffisielt mester-
skap på nett. Det var spennende, og vi beholdt et 
sosialt element. NSF må henge med i løpet, ellers 
blir forbundet ytterligere marginalisert, advarer 
Ole Christian.

må gripe sjaNseN

Tarjei Joten Svensen er overbevist om at situasjo-
nen innen sjakken vil normalisere seg ganske raskt 
i tråd med at samfunnet er tilbake til normalen. 
Han har ingen tro på at den klassiske brettsjakken 
vil svekkes.

- Jeg kan egentlig ikke fatte at et slikt spørsmål 
stilles. Det har nok aldri før vært så mange som 
spiller sjakk på nettet som nå. Sjakkservere melder 
om mangedobling av medlemmer og alt tyder på 
at det fører til at flere også dukker opp i sjakklub-
bene. Akkurat som vi ser når sjakk dekkes på TV 
her hjemme.

Jon Kristian Haarr fra Offerspill synes heller 
ikke det er noen grunn til å være bekymret for at 
nettsjakken skal overta for brettsjakken.

- Etter all sannsynlighet vil flere spillere på nett gi 
økt interesse for turneringer på brettet og delta-
kelse i klubber. Men det kommer til å være viktig 
framover at «det etablerte sjakketablissementet» 
bestemmer seg for hva som er viktig. 

Det finnes masse sjakkspillere ute på nettet, men 
ønsker klubbene å vokse, må de være villig til å 
invitere disse inn i varmen med kombinerte tilbud 
på nett og brett. Det er sikkert noen som synes 
dette er å «grise til» hva en sjakklubb er, men her 
tror jeg virkelig at markedet vil råde.

problemeT med juks

- Jeg fant nylig et intervju jeg ga til Tromsø i 
1998, der jeg sa: «Jeg ser Internettet som sjakkens 
fremtid… Når det blir mulig å kjøre rettferdige 
turneringer på nettet, kommer vi til å få en ny 
tidsalder i sjakk. WWW og sjakk er som skapt for 
hverandre.»
Så langt sjakkbladredaktør Jonathan Tisdall, 
som også er en aktiv sjakkjournalist på nettet. 
Problemet er «rettferdige turneringer».
- Juks er ett av de største problemene med åpne 
turneringer på nett. Ulike nettsted bruker ulike 
verktøy, og det er et spørsmål hvor mye data man 
skal samle inn om brukere og hvilke konsekvenser 
folk som jukser skal bli møtt med. 

Med en gang det er pengepremier tilstede er det 
fristende for folk å jukse, spesielt fordi det ikke gir 
noen spesielle konsekvenser. Det er likevel trist å 
se at det er såpass utbredt. Til og med i den norske 
turneringen «Von Doren» var det flere kjente per-
sonligheter som ble tatt for juks. Så vidt jeg forstår 
er Lichess best i klassen når det kommer til å ta 
juksere, sier Jon Kristian Haarr.

- Juks er det største problemet innen nettsjakk, 
men etter 25 års erfaring med nettsjakk opplever 
jeg personlig sjeldent problemer med juks på 
nettet under egne partier. Jeg tror nok det først og 
fremst er et problem i premieturneringer på et litt 
høyere nivå. 

Et forslag som kan hjelpe noe er at man 
registrerer ID på de som deltar i turneringer. Da 
blir terskelen høyere for å jukse. Juks kan ikke 
forhindres fullstendig, men metodene for å knipe 
synderne blir stadig bedre og jeg våger å påstå at 
de fleste som jukser regelmessig blir tatt til slutt. 
Så vil det alltid være noen som er smarte nok til å 
komme unna «flaggingen», men det må vi kanskje 
leve med, sier Tarjei Joten Svensen. �

«Nettsjakken vil åpenbart klare seg, det er organisert 
brettsjakk som har utfordringer» Ole Chr. Moen



NSb #2/2020 31

Slik bekjemper
Lichess nettjuks
Tekst: Lasse Ø Løvik og Asbjørn O Steinskog, moderatorer på Lichess

juks med CompuTer

Den helt klart største utfordringen med nettsjakk 
er juks med computer. Dette bruker moderatorene 
våre mest tid på, og mye ressurser settes inn på å 
utvikle systemer som fanger opp mye av compu-
terjukset mer eller mindre automatisk. Vi evalu-
erer og oppdaterer 
systemet etter hvert 
som vi får mer 
kunnskap om hvor-
dan folk jukser. 

Lichess har en 
policy på å holde de 
fleste av antijuksme-
todene hemmelige - 
da det ville gjort det 
enklere å komme unna med juks å vite om disse, 
men det er mange flere variabler enn korrelasjon 
med computer som spiller inn. Derfor er det på 
mange måter enklere å oppdage juks på nett enn 
over brett, da folk legger igjen flere spor som de 
ikke er klar over på nett. Folk har en lavere terskel 
for å jukse på nett, men det er trolig også enklere å 
oppdage.

Antijuksesystemet til Lichess består blant annet 
av et nevralt nettverk som lærer hvordan folk juk-
ser, utestenger juksere og hjelper moderatorer med 
å ta valg. Denne programvaren ligger åpen på nett: 
https://github.com/clarkerubber/irwin

sHadowbaNNiNg

At juksere ikke utelukkes, men bare stille og rolig 
plasseres sammen og bare få lov til å spille uratet 
mot andre juksere er en form for shadowbanning 
– jukserne blir utestengt uten at de er klar over det 
selv. Formålet er å unngå, eller i hvert fall forsinke, 
at jukserne lager ny konto for å fortsette. 

Hvis jukserne ikke hadde fått spille noen partier, 
hadde de straks funnet ut at de var utestengt, 
derfor pairer vi juksere mot hverandre. Da tar det 

lenger tid før de finner ut at de er utestengt, og det 
blir mindre juks på siden. Dette gjøres på Lichess.

Vi shadowbanner også folk som er utestengt for 
støtende språkbruk. Ingen andre ser hva de skriver, 
men de kan se hva de skriver selv.

saNdbaggiNg og 
boosTiNg

Sandbagging er å tape 
med vilje for å fremstå 
som svakere enn hva man 
er. Motivasjonen er ofte 
å kunne spille i en lavere 
ratingklasse, der man en-
klere kan vinne pengepre-
mier. Mye av dette fanges 

lett opp ved å analysere ratingendringer, eller å se 
på partiene til spilleren. Mistenkelige tap fanges 
opp automatisk og moderatorene varsles.

Noen taper med vilje for å booste ratingen til en 
annen konto. I disse tilfellene ser vi ofte at det er 
samme person bak begge kontoene. 

deliNg aV koNTo

En juksemetode man bare ser på nett. Noen 
ganger lar brukere bedre spillere ta over. Motiva-
sjonen bak denne måten å jukse på, kan som ved 
sandbagging være å vinne en pengepremie i en gitt 
ratingklasse. 

Denne formen for juks er vanskeligere å oppdage 
enn juks med computer, da det faktisk er men-
nesker som spiller, men det er ikke umulig. Man 
vil ofte se et avvik i spillestyrke og stil når andre 
spiller på kontoen. Vi har sett at det ikke er uvan-
lig i turneringer med kvinnepremier å låne bort 
«kvinnekontoen» sin til en stormestervenn – noe 
som er en av grunnene til at vi måtte slutte med 
kvinnepremier i Titled Arena.

Når det er sagt, oppfører folk seg stort sett fint, 
og det er en svært lav andel som faktisk jukser. �

«Folk har en lavere 
terskel for å jukse på 
nett, men det er trolig 

også enklere å oppdage»
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Vil forene landet
Sparebankstiftelsen DNB bevilget høsten 2019 en million kroner 
over to år til norsk sjakks nye satsning «Flere mot SjakkToppen». I 
slutten av februar i år ble IM Jesper Hall lansert som prosjektleder, 
og fikk i oppgave å etablere en struktur for utviklingslandslag.

Intervju: Jonathan Tisdall

Jesper, en IM med feit CV som sjakktrener, 
forfatter, pedagog og administrator, kombinerte 
sin store erfaring med et detaljert lynkurs i den 
nåværende situasjone for sjakkutvikling i Norge. 
Ved å gjennomføre 40 intervjuer i løpet av de 
første ukene på jobben, kartla han norske spillere, 
ledere og trenere. Han hadde god forkunnskaper 
etter å ha trent norsk ungdom med ulik spillestyr-
ke i nesten 20 år, fra Norges kadettlandslag til å 
forelese ved NTG.

Han har også spilt en nøkkelrolle som hjelper 
for å utvikle sjakk i skoleprogrammer i Sverige 
og Norge, og har vært ledende i Den europeiske 
sjakkunionens sjakkutdanningsprogram siden 
2014. En siste og dynamisk ingrediens Jesper kan 
legge på bordet er erfaring som sponsorjeger med 
de knepene som skal til for å friste dem.

Med de første treningssamlingene for «Flere mot 
SjakkToppen» som var ferdig i begynnelsen av 
juni, midt under koronaisolasjonen, virket det som 
et perfekt tidspunkt å sjekke prosjektets fremgang. 
Med NSb-medredaktør JTs tidligere historie med 
et lignende prosjekt, et toårig eksperiment med 
en «Toppsjakksjef» som prøvde å utvikle program-
mer for landets elitespillere, var en intervjuprat et 
naturlig valg.

Rammeverket til «Flere mot SjakkToppen» var 
skissert ut i tidligere intervjuer med NSF på sjakk.
no. Hovedpunktene har vært å etablere to grupper 
i aldersgruppen 12-16 år: Team Norway og Team 
Norway Challenge, begge "med god kjønnsmessig 
fordeling". Støtte- og opplæringsaktiviteter ville bli 
håndtert gjennom regionale sentre, som vil fungere 
med barn helt ned i tiårsalderen. Eldre, «etablerte» 
toppspillere i aldersgruppen 16-23 år vil sann-

synligvis kreve mer individuelle skreddersydde 
løsninger, og disse utvikler seg fortsatt.

JT: Hvordan fungerte den første treningshelgen? 
Hva er dine inntrykk og hvordan var tilbakemel-
dingen?

Jesper: Aryan Tari, Kjetil A Lie og Sheila Barth 
Stanford gjorde alle en god jobb som trenere. Si-
den jeg allerede har litt erfaring med denne typen 
leirer, kunne jeg lage en god ramme. Og ifølge 
tilbakemeldingene vi har fått var ungdommene 
veldig fornøyde.

JT: Var den opprinnelige planen å gjøre det 
ansikt til ansikt? Hva var Covid-effekten, er det 
mulig at ekstern opplæring vil bli standard?

Jesper: Ja, planen var ansikt til ansikt.
JT: Blir det billigere å gjøre det på denne måten?
Jesper: Ja - det er mye billigere, så i fremtiden vil 

det sikkert bli en kombinasjon med noen eksterne 
økter, selv om Corona forsvinner.

JT: La oss starte med bunnlinjen - hva er status 
for budsjettet?

Jesper: Budsjett 1 250 000,- for to år, med 1 000 
000 fra Sparebanksstiftelsen og 250 000 fra USF.

JT: Og ideer for kontinuitet?
Jesper: Ved å bygge en struktur er det mer 

sannsynlig å få midler fra andre kilder. Jeg har stor 
erfaring med pengejakt og Geir (Nesheim) og jeg 
vil fokusere på det til høsten. Det er god sjanse 
for å få regional finansiering. Det er svært vanlig å 
få et matchende svar fra fondene: «Vi betaler like 
mye fra regionen, som du får fra nasjonalt nivå» - 
det er også derfor jeg tror at de regionale sentrene 
vil være viktige.
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Flere blir involvert og det hele forankres i det 
norske sjakksamfunnet. Lokalbefolkningen har 
ofte kontakter og kan finne måter å skaffe penger 
- ikke minst med vår veiledning. Jeg tror også at 
dette prosjektet kan tiltrekke seg sponsorer.

JT: Tiltrekkes sponsorer på grunn av lokale vin-
kler? Eller av Magnus-faktoren? Fortell meg mer 
om din erfaring som sponsorjeger?

Jesper: Jeg har arrangert noen sponsorarrange-
menter og klart å få den første store sponsoren i 
Sverige. Cederquist advokatfirma er vår sponsor 
for skolesjakk og støtter også TEAM Sverige.

Jeg vil ikke kalle meg spesialist, men selskapene 
jeg møter sier at dette er hva de ønsker: En idealist 
som virkelig får ting til å skje, ikke den sleipe 

sponsorjegeren. Regionene synes også å være veldig 
fornøyd med våre planer, og jeg kommuniserer al-
lerede med hver og en ... så timene tikker avgårde. 
Men jeg er en brennende sjel ... og vil at dette skal 
lykkes!!

JT: Kan du beskrive det regionale rammeverket?
Jesper: Vi har etablert et rammeverk for de regi-

onale sentrene, men de kan være så forskjellige at 
vi må være fleksible. Norge må forbedre måten å ta 
vare på ildsjelene sine. Hvis vi støtter dem, kan de 
gjøre en god jobb, og da er mye vunnet.

JT: Hva gjør egentlig et regionalt senter og hvor-
dan er det satt opp?

Jesper: Regionen får for eksempel 15-25 000 
kroner til for eksempel å arrangere et TEAM 
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Rogaland. Men jeg er fleksibel: Hvis de ønsker å 
invitere til en leir – noe de fleste ønsker – så er det 
OK, eller de vil arrangere regionale turneringer 
eller gjennomføre ren trening. Jeg får allerede en 
godfølelse av energi. Mange regioner legger store 
planer.

JT: Hva er kjernen i et regionalt senter? Er de en 
arrangør? Eller en arrangør og et team av studen-
ter? Mer?

Jesper: Senteret er en arrangør, ansvarlig for den 
sportslige siden. Men oppsettet kan variere - vi må 
bygge videre på de ressursene som alt finnes. Noen 
er veldig sterke, som Bergen. Planene for Bergen 
med Ole Valaker er fantastiske.

JT: Så, et regionalt senter er en finansiert ildsjel 
med en klar plan?

Jesper: Ja. 1) De får 15-25 000 kroner. 2) En 
slags aktiviteter arrangeres. 3) Kommunikasjon 
med forbundet gjennom de to personene som er 
ansvarlige. «Problemet» kan være at mange ønsker 
mye hjelp fra meg...

Vi vil ha en nettside hvor alle regioner er repre-
sentert. De vil bli støttet med logo og opplegg 
for merkevarebygging. Tanken er også å arrangere 
kamper mellom de ulike regionene.

JT: Finnes det er tilsvarende program i Sverige?
Jesper: Jeg har skissert et fullt system i Sverige. 

Men der har jeg bare satt opp TEAM Sverige og 
TEAM Sverige Challenge. 

Men nå vil jeg gjerne se fullskalaprogrammet på 
plass i Norge. Derfor er jeg så motivert. Sjansene 
er bedre i Norge, og jeg vil at Norge skal bli ver-
dens beste sjakkland..

JT: Hmmm.. Kommer svenskene til å ønske å 
lese det?! Du søker egentlig svensk erfaring for å 
utvikle et program som senere kan brukes i Sverige 
hvis finansieringen kommer?

Jesper: Ja ... Jeg ønsker å vise Sverige at det var 
feil å ikke investere i det fullskalasystemet jeg skis-
serte. Problemet var penger, mindre subsidier, ned-
strippede prosjekter. Men jeg ønsker også å innlede 
et nært forhold mellom de nordiske landene, ikke 

Eksempel på kommers merkevare rettet mot sponsorer. Design & foto: 07 Media
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minst Norge og Sverige..
JT: Finnes det en kalender med planlagte hendel-

ser eller lignende?
Jesper: Jeg prøver å holde meg oppdatert på alt. 

Geir og jeg har møter hver dag med regionene. Vi 
organiserer nå de ti regionale sentrene, og jeg dis-
kuterer med spillerne i utviklingsteamet i alderen 
16-23.

JT: Jeg tror ikke du ga meg bakgrunnen for å tro 
at det er «lett» å finne fremtidige sponsorer - var 
mine grunner (Magnus-faktor, lokal interesse) 
identisk med dine grunner, eller har du andre?

Jesper: Her er vår logo og presentasjon. Du er 
den første som får se dem.

JT: Wow, hvem utførte designarbeidet?
Jesper: «07 Media». Først må du gjøre organisa-

sjonen verdt å sponse. Dette er hva jeg jobbet med 
i Sverige. Merket og nettsidene er viktige elemen-
ter.

JT: Dette ser skikkelig bra ut, veldig profesjonelt?
Jesper: Ja ... Det er dette som trengs. Sponsorer 

må føle at det er seriøst. Jeg har hatt flere work-
shops med Geir om pengejakt.

JT: Men likevel, hvilke faktorer gjør at du tror 
at å sponse sjakk er enklere her nå? Jeg liker veldig 
godt det profesjonelle grunnarbeidet, men de tren-
ger fortsatt kroker å henge innholdet på, ikke sant?

Jesper: Jeg tror den beste måten å få penger er 
å gå til regionene og si: «Vi vil investere 50 000 
i et regionalt senter for sjakk, hvor mye vil dere 
investere?» Geir har allerede klart å gjøre det i et 
testområde vi har.

JT: Ah, interessant. Kan du si hvor?
Jesper: Bamble kommune. Men ... koronasitu-

asjonen kan snu opp ned på planene. Hvem kan 
vite noe sikkert?

JT: Finnes det noen tenkedugnad om hvordan 
man tilpasser seg hvis sjakk forblir hovedsakelig 
online for en stund? Det er spørsmålet som må 
stilles nå...

Jesper: Ja ... Jeg planlegger nettseminarer for de 
ulike gruppene, og vi starter Lichess-klubber. Spill-
sjakk-prosjektet vil bli brukt til kamper mellom 
regionene. 

JT: Tror du dette vil påvirke sponsorinteressen 

så lenge sjakk forblir aktivt? Sjakk er jo en av de få 
tingene som uten tvil har dratt nytte av isolasjo-
nen?

Jesper: Ja - Sjakk kan bli enda mer attraktivt. En 
veldig viktig ting - Jeg håper dette prosjektet kan 
forene det norske sjakkforbundet. Min følelse er at 
du har flere sterke personer, men mange oppfører 
seg enerådende. Hvis vi samarbeider, kan Norge 
bli så sterkt. Forbundet må være alles forbund.

JT: Yes, dette er grunnen til at jeg er så ivrig på 
ildsjelvinkelen i NSb - det var noe jeg følte sterkt 
under min toppsjakktid også, men det var ikke noe 
jeg kunne utvikle direkte i den posisjonen. Men 
jeg er enig, det slo meg som noe veldig viktig, det 
finnes mye kunnskap, men den er spredt utover. 
Landet har en geografisk utfordring. Jeg undres på 
om dette er mer åpenbart for utlendinger ...

Jesper: Jeg har en følelse som kanskje du også har 
følt - at det er bra å komme fra utsiden. Jeg har in-
gen del i alle de eldre konfliktene. Folk føler at jeg 
bare ønsker å gjøre godt - i det minste håper jeg 
at de føler det. Selv om jeg selvfølgelig begynner å 
merke problemene ettersom jeg blir mer involvert 
i forbundet.

JT: Ja, dette lyder kjent! Alt bygger opp til et 
logisk sluttspørsmål - fortell meg hva du tror vil bli 
en suksess for dette prosjektet etter to år og senere.

Jesper: Jeg ønsker å se en struktur til å bygge 
videre på, en pyramide av sjakktrening som vil 
sikre at vi samarbeider på best mulig måte med 
ildsjelene, men som også sikrer at spillerne på ulike 
nivåer i pyramiden får best mulig trening.

JT: Og hvilke endringer håper vi å få se når det 
gjelder aktivitet og prestasjonsnivå?

Jesper: Jeg håper å frigjøre kraften ... �

Jesper Hall 
Svensk internasjonal mester, født 1971.
FIDE Senior Trainer, og proff 
sjakktrener i 25 år.
Har skrevet 17 sjakkbøker og ble 
riksinstruktør i Sveriges Schackförbund 
i 2010.
Har også vært teaterregissør og 
romanforfatter.
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Vil du bli god
 i en fart?
Det verdenskjente undervisningsnettstedet LearningChess foreligger 
nå på norsk, kyndig oversatt av Sheila Barth Stanford. Her har de 
fleste klubbspillere et framifrå verktøy til å styrke sine sjakklige 
muskler.
Tekst og foto: Arne Danielsen

- Vi lanserte LearningChess i Norge i februar, det 
er et stort ungarsk undervisningsnettsted som jeg 
har oversatt til norsk.  LearningChess kan brukes 
av enkeltpersoner som vil gå gjennom et kurs på 
tre nivåer, eller av en klubb eller gruppe. En in-
struktør kan med lite jobb administrere tilgangene 
til elevene og holde øye med hvordan de arbeider, 
forteller Sheila Barth Stanford.

graTis liseNser

- Jeg har brukt man-
ge timer på å overset-
te dette lærematerialet 
fra engelsk til norsk 
fordi jeg tenker at det 
ikke finnes noe slikt 
på norsk. Designet 
på sidene henvender 
seg til store barn og 
ungdommer, men 
innholdsmessig er 
målgruppa alle som 
vil lærer seg sjakk opp til 1800-2000 i rating. Jeg 
har både voksne og unge elever som er glade for å 
bruke LearningChess. Vi gir bort 1000 gratis lisen-
ser så lenge koronakrisen varer, men det kommer 
jo en normal hverdag igjen, før eller senere.

Dette var interessant, både å få et avansert lære-
materiale til norsk, og at nettopp Sheila har stått 
for oversettelsen. Hun er nemlig et kinderegg i en 
slik sammenheng: En av Norges beste kvinnelige 
sjakkspillere over mange år, utdannet og erfaren 

innen data og i tillegg fulltids sjakktrener. Tre i ett, 
altså!

reell sjakkforsTåelse

For anmelderen var spørsmålet: Hvem skulle vi 
bruke til å teste programmet? Tenkte først på en 
fersk spiller, som selvfølgelig ville ha stort utbytte 
av den første delen, men som Norsk Sjakkblad 

– selv med lang tid 
mellom utgavene - 
neppe kunne vente til 
fikk utviklet seg til å 
beherske nivå 2 og 3. 
Dermed ble det under-
tegnede som begynte å 
fikle, og - bløsj – fant ut 
at jeg (fortsatt med over 
2000 i rating) hadde 
noe å lære allerede på 
laveste trinn. 

Skamfølelsen hindrer 
meg i å gå i detalj, men 

bringer meg til første konklusjon: Det må finnes 
flere kålhuer der ute enn meg som vil ha utbytte 
av et slikt systematisk pedagogisk tilbud. Om jeg 
hadde hatt tilgang til et slikt læremiddel i min 
ungdom, da det skortet både på læremidler og in-
struksjon, hadde jeg antakelig hatt muligheten til å 
bli en langt bedre sjakkspiller. GM Leif Øgaard ga 
engang uttrykk for at man i dag kan bli stormester 
uten å ha tilegnet seg reell sjakkforståelse, men 
hvis man ønsker å forstå kan LearningChess være 

«Det må finnes flere 
kålhuer der ute enn 

meg som vil ha utbytte 
av et slikt systematisk 

pedagogisk tilbud»
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et godt supplement til å dunke lyn og preppe 
åpningsvarianter.

ypperlig for iNsTrukTører

Konklusjon #2: Programmet må være et glitrende 
verktøy for en sjakkinstruktør. Jeg husker hvordan 
lærer Oddvar Gundersen på Tøyen skole lånte C. 
O. Hovinds «Sjakk for alle» av undertegnede og 
stensilerte opp oppgaver til oss, det var fint men 
ikke veldig vitenskapelig. 

Selv underviste jeg barn i ti år, og lagde for en 
stor del mitt eget undervisningsopplegg. Jeg ser 
tydelig at med et program som LearningChess ville 
jobben blitt både enklere og bedre. Overfor dagens 
digitale generasjon vil høyst sannsynlig barna lære 
enda bedre enn mine elever fra internettets spede 
barndom.

En løpende diskusjon for alle klubber og skoler 
som driver med sjakkundervisning, er hvor viktig 
det er for en lærer å ha anstendig spillestyrke. Jeg 
har alltid hevdet at spillestyrken er underordnet, 
mens entusiasme og pedagogiske evner er det av-
gjørende. LearningChess gjør dette poenget enda 

tydeligere – programmet leverer det sjakkfaglige 
og sjakkadministrative, ja, garanterer til og med 
elevene økt spillestyrke.

daNsegulV

Ulike temaer er her prydelig inndelt i seksjoner 
med eksempler, forklaringer, øvelser og tester. En 
viktig bieffekt er innlæring av sjakkterminologi, 
ord og uttrykk som er viktige og nødvendige 
verktøy i seg selv.  

LearningChess er et læreprogram som nå benyt-
tes over store deler av verden. En venn spurte om 
dette ikke kunne true kreativiteten på brettet. Det 
tror jeg kun vil være tilfelle om man insisterer på 
retten til å nyte dårlig sjakk. Litt som film eller bø-
ker: Om du ikke kan noe om faget, kan du glede 
deg over en dårlig historie, som du vil irritere deg 
over når du er bevisst feilene.

La meg heller bruke et eksempel fra politikken: 
En svensk sosialdemokratisk statsminister definerte 
i sin tid sin politiske oppgave som å bygge gulvet 
som alle siden kunne danse på. LearningChess er 
et slikt dansegulv! �
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Med Oslo som 
blodig brett
 «Du skal spille det skumleste partiet med sjakk du noen gang har 
deltatt i: Døden skal være din konkurrent.» 

Tekst: Arne Danielsen

Aleksander Kirkwood Brown og John S. 
Jamtli
Magnus Carlsen og sjakkmorderen
Tegneserieroman
Kr 299,-
Cappelen Damm 

I denne krevende tida der koronaen har feid vekk 
normal aktivitet på brettet, finnes det fortsatt stof-
flige alternativer til dataskjermen. Som kjent slår 
redaksjonen gjerne et slag for bøker som man kan 
bla i, og Caïssas undersåtter er velsignet med en 
rikholdig bokflora med ulikt format og innhold.

For redaktørene, som begge synes det var et 
vanvittig høydepunkt for norsk sjakk da Magnus 
Carlsen ble foreviget med peanøtthode i Donald, 
var det ekstra gledelig å registrere at denne frodige 

sjakkbokhagen nå er komplettert med noe så 
elevert som en innbundet tegneseriebok. Også 
her er verdensmesteren hovedperson, nå også som 
mordetterforsker i «Magnus Carlsen og sjakkmor-
deren». 

«alle ofreNe ble fuNNeT med eN sjakkbrikke 
i HåNda»

En seriemorder ryster Oslo, og politiet står på 

bar bakke. Alle drapsofrene blir funnet med en 
sjakkbrikke i hånden. Brikkene er det eneste 
som knytter ofrene sammen. Bare sjakklegenden 
Magnus Carlsen kan løse gåten! Sammen med den 
unge politibetjenten Maud starter Magnus en katt 
og mus-lek med seriemorderen. Men morderen 
ligger alltid noen trekk foran... 

Uten å røpe for mye av den spennende handlin-
gen, er plottet av umiskjennelig Dan Brown-karak-
ter, der Da Vinci-koden er erstattet av en wiener-
gambit utkjempet mellom Mikhail Tsjigorin og 
James Mortimer i 1900. Tsjigorin er udødeliggjort 
ved at flere åpningsvarianter bærer hans navn, der 
også motstanderen har satt sine spor blant annet 
med en kjent felle i spansk. Mortimer var for øvrig 
en venn av Paul Morphy. 

Tegnerserieforfatteren har i tillegg latt seg 
inspirere av sjakkprosa, nærmere bestemt novel-
len «A game of chess», skrevet av skotten Robert 
Barr i 1900, kjent som det skjønnlitterære verket 
der elektrisitet for første gang introduseres som 
torturredskap. I tillegg finnes en rekke andre 
henvisninger til sjakkhistoriske begivenheter og 
personer, som Garri Kasparov og hans match mot 
datamaskinen Deep Blue. 

«Jeg måtte virkelig vri hjernen som en svamp for å 
få alt til å henge sammen, særlig det sjakk-tekniske» 

Tegneserieforfatter Alexander Kirkwood Brown
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«meNNeskeT er eN begreNseT skapNiNg» 
Sjakkspiller og krimforfatter Hans Olav Lahlum 

er selvfølgelig også med (for øvrig akkurat som 
i Donald). Så har også tekstforfatter Aleksander 
Kirkwood Brown også skrevet for Donald. 

36-åringen fra Dokka, som er halvt norsk og 
halvt skotsk, veksler mellom å forfatte bøker og 
tegneserier og å skrive for film og TV. 

- Ideen til «Sjakkmorderen» stammer fra tiden da 
jeg jobbet som manusforfatter for sketsje-program-
met «Underholdningsavdelingen» i NRK. Mens 
jeg jobbet der, forsvarte Magnus VM-tittelen sin, 
så sjakkfeberen herjet her til lands, forteller Brown. 

- Vi i redaksjonen fulgte også litt med på 
kampene innimellom jobbingen. Jeg skrev da to 
sketsjer om Magnus Carlsen. Den ene handlet om 
at Norge hadde fått en verdensmester i Ludo, så 
Ludo var nå blitt den nye folkesporten, med egne 
sendinger osv. 

Den andre sketsjen handlet om at Magnus måtte 
bruke sjakkferdighetene sine til å hjelpe politiet 
med å fange en sjakkbesatt morder. 

Den sistnevnte sketsjen ble aldri filmet, men 
jeg likte ideen veldig godt, så den fortsatt å surre 

i bakhodet mitt. Og etter hvert fant jeg ut at det 
kanskje kunne egne seg godt som en tegneserie-
bok. 

«f3 er Ved domkirkeN»
Aleksander Kirkwood Brown var så heldig nok å 

få med seg John Sigvart Jamtli til å illustrere boka. 
Jamtli er fra Mo i Rana, men bosatt i Bergen. 
Han er en prisbelønt illustratør, serieskaper og 
konseptdesigner og hadde blant annet alt utgitt 
tegneserieboka Norges Ninjakommandør – om 
Arne Treholt og HMKN Hans Majestet Kongens 
Ninjatropp - sammen med nettopp Aleksander 
Kirkwood Brown.

- Opprinnelig hadde jeg sett for meg en mer rea-
listisk tegnestil. Det var Jamtlis forslag å tegne den 
i fransk-belgisk stil, noe jeg synes kledde historien 
godt, forklarer Brown. 

Stilarten er godt kjent for oss som i sin tid var 
med i Tegneseriebokklubben, og det er tøft å se lett 
gjenkjennelige bygninger og miljøer fra hovedsta-
den – som Oslo Domkirke, Politihuset, Cafe Sjakk 
Matt og Vår Frelsers Gravlund - alt tegnet i den 
detaljrike og realistiske fransk-belgiske tradisjonen. 

Mange spennende snurrigheter er å finne i 
rutene, og ranværingen har også klart å lure inn en 

 Glimt fra boka : Garri Kasparov i fransk-belgisk strek.
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liten reklame for hjembyens nystartete mikrobryg-
geri Norsk Gjærverk. 

«meN deTTe er eN moTsTaNder du ikke kaN 
beseire»

Brown innrømmer at han ikke kunne særlig mye 
om sjakk da han begynte å jobbe med boka. 

- Jeg kunne spille sjakk, kjente litt til Kasparov 
og Deep Blue og hadde fulgt litt med på sjakk-
sendingene, men ikke så mye utover det. Så jeg 
måtte lese meg opp, lese sjakkbøker, artikler om 
sjakk, studere gamle sjakkpartier og prate med folk 
som kunne mye om sjakk. I denne researchfasen 
oppdaget jeg utrolig mye spennende som jeg fant 
ut at jeg kunne bruke i boka. 

Han forteller at han har mye på lager som han 
ikke fikk plass til, og er åpen for at det kanskje 
dukker opp i en eventuell oppfølger.

- Så det var helt klart en stor utfordring for meg 
å skrive denne boka, men en morsom utfordring. 
Et par av sjakkgåtene er hentet fra sjakksider på 
nettet, for jeg er definitivt ikke på det nivået at jeg 
kan lage sjakk-gåter som kan bryne eksperter. Men 
resten har jeg funnet på selv. Jeg måtte virkelig 
vri hjernen som en svamp for å få alt til å henge 
sammen, særlig det sjakk-tekniske. Men tilbake-

meldingene vi har fått fra anmeldere og sjakk-mil-
jøet har så langt vært utelukkende positive, så det 
har vært veldig gøy. 

«brikkeNe diNe er i posisjoN, magNus»
«Magnus Carlsen og sjakkmorderen» er utgitt 

på Cappelen Damm, og Hans Olav Lahlum fra 
forlagets egen stall skulle egentlig være sjakk-kon-
sulent for boka. 

Da de ikke fikk det til å klaffe tidsmessig, så 
det ble i stedet Bendik Østbye Johannessen fra 
sjakklubben Stjernen, men han kom først inn 
etter at boka var skrevet ferdig for å sjekke at det 
sjakk-tekniske stemte. 

- Vi kontaktet også Magnus via manageren på et 
tidlig stadium og presenterte kort prosjektet for 
dem, og de syntes det hørtes morsomt ut og ga det 
tommel opp, men ville ikke være direkte involvert 
selv, avslutter Aleksander Kirkwood Brown.

«Magnus Carlsen og sjakkmorderen» er en hyllest 
til sjakken og bekreftelse på statusen til kongenes 
spill. Den egner seg godt både til litt voksne barn 
og barnlige voksne. En engelsk utgave skal også 
være på trappene. �

Tegner John S. Jamtli (t.v.) og forfatter Aleksander Kirkwood Brown har laget en 
hyllest til sjakken. Foto: Cappelen Damm
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Tilbake til fremtiden?
Som svar på koronaviruset har online-sjakk fylt tomrommet i 
sports- og liveunderholdningen. Paradoksalt nok har vi vært vitne til 
en flodbølge av aktiviteter og elitehendelser. 

Tekst: Jonathan Tisdall

Denne uvanlige tilstanden har ført til enestående 
global mediedekning av ulike aspekter av spillet, 
noe som igjen har gitt forretningsmuligheter for 
et bredt spekter av aktører med erfaring i å skape 
elektroniske sjakktjenester.

prolog:
Verdensmesteren spiller i finalen av en langvarig 

knockoutturnering i lynsjakk online. Magnus 
Carlsen står overfor en oppkomling av en tenåring, 
ofte og av mange tippet som mesterens etterfølger. 
Alireza Firouzja, opprinnelig fra Iran, men nå 
statsløs borger av lynsjakksfæren, har allerede 
etablert seg med spill i verdensklasse, jo bedre jo 
raskere det spilles. 

Selvfølgelig har Carlsen dominert spillet i alle 
FIDEs brettdisipliner - klassisk, hurtig og lyn - 
og må være favoritten, men denne gang går ikke 
tingene hans vei.

Det strålende med denne matchen var formatet: 
«Banter Blitz Cup», der begge spillerne er pålagt å 
gi en nærmest løpende strøm av kommentarer, slik 
at tilskuere kan få kjappe glimt av hvor mye disse 
gutta ser og hvor fort de ser det. Ikke bare det, de 
sitter begge hjemme hos seg selv og er til enhver 
tid i kamerafokus. 

Denne kombinasjonen gjør at de ofte glemmer 
seg; når mesteren bukker, glemmer han ikke bare å 
holde på pokeransiktet, kan han til og med slå seg 
selv i hodet for å understreke frustrasjonen. 

Kampen går til siste parti, der unge Firouzja 
klarer dette:

 Alireza Firouzja (2702)
 Magnus Carlsen (2876) 
Chess24 Banter Blitz Cup
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Hvit har nettopp spilte £e3-d2, som frigjør 
d-bonden, men tillater en taktisk mulighet. 

18...e6 
18...¥xd4!? 19.¤xd4 ¤xd4 20.£e3 (20.£xd4 
£xd4 21.¦xd4 ¦xc1+) 20...e5 eller 20...¤e6!? 
virker å gi sort fordel. Hvits løperpar gir en viss 
flyktig kompensasjon, særlig hvis han får kvittet 
seg med springeren på d4, men dette var sikkert 
ikke planen. Likevel, alt kan skje sted i lynsjakk, 
og målt på en bukkeskala er det absolutt mulig å 
overleve dette.
19.d5 exd5 20.£xd5 ¤f6 21.£d3 ¤e5 22.£e3 
£xe3 23.¥xe3 ¦e8 24.¤c3 ¤c4 
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Jeg ønsker ikke å granske et lynparti i minste 
detalj. Ved første øyekast, og vi har ikke tid til å 
se grundigere etter under selve spillet, ser det ut 
til at sort har rikelig med aktivitet og flere bønder 
å sikte mot, men Firouzja evner å stabilisere 
posisjonen slik at hovedproblemet er mangel på 
harmoni mellom sorts tårn.

Det er imponerende at en tenåring kan håndtere 
stillingen så raskt og så godt mot verdens beste 
sjakktekniker. 

25.¥d4 ¤g4 

25...¤xe4? 26.¤d5!

26.¤d5 ¦c6 27.f3 ¥xd4+ 28.¦xd4 ¤ge5 
29.¢f2 ¢g7 30.¥f1 ¦d8 31.b3 ¤b6 32.¤e3! 
¢f6 33.¦bd1 ¢e7 34.¥e2 ¦dc8 35.¦1d2 ¦8c7 
36.f4 ¤ed7 37.¥f3 ¤f8 38.¦4d3 ¤e6?! 
Carlsens forsøk på å sjonglere forsvaret av d6 og 
mangelen på koordinering av brikkene, sprekker. 

39.e5 

Koronaviruset satte sitt preg på og stoppet til slutt kandidatturneringen. Samtidig 
florerer store sjakkbegivenheter på nettet. Foto: FIDE/Lennart Ootes
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39...dxe5 40.¥xc6 ¦xc6 41.fxe5 ¤c5 42.¦d4 
¢e6 43.¦d6+ 

Alireza forsterker fordelen gradvis.

43...¢xe5 44.¦xc6 bxc6 45.¦c2 ¤e4+ 46.¢f3 
c5 47.¦e2 f5 48.¤g2 ¤d5 49.¤f4 ¤xf4 
50.gxf4+ ¢d4 51.¦g2 ¤c3 52.¦xg6 ¤xa2 
53.¦g5 ¤c1 54.¦xh5 ¤xb3 55.¦h8 c4 56.¦d8+ 
¢c3 57.h5 ¤d4+ 58.¦xd4 ¢xd4 59.h6 c3 
60.h7 ¢d3 61.h8£ c2 62.£b2 ¢d2 63.£d4+ 
¢c1 64.¢e2 a5 65.£a1 matt.

For tilskuerne som fulgte partiet virket dette som 
et solid frampek mot kommende rivalisering. Det 
vil ikke bli mangel på muligheter. 

Magnus virker ivrig etter å gi Firouzja mange 
sjanser til å vise seg fram med ulike betenkningsti-
der. Dessuten, siden begge er hyperaktive på net-
tet, tok Carlsen raskt hevn i ei økt på Lichess der 
han "adopterte" unggutten ved å vinne ti på rad.

Resultatet er mer enn en ren sportslig sensasjon 
der et barn sementerer påmeldingen som en tro-
verdig fremtidig tronpretendent, det åpner også for 
andre spørsmål: Var Magnus ute av slag, eller visste 
16-åringen hvordan han skulle avspore ham? Og 
hvor mye ansikt taper Carlsen, når han som eier 
av, støttespiller og forgrunnsfigur for vertsserveren 
Chess24, ikke vinner sitt «eget» arrangement?

raskT skifTeNde laNdskap

Tidene endrer seg med enestående hastighet, noe 
som gjør utfordringen med å skrive ut en artikkel 
for et papirmedium om en sjakkscene som utvikler 
seg i eksplosivt tempo enda mer utfordrende. 
Chess24s Banter Blitz-mesterskap var en fascine-
rende oppfinnelse som begynte i tiden før Covid. 

Denne artikkelen vil fokusere på det som synes 

å være fire viktige milepæler som onlinesjakken 
skapte i Isolasjonens Tidsalder, men landskapet har 
allerede endret seg så mye at bare katalogisering av 
nye ideer og formater vil være en utfordring. Når 
dette leses, kan allerede innholdet i noen henseen-
der være fremtidig fortid.

serVerNes krig?
Det er ikke bare den utrolige bølgen av sjakk-

aktivitet på nettet som garanterer oppmerksomhet, 
men også kampen for innflytelse bak kulissene.

Som nevnt var en del av utfordringen rundt 
Firouzja-seieren i Banter Blitz Cup Magnus' stadig 
mer markante profil hos vertene, Chess24. Nett-
stedet, som har spesialisert seg på en kombinasjon 
av premium lærerikt innhold og karismatiske kom-
mentarteam på flere språk, ble grunnlagt i 2014. 
På samme tid ble programvareselskapet Play Mag-
nus etablert og avduket en app som tillot brukeren 
å møte en AI-motstander modellert etter Carlsens 
stil i ulike aldre. I fjor fusjonerte de to selskapene, 
og Magnus har helt klart begynt å iverksette en 
ambisiøs strategi for Chess24.

Med Play Magnus, Chess24 og det revolusjone-
rende lærenettstedet Chessable som flaggskip, har 
"Magnus Inc." blitt en betydelig global bedrift. 
Med motivet å sikre finansielt grunnlag for ut-
viklingen av eksisterende og framtidige norske ta-
lenter, dannet Magnus en ny internasjonal klubb, 
Offerspill SK (finansiert med gambling-støttet 
sponsing), signerte selv en personlig avtale med 
Unibet og sikret investering for ulike Magnus 
Inc-prosjekter; trappet kort sagt opp aktiviteten 
på alle fronter. Neste generasjon norske talenter 
er nå stadig mer synlige på nettet og surfer på den 
nyoppståtte bølgen av muligheter. 

Jeg tror ikke at jeg feilleser tegnene som sier at 
dette er del av en ny konkurranse som Carlsen 
ønsker å vinne. Han vil vinne alt.

Mens Chess24 fortsetter å utvide tjenestene sine 
og legge til nye språk og kommentatorer, forvirrer 
Magnus bildet noe ved også å bruke mye av tiden 
på Lichess, en spillearena som har fått en massiv 
tilhengerskare for sin totalt ikke-kommersiell mo-
dell som gjør nettstedet til en vanskelig motstander 
for konkurrenter avhengige av abonnements-
tjenester. (Offerspill benytter Lichess for arrange-
menter.) 
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En ting som ser ut til å bli stadig tydeligere er 
at Chess24 posisjonerer seg for en forretnings-
duell med det etablerte, gigantiske, amerikanske 
nettstedet Chess.com. Kanskje vil bakgrunnen for 
fremtidige sjakkkamper bli en nasjonal rivali-
sering mellom Norge ved Magnus og USA ved 
Fabiano…og Nakamura?

fylle TomrommeT

Etter hvert som Covid-19-epidemien gradvis 
resulterte i global karantene og isolasjon, stengte 

den også ned omtrent alt annet enn virtuell un-
derholdning. Sjakk og Internett har alltid vært en 
himmelsk allianse, og da Internett ble det eneste 
showet i verden, kunne noen se mer enn mulig-
heter, her var også nødvendigheter.

Kandidatturneringen ble stoppet halvveis, noe 
som avsporet tittelsyklusen i overskuelig fremtid, 
og snart ble alle brett-arrangementer kansellert. 

Hvis du spisset ørene, ville 
du fått med deg at de store 
aktørene, og da mener jeg 
nettsteder, klekket ut planer 
om å fylle gapet og fange 
det store ventepublikum-
met. Først ute av startblok-
ka var Chess24s Magnus 
Carlsen Invitational.

I begynnelsen av april 
annonserte nettstedet sine 
ambisjoner, og presenterte 
et premiefond på en kvart 
million dollar for en turne-
ring med åtte spillere.

«Dette er et historisk 
øyeblikk for sjakk, og gitt at 
det er mulig å fortsette topp 
profesjonelt spill i et online 
miljø, har vi ikke bare 
muligheten, men ansvaret 
overfor spillere og fans over 
hele verden som trenger en 
aktivitet når ingen andre 
konkurranseidretter blir 
gjennomført», annonserte 
Carlsen.

Styrken i denne første 
turneringen med verdens-
mesteren både foran og bak 
kombinert med å fylle et 
nesten totalt sportsvakum, 
ga mainstream nyhetsover-
skrifter rundt om i verden. 
Flomportene skulle snart 
åpne, og sjakkalenderen fly-
te over med alt fra eventer 

til veldedige formål til store åpne turneringer.
Jeg må tilstå, antagelig fordi jeg er en old-timer, 

at jeg alltid har foretrukket å se på klassisk sjakk 

Himmelsk allianse: Sergej Karjakin spiller remis mot kos-
monautene Anatolij Ivanisjin og Ivan Vagner i anledning 
50 år siden det første «rommet til jorden»-partiet. 
Foto: Russiske Sjakkforbundet
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online. Jeg er ikke tilhenger av fartsoverskridelser 
for å framprovosere feil og avgjørende resultater, 
og når ting går altfor raskt, er det ikke nok tid til 
å følge handlingen. For mye avhenger av fingerfer-
dighet.

De store turneringene som lanseres i denne be-
gynnelsen av isolasjonsalderen, kan generelt kalles 
kjappe eventer, med 15-minutters betenkningstid 
pluss tilleggstid som den nye normalen for seriøs 
sjakk. Turneringsformater og regler er fortsatt i en 
tilstand av flux, men med toppspillere engasjert 
i tenkningen bak, har resultatet blitt god under-
holdning.

Magnus Invitational omdefinerte innbyrdes 
oppgjør til en match på fire hurtigsjakk partier, 
der vinneren fikk tre poeng. Et uavgjort resultat 
ville bli avgjort av en runde Armageddon med det 
endelige matchresultatet protokollert som 2-1. Et-
ter syv runder med slike oppgjør avanserte de fire 
beste til en knockout med liknende format, men 
der en stikkamp på potensielt to lynpartier var lagt 
inn før blodbadet med Armageddon.

Chess24 tok den svært smarte avgjørelsen om 
bare arrangere halvparten av matchene hver dag. 
Dette gjorde det mye enklere for seerne å følge 
arrangementet og holdt spillerne mer uthvilt. Re-
sultatet ble enormt spennende kampsjakk, likevel 
med en overraskende mangel på drama om hvilke 
fire som skulle ende som semifinalister.

Tidlig snappet jeg opp litt av en diskusjon mel-
lom kommentatorene Sam Shankland og Pascal 
Charbonneau om emnet «dark horse», og innså 
raskt at ting var svært annerledes i dette univer-
set av rask online-sjakk. Hvis jeg husker riktig, 
vurderte Sam Ding Liren som en outsider, og pro-
testerte nesten da Pascal vurderte Vachier-Lagrave 
som sin dark horse – Shankland syntes Lagrave 
var en favoritt! Jeg var forvirret; Ding er verdens 
nummer tre i klassisk og hurtig, for ikke å nevne 
mannen som avsluttet Magnus' enorme vinnerre-
kord i stikkamper.

Så forvirret jeg meg selv ved å plukke ut 
Nakamura, før jeg husket at Hikaru forblir tip-
top klasse i høy hastighet, og enda mer med sin 
online-erfaring. På den annen side, som 32-åring 
er han jo turneringens veteran ... og blir man ikke 
faktisk litt tregere fysisk med alderen?

For å legge litt Carlsen-sammenheng til debatten, 

er det verdt å nevne at Magnus offentlig tilsto at 
han foretrakk å unngå Ding hvis mulig. Magnus 
uttrykte også sin forvirring over Caruanas lave 
rangering, og spøkte med at Fabianos rykte som 
hurtigsjakkspiller hadde fått et slag etter stikkam-
pen i London-VM, men at Caruana «møtte en 
ganske sterk spiller der».

Til slutt var det lite å diskutere - Nakamura, 
Ding, Carlsen og Caruana etterlot resten av feltet 
i støvet. I semien eliminerte Naka kollega og rival 
Caruana i en thriller, etter at sistnevnte produserte 
en episk må-vinne med svart i det siste hurtig-
sjakkpartiet for så å sende matchen inn til overtid. 
Nakamura vant der det første lynpartiet etter at 
han viste seg å ha de sterkeste nervene.

Gristsjuk om Carlsen mot Ding Liren: – Jo mer 
jeg tenker på det, tror jeg at det var den beste 

sjakkampen jeg har sett!

Carlsen-Ding-semien var dramatisk, preget av 
skremmende skarpe partier, dirrende nerver og 
noen hjertestoppende tabber. Magnus startet såpe-
operaen ved å tryne inn i et mattangrep i det første 
partiet, før han strammet seg opp og vant 2½-1½
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Ding Liren - Magnus Carlsen 
Carlsen Inv ½-final 2020 

Sort står antakelig litt bedre ved perfekt spill, men 
hvit er aktiv og har trusler på kongefløyen. 
31...¢h7?? 

Etter en overraskende lang tenkepause, unngår 
Magnus sjakker på sisteraden… men matter i 
stedet seg selv.
32.¦xf6! gxf6 
32...¦c3 33.¦xf7
33.£e3 1-0
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Sjokket preget Magnus noe i 2. partiet:
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 Magnus Carlsen -  Ding Liren
Carlsen Inv ½-final 2020 

Sort har makulert den hvite dronningfløyen. Hvits 
eneste håp er å skape motspill på den andre fløyen.

20...f6? 
Å hindre ¤e5 virker å stoppe hvits motspill, men 

svakhetene på de lyse feltene viser seg langt mer 
alvorlige. 

21.¦e1 0-0 22.£b1! £d6 23.¦ce2 h6 
23...f5!?

24.f5 exf5?! 
24...¦fe8 var bedre, for å forsøke tårnbytter i 
e-linja, men sorts perforerte kongefløy gir nå hvit 
full og farlig kompensasjon for bonden.

25.¤h4! 
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25...¦ae8 26.¤xf5 ¥xf5! 
Ellers vil springeren forårsake enda mer skade fra 
e7. 

27.¦xe8 ¤d2 28.¦xf8+ ¢xf8 29.£xb7! 
29.£d1 ¥xd3 30.£xd2 ¥c4 og a-bonden 

kompenserer for kvaliteten.

29...¤f3+ 
29...¥xd3?? 30.£c8+ og matt på e8.

30.¢h1 ¤xe1 
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31.¥xf5?! 
Et unøyaktighet som kunne blitt kostbar... 
31.£a8+! ¢f7 32.¥xf5 skaper trusler rundt den 
sorte kongen, og sort må også passe seg for at 
bonden på d5 kan falle med sjakk.

31...¤f3?? 
Nå snubler Ding inn i et mattnett. 31...£e7! setter 
opp tøff motstand. 32.£a6 (32.£xd5 £e2!=) 
32...¢f7 33.£xa4 £e2! Om sort får stilt seg opp 
slik, kan han til og med gi fra seg d5-bonden med 
sjakk. 

32.¥g6! ¤g5 33.£c8+ 1-0
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 Ding Liren -  Magnus Carlsen)
Carlsen Inv ½-final 2020

Den nervøse spenningen som oppsto i det fjerde 
partiet var antagelig det som overbeviste Gristsjuk 
om at dette var den beste matchen som han kunne 
huske å ha sett. 
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28...¤c3 
En forståelig beslutning i og med at klokkene 
tikker ned mot seriøs tidsnød. Maskinene kommer 
ikke med mye fornuftig når de konfronteres med 
denne stillingen, og foretrekker sorts sjanser, men 
er ikke i stand til å servere en sammenhengende 
plan. Magnus beslutter seg for å finne en sti han 
kan følge. 

29.d5 ¤xe2+ 30.£xe2 ¥b7 31.¦g3 £h4 
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32.d6 
En tilsvarende beslutning fra Ding. Det finnes 
noen lovende, men ekstremt kompliserte 
alternativer. Ved å begrave ¥b8 er hvit garantert 
evig kompensasjon, men gir fra seg mye av 
dynamikken i stillingen. To fascinerende forsøk 
verdt å undersøke er 32.¤d6!? og 32.e4!?

32...¥e4 33.¥d1 ¥c6 34.¦h3 £g5 35.¦g3 £h4 
36.¦h3 £g5 
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37.¤c3!? 
Ding brukte opp mesteparten av tiden sin 
på vurdere om han skulle spille videre, og 
sjokkerte mange observatører ved å ta risken. 
Trekkgjentakelse ville ha sendt matchen til 

Armageddon. Resten av partiet ble spilt i et 
svimlende tempo. 

37...¦f8 
37...¥xd6! 38.exd6 ¦xd6 vekker alle sorts krefter 
til liv og skulle gi minst likt spill, men i farta ser 
det også ut til å risikere press og taktikk mot g7. 

38.£f2 £d8 
38...f4!? 39.e4 gir mye surr og rot. En annen 
morsom og kraftfull variant som kunne være 
aktuell i tidsnøden var 39...£xe5 40.¦xh6+ (eller 
40.¤d5 £xd6 41.¦xh6+ ¢g8) 40...¢g8 (not 
40...gxh6 41.¤b5) 41.¤d5 £xd6 42.e5 £xd5 
43.cxd5 gxh6 og merkelig nok klarer sort seg bra. 

39.¤e2 ¢h7 
39...¥xd6!?

40.¤f4 ¥xd6 
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9 + wq tr +0

9+ +r+ zpk0
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41.¤xe6?! 
41.exd6! ¦xd6 42.¥e2og det er vanskelig for sort 
å møte ideer som ¤h5 eller £g3 med enda mer 
press på kongefløyen. 

41...£e8 
Maskinen min roper noe om 41...¥xe5 her, og 
planlegger et dronningoffer, men her har vi altså å 
gjøre med et parti mellom to mennesker i alvorlig 
tidsnød. 

42.¤xf8+ ¥xf8 43.£xf5+ g6 44.£f1? 
Hvit knekker. Etter 44.£b1 er hvits løpere 
beskyttet og han burde være i stand til å kjempe 
videre, til tross for flere svake bønder og en mulig 
invasjon langs d-linja. 

44...¥g7 
44...¦d2! var mer presist.
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45.¥c2? ¦d2! 0-1
Turneringen hadde den behagelige symmetrien 

av å avslutte som den begynte, med en duell mel-
lom Carlsen og Nakamura. I åpningskampen tok 
Carlsen poengene i Armageddon etter at de byttet 
på å vinne med hvit i de fire hovedkampene. Fina-
lens dag 2 var spennende, der alle fire partier var 
fulle av teknisk tortur. De stridende byttet igjen 
på å vinne med hvit fram til det fjerde partiet, da 
Magnus ble den første til å overleve med svart. 
Dette viste seg å utgjøre forskjellen. 

Etter enhver standard var arrangementet en 
suksess. Tilskuere på alle nivåer var begeistret over 
kampene, og finalistene fanget stemningen på 
Twitter:

«Selv om utfallet ikke var slik jeg ønsket i dag, 
føler jeg at sjakk har vært en stor vinner de siste 
par ukene. Gratulerer til @MagnusCarlsen med 

sin fortjente seier i #MagnusInvite.»  
Hikaru Nakamura

«Hadde veldig hyggelige to uker, som spiller, 
kommentator og tilskuer. Er spesielt glad for å 
ha spilt noe av min beste sjakk i finalen mot @
GMHikaru, som imponerte meg sterkt med sin 

prestasjon. Gleder meg til å komme igjen!»

sa en fornøyd Magnus Carlsen, utvilsomt lettet 
over å hatt så mange ulike roller og vunnet en 
turnering oppkalt etter seg selv.

Stemningen skulle snart endre seg.

fide kommer i gaNg

Verdensforbundet var neste. FIDE Nations Cup 
var en annen glitrende hendelse, iscenesatt av 
Chess.com. En slags online World Teams, arran-
gementet var en dobbel-round robin med lag fra 
Kina, USA, Russland, India, Europa og «Resten av 
verden». Nok en hurtigsjakkturnering., der ett av 
de fire brettene på hvert lag var reservert kvinne-
lige spillere. De to beste lagene skulle møtes i en 
superfinale.

Dette var en stjernespekket affære som lokket de 
tidligere verdensmesterne Kasparov og Kramnik ut 

De unge norske stormestrene Johan & Johan kommenterer den første postkorona 
turnering hos Offerspill live på engelsk på Twitch. Foto: Anniken Vestby 
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av pensjonisttilværelsen som henholdsvis lagkap-
tein for Europa og rådgiver for India. Arrangemen-
tet utvidet den globale sjakkrekkevidden, der et 
høydepunkt var den etterlengtede returen til indisk 
lagsjakk fra Vishy Anand. Formatet kunne ha gjort 
seg med noe tilpasning, og Chess.com var enig i 
at superfinalen ble litt av et anti-klimaks: Et kort 
enkelt oppgjør mellom Kina og USA sluttet 2-2 og 
Kina tok dermed tittelen på grunn av sin overlegne 
finish i forgruppa.

Ikke at Kina var ufortjente vinnere - de kjørte ut 
og dominerte round-robin-delen av arrangemen-
tet, mens USA måtte gjennom et nervøst oppgjør 
mot Europa for å sikre plassen i den superifinalen. 
Det var bare en generell følelse at finalen kunne ha 
vært mer «super».

Bemerkelsesverdige resultater ble oppnådd av 
Caruana, som scoret 6½/8 og også vant sitt parti i 
superfinalen, og noen clutchprestasjoner fra Irina 
Krush, som fortsatt var i ferd med å komme seg 
etter en alvorlig kamp mot Covid-19-viruset, en 
dramatisk vinkel som ble rapportert i en kronikk i 
New York Times.

XIIIIIIIIY

9rsnl+ + +0

9zp wq vl zpk0

9 +p+ tr zp0

9+ + zpp+ 0

9 +Q+ + zP0

9+ zP vLNzP 0

9P+ tR zPL+0

9+ +R+ mK 0
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 Yu Yangyi (2709) -  Wesley So (2770)
Online Nations Cup 2020

På slutten var det litt kinesisk angrepsmagi i 
superfinalen som sikret topplasseringen. 

26.¤g5+!! 
Ideen er ikke vanskelig å få øye på, men 
vanskeligere å bevise i praksis. Sorts mangel på 
utvikling gir et dødelig handikap. 

26...hxg5 27.hxg5 ¦g6 
27...¦e6!? som blokkerer tilgangen til f7 fungerer 
ikke helt, og fører til andre problemer. Den mest 
menneskelige veien framover er sannsynligvis 

28.¥h3!? ¦g6 (28...g6 29.£h4+ ¢g8 30.¥c5!! 
er en nydelig variant, med hensikten 30...¥xc5 
31.¦d8+ ¥f8 32.¦xf8+ ¢xf8 33.£h8+ og sorts 
dronning vil falle.) 29.f4 planlegger en smertefull 
overføring av dronningen til h5.; 27...¦d6? tillater 
hvit å illustrere de viktigste angrepsideene: 28.£f7! 
¦g6 29.¥d5!! cxd5 30.¢g2

28.¥d5! f4 
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9rsnl+ + +0

9zp wq vl zpk0

9 +p+ +r+0

9+ +Lzp zP 0
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Alternativene bukker under for kombinerte 
taktiske temaer med bruk av h-linja og diagonalen 
a2–g8: 28...¦xg5 29.¢g2! ¦h5 30.¥f3; Eller 
28...¥xg5 29.¥xg5 ¦xg5 30.£h4+ ¢g6 31.¥g8!

29.¥e4! ¥xg5 
29...fxe3 30.£f7

30.¦d6 ¥f6 31.¢g2! f3+ 32.¢xf3 ¥g4+ 33.¢g2 
¥xd1 34.¦xd1 

Og sorts konge forblir hjelpeløs. 1–0
Typiske sjakkoverskrifter for nettalderen dukket 

opp i forbindelse med arrangementet, som også 
ble kjent for fraværet av den utrettelige Magnus 
Carlsen. Magnus forklarte at han følte seg mer 
komfortabel med å representere Norge i stedet for 
Europa eller et «Resten av verden»-lag, men for 
det meste virket han misfornøyd over at han bare 
hadde blitt kontaktet av FIDE i forbindelse med 
en invitasjon til Online Nations, i stedet for av 
Chess.com, siden det var et åpenbart problem å be 
ham om å bidra til å profilere et arrangement på 
en plattform som konkurrerte med Chess24.

Selv om det kan virke forståelig at tilnærmingen 
til Carlsen kom via FIDE, tente en offisiell 
uttalelse fra chess.coms Nick Barton, om at «de 
forsto det som at Magnus ikke var villig til å spille 
under de samme økonomiske forholdene som de 
andre spillerne» som en forklaring på fraværet, de 
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første gnistene til det som sannsynligvis vil være en 
varig «serverbrann».

Via Twitter undret Magnus på at hvis han ble 
anklaget for å være grådig, måtte han kreve mye 
høyere honorar i fremtiden. Chess.coms Daniel 
Rensch var rask til å utstede en unnskyldning for 
denne mulige tolkningen av Bartons uttalelse. Han 
benektet anklagene om grådighet og ba pent om 
fred og fremtidig samarbeid.

I mellomtiden klaget Chess24 og andre plattfor-
mer over at livefeeden for Nations Cup ikke hadde 
blitt fritt distribuert av Chess.com, og FIDE ble 
oppfordret til å gjøre denne tjenesten til en betin-
gelse for fremtidig samarbeid.

og Nå, eN «Tour»
Chess24 avduket en annen headliner, Magnus 

Carlsen Chess Tour, som gjorde den alt avholdte 
Invitational til første etappe av fire med en stor 
finale i august. Andre etappe, Lindores Abbey 
Rapid Challenge, produserte nok en gang en livlig 
muntlig duell mellom Magnus Carlsen og Hikaru 
Nakamura.

sTorTurNeriNg Nr. 3
Turneringen laget overskrifter om tvekampen 

mellom Carlsen og Nakamura som endte i come-
back og seier for Hikaru etter Armageddon. Det 
er vanskelig å vite hvor mye som er reelt når brølet 
fra folkemengdene er virtuelt og drittpratet skjer i 
form av skreven tekst, men det føltes absolutt som 
fremveksten av en tungvektsrivalisering for en ny 
arena.

Før semifinaleoppgjøret begynte, tvitret Hikaru 
en melding som ønsket Magnus lykke til. Magnus 
knuste Naka den første dagen av tre, og sendte 
ham så en hilsen for å galvanisere Twitcherati: 
«monkaS» et gamerhyl – noe de «skriker» mot 
hverandre – og som grovt kan oversettes som «iro-
nisk frykt», en slags sarkastisk skjelving i buksene. 

Neste dag fikk Magnus samme beskjed fra 
Nakamura etter at sistnevnte slo tilbake for å tvin-
ge frem en tredje omgang.

Fartskongen Nakamura ser ikke ut til å vise noen 
tegn til å bremse til tross for å være veteran i de 
fleste av dagens flom av hendelser, og denne gan-
gen har han mobilisert en stor - eller i det minste 
"emotive" - hær av nye fans fra e-sport og spillsam-
funn. Hikaru tok den utrolig etterlengtede seieren 

over Magnus rolig, men som frittalende tungvekter 
virket han å ha glemt at turneringen slett ikke var 
over. Han så på  semifinaleoppgjøret med Magnus 
som den «virkelige finalen», mens en veldig, veldig 
farlig ung mann – Daniil Dubov – ventet på en 
finalemotstander etter å ha strimlet Ding Liren på 
rekordtid. 

Dubov har allerede bygget et rykte som en 
fryktløs høyttaler, og fortalte Lindores’ kommenta-
torer at han håpet å møte Magnus i finalen, siden 
det alltid var mest interessant å møte de sterkeste 
spillerne. Finalen var svært dramatisk, og heldigvis 
for publikum, produserte en annen stjernespiller 
for Touren. Dubov er lett å beundre, med den 
slags svært originale og aggressive spill som mange 
tvilte kunne opprettholdes i maskinenes tidsalder. 
Daniil, som har jobbet med Magnus, har omdøm-
met til en AI-tolk, å kunne kombinere de fantas-
tiske ideene til nevrale nettverksmotorer som Leela 
og Alpha Zero med den menneskelige stilen.

Han slo til slutt Nakamura etter en tre-dagers 
finale, tapte kampen første dag, vant den andre 
og dukket til slutt opp triumferende på overtid 
tredje dag. Det siste Armageddon-partiet bød på et 
fascinerende psykologisk øyeblikk: Hurtigsjakkpar-
tiene hadde produsert en seier med svart for hver 
spiller, og Nakamura hadde gjort det klart at han 
trodde på svart for Armageddon. Han foretrakk 
uavgjortoddsen mot hvits ekstra minutt. Dubov 
vant retten til å velge farge ... og tok hvit. Han 
vant i knusende stil.

 Daniil Dubov (2770)
 Hikaru Nakamura (2829)
Lindores Abbey Rapid Challenge 2020

1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¥c5 4.¥g2 ¤f6 5.¤ge2 
d6 6.d3 a6 7.0–0 ¥e6 8.h3 h6 9.¢h2 d5? 
10.exd5 ¤xd5 11.f4! exf4 

XIIIIIIIIY

9r+ wqk+ tr0
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12.¥xd5! 
Denne taktiske manøveren er kjent fra den sorte 
siden av moderne forsvar, der ideen rett og slett 
er å slå tilbake på f4 med springeren på e2 og 
tvinge fram en strukturell fordel etter retretten og 
erobringen av løperen på e6 (e3 i moderne forsvar 
med reverserte farger). For eksempel:
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.e4 ¤c6 5.¥e3 e5 
6.¤ge2 exd4 7.¤xd4 ¤ge7 8.¥e2 0–0 9.0–0 f5 
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9r+lwq trk+0
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9 +nzp +p+0

9+ + +p+ 0
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10.exf5 ¥xd4! 11.¥xd4 ¤xf5 12.¥e3 ¤xe3 
13.fxe3 og sort har en liten fordel; 

Et annet berømt eksempel på et knusende slag 
som følge av å glemme at fianchetterte løpere 
kan oppgis for springere er denne fra engelsk 
åpning: 1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5 
5.cxd5 ¤xd5 6.¥g2 ¤b6 7.0–0 ¥e7 8.d3 0–0 
9.a3 ¥e6 10.b4 a5 11.b5 ¤d4 12.¥b2 f6 13.¤d2 
¤d5 
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9r+ wq trk+0

9+pzp vl zpp0
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14.¥xd5! ¥xd5 15.e3! 
Og hvit vinner en offiser! 1–0 (27) J. Grant - K. 
O' Driscoll, Bunratty 2006.
I dette partiet er motivet like dødelig.

12...¥xd5?! 

12...fxg3+ 13.¤xg3 ¥xd5 14.£h5 ¤e7 15.¤xd5 
£xd5 16.£xd5 ¤xd5 17.¦f5 vinner en offiser. 
17...0–0–0 18.c4 ¤b4 19.¦xc5 ¤xd3 er antakelig 
den beste løsningen for sort, men virker ganske 
dyster.

13.¤xf4 ¤e7 14.£h5 
Det er utrolig hvor mange bein som brekkes så 
tidlig i partiet. Presset mot f7 og langs femteraden 
er fullstendig ødeleggende.

14...c6 15.¤cxd5 cxd5 
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Hvis 15...¤xd5 16.¤e6 g6 17.£f3 £e7 18.¤xc5 
dreper.

16.¤e6 £d6 
16...g6 17.£e5

17.¤xg7+ ¢d7 18.¦xf7 
Resten er ikke særlig vanskelig, til tross for 
utvilsomme Armageddon-nerver.

18...¦af8 19.¥f4 
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19...¦xf7 20.¥xd6 ¦f2+ 21.¢h1 ¥xd6 22.¦e1 
¦hf8 23.£g4+ ¢c6 24.¤e6 ¦8f6 25.¤d4+ 
¢b6 26.¦e2 ¦f1+ 27.¢g2 ¤c6 28.¤xc6 bxc6 
29.c3 ¦1f5 30.b4 ¢b7 31.£g7+ ¦f7 32.£xh6 
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¥c7 33.£e3 ¥b6 34.d4 ¥c7 35.h4 a5 36.a3 
a4 37.£d3 ¦f1 38.b5 ¦1f6 39.bxc6+ ¢xc6 
40.£a6+ ¥b6 41.£xa4+ ¢b7 42.£e8 ¦f8 
43.¦e7+ ¥c7 44.£b5+ ¦b6 45.¦xc7+ 1–0

Mens Magnus virker skjebnebestemt til å kjempe 
på mange fronter på grunn av sin høye profil og 
mangfold av roller i online sjakk-eksplosjonen, 
har vi fått en påminnelse om at denne virtuelle 

arenaen lenge har vært Hikaru Nakamuras 
hjemmebane. I klassiske kretser hadde disse to en 
ganske verbal rivalisering, og folk kan begynne å 
glemme at Naka faktisk var verdenstoer i 2015. 
Hva som dømte ham fra å bli tatt på alvor som 
tittelkandidat, var en utrolig dårlig personlig 
merittliste mot Carlsen. 

De siste årene har Hikaru nesten glidd ut av top-
pen, men har blitt mye vanskeligere for Magnus 
å slå, kanskje nettopp på grunn av Nakamuras 
modifiserte ambisjoner. Men amerikaneren forblir 
livsfarlig med raskere tidskontroller og er for tiden 
tilbake som nummer én på FIDEs ratingliste over 
brettlyn. Online, med musa i hånda, er han uten 
tvil enda skumlere. 

TwiTCH - eN NymoTeNs form for maiNsTream 
suksess

Selv om Hikarus profil har vært svevende, har 
han gjort en TV-opptreden i Showtime's «Billions» 
– og mest relevant for vår nye Internett-arena 
har han blitt den mest populære engelskspråklige 
streamer (ikke bare sjakk) på Twitch, et landemer-
ke som jeg ikke vet hvordan kan konverteres til 

gammel valuta. Alt dette, og hans siste basketak 
med Magnus, gjenoppliver den gamle leppeslen-
gende rivaliseringen - men det er mer: Hikaru og 
hans massivt populære Twitch stream er tilknyttet 
... chess.com.

Så, mens de to har vært på kollisjonskurs over 
det, nå virtuelle, brettet, har plattformkrigene i 
tillegg åpnet en ny dimensjon. Mens han spilte 
i Lindores-arrangementet, strømmet Nakamura 
med en logo fra chess.com. Magnus og Chess24 
har sagt at de er glade for å sikre live trekkdeling 
for å fremme arrangementet, men føler at Nakas 
sending undergravde dem og ikke ga kreditt til 
arrangørene.

Striden skapte overskrifter og VG sonderte etter 

Verdensmester i sitt rette element: Partistilling med live kommentar av Magnus og 
Johan-Sebastian Christiansen, mens tilskuerne skravler ved siden av. Typisk sjakk 
på Twitch i 2020. Skjermbilde: Anniken Vestby
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mer skitt. Carlsen-leiren forsøkte å opptre diplo-
matisk, og Magnus-talsmann og tidligere manager 
Espen Agdestein beskrev kampen om «kontrakts-
detaljer» som en lærekurve i den nye nettalderen 
– selv om han også understreket at eierskapsrettig-
hetene er avgjørende for investeringen.

Nick Barton fortalte til avisen at chess.com 
sympatiserte med Chess24s bekymringer, men at 
Hikaru hadde fått tillatelse til å strømme på sin 
Twitch-kanal. Barton insisterte også på at den 
eneste krigen som foregikk var for sjakkvekst på 
nettet, og at Magnus alltid ville være velkommen 
og invitert til store arrangementer i fremtiden. 

Så... en stor lykkelig familie? Jeg overlater vurde-
ringene til fantasien.

eT klassisk dilemma

Chess.com arrangerte også en aktivitet som ikke 
skapte så mange overskrifter, selv om jeg personlig 
synes det var fascinerende. Arrangørene av Sunway 
Sitges Festival i Spania ønsket å løfte stemningen i 
pandemi-isolasjonen og også samle inn midler til 
det lokale sykehuset. Mens «alle» andre valgte de 
raskere nettformatene, ønsket Sunway å holde seg 
til det kjente, som absolutt må være svært relevant 
i en tid med mulig langsiktig sosial distansering - 
og iscenesatte en klassisk åpen turnering.

De logistiske problemene ved å holde en massiv 
klassisk åpen turnering på nettet er enorme, og jeg 
mistenker at de uunngåelige problemene som den 

første Sunway Sitges International Online Chess 
Open opplevde, sannsynligvis overbeviste chess.
com om å holde turneringen noe ute av rampe-
lyset. Det var noen forutsigbare mareritt som 
serverproblemer, og selvfølgelig var det beskyld-
ninger om juks. 

Men arrangementet gikk gradvis bedre. Noen 
interessante tekniske overvåkingsideer ble testet ut, 

juksere ble luket ut, og arrangementet tiltrakk seg 
mer enn 450 deltakere. «Jeg fikk mange meldinger 
fra folk som sier at det er forståelig med problemer, 
det er første gang, og så videre. Positiviteten har 
vært overveldende» fortalte arrangør Oskar Stober 
Blázquez til chess.com.

En ting jeg har lagt merke til er at vanlige on-
line-spillere nesten alltid sier at mediet er bygget 
for fart, og at langsommere tidskontroller er des-
orienterende og ubehagelige foran en skjerm. Jeg 
er veldig nysgjerrig på å spørre dem mer detaljert 
om dette.

Jeg har alltid vært overrasket over hvordan 
sjakkspillere stadig tilpasser seg raskere og raskere 
tidskontroller, og hvor høy kvaliteten på raske 
spill kan være, spesielt for den dypt forberedte og 
virtuose moderne eliten. Men hvorfor skulle det 
være vanskelig å venne seg til å spille et klassisk 
parti på en skjerm i stedet for på et brett? Er det 
vanskeligere enn å spille lyn i åtte timer? Eller å 
stirre på skjermen på en kontorjobb? Hvis spillet 
nå utvikler seg til en større og raskere tilstedevæ-
relse online, kanskje til og med i det lange løp, vil 
da spillerne utvikle en trang til langsomme spill? 
Må de vente på at trebrett skal gjøre det, eller vil vi 
spille raskere og raskere, selv der?

 «Jepp, gradvis komme nærmere formatet Mag-
nus foreslo for VM - 12 slike kamper i stedet for 

12 klassiske kamper!» - @Chess24 på Twitter

En annen vinkel, som helt unnslapp meg inntil 
Chess24 nevnte det på Twitter, var at ideen om 
en dag med raske partier er svært viktig. Magnus 
har tidligere nevnt dette som en måte å forynge 
det klassiske tittelformatet. Mens jeg ennå ikke 
kan se at dette trumfer tradisjonen innen FIDE, 
kan suksessen til formatet være gnisten til et nytt 
verdenstittelformat? Og ut fra alt som vi hittil har 

«Følelser stiger til overflaten, 
spillerne glemmer at motstanderen 

kan se på, og at tusenvis av 
andre definitivt er tilstede»
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vært vitne til av slike opptredener, kan dette være 
et format som Magnus godt kan finne mer spenn-
ende – og utfordrende.

laNgVarige problemer

Nå koker Internett med sjakkaktivitet, og seerne 
er bortskjemt med valgmuligheter. Det finnes 
logistiske problemer som trengs å løses - frakoblin-
ger, der spilleren kan få tid til å tenke i stedet for 
å få straff, og mistanke om juks. Når fokuset er på 
eliteturneringer, er nivået av tillit blant spillerne 

høyt, så man får litt tid til å løse problemene – 
men de må løses.

I mellomtiden har vi fått topp underholdning. 
Selv om spillerne ikke banter (prater), er kamera-
ene på dem allestedsnærværende. Dette gir både 
sikkerhet mot juks gjennom å overvåke øynene til 
spillerne og fascinerende underholdning ved at de 
alltid er synlige. Å prøve å lese motstanderen er en 
viktig del av konkurranseopplevelsen. Ekstrabonu-
sen til det evige kameraet og den avslappede hjem-
mekoselige settingen er en uunngåelig senking 
av guarden. Følelser stiger til overflaten, spillerne 
glemmer at motstanderen kan se på, og at tusenvis 
av andre definitivt er tilstede. 

CluTCH CHess sHowdowN iNTerNaTioNal 
«Clutch Chess» – Maurice Ashleys oppfinnsom-

me idé – kan virke temmelig tilfeldig – men har 
vist seg overraskende effektiv i praksis. Poengsys-
temet var uvanlig nok til å forvirre finalistene i 
åpningsturneringen, men er ikke altfor vanskelig å 
venne seg til. I CCSI-systemet spiller deltakerne to 
dager med seks hurtigpartier (ti minutter pluss fem 
sekunders tillegg). Den første dagen blir det først 
utkjempet fire «normale» partier, mens de to siste 
rundene er ‘clutch’-partier verdt det dobbelte. En 
clutchseier gir i tillegg en bonus i kontanter. 

På dag to blir de fire normale partiene etterfulgt 
av et par clutch-partier verdt det tredoble, pluss at 

det nok en gang ble utbetalt bonus. Tanken bak er 
å bevare spenningen i matchen selv om det starter 
ujevnt. Selv om det kan virke – vel, er – fullstendig 
tilfeldig å bare erklære noen partier som mye mer 
verdt enn andre, ser det ut til å fungere. Effekten 
er å injisere flere rene nerver i en match, så vel som 
et aspekt av utholdenhet.  

sT. louis igjeN

Som en helamerikansk oppfinnelse, ble CCSI 
arrangert av Rex Sinquefields innflytelsesrike orga-

nisasjon i St. Louis, og inneholdt et annet fristende 
premiefond og toppnivåfelt i den elektroniske 
sjakkboomen. Med en Hikaru Nakamura som mu-
ligens var litt sliten, men likevel definitivt opptatt 
med det høyprofilerte chess.com-arrangementet 
med «gamere» som kjemper mot hverandre i sjakk, 
stilte i stedet den amerikanske tenåringstjernen 
Jeffrey Xiong sammen med Caruana, Wesley So 
og Leinier Dominguez, mens Magnus, Maxime 
(«MVL») Vachier-Lagrave, Levon Aronian og 
Alexander Grischuk kompletterte utslagsfeltet. 

I den første runden så Magnus først ut til å skape 
seriøse traumer hos unggutten, men Xiong vokste 
synlig i matchen, vant clutch-delen første dagen 
og slettet dermed nesten tapskontoen etter å ha 
tapt de tre første «normale» partiene. Dette var det 
første eksempelet på hvordan clutchfaktoren kan 
holde en match interessant så lenge som mulig. 
Magnus spilte så sterkt for å eliminere Xiong, og 
møtte Levon Aronian i semifinalen, der også de 
to beste amerikanerne, Caruana og So, barket 
sammen.

skjeVe semifiNaler?
De to semifinalene startet på samme måten, ved 

at Carlsen og So knuste opponentene så voldsomt 
at du måtte lure på om selv clutchformatet kunne 
være i stand til å gjøre resten interessant. Aronian 
ble også raskt vist vinterveien, men som So formu-

«Tiden vil vise om Isolasjonens 
Tidsalder fører til en ny æra av 
stadig kortere betenkningstid»
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lerte det, dukket en ganske annen Caruana opp 
andre dagen. So ble slått så hardt at det til slutt ble 
han som måtte vinne det siste clutchpartiet med 
sort – men måtte der saktmodig nøye seg med 
trekkgjentakelse i anerkjennelse av rivalens endrede 
dagsform. 

Finalen, altså en versjon av den siste klassiske 
tittelkampen, ble spektakulær, full av aggressivitet 
og eventyr. 9 av 12 partier ble avgjort, 8 av 12 med 
hvit seier. Eneste forskjellen, til slutt den avgjøren-
de, var den eneste seieren med sort fra favoritten, i 
et «normalt» parti andre dag. 

Etter at spillet var over første dag, klaget Magnus 
over tapet sitt i clutch-parti 6, der Caruana hadde 
utjevnet dagsresultatet i et veldig rotete parti. Carl-
sen sa at Caruana ikke hadde vist noen forståelse i 
første halvdelen og kun oppnådd en tapt stilling. 
For så vidt en riktig vurdering, men det var en vel-
dig rotete form for «tapt» og å kjøre opp hastighe-
ten for å skape flere feil var jo noe av hele poenget 
med denne typen hurtigsjakkbonanza. 

 Fabiano Caruana (2835)
 Magnus Carlsen (2863)
Clutch Chess Showdown 2020
Kommentarer: Jonathan Tisdall

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e5 
Nok et tredjetrekk fra Magnus. Han er glad i dette 
oppsettet når han spiller Engelsk med hvit. 

4.0–0 ¥d6 5.d3 ¤f6 6.¥g5 h6 7.¥h4 
Caruanas løpermanøver virker merkelig i dette 
partiet. Her virker 7.¥xf6 £xf6 8.¤c3 mer 
naturlig som følge av å ha plantet prelaten på g5. 

7...a6 8.¥c4 ¥e7 9.c3 0–0 10.¤bd2 d6 11.a4 
¤h5 12.¥g3!? g6 

XIIIIIIIIY

9r+lwq trk+0

9+p+ vlp+ 0

9p+nzp +pzp0

9+ zp zp +n0

9P+L+P+ +0

9+ zPP+NvL 0

9 zP sN zPPzP0

9tR +Q+RmK 0

xiiiiiiiiy

Sort forhindrer ¤xe5 og planlegger eventuelt å 
ekspandere med ...f5.

13.¦e1 ¤xg3 14.hxg3 ¢g7 15.¤f1 h5! 16.¤e3 
h4 17.gxh4 ¥xh4 18.g3 ¥g5 19.¤xg5 £xg5 
20.£f3 

XIIIIIIIIY

9r+l+ tr +0

9+p+ +pmk 0

9p+nzp +p+0

9+ zp zp wq 0

9P+L+P+ +0

9+ zPPsNQzP 0

9 zP + zP +0

9tR + tR mK 0

xiiiiiiiiy

Sort har gitt fra seg løperparet for å åpne h-linja, 
og nå gir han fra seg også den andre løperen for å 
fortsette ekspansjonen.

20...f5!? 21.exf5 ¥xf5 22.¤xf5+ ¦xf5 23.£g2 
¦af8 24.¦e2 ¦f3 25.¦ae1?

XIIIIIIIIY

9 + + tr +0

9+p+ + mk 0

9p+nzp +p+0

9+ zp zp wq 0

9P+L+ + +0

9+ zPP+rzP 0

9 zP +RzPQ+0

9+ + tR mK 0

xiiiiiiiiy

Dette naturlige trekket er en seriøs feil, som tillater 
Magnus å vinne partiet strategisk på lærebokvis. 
Hvit kunne ha prøvd 25.¥d5 ¦xd3 26.¥xc6 (Jeg 
ser at maskinen foreslår 26.¥e4 ¦d2 27.¦xd2 
£xd2 28.£f1 men jeg kan ikke se at det er en 
fornuftig menneskelig variant, spesielt ikke i et 
hurtigparti.) 26...bxc6 27.£xc6 med rimelige 
defensive utsikter.

25...e4! 
Springeren galopperer inn i kampen via e5.

26.dxe4 
26.¦xe4 d5

26...¤e5 27.¥e6 ¤d3 28.¥f5!? 
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XIIIIIIIIY

9 + + tr +0

9+p+ + mk 0

9p+ zp +p+0

9+ zp +Lwq 0

9P+ +P+ +0

9+ zPn+rzP 0

9 zP +RzPQ+0

9+ + tR mK 0

xiiiiiiiiy

En fin forvirrende ide. Hvits virkelige problem er 
bonden på f2: 28.¦f1 ¤xf2! og ...¦xg3 følger.
28...¤xe1 
28...¦xf2! 29.¦xf2 ¤xe1 var enda sterkere.
29.¦xe1 ¦d3 30.f4 £xg3 31.£xg3 ¦xg3+ 
32.¢f2 ¦d3 33.¢e2 

XIIIIIIIIY

9 + + tr +0

9+p+ + mk 0

9p+ zp +p+0

9+ zp +L+ 0

9P+ +PzP +0

9+ zPr+ + 0

9 zP +K+ +0

9+ + tR + 0

xiiiiiiiiy

33...c4 En nødvendig ressurs, og avgjørende. Sort 
beholder son materielle fordel, men Caruana setter 
opp sta motstand.
34.¦g1 ¦f6 35.¦g4 d5 36.a5 b6 37.axb6 ¦xb6 
38.b4 cxb3 39.¢xd3 b2 40.¦xg6+ ¦xg6 41.¢c2 
¦b6 42.¢b1 ¢f6 43.¥h7 dxe4 44.¥xe4 a5 
45.¥c2 ¢e6 46.c4 ¢d6 47.f5 ¢c5 48.f6 ¦xf6 
49.¢xb2 ¢xc4 50.¥h7 

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + + +L0

9 + + tr +0

9zp + + + 0

9 +k+ + +0

9+ + + + 0

9 mK + + +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Dette sluttspillet kan være vanskelig å vinne. Sort 
må passe seg for å skyve fram bonden for fort og 
tillate løperen diagonalen a2-g8, men Magnus får 
det til å se veldig lett ut. 

50...¦f8 51.¥e4 ¦e8 52.¥g6 ¦e7 53.¥h5 ¢b4 
54.¥f3 ¦d7 55.¥g4 ¦d2+ 56.¢b1 ¦d6 57.¢b2 
a4 58.¥h5 a3+ 59.¢b1 ¦d7! 
59...¢b3?? 60.¥f7+ ¢c3 61.¢a2 ¦d2+ 62.¢a1! 
er et eksempel på hvordan det kan gå galt. Sort 
kan ikke lenger vinne mot det beste forsvaret.

60.¥g6 ¦d1+ 61.¢a2 ¦d2+ 62.¢b1 a2+ 
63.¢a1 ¢a3 64.¥c2 ¦e2 65.¥d1 ¦g2! 0–1
Det var fortsatt måter å trå feil: 65...¦e1?? er patt. 
Eller; 65...¦b2?? 66.¥c2! ¦b6 67.¥b3! og hvit 
vinner enten a-bonden eller blir satt patt. Det 
trygge hjørnet skaper alle disse remismulighetene. 
Kommentator Yasser Seirawan kalte Magnus sitt 
spill her 'omtrent perfekt'. Matchens eneste sorte 
vinstparti skulle gjøre forskjellen til slutt.

Slutten på de normale partiene andre dagen 
ga Magnus ettpoengs ledelse, men altså med to 
trepoengere igjen å spille.

 Magnus Carlsen (2863)
 Fabiano Caruana (2835)
Clutch Chess Showdown 2020
Kommentarer: Jonathan Tisdall

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¥b4 4.e4 
Vi har sett disse greiene med reverserte farger...

4...¥xc3 5.bxc3 0–0 6.f3!? 
Et merkelig trekk...
6...b5!? 

XIIIIIIIIY

9rsnlwq trk+0

9zp zpp+pzpp0

9 + + sn +0

9+p+ zp + 0

9 +P+P+ +0

9+ zP +PzP 0

9P+ zP + zP0

9tR vLQmKLsNR0

xiiiiiiiiy

7.d4! 
7.cxb5 d5 8.d3 a6 er antakelig ideen, der sort 
sikter på å få et stort utviklingsforsprang.
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7...exd4 
7...£e7!?

8.cxd4 bxc4 9.e5 ¤d5 10.¥xc4 ¥b7 11.¤h3! d6 
12.0–0 ¤d7 13.¦e1 
Hvit har spilt opp en skarp stilling og det 
langsiktige plusset er løperparet, et godt 
utgangspunkt når du trenger å plassere en 
trepoenger, en utfordring som sannsynligvis 
appellerte til kurvballentusiasten i Magnus..

13...dxe5 14.dxe5 ¤7b6 15.¥b3 £e7

XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9zplzp wqpzpp0

9 sn + + +0

9+ +nzP + 0

9 + + + +0

9+L+ +PzPN0

9P+ + + zP0

9tR vLQtR mK 0

xiiiiiiiiy

16.e6! fxe6? 
16...f6 er heslig men bedre enn partifortsettelsen. 
Å sette et tårn på e8 var trolig den vanskeligste 
nøtta å knekke, men med alle hvits lette offiserer 
innstilt mot kongen, vil det være vanskelig å 
overleve.

17.¤g5 ¦f6 18.£c2 ¦g6 

XIIIIIIIIY

9r+ + +k+0

9zplzp wq zpp0

9 sn +p+r+0

9+ +n+ sN 0

9 + + + +0

9+L+ +PzP 0

9P+Q+ + zP0

9tR vL tR mK 0

xiiiiiiiiy

18...g6 19.¥b2 Kan være bedre, men lite 
tiltrekkende.

19.¦xe6! £xe6 
19...£b4!? 20.¦xg6 hxg6 (20...£d4+ 21.¢g2) 
21.¥b2 £d6 22.¦e1 og sort overlever ikke lenge.

20.¤xe6 ¦xe6 21.¥b2 ¦ae8 22.¥d4! 
Resten er enkelt for mesteren. 

22...¢h8 23.£f5 ¥c8 24.£h5 c5 25.¥xc5 ¦e5 
26.£f7 ¥h3 

XIIIIIIIIY

9 + +r+ mk0

9zp + +Qzpp0

9 sn + + +0

9+ vLntr + 0

9 + + + +0

9+L+ +PzPl0

9P+ + + zP0

9tR + + mK 0

xiiiiiiiiy

27.¥f8 ¦e1+ 28.¦xe1 ¦xe1+ 29.¢f2 ¦f1+ 
30.¢e2 ¤c3+ 31.¢d3 1–0
Det var vel veldig «clutch»!

Det var interessant å følge Magnus’ spøkefulle 
meldinger tidligere og hans mer seriøse versjon 
etterpå: "Fabi har gjort utrolige fremskritt i hurtig 
og lyn. Han vil spille i den neste Magnus Tour-tur-
neringen og jeg tror han blir en kraft å regne med. 
Målt etter måten han spilte på i dag, ville han vært 
en like verdig vinner som meg og fortjener æren 
for en veldig god match», understreket Magnus 
overfor Chess24. 

Enda en ny turnering online, enda et interessant 
format og enda en farligere motstander i en finale. 
Når du leser dette vil alle typer overraskelser ut-
folde seg på de hektiske nye sjakkplattformene, og 
Magnus Tour vil fortsette å rulle. «Virkelige» tur-
neringer på brettet er bare så vidt i gang igjen, og 
så langt har de blitt spilt med de raskeste klassiske 
tidskontrollene. Tiden vil vise om Isolasjonens 
Tidsalder vil føre til en ny æra av stadig kortere 
betenkningstid, kanskje også til slutten for klassisk 
sjakk som den dominerende formen? 

iNNoVasjoN, eksperimeNTeriNg, TraNsforma-
sjoN ... muTasjoN?

"Online- eller e-sport-sjakk utvikler seg like 
raskt som alt karantenespetakkelet. Jeg lurer på 
om vi vil gjenkjenne spillet i den offentlige are-

naen om noen måneder ..."— JT, på Twitter
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Det har allerede vært så mange turneringer at 
folk har blitt dobbeltbooket - et høyt profilert 
eksempel er Grischuks rushing fra FIDEs Steinitz 
Memorial invitasjonslyn til den muligens enda mer 
elitepregete Chessbrah Invitational blitz. Dette ek-
semplet, der en ganske uavhengig kanadisk gruppe 
setter opp en absolutt topprangert turnering er 
en perfekt illustrasjon på hvor hektisk, konkur-
ransedyktig og actionfylt online-scenen raskt har 
blitt. Og hvor fordelaktig virtuell geografi er for 
spillerne.

HVa kuNNe Vi se?
Anish Giri har kommet med et veldig interessant 

forslag på Twitter: «Nytt online turneringskonsept: 
La spillerne spille anonymt (ingen rangeringer, 
ingen plasseringer, ingen navn) gjennom hele tur-
neringen og kun avsløre resultatene til slutt. Åpen 
eller etter invitasjon. Bare måle sjakkferdighetene, 
ingen ratingpinligheter eller annet tull. Moro for 
publikum og mange mulige spekulasjoner.»

HVa Har Vi seTT så laNgT?
GM Andrew Tang spiller blindsjakk på Lichess 

i hyperbullet – altså 30-sekunderspartier. FIDE 
kjørte Checkmate Coronavirus, en nesten måned-
lang affære- fra 18 mai til 16 juni som organiserer 
over 2000 onlineturneringer på fire store servere: 
lichess.org, chess.com, chess24.com, og FIDE On-
line Arena, for å stimulere trygg hjemmeaktivitet. 
Tildelingen av premier skjer etter loddtrekning, 
slik at alle kan vinne.

Den europeiske sjakkunionen avholdt et massivt 
nettmesterskap i fem grupper på chess.com i andre 
halvdel av mai; «Isolerte dronninger» mobiliserte 
kvinnelige spillere og streamere mens de samlet 
inn penger til amerikanske kvinnesjakkprogram-
mer; India kombinerte sjakkarrangementer med 
stand-up komikere og veldedighetsinnsamling; 
Maurice Ashley og St. Louis Chess Club lanserte 
ClutchChess, med et spennende poengsystem 
designet for å holde kamper konkurransedyktige 

til de siste kampene - og som også var så originalt 
at de første finalistene ikke umiddelbart forsto 
hvordan kampen hadde endt!

Og mest banebrytende av alt, Chess.com og Hi-
karu Nakamura slo seg sammen for å arrangere et 
arrangement med høyprofilerte Twitch-gamere, for 
å utnytte og fremme den nye gjensidige interessen 
mellom sjakkstreaming og andre e-sport/spillstjer-
ner. 

Nakamura har vært en talefør og sympatisk bro 

mellom sjakk- og spillsamfunnene, og hans synlig-
het som streamer hevet Lindores-kringkastingen på 
chess.com og gjorde det til en snakkis med et stort 
nytt publikum. Dette pågående samarbeidet med 
en bredere spilltilstedeværelse kan endre en allerede 
vilt akselererende online sjakkrevolusjon enda mer. 
Vi lever i interessante tider...

Mens vi kan ha nådd lettelser i de universelle 
karantenebestemmelsene innen dette kommer på 
trykk, ser det konstante nivået på turneringsakti-
vitet online ut til å fortsette. Sjakkfans vil ha mye 
å se på, i alle slags formater, noe vi sannsynligvis 
ikke engang har drømt om ennå. De interessante 
tidene vil bestemt fortsette! �

«Nakamura har vært en talefør 
og sympatisk bro mellom sjakk- 

og spillsamfunnene»
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Umenneskelig lærdom
Stockfish-motoren har produsert teknikk på en skala bokstavelig 
talt på grensen av utrolig. Norges ledende studiekomponist, Geir 
Sune Tallaksen Østmoe, var raskt med på notene. NSb ba Geir 
Sune gi litt innsikt i dette banebrytende sluttspillet – og også si noe 
om hvor mye arbeidet med studier kan ha bidratt til at han nylig 
fikk sitt første stormesternapp.

Tekst: Geir Sune Tallaksen Østmoe

Mens sjakkturneringer verden over blir avlyst i 
disse dager, fortsetter computerturneringer som 
før. I et parti mellom Stockfish og Komodo i 
Chess.com Computer Championship oppsto et 
løpersluttspill av de sjeldne. 

Hadde dette vært et parti mellom to mennesker, 
er det stor sannsynlighet for at det hadde endt i 
remis uten at noen hadde tatt seg bryet med noen 
dyp analyse i ettertid. Stockfish ville det imidler-
tid annerledes. Vi går inn i partiet etter hvits 51. 
trekk:

XIIIIIIIIY 

9 + +L+ +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp mk +0 

9zP zpP+ +p0 

9 + + + zP0 

9+ + mK + 0 

9 zP +l+ +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

 Stockfish -  Komodo
Chess.com Computer Championship, 2020

Svart har to svakheter i dette sluttspillet: bøndene 
på a6 og h5. Svart har imidlertid tilsynelatende 
god kontroll på dem, og i mange trekk fremover 
går Stockfish tilsynelatende bare frem og tilbake 
uten videre mål og mening. 

Det er i seg selv lite oppsiktsvekkende - når 
computeren mener den står best, vil den forsøke 

alle muligheter frem til den blir nødt til å ta remis. 
Det som er oppsiktsvekkende, er ideen Stockfish 
etter hvert kommer med...

51...¥g4 52.¥a4 ¢g7 
Et tilsynelatende mystisk computertrekk, men 
Komodo ser at det ikke spiller noen rolle nøyaktig 
hvor kongen står akkurat nå.
Det åpenbare trekket er 52...¢e5, men etter 
53.¥b3

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp + +0 

9zP zpPmk +p0 

9 + + +lzP0 

9+L+ mK + 0 

9 zP + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

må svart uansett rygge tilbake for å dekke h5. Hvit 
truer her 54.¥c4 ¥c8 55.¥e2.
53.¥e8 ¢f6 54.¥a4 ¢g6 55.¥c6 ¥c8 56.¥e8+ 
¢h6 57.¢f4 ¥g4 58.¥a4 ¢g6 59.¢e3 ¥h3 
60.¥e8+ ¢h6 61.¢f4 ¥g4 62.¥a4 ¢g6 63.¢e3 
¥h3 64.¥e8+ ¢h6 65.¥a4 ¢g7 66.¢f4 ¢f6 
67.¥d1 ¢g6 68.¥e2 ¥c8 69.¥d3+ ¢f6 70.¥e2 
¢g6 71.¥d3+ ¢f6 72.¥f1 ¢g6 73.¥e2 ¥b7 
74.¥d3+ ¢f6 75.¥e2 ¢g6 76.¢e4 ¥c8 77.¢e3 
¥b7 78.¢e4 ¥c8 79.¢e3 ¥b7 80.¢d2 
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XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+l+ + + 0 

9p+ zp +k+0 

9zP zpP+ +p0 

9 + + + zP0 

9+ + + + 0 

9 zP mKL+ +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

80...¥c8 
Svart må stå i ro. Etter 80...¥xd5? 81.¥xa6 
truer hvit å spille ¥c8, a6 og ¥b7, noe svart 
bare kan forhindre ved å spille kongen over til 
dronningfløyen. Og da faller h-bonden etter f.eks. 
81...¢f6 82.¢e3 ¢e7 83.¥e2 .

81.¢c3 ¢h6 82.b4 
Etter å ha gått frem og tilbake i mange trekk, gjør 
Stockfish det eneste som kan forandre stillingen 
vesentlig: De to eneste bøndene som fortsatt kan 
flyttes, byttes av.

82...cxb4+ 83.¢xb4 ¢g6 84.¢b3 ¥b7 85.¢c4 
¥c8 86.¢b3 ¥b7 87.¢c3 ¢h6 88.¥d3 ¢g7 
89.¢d4 ¥c8 90.¥e2 ¢g6 91.¥d3+ ¢g7 92.¥e2 
¢g6 93.¢d3 ¢h6 94.¢e4 ¢g6 95.¢f4 ¥b7 
96.¥d3+ ¢f6 97.¥c4 ¢g6 98.¥d3+ ¢f6 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+l+ + + 0 

9p+ zp mk +0 

9zP +P+ +p0 

9 + + mK zP0 

9+ +L+ + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Hvit har tilsynelatende gjort alt som kan gjøres, 
og det ser ut til at svart har en festning ved å holde 
løperen mellom c8 og b7, og kongen mellom f6 og 
g6. Men Stockfish har sett at festningen kan brytes 
ned:

99.¥f5!! 
Trekktvang! Nå kan ikke svart flytte kongen uten 
å tillate ¢g5, og ¥c8 kan heller ikke spilles. Svart 
har derfor bare ett trekk: å slå på d5. Men nå som 
hvit ikke lenger angriper a6, er det vanskelig å se 
hvorfor svart ikke skulle ønske å gjøre nettopp det.

99...¥xd5 100.¥d3! 
Det mest naturlige trekket i stillingen, men likevel 
en paradoksal idé: Løperen har jo nettopp kommet 
fra d3!

100...¥b7 
Dermed er stillingen nøyaktig den samme som for 
to trekk siden, bortsett fra at bonden på d5 har 
forsvunnet! 
Hadde jeg sett dette partiet live, ville jeg trodd at 
Stockfish bare gjorde dette fordi ingenting annet 
fungerte, og fordi hvit uansett ikke taper denne 
stillingen. Det viser seg imidlertid at bonden på 
d5 bare sto i veien for hvit, og at kongen nå kan 
benytte seg av d5 som en vei inn i svarts stilling.

101.¥c4 ¢g6 102.¥e2! 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+l+ + + 0 

9p+ zp +k+0 

9zP + + +p0 

9 + + mK zP0 

9+ + + + 0 

9 + +L+ +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Trekktvang igjen! Svarts konge må stå på g6 for å 
dekke h5 og hindre ¢f5, bonden må stå på d6 for 
å hindre ¢e5, og løperen skulle helst blitt stående 
på b7 for å dekke både a6 og d5.

102...¥c8 
Å gi h-bonden hjelper ikke: 102...¢f6 103.¥xh5 
¥c8 104.¥e2 ¥b7 105.¥d3 ¥c8 

(Diagram neste side)
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XIIIIIIIIY 

9 +l+ + +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp mk +0 

9zP + + + 0 

9 + + mK zP0 

9+ +L+ + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

106.¢e4 ¥b7+ 107.¢d4 ¢g7 108.¥e4 ¥c8 
109.¥c6 og svart må enten la h-bonden gå eller la 
hvits konge komme inn i stillingen.

103.¥f3! 
Dermed kontrollerer hvit d5, og svart kan ikke 
lenger spille ¥b7 ettersom det ikke lenger står en 
bonde på d5.

103...¥f5 104.¢e3 ¥c8 
Med tanke på at svart nå havner i trekktvang igjen, 
er det et naturlig spørsmål om 104...¥d7 var bed-
re. Men da spiller hvit 105.¥e4+! (105.¢d4? ¥c8! 
og nå er det hvit som er i trekktvang!) 105...¢f6 
106.¥b7! ¥b5 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+L+ + + 0 

9p+ zp mk +0 

9zPl+ + +p0 

9 + + + zP0 

9+ + mK + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

107.¥f3! (107.¢d4? ¢f5!) 107...¢g6 108.¢d4 
og nå som svart ikke lenger kan sette løperen på 
c8, kan ikke svart hindre ¢d5.

105.¢d4 

XIIIIIIIIY 

9 +l+ + +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp +k+0 

9zP + + +p0 

9 + mK + zP0 

9+ + +L+ 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Trekktvang igjen! 
Hvit truer selvsagt ikke 106.¢d5?? ¥b7+, men det 
poenget fungerer bare når løperen står på c8. 
Denne stillingen kunne faktisk ha oppstått for 14 
trekk siden hvis hvit hadde spilt 91.¥f3 - bortsett 
fra at det da sto en bonde på d5. 
På 14 trekk har hvit altså oppnådd å gi bort en 
bonde, og det viser seg å gi hvit en vinnende 
fordel!

105...¥g4 
Dessverre for svart må løperen flyttes, ettersom 
105...¢h6 106.¥c6! (nå som svart ikke kan spille 
Kf5) 106...¢g6 107.¥e8+ ¢h6 108.¢d5 vinner 
for hvit.

106.¥e4+ ¢f7 
106...¥f5 107.¥b7

107.¥d3! 
Det umiddelbare 107.¢d5? tillater 107...¢e7 
108.¥d3 ¢d7! 109.¥xa6 ¥f3+ 110.¢d4 ¢c6 
107...¢e8! 
Det beste forsøket er å gi a6–bonden umiddelbart. 
107...¥c8 108.¢d5 ¢e7 109.¢c6 og bonden 
faller snart uansett.

108.¥xa6 ¢d8 109.¢e4 ¢c7 110.¥b5 ¢b8 
111.¢f4 ¢c7 112.¥e8 
Svart har fått kontroll på a-bonden, så da går 
hvit etter h-bonden. Nå truer hvit 113.¢g5 og 
114.¥xh5, så svart må spille frem d-bonden slik at 
hvit ikke kan bytte løper, men da får hvits kongen 
et nytt felt på e5.

112...d5 113.¢e5 ¥f3 114.¥b5



NSb #2/2020 63

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ mk + + 0 

9 + + + +0 

9zPL+pmK +p0 

9 + + + zP0 

9+ + +l+ 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Nok en gang er svart i trekktvang. Løperen må 
dekke d5 og h5, så kongen må flyttes og dermed gi 
hvits konge en vei inn til b6.

114...¢b7 115.¢d6 ¢b8 116.¢c6 ¢a7 
117.¥d3 ¢b8 118.¢b6 ¥e4 119.¥b5 d4 120.
a6 d3 121.a7+ ¢a8 122.¥a6 

XIIIIIIIIY 

9k+ + + +0 

9zP + + + 0 

9LmK + + +0 

9+ + + +p0 

9 + +l+ zP0 

9+ +p+ + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

For siste gang er svart i trekktvang.

122...d2 123.¥e2 d1¤ 
Var det noen som sa at computere ikke har humor?

124.¥xd1 ¥b7 125.¥xh5 ¥c6 126.¥d1 ¥h1 
127.h5 ¥g2 128.h6 ¥h1 129.h7 ¥d5 130.h8£+ 
¥g8 131.£xg8 matt.

Det store spørsmålet etter partiet var om løper-
sluttspillet virkelig var vunnet hele veien. 

Jeg var en av flere som fordypet seg i sluttspillet 
og konkluderte med at Komodo ikke kunne for-
svart seg bedre. Jeg synes fortsatt det er helt utrolig 
at 99.¥d3-f5!! fulgt av 100.¥f5-d3! vinner, men 
jeg finner ingen forsvar for svart i ettertid. 

Chessbases sluttspillekspert Karsten Müller kom 

også frem til at 99.¥f5!! vant, men han mente 
at 51…¥g4? var den avgjørende feilen og at 
Komodo kunne holde remis ved å holde løperen 
på a6-f1-diagonalen. 

Da han publiserte sine analyser, tok jeg derfor en 
ny analyserunde.

XIIIIIIIIY 

9 + +L+ +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp mk +0 

9zP zpP+ +p0 

9 + + + zP0 

9+ + mK + 0 

9 zP +l+ +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Analyse

51...¢e7! 52.¥a4 ¥c4! 
Svart oppgir forsvaret av h-bonden for å holde 
løperen aktiv.

53.¢e4 
Hvit kan gå etter h-bonden, men i denne stillingen 
er det ikke tilstrekkelig til å vinne: 53.¥d1 ¥xd5 
54.¥xh5 (54.¥e2!? ¥f7! 55.¥xa6 d5 

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + mkl+ 0 

9L+ + + +0 

9zP zpp+ +p0 

9 + + + zP0 

9+ + mK + 0 

9 zP + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

og svarts d-bonde er mye sterkere enn i stillingene 
der b- og c-bonden er byttet av. Jeg finner ingen 
vinstplan for hvit her.) 54...¥c4! og svart får igjen 
kontroll over a6–f1–diagonalen. 

Som Müller påpeker, er bondesluttspillet remis 
med ett tempos margin: 55.¥e2 ¥xe2 56.¢xe2
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XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + mk + 0 

9p+ zp + +0 

9zP zp + + 0 

9 + + + zP0 

9+ + + + 0 

9 zP +K+ +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

56...d5 57.¢d3 ¢e6 58.¢c3 ¢f5 59.b4 cxb4+ 
60.¢xb4 ¢e4! og bøndene går inn samtidig.
53...¢f6 54.¥d1 ¢g6 55.b3 ¥f1 56.¥f3 ¥b5

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp +k+0 

9zPlzpP+ +p0 

9 + +K+ zP0 

9+P+ +L+ 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Det er for mange ledige felter i a6–f1–diagonalen 
til at svart kan komme i trekktvang her. Hvit 
kan imidlertid holde løperen på f3, der den både 
angriper h5 og beskytter d5, og spille på samme 
plan som i partiet: å bytte b- mot c-bonden.
57.¢e3 ¥f1 58.¢d2 ¥b5 59.¢c3 ¥f1 60.b4 
cxb4+ 61.¢xb4 ¥b5 62.¢c3 ¥f1 63.¢d4 ¥b5 
64.¢e4 ¥c4 65.¥d1 ¥b5 66.¢f4 ¥c4 67.¥a4!

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9p+ zp +k+0 

9zP +P+ +p0 

9L+l+ mK zP0 

9+ + + + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

67...¢f6! 
Vi har allerede sett at hvit ikke er redd for å gi 

d5–bonden: 67...¥xd5? 68.¥c2+ ¢f6 69.¥d3 og 
vi har havnet i samme stilling som etter 100.Ld3 i 
partiet.

68.¥e8 ¥e2 69.¢e3 ¢e7 70.¥a4

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + mk + 0 

9p+ zp + +0 

9zP +P+ +p0 

9L+ + + zP0 

9+ + mK + 0 

9 + +l+ +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Vi er tilbake til samme stilling som vi startet med, 
bortsett fra at bøndene på b2 og c5 har blitt byttet 
av. 
Da skal sikkert svart sette løperen på c4 igjen, for å 
holde på den viktige diagonalen?

70...¥g4!! 
Slett ikke - i denne stillingen er bonden på h5 
viktigere enn a6–f1–diagonalen!
70...¥c4? 71.¥d1 ¥xd5 72.¥xh5 ¥c4 og i motset-
ning til stillingen med b- og c-bonden på brettet, 
er bondesluttspillet nå vunnet: 73.¥e2! ¥xe2 
74.¢xe2 ¢f6 75.¢e3 ¢e5 76.h5 ¢f5 77.¢d4 
¢g5 78.¢d5 ¢xh5 79.¢xd6 og hvit vinner med 
ett tempos margin.

71.¥b3 ¢f6 72.¥c4 
72.¢f4 ¥e2! og svart har gjenerobret a6–f1–dia-
gonalen.

72...¢e5! 
Vi har allerede sett hva som skjer etter 72...¥c8? 
73.¢f4 ¢g6 74.¥e2 ¥b7 75.¥d3+ ¢f6 76.¥f5!!

73.¥xa6 ¢xd5 
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XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9L+ zp + +0 

9zP +k+ +p0 

9 + + +lzP0 

9+ + mK + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Da bøndene på b2 og c5 fortsatt var på brettet, 
kunne ikke svart spille slik på grunn av 74. ¥b7+ 
og a-bonden ville gått rett inn. Men nå som c5–
feltet er ledig, har svart kontroll på a-bonden.

74.¢f4 ¢c5 75.¥d3 d5

XIIIIIIIIY 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

9 + + + +0 

9zP mkp+ +p0 

9 + + mKlzP0 

9+ +L+ + 0 

9 + + + +0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Den samme bondestrukturen oppsto i partiet, men 
da sto svarts konge på c7 og kunne ikke bidra til å 
forsvare d-bonden. På c5 kan kongen både forsvare 
d5 og holde øye med a-bonden.

76.¢g5 ¥d1 77.¥g6 
Dette er det beste forsøket jeg finner, men svart 
holder remis:

77...¢b5 78.¥xh5 ¥xh5 79.¢xh5 d4 80.¢g4 
d3 81.¢f3 ¢b4 82.a6 ¢c3 83.a7 d2 84.a8£ 
d1£+ 
og hvit kommer ikke ut av sjakkene.
Konklusjon: det ser ut til at Müller har rett, men 
bare hvis svart passer på å oppgi a6-f1-diagonalen 
på riktig tidspunkt. �

(Del 2 av artikkelen kommer i neste nummer.) 

Elham vant i OSS
FM Elham Abdulrauf fra Bærum tok 
hjem seieren i OSS Junior International 
i slutten av juni. I alt 40 unge deltok i 
langsjakkturneringen som fant sted i 
«Selskapets» lokaler.
Turneringen var delt i to ratingklasser, 
hver med 20 spillere. FM Elham 
Abdulrauf og den lokale klubbfavoritten 
Sondre Lillestøl Melaa oppnådde begge 
med 4½ poeng av 5 runder etter å 
ha spilt innbyrdes remis og vunnet de 
øvrige fire partiene. Kim Roger Hansen 
Westrum fra Nittedal tok tredjeplassen 
med 3½ poeng.
Tre spillere endte på 4 av 5 poeng i 
B-gruppa: Linnea Larre, OSS; Gard 
Rye Høyforsslett fra Bergen og Oskar 
Steensen fra OSS. Bergenseren ledet 
alene før siste runde, men tapte der for 
Steensen �. 

OSS Junior International - Gruppe A
1  FM Elham Abdulrauf, 

Bærum
4½/5

2 Sondre Lillestøl Melaa, OSS 4½
3 Kim Roger Hansen 

Westrum,Nittedal
3½

4 Jacob Templen Grave, 
Tønsberg

3

5 Andreas Tenold, 
Nordstrand

3

OSS Junior International - Gruppe B
1 Linnea Larre, OSS 4/5
2 Gard Rye Høyforsslett, 

Bergens
4

3 Oskar Steensen, OSS 4
4 Elma Selvik, SK 1911 3½
5 Benjamin Andreas Lien, 

Elverum
3
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Oppgaver – hints og 
løsninger
1) Hint: Du ønsker å gi hvit et tilbud han ikke 
kan avslå...
2) Hint: Her finnes en svakhet å utnytte, men 
metoden er ikke alltid åpenbar.
3) Hint: Kombiner angrep og forsvar.
4) Hint: Bruke de åpne linjene.
5) Hint: Skape de riktige hullene i stillingen.
6) Hint: En eksponert konge er ofte alltid i fare. 
Ved første øyekast kan stillingen se harmløs ut, 
men sorts svekkede dronningfløy er i virkeligheten 
fatal.
7) Hint: Geometri er nøkkelen til suksess.
8) Hint: Utnytt dårlig plasserte brikker.
9) Hint: Full gass på angrepet er ofte den eneste 
måten å overleve, eller vinne…

(1) B. Byklum - B. Predojevic, Eliteserien 2019-
20. Dette var antakelig den fineste avslutningen i 
årets eliteserie. 24...¦g8! vinner enten springeren 
på g5 eller avslutter partiet på sprudlende vis: 
25.¤f3 ¤xf3! 26.£xe7 ¤f2+ 27.¦xf2 ¦g1 matt.

(2) C. Crouch - J. Speelman Hastings 1992-93. 
26.¦xd7? Hvit misser sjansen til å utnytte sorts 
sisterad på vakkert vis. Teksttrekket virker å 
utnytte svakheten, men utgjør ingen reell fare. 
26.¦b8! var den korrekte veien, selv om det 
virker kontraintuitivt fordi det tvinger sort til å 
styrke den svake åttenderaden. Imidlertid, etter 
... 26...¦a8 (Ikke 26...¦f8? 27.£d6!) 27.¦a1!! 
favoriserer taktikken hvit: 27...£xa1 (eller 
27...¦dxb8 28.¦xa2 vinner, siden b8 er svak.) 
28.¦xd8+! ¦xd8 29.£xa1 26...¦f8 27.¦b2 ¦xe5 
Og remis ble avtalt. ½-½

(3) N. Perez - Ordonez, Venezuela, 1997. 
1...¦d1! 2.¢g1 £a7+! 3.¢h1 £a2! Og hvit kan 
ikke forhindre matt på g2 eller f1 særlig lenge. 
0-1 En veldig tilfredsstillende avslutning - sorts 

avgjørende kombinasjon gjør ham også i stand til 
å bevare defensiv kontroll over e6 - alle element-
ene i stillingen henger sammen. Stillingen kom 
fra en eldre boksamling av kombinasjoner med 
ufullstendig dokumentasjon, slik at jeg ikke kunne 
oppspore vinnerens fulle navn. 3...£f2? 'virker' 
som et typisk vinnerspor, men her skal sort være 
glad for at han ikke kaster vekk hele poenget: 
4.£xe6+ ¢f8 (or 4...¢h8 5.£xh3+ ¢g8 6.¦xd1 
£f3+ 7.¢g1 £e3+! og sort er heldig som har evig 
sjakk.) 5.£d6+ ¢g8= (5...¢e8?? 6.£d7+! og sort 
taper etter 6...¦xd7 (or 6...¢f8 7.£xd1 og ...Dg2 
matt er ikke lenger en lovlig ressurs) 7.cxd7+ 
SJAKK!) 

(4) M Bryakin - J Ehlvest, PRO League Group 
Stage 2019. 34...¤f3+! Dette offeret framtvinger 
matt! Alternativet 34...£xg5 35.¦xg5 ¦xb2 
er også bedre for sort, men matt er aller best! 
35.¥xf3 ¦xb2+ 36.¥g2 36.¢h1 ¦e1+ 37.¦g1 
£h2# er matt. 36...¦xg2+! 37.¢xg2 ¦e2+ 
38.¢h1 £f1+ 39.¦g1 £xh3 matt.

(5) P. Idani – Y. Xu, Qingdao CHN, 2019. 
Denne oppgaven var på omslaget av den tredje 
boka i Carsten Hansens utmerkete serie Chess 
Tactics Training. Som forgjengerne anbefales 
denne varmt for spillere som ser etter en velvalgt 
og variert treningsøkt. Stillingene er alltid godt 
kvalitetssikret, og utvalgt og presentert på en måte 
som krever utregning lik et virkelig parti. Full 
avsløring: Jeg (JT) skrev forordet til det tredje 
bindet – men det er fordi det er et produkt jeg 
virkelig liker! 

27.b5! 27.£xh5 som Hansen bemerker, er mulig, 
'men hvorfor vinne tilbake en bonde når du kan 
vinne hele partiet?' 27...axb5 28.axb5 ¥xb5 
29.e6! Med dronningen bundet opp til å forsvare 
Lb5, gir hvit sort et dødelig dilemma- enten tape 
en offiser eller gi tilgang til g7. 29...fxe6 29...£e8 
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30.e7 vinner enkelt en offiser, men 30.£g3 er 
enda sterkere: 30...g6 31.exf7+ ¢xf7 32.¦c7+ 
¥d7 33.£d6 er knusende for hvit, eller 30...f6 
31.¦c7 g5 (31...g6 32.e7) og nå enten 32.¦g7+! 
32...¢xg7 33.£xg5+ eller til og med 32.£xg5+!! 
fxg5 33.¦g7+ ¢h8 34.¦cc7 som fører til matt-
angrep. 30.¦c7 ¦fc8 Håper at førsteraden vil 
komme til unnsetning. 31.£f4! Hvit hadde 
forestilt seg dette, at med c1 og and c7 forsvart, 
vil sorts stilling kollapse. 31...¦xc7 32.¦xc7 ¦a8 
33.¦xd7 Feltet a1 er dekket. 1–0

(6) G. Flear – N. Brunner, Montpellier FRA, 
2015. 13.¤xb6!! ¤xb6 14.dxc5 ¥xc5 15.¥xf6 
gxf6 15...£xf6 16.¦xc5 kan være bedre, men da 
er sort en bonde under og med dårligere stilling, så 
beslutningen om å holde på materiellet og heller 
risikere å tape raskere er lett å forstå. 16.¤h4 Hvit 
truer med å omgruppere stridskreftene til konge-
fløyen, og sorts forsvarsproblemer er vanskeliggjort 
ved at han må holde et øye med ¥c5. 16...¦fc8 
Hvis 16...¥c8 vinner 17.£h5 f5 18.¤xf5 ¥xf5 
19.¥xf5 f6 20.¦xc5! 17.¤f5 17.£g4+ ¢f8 
(17...¢h8 18.£f5) 18.¤f5 burde også vinne 
siden sorts konge er altfor utsatt, og hvit kan spille 
på å åpne linjer i sentrum: 18...£d8 (18...£e6 
19.£h5) 19.¦fe1! og framrykkingen av e-bonden 
vil være avgjørende. 17...£e6 17...£d8 18.£h5 
¢f8 19.£xh7 ¢e8 20.£g8+ ¥f8 og hvit kan 
enten fortsette angrepet med noe av typ 21.¤g7+ 
21...¢e7 22.¥g6 eller bare spille 21.h4!?. 18.£h5 
¥a3 19.£h6 Setter opp den dødelige trusselen 
¤e7+. 19...£xf5 20.¥xf5 ¦xc1 21.¥xh7+ 
21…¢h8 22.¥g6+ ¢g8 23.£h7+ ¢f8 24.£xf7 
og matt følger. 1-0



Studier: 

(7) T Kok 1934: 1.c7 ¥f5 Hvis 1...¦c1 vinner 
hvit med et veldig fint ekko av temaet i hovedvar-
ianten: 2.fxe7 ¥b5 3.¦a6+ ¢g7 4.¦c6! og igjen 
framtvinger mellomofferet forvandlingen av en av 
bøndene. 2.fxe7 ¦e1 3.¦a6+ ¢g7 4.¦e6! 1–0 En 
enkel studie med en veldig staselig illustrasjon ev 
et klassisk taktisk tema.

(8) H. Rinck 1950: 1.¢e5! Et utrolig eksempel 
på dominering i en veldig minimalistisk setting. 
Sorts tårn er ferdig. Alle felter langs sjetteraden 
er enten direkte dekket eller kan utsettes for en 
springergaffel. 1...¦d8 2.¦d1+ Uansett hvor 
sort går, finnes en drepende sjakk: 2...¢e2 Eller 
2...¢c2 3.¤e3+; 2...¢c4 3.¤e3+. 3.¤c3+ 
Sjakker, beskytter og avdekker. 1–0

(9) A. Herbstmann, 1-2 premie 1936: 1.¦f8! 
¥f2+ 2.¢h5 ¦xe7 3.¢h6! Det ville være lett å 
stoppe her etter å ha oppdaget den flotte konge-
vandringen som virker å framtvinge en ugarderlig 
matt, men sort har fortsatt noe å kjempe med. 
Hvis du stoppet her og følte deg tilfreds, skulle 
du ha ha sett nøyere på motstanderens ressurser! 
3...¦f7! 4.¦a8!! Hvit må danse litt rundt uten å 
tillate sort å bringe løperen med i forsvaret. 4.¦e8? 
¥b5 5.¦a8 ¥c6 6.¦b8 ¥a7 7.¦c8 ¥b7 8.¦e8 
(8.¦d8?? ¥b6 9.¦b8 (9.¦e8 ¥c6 10.¦c8 ¦d7!) 
9...¦c7!) 8...¥c6 og svart slipper å tape. 4...¦a7 
5.¦b8! ¦b7 6.¦c8! ¦c7 7.¦d8! ¦d7 8.¦e8! Det 
sorte tårnet sperrer forsvarsmuligheten ...¥b5. 
Hvit har klart å manøvrere tårnet til et felt der det 
ikke kan skikkelig forstyrres og matt er uunngåelig. 
1–0 �
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Første langsjakk
etter korona
«Hvordan kommer spillet til å være etter lang pause fra langsjakk-
turneringer? Kommer folk til å være mer rustne enn meg?» undret 
IM Johannes Haug som like gjerne gikk hen og vant den første 
turneringen med brett og brikker på flere måneder. Her deler han 
noen inntrykk: 

Tekst: Johannes Haug Foto: Anniken Vestby

Offerspill Invitational ble holdt i Oslo fra 10. til 
18. Juni og var den første langsjakkturneringen på 
lenge for alle som deltok. 

Grunnet korona har sjakkturneringer over brettet 
ikke vært mulig å spille på lang tid – noe som har 
vært en nedtur for aktive sjakkspillere. 

Derfor klødde det ekstra i fingrene før det braket 
løst i Pilestredet. 

Selv om det har vært en lengre periode fra 
turneringer, hadde jeg jobbet jevnt og trutt og 
konkluderte med at jeg ikke hadde kommet så 
verst ut av pausen. 

liTT uVaNlig

Offerspill Invitational avvek litt fra vanlige langs-
jakk turneringer. Gitt den spesielle situasjonen 
vi befinner oss oppe i, var Offerspill nødt til å ta 
visse forholdsregler, blant annet at vi ikke kunne 
ta hverandre i hånden ved rundestart og ikke spise 
ved bordet. At gammel vane er vond å vende, er 
noe i hvert fall jeg kan skrive under på. 

Turneringspremiene var særdeles generøse. 
Førstepremien var på hele 26 000 kroner, noe som 
er uvant blant norske turneringer, og den samlede 
premiepotten på 100 000. 

Premiene var sponset av bettingselskapet som har 
laget overskrifter i alt fra sjakknyheter til vanlige 
medier. 

speNNeNde arraNgemeNT

Lokalene til Offerspill er jobblokaler til vanlig, 
noe som førte til at runden ikke startet før 17:00 
og at folk som dro sent fra jobben kunne lage litt 
forstyrrende lyd. Sen rundestart var jeg forbedret 
på - og hadde snudd min «bra» døgnrytme på 
hodet til fordel for turneringen. 

Det var også meget bra vær i Oslo under 
turneringen, noe som førte varme lokaler. Gitt 
omstendighetene vil jeg si at Offerspill behand-
let dette utmerket og jeg bøyer meg i støvet for 
innsatsen!

Arrangøren hadde også satt opp et streaming-
studio hvor ingen ringere enn GM Johan Sebastian 
Christiansen satt hver dag som fast vert. I studioet 
kom det gjester i alle spillestyrker; alt fra ambisiøse 
hobbyspillere som Jonas Bernstein til verdens-
mester Magnus Carlsen. Analysene var både 
underholdende og morsomme. �

 Rune Djurhuus (2437)
 Johannes Haug (2431)
Offerspill Invitational (8), 2020
Kommentarer: Johannes Haug

I 8. runde møtte jeg min tidligere lagkamerat 
Rune Djurhuus. En norsk GM kjent for sin 
aggressive spillestil og for å ha stukket av med 
gullmedaljen i EM for juniorer foran storspillere 
som Kramnik.
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1.d4
Rune kom åtte kledelige minutter for sent til 
partiet, men dette var jeg forberedt på etter å ha 
spilt på samme lag som han i eliteserien og EM for 
lag. Rune spiller alle de fire hovedtrekkene, altså 
1.e4, 1.d4, 1.c4 og ¤f3. Så jeg hadde sett litt på 
alt.
1...¤f6 2.¥g5
Jeg ble litt overrasket når han gikk for 
Trompowsky, som regel går han for enten 2.c4 
eller en type London med ¥f4.
2...e6 3.¤d2
Passer bedre til Runes spillestil. På 3.e4 er det 
som regel en del teori, noe Rune pleier å unngå, 
selv om 3.e4 er hovedtrekket i stillingen. Hvit 
får allerede bygd opp et fint sentrum, men må til 
gjengjeld gi opp løperparet etter 3...h6 4.¥xf6 
(4.¥h4? g5 5.¥g3 ¤xe4) 4...£xf6 som gir en cirka 
lik stilling hvor begge sider har mange muligheter.
3...h6 4.¥h4
Nå kan ikke løperen returnere til c1-h6 diagonalen 
og den sorte kongen har luft når den skal rokeres, 
noe som er fint for sort. Eneste ulempen er at g6-
feltet kan bli svakt, noe vi kommer til å se i partiet.
4...d5
Jeg visste at jeg burde stille meg opp med c5, b6, 

¥e7, ¤bd7, ¥b7, 0-0 og som regel pleier jeg å 
hoppe med hesten min inn til e4 en gang.
5.e3 c5 6.c3 ¥e7
6...¤c6?! Ut ifra det lille jeg kan av dette her, 
mener jeg å huske at konklusjonen var at man 
helst skulle ha den hesten på d7. Grunnen er at 
løperen på b7 da har mer kontroll over det viktige 
e4-feltet. 7.¤gf3 ¥e7 8.¥d3 0-0 9.0-0 b6 10.¤e5 
¤xe5 11.dxe5 ¤d7 12.¥xe7 £xe7 13.f4 Hvit kan 
fort ende opp med en komfortabel stilling hvis sort 
ikke kan greiene sine.
7.¥d3 b6 8.¤gf3
8.f4 

XIIIIIIIIY

9rsnlwqk+ tr0

9zp + vlpzp 0

9 zp +psn zp0

9+ zpp+ + 0

9 + zP zP vL0

9+ zPLzP + 0

9PzP sN +PzP0

9tR +QmK sNR0

xiiiiiiiiy

Analysediagrammet

Klubbgründer Magnus Carlsen var både kommentator og tilskuer. Foto: JK Haarr
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Noe jeg fryktet litt under partiet. Ulempen med 
et trekk som dette er at hvis sort får kontroll over 
e4-feltet, så er det ikke alltid like stas å ha bonden 
på f4. 8...0-0 (8...¤bd7 Med ideen om å kunne 
slå tilbake med springeren på f6 med mulighet for 
å slåss om e4-feltet. 9.¤gf3 (9.¤h3 Ny ide for 
meg! Planen er å spille ¤f2 og dermed ha kontroll 
over e4-feltet. 9...¥b7 10.¤f2 £c7 11.£f3 0-0-0 
12.0-0 er komplisert.) 9...¥b7 10.¤e5 0-0 11.0-0 
(11.£f3 Stopper ¤e4 ideen. 11...¤xe5 12.fxe5 
¤e4 13.¥xe7 £xe7 14.£g4 (Ikke 14.¥xe4 
dxe4 15.¤xe4? da 15...£h4+ vinner.) 14...f5 
15.exf6 ¤xf6 16.£g3 ¤e4=) 11...¤e4 Og det 

blir en ubalansert stilling som er cirka lik partiet.) 
9.¤gf3 ¥b7 10.¥xf6! En ide å huske i disse 
stillingstypene. Nå tar det lang tid før sort kan 

hoppe inn med hesten til e4. 10...¥xf6 11.£e2 
¤c6 12.0-0 Den mest naturlig måten ifølge meg 
selv. 

a) 12.g4 I følge Leela er det nå bare å begynne 
å pushe bøndene på kongefløyen. 12...¥h4+ 
13.¢d1 ¥e7 14.h4 g6 15.h5 g5 16.¥c2 a5 Hvor 
vi ender opp i en stilling hvor jeg skjønner fint lite 
og den er mildt sagt ubalansert; 

b) 12.0-0-0 Huleboeropplegget. 12...b5! Med 
ideen om å åpne dronningfløyen så fort som 
mulig. 13.dxc5 (13.¥xb5 c4 14.g4 £a5 15.¥xc6 
¥xc6 16.a3 ¦fb8 17.¤b1 ¦b6 Igjen en ubalansert 
stilling.) 13...b4 14.c4 £e7 15.cxd5 exd5 16.¢b1 

£xc5 17.¤b3 £b6 18.g4 a5÷ og 
nok en gang høyst uklart.;

12...¦c8 13.¤e5 ¥e7 14.¦f3 Hvit 
er klar for å angripe, mens sort må 
forsvare seg så godt han kan.

8...¥b7 9.¤e5 
9.¥xf6!? ¥xf6 10.¤e5 ¥xe5 11.dxe5 
£g5 12.¤f3 Hvit har lyst til å 
spille f4, så å ha springeren på f3 er 
egentlig bare en ulempe 12...£e7=

9...0-0 10.0-0 ¤bd7 11.f4 ¤e4 
12.¥xe7 £xe7 

XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9zpl+nwqpzp 0

9 zp +p+ zp0

9+ zppsN + 0

9 + zPnzP +0

9+ zPLzP + 0

9PzP sN +PzP0

9tR +Q+RmK 0

xiiiiiiiiy

13.£c2 
Ble litt overrasket. Tenkte egentlig at 
dronningen hadde lyst til å holde seg 
på kongefløyen, men den var ikke så 
dum på c2.

13...¤df6 14.¦f3 ¤d6 
Typisk ide i disse stillingene. Jeg har lyst til å 
plassere min andre springer på e4 og få bøndene 
opp på dronningfløyen. Ved denne manøveren har 

Vinneren med GM Frode Urkedal langt bak. 
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jeg også muligheten til å jage vekk hesten på e5 
med f6.
15.¦af1 cxd4 
Unøyaktig ifølge computeren. Jeg var redd for at 
han i framtiden kunne slå med c-bonden tilbake 
på d4, men det er ikke noe å være redd for.
15...¤fe4 Mer presist. Muligheten ved å slå på d4 
har jeg hele tiden. 16.£d1 £e8 Tar kontroll over 
det svake g6 feltet. 17.¦h3 f6 18.¤g4 ¥c6 Med 
ideen ¥b5 og bytte av løperne.
16.exd4 ¤fe4 17.¦h3 

XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9zpl+ wqpzp 0

9 zp snp+ zp0

9+ +psN + 0

9 + zPnzP +0

9+ zPL+ +R0

9PzPQsN +PzP0

9+ + +RmK 0

xiiiiiiiiy

17...£e8 
Nå tar jeg kontroll over det svake g6-feltet. Legg 
merke til at dette feltet ikke hadde vært svakt hvis 
jeg ikke hadde skremt vekk løperen hans i tredje 
trekk.

18.£d1 f6 19.¤g4 ¥c8 
Nå leker jeg med e5-ideer. Det gjør ikke så mye 
om disse ideene er farlig eller ikke, men de tar som 
regel litt tid fra motstanderens klokke, og da er jeg 
fornøyd nok.
20.¦e3 ¥d7 
Nå ligger ¥b5 i luften, så jeg kan bytte av min 
ikke så gode løper.
21.£e2 

XIIIIIIIIY

9r+ +qtrk+0

9zp +l+ zp 0

9 zp snpzp zp0

9+ +p+ + 0

9 + zPnzPN+0

9+ zPLtR + 0

9PzP sNQ+PzP0

9+ + +RmK 0

xiiiiiiiiy

21...¦c8 
Tar mer kontroll over c-linjen. Det viktigste i disse 
stillingene er å ikke bruke for mye tid.
21...¥b5 Fungerer ikke taktisk 22.¤xe4 dxe4 
23.¥xb5 £xb5 24.£xb5 ¤xb5 25.¦xe4 f5 
26.¦e5 ¤xc3 27.¤xh6+ gxh6 28.bxc3 skal vinne 
for hvit.

22.¤f2 f5 
Eneste måten jeg kan beholde min sterke springer 
på e4.

23.¤f3 ¥b5 24.¤e5 ¦c7 
Et trekk jeg var veldig fornøyd med. Nå kan alltid 
tårnet svinge over på kongefløyen hvis nødvendig. 
Å spille fram bøndene på kongefløyen for å 
angripe, ligger også i kortene.

25.¦h3 
Profylakse mot mitt potensielle g5-push. Nå 
henger bonden alltid på h6.

25...¦f6 
Holder g5-mulighetene i live ved å passe på h6-
bonden.

26.¥xb5 £xb5 27.£xb5 ¤xb5 

XIIIIIIIIY

9 + + +k+0

9zp tr + zp 0

9 zp +ptr zp0

9+n+psNp+ 0

9 + zPnzP +0

9+ zP + +R0

9PzP + sNPzP0

9+ + +RmK 0

xiiiiiiiiy

28.¤xe4!? 
Litt overraskende for meg. Typisk Rune som alltid 
prøver å gjøre stillingene spennende.
28.¤fd3 ¤bd6 En stilling hvor sort står litt bedre. 
Bondebruddet g5 kommer før eller senere - og det 
blir småkjipt for hvit.

28...fxe4 29.g4!? ¤d6 30.g5 hxg5 31.fxg5 ¦xf1+ 
32.¢xf1 ¤c4 
32...¤f7 33.g6! (33.¤g6 var trekket jeg forventet. 
33...¤xg5 34.¦h8+ ¢f7 35.¤e5+ ¢f6 36.¢e2 
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Sort står bedre grunnet merbonden, men 
vanskelig å komme videre med den uharmoniske 
brikkeplasseringen.) 33...¤xe5 34.dxe5 Nå blir g6 
bonden vanskelig å angripe fordi e5 bonden passer 
på f6-feltet. 34...¦c8 35.¢e2 ¦f8 36.c4 er uklart.

33.¤xc4 ¦xc4 

XIIIIIIIIY

9 + + +k+0

9zp + + zp 0

9 zp +p+ +0

9+ +p+ zP 0

9 +rzPp+ +0

9+ zP + +R0

9PzP + + zP0

9+ + +K+ 0

xiiiiiiiiy

Jeg trodde at jeg måtte stå litt bedre her på grunn 
av min garderte fribonde på e4.

34.g6 ¦c8 35.¢e2 ¦f8 36.c4! 
Rune prøver å holde brikkene sine aktive.

36...¦f6 37.c5 
Nå prøver plutselig hvit å skape en fribonde på 
dronningfløyen.
Hvit burde nøyd seg med remisen etter 37.cxd5 
exd5 38.¦g3 ¢f8 39.¦g5 ¢e7 40.¦xd5 ¦xg6 
41.¢f2=.

37...¦xg6 38.c6 ¦f6 

XIIIIIIIIY

9 + + +k+0

9zp + + zp 0

9 zpP+ptr +0

9+ +p+ + 0

9 + zPp+ +0

9+ + + +R0

9PzP +K+ zP0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

39.c7? 
Nå blir c-bonden for svak.
39.b4! Ideen er å gå b5 og gardere fribonden på 
c6. 39...¦f7 For å stoppe c-bonden. (39...b5?? 
40.c7 ¦f8 41.¦a3 ¦c8 42.¦xa7 ¢f7 43.a4+- og 

de hvite bøndene løper oppover brettet.) 40.b5 
Tårnsluttspillet er veldig komplisert - og ikke lett å 
si hvem som står bra/dårlig.

39...¦f8 40.¦a3 a5 41.¦c3 
41.¦b3 var trekket jeg var forberedt på å 
møte. 41...¦c8 42.¦xb6 ¢f7! Viktig å holde 
sentrumsbøndene i live. 43.¦b7 ¢e7 44.¦a7 ¢d7 
45.¦xa5 ¦xc7 46.¦c5 ¦b7 47.b3 ¦b8 48.h3 ¦h8 
49.¦c3 e5 50.dxe5 ¢e6 og de sorte bøndene er 
raskere enn de hvite. Praktisk sett så kan alt skje.

41...¦c8 42.¢e3 g5! 

XIIIIIIIIY

9 +r+ +k+0

9+ zP + + 0

9 zp +p+ +0

9zp +p+ zp 0

9 + zPp+ +0

9+ tR mK + 0

9PzP + + zP0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

Stopper den hvite kongen fra å komme inn i den 
sorte stillingen.
42...¢f7 43.¢f4 ¢e7 44.¢e5 Nå er den hvite 
kongen godt plantet inne i den sorte stillingen. 
44...¢d7 45.¦g3 ¦xc7 46.¦xg7+ ¢c6 47.¦g2 
¦e7 Sort står fortsatt bedre på grunn av den 
garderte fribonden på e4, men det sorte tårnet er 
veldig passivt.

43.¢f2 
43.h4 Med ideen om å kapre f4-feltet for kongen. 
43...gxh4 44.¢f4 ¢f7 45.¢e5 ¢e7 46.¦c6 ¢d7 
47.¦d6+ ¢xc7 48.¦xe6 ¦h8 Dessverre for hvit er 
h-bonden umulig å stoppe: 49.¢xd5 h3 50.¦xe4 
h2 51.¦e1 h1£+ 52.¦xh1 ¦xh1

43...¢f7
Jeg rusler bort med kongen for å spise c7-bonden.

44.¢g3 ¢e7 45.¢g4 ¢d6 46.¢xg5 ¦xc7 
47.¦b3 ¦b7 48.¢f6 a4! 49.¦g3 
49.¦b4? Som ser ut som et logisk trekk. 49...
e3 Og e-bonden er umulig å stoppe. 50.¦xa4 e2 
51.¦a3 e1£.

49...¦b8 
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XIIIIIIIIY

9 tr + + +0

9+ + + + 0

9 zp mkpmK +0

9+ +p+ + 0

9p+ zPp+ +0

9+ + + tR 0

9PzP + + zP0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

50.¢f7 
50.h4 Ville nok vært et bedre forsøk. Men taper 
også etter følgende: 50...¦f8+ 51.¢g7 ¦f3 52.¦g4 
¦h3 Tårnet passer best på motstanderens bønder 
bak dem. 53.¢g6 e3 54.h5 e2 55.¦g1 ¦g3+ 
56.¦xg3 e1£ vinner.

50...¦h8 51.h3 ¦h6 52.b4 e5 53.¢g7 exd4 
Jeg gikk for dette vemodige valget. Det skal sies at 
tårn til h4 og e6 også vant.
54.¢xh6 d3 
Og mine tre bønder går rett inn.

55.¦g6+ ¢e5 0-1 �

Godkjent korona-avstand under OSK Invitational.

Andre Gjestemoen-Vonhirsch på 10. 
plass tjente over 100 Elo-poeng.
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NORSK SJAKKBLAD GRATULERER MED DAGEN!

95 ÅR
25.7. Finn Møller, SK 1911

26.9. Karsten Hansen, Hønefoss SK

85 ÅR
13.7. Edmund Forselv, NSF

16.8. Aage Øyvann, Nittedal SK

8.9. Øyvind Langhus, Indre Østfold SS

14.9. Bjørn Henningsen, Longyearbyen SK

20.9. Halvor Stang Smedal, OSS

17.10. Olav Skjæveland, Strand SK

80 ÅR
23.7. Arne Samskott, Orkdal SK

14.8. Jan Brix, Caissa SK

24.8. Per Stenström, Offerspill SK

16.9. Arild Larsen, Lillehammer SS

16.9. Arve Frydenlund, Hønefoss SK

26.10. Bjarne Kristensen, Narvik SK

75 ÅR
16.7. Ole Morten Skogheim, Lillehammer SS

11.8. Oddve Sellevold, Voss SK

5.9. Steinar Posaasen, Våler SK

10.9. Gunnar Johnsen, Tromsø SK

13.9. Widar Fossum, OSS

7.10. Terje Haugrønningen, Elverum SK

18.10. Thor Eng, OSS

21.10. Olav Kollerud, Konnerud SK

23.10. Fred Westerby, SK 1911

70 ÅR
14.8. Finn Arild Wister, Kirkegata SK

15.8. Peter Ilyes, NSF

5.10. Asbjørn Langmyr, Elverum SK

6.10. Odd Åsmul, Trondheim SF

6.10. Stein Nordvi, Elverum SK

10.10. Hans Hovden, Kirkegata SK

11.10. Helge Jansson, Fredriksstad SK

31.10. Kjetil Strand, Asker SK

60 ÅR
10.7. Jon Olav Fivelstad, Volda Ørsta SL

12.7. Dag Vister Hansen, Haugaland SK

12.7. Jan Magne Stubrud, Lillehammer SS

15.7. Dag Wessel-Berg, Svartlamon SL

19.7. Roger Rein, Levanger SK

26.7. Per Kr Vigdal, Nordstrand SK

2.8. Vidar Johansen, Tønsberg SK

3.9. Jørn Grønvold, Harstad SK

14.9. Dan Celius, Longyearbyen SK

25.9. Pål Domben, Narvik SK

26.9. Harald Heggelund, Hammerfest SK

30.9. Roar Grande, Kongsberg SK

30.9. Veli Pentti Tapio Heilala, Søråshøgda SK

10.10. Jan B. Wilsbeck, NSF

18.10. Finn Henrik Aas, Nittedal SK

21.10. Pål Andre Berg, Hurum SK

50 ÅR
10.7. Juan Carlos Rueda-Kjeldsen, Offerspill SK

21.7. Eirik Flaa, SOSS

23.7. Dag Reidar Aaring, Namsos SK

3.8. Vibeke Ekeland Grønn, SK Stjernen

7.8. Gunnar Stray, Moss SK

10.8. Øyvind Tørlen, Offerspill SK

15.8. Reidulf Wasenuis, SK Stjernen

15.8. Trond Munkejord, SK Stjernen

28.8. Jarle Nilsen, Porsgrunn SK

2.9. Inge Harkestad, OSS

2.9. Tom Roar Pedersen, Drammens SK

7.9. Birger Cornelius Espelund, Søråshøgda SK

8.9. Kenneth Nilsen, Sotra SK

11.9. Maria Sæther, Tromsø SK

18.9. Pål Ligaard, Offerspill SK

21.9. Kristian Olsen, Bergens SK

5.10. Bård M Hagen, Otta SK

11.10. Halvard Hagesæther, Sevland SK

13.10. Richard Arntzen, Sandnes SK

19.10. Terje Kristiansen, Tønsberg SK

28.10. Tiger Hillarp, Asker SK
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Jovanka Houska (40 år)
Aktuell som en av drivkreftene bak Bergens råsterke start i eliteserien.

1. Hva er din favorittby?
Hvor som helst i Frankrike.

2. Yndlingsmat?
Jeg er ikke vanskelig. Jeg er alltid 
takknemlig når noen lager mat for 
meg.

3. Drikke? 
Te, Te, Te... Sa jeg at jeg likte Te? 

4. Har du en favorittfilm?
«Monty Python’s Life 
of Brian» er fremdeles 
den morsomste filmen 
jeg har sett.

5. TV-serie? 
Karakteren Margot 
har noen fantastiske 
uttrykk i serien «The 
Magicians».

6. Din favorittsjakk-
spiller? 
Det er ikke lett å vel-
ge, men jeg liker disse 
klassikerne i følgende 
rekkefølge: Capablan-
ca, Karpov og Carlsen.

7. Sjakkboka som har betydd mest 
for deg? 
«Chess for Tigers» var den første bo-
ken jeg faktisk ønsket å lese. Men, de 
virkelig gode sjakkbøkene må gi deg 
en dose hodepine!

8. Hva er det beste sjakkpartiet du 
har spilt? 
Det er fortsatt Sasikiran-Houska, Bri-
tish Championships 1999. 

9. Og ditt beste resultat? 
Seier i «Girls European under 20» var 
en drøm.

10. Hva kjennetegner en 
sjakkspiller? 
Sjakkspillere er de mest konkurranse-
pregede og sta personene jeg kjenner, 
men også de vennligste.

11. Hvordan slapper du av?
I disse dager er det mest DIY..  eller 

mere å se min mann Arne arbeide!

12. Hvilke tre personer (historiske 
og nålevende) ville du helst ha spist 
middag med?
Ada Lovelace, Kleopatra og nå er jeg 
tvunget å si min mann Arne :)

13. Hvis du måtte rømme huset, 
hvilken ene ting ville du stoppet for 
å ta med deg?

Dette vil høres ut som 
en spøk, men faktisk 
taklampene mine. 

14. Hvilken sang synger 
du i dusjen?
Der som hjernen min tar 
meg!

15. Hva er den beste 
boka du har lest?

Her bør jeg si min egen 
bok «The Mating Game», 
men det er kanskje lite 
ydmykt?  ..Så Olga To-
karczuks Flights er min 

nåværende favoritt.

16. Hvis du kunne ha valgt å være 
en tegneseriefigur, hvem ville du ha 
vært?
Jeg tror den eneste tegnebok jeg har 
lest er «Tintin and the golden crab»..  
her likte jeg godt Thompson and 
Thomson. 

17. Har du noen skjulte talenter?
Til min ektemanns store irritasjon så 
klarer jeg å trekke priser på oppus-
singsprosjekter.

18. Hvis du hadde vært FIDE-presi-
dent, hva er det første du ville ha 
forandret på? 
Jeg ville straffet føderasjoner som ikke 
klarer å sende kvinnelag til sjakkolym-
piader. Hvis en ikke klarer å mobilise-
re halvparten av befolkningen nok til å 
stille noen få personer til å spille sjakk 
så sier det litt.. �



Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 C
0473 Oslo

God nyhet: Nærsjakkturneringene er på vei tilbake for fullt etter 
Korona-pausen, og det kommer flere spennende turneringer du kan 
spille utover høsten! En av dem er 

Det åpne NM 2020 
som under kodenavnet Fagernes International spilles på Hotel Scandic Valdres 

Fagernes i høstferien 4.-11. april! 
GM-gruppen er åpen for spillere med ELO på minst 2000. Vi forventer 10-11 
GM-er og 11-14 IM/WGM blant 50-60 deltakere, og dermed blir sjansene for 

alle typer tittelnapp svært gode! 

Den åpne gruppen er åpen for alle medlemmer av Norges Sjakkforbund eller 
andre forbund i FIDE, og vi forventer 70-80 spillere med ratingspenn ca 1000-
2000 og aldersspenn ca 8-80 år! Svært gode sjanser til NGP-poeng i alle klasser.  

Begge grupper spilles med ni runder på åtte dager og 100 minutter på 40 trekk 
fulgt av 40 minutter på resten av partiet, med 30 sekunder tillegg per trekk fra og 
med trekk 1! Kveldsprogrammet inkluderer blant annet en hurtigsjakkturnering 
og en lynsjakkturnering, som begge også teller i NGP. 

Fagernes er et vel kjent vintersportssted, med 
reiseavstand vel 2 ½ time fra Oslo Lufthavn 
og vel 3 timer fra Oslo. Det er god 
bussforbindelse både fra Bergen og Oslo. 
Spillestedet gir turneringen flotte spillelokaler 
med gratis kaffe, og deltakere med eller uten 
ledsagere tilbys en rabattert pakkepris for hotellrom, måltider og startkontingent. 
Rimeligere innkvarteringsalternativer finnes innen gangavstand fra hotellet.  

Foreløpige deltakerlister og mange flere detaljer om turneringen finnes på 
http://fagerneschess2020.blogspot.no/ Spørsmål og påmeldinger kan sendes 

direkte til arrangementssjef og ansvarlig turneringsleder Hans Olav Lahlum på 
hansolahlum@gmail.com 


