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THE CHESS SAGA OF  
FRIDRIK ÓLAFSSON 
NÅ kr 295,-  (ord. kr 375,-) 

THE SICILIAN SVESHNIKOV 
MOVE BY MOVE 
NÅ kr 130,- (ord. kr 260,-) 

Noen ekstra tilbud til Norges Sjakkforbunds medlemmer, i disse tider.  
Skriv «Medlem NSF» i kommentarfeltet i nettbutikken, så får du riktig pris! 

LASKER MOVE BY MOVE 
NÅ kr 130,-  
(ord. kr 260,-) 

THE CHESS  
ATTACKER’S 
HANDBOOK 
NÅ kr 130,- 

(ord. kr. 235,-) 
 

SPILL SICILIANSK 
NÅ kr 130,-  

(ord. kr 199,-) 
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Vårens sjakkturneringer kan 
telles på én hånd. Det gir noen 
utfordringer og mange muligheter 
for en midlertidig redaktør.

Styrene i Norges Sjakkforbund (NSF) og 
Ungdommens Sjakkforbund (USF) besluttet i 
fjor høst at redaksjonen av Norsk Sjakkblad og 
Førsteraden nå ikke lenger skal utlyses på åremål, 
men heretter skal håndteres – sannsynligvis - av en 
nyansatt i deltidsstilling på sjakkontoret. 

Den nyansatte er ikke meg. Denne utgaven av 
Sjakkbladet skiller seg fra tidligere utgaver på 
2000-tallet ved at det er en gjesteredaktør. Dette 
er det ene bladet jeg får, og derfor har jeg forsøkt å 
sette mitt preg på bladet med temaer jeg mener er 
viktig i sjakken nå.

Det er ikke sikkert at du som leser dette er 
enig i mine prioriteringer, og det er helt allright. 
Send meg en hatmail, eller enda bedre: send et 
leserbrev! Jeg håper vi kan få aktiv involvering 
av medlemmer i sjakkbladet igjen. Siden jeg 
bare har dette nummeret kan jeg ikke garantere 
det. Men jeg håper at Norges Sjakkforbund 
utnytter mulighetene som ligger i den enorme 
sjakkinteressen vi har nå. 

Hva om vi endrer formatet til Norsk sjakkblad? 
Gjør det mer interessant for de som ikke er 
medlemmer. Tenk om sjakkbladet kunne vært til 
salgs i alle Narvesen-kiosker rundt om i landet? På 
stasjoner og rutebilstasjoner? Vi må opp og ut! 

Dette har jeg forsøkt å gjøre i denne utgaven. 
Vi skal fortsatt være et sjakkblad, så vi har 
med anmeldelser av sjakkbøker. Vi har litt om 
turneringer.  Vi har noen kommenterte partier. 
Vi har litt sjakkinstruksjon. Selvfølgelig - det er et 
sjakkblad. 

Men med så få turneringer som har vært, så 
jeg mitt snitt. I tillegg til det «obligatoriske», 
har jeg har forsøkt å ta med flere og større 
artikler som jeg synes er interessante. Ikke bare 
for medlemmer i sjakkforbundet, men for alle 
sjakkinteresserte. Derfor har jeg snakket med 
Benedicte og Kjell i Norway Chess-teamet. De 
har gjort en formidabel jobb med turneringen og 
med kommersialiseringen av sjakk og de deler sine 
erfaringer med oss. Jeg har også snakket med Heidi 
Røneid fra NRK-sjakken, som forteller om sine 
opp- og nedturer. 

Et annet interessant perspektiv, er kjønnsaspektet 
i sjakken. Derfor er det to artikler om dette i 
bladet. Den første av forskeren Wei Ji Ma som 
går rett på kjernen av problemet, og dernest en 
kronikk av Jesper B. Hall. 

En siste brannfakkel: «Norsk Sjakkblad» 
er et dårlig navn om vi vil opp og ut. Se 
til Turistforningens «Fjell og Vidde» eller 
Friidrettsforbundets «Friidrett». Jeg foreslår 
«Sjakkbladet» eller «Sjakkmagasinet»! 

Vi i sjakken har hatt en tendens til å gjøre som 
vi alltid har gjort, fordi det har fungert. Så jeg 
håper vi kan snu litt på den trenden og være litt 
fremoverlente - og ikke bare når vi spiller sjakk. �

La 
«Sjakkbladet» 
leve!

Kristoffer Gressli er redaktør  
for denne utgaven av sjakkbladet

Leder
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Sjakknotiser
YouTube-kanal stengt 
for rasisme 
− snakket om sjakk
Agadmator, en av de største sjakk-ka-
nalene på YouTube, ble nylig stengt for 
rasisme. YouTube har kunstig intelli-
gens som gjenkjenner prat og feiltolket 
alt prat om «black and white» som 
rasisme. Kanalen var oppe igjen etter 
under 24 timer. 

Aronian blir amerikaner
Levon Aronian har annonsert at han 
bytter forbund fra Armenia til USA. 
Han blir dermed den fjerde topp 
20-spilleren som har byttet land de 
representerer de siste årene. Fra før 
har Fabiano Caruana (Italia), Leinier 
Dominguez Perez (Cuba) og Wesley 
So (Filipinene) byttet forbund. Nylig 
annonserte forøvrig Wesley So at han 
også har fått innvilget amerikansk 
statsborgerskap. 

Dobbelt nordnorsk i  
historisk mesterskap
Det åpne NM i lyn- og hurtigsjakk ble 
naturlig nok avlyst i år. Det ble istedet 
arrangert et prøve-NM online i begge 
disipliner. GM Benjamin Arvola No-
tkevich ble historisk som første vinner 
av et online-NM i lynsjakk, mens IM 
Tor Fredrik Kaasen ble den historiske 
vinneren av prøve-NM i hurtigsjakk.

IM Geir Sune er nå  
FM Geir Sune!
Geir Sune Tallaksen Østmoe har i lang 
tid vært kjent som en av våre fremste 
komponister. Nå har det også blitt 
formelt når han før jul fikk tittelen FM 
i komposisjon, som første nordmann. 
Kravet er innpass med 8 oppgaver i 
det såkalte FIDE-albumet som kun 
utgis hvert tredje år. Dette er en 
samling av de beste oppgavene (studier, 
mattoppgaver, hjelpematter, selvmatter 
osv.) de tre siste år. 
Norge har forøvrig 3 internasjonale 
mestre i komposisjon.

Atle Grønn forsket på  
Torstein Bae
Språkprofessoren Grønn har funnet 
ut at sjakken har en helt egen 
språkkonvensjon. Han publiserte i 
januar en artikkel som undersøkte 
norske sjakkspalter og sammenliknet 
dette med etteranalysene til Bae.  

Play Magnus på børs...
Rett før jul gikk selskapet til Magnus 
Carlsen på børs og ble da verdsatt til 
omkring 1,1 milliarder kroner.

...og kjøper opp stort
Det satses stort på innhold i Play Mag-
nus og de kjøpte nylig opp både New 
In Chess og Everyman Chess. 
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Den røde tråden
Hvem er vi og hvor skal vi?

Tekst: Morten L. Madsen, president og Anniken Vestby, visepresident

Et meget spesielt og krevende sjakkår ligger bak 
oss, og i skrivende stund ser det ut til at det blir 
slik også en god stund fremover. Uttrykket «Det er 
aldri så galt at det ikke er godt for noe», kommer 
kanskje til sin rett for deler av organisasjonen. 

Lavere sjakkaktivitet har endelig gitt sentralstyret 
pusterom til å jobbe strategisk og med langsiktige 
perspektiver. Fra høsten 2020 og frem til nå har 
vi jobbet med å utvikle et utkast til en strategi 
for NSF som nå kan sendes ut til bearbeiding og 
finpuss blant forbundets medlemmer. 

Frisk start på Nyåret

Vi har også ansatt en ny generalsekretær i 
godt samarbeid med USF. Dette er store og 
arbeidskrevende prosesser som har hatt fokus i 
perioden så langt.  

Norges Sjakkforbund har overraskende nok, med 
sin strategiske egenart i spillets natur, aldri selv 
laget en overordnet strategi, med misjon, visjon, 
mål og verdier. 

I våre lover kan vi ane konturene av noen 
føringer for arbeidet, men det er et godt stykke 
unna det man kan kalle en strategiplan. Vi har 
på mange måter manglet Aron Nimzowitsch sitt 
«Mitt system» i det overordnede arbeidet. 

Tiden har vært overmoden for dette lenge, 
men andre tunge prosesser slik som en omstridt 
sponsoravtale og VM-søknader, har i perioder 
tatt plassen i spotlighten.  Dermed har det viktige 
overordnede strategiarbeidet falt i skyggen. 

Selv små bedrifter og andre organisasjoner og 
forbund vi kan sammenligne oss med, har hatt 
strategi og planarbeid for sin virksomhet i mange 
tiår. 

Visepresident Anniken Vestby 
 og president Morten L. Madsen 

 i Norges Sjakkforbund
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søker bredere ForaNkriNg

Med flere  verdensmestre i rekkene1, er alles 
øyne rettet mot NSF i mye større grad enn 
før. Tildelninger til prosjekter øker, vi har 
medlemsvekst og vi har både formelle og 
uformelle forventninger knyttet til vår leveranse 
som forbund. Dette kommer både fra vår indre 
menighet og fra ytre omgivelser. Og slik skal det 
være. 

Norsk Sjakk har spesielt siden 2013 fått søkelyset 
rettet mot seg, og det forventes nok en større 
profesjonalitet og bredere forankring i vårt arbeid 
på flere måter. Styret og administrasjonen skal ta 
mange beslutninger, og trenger da en bredere og 
samtidig klarere veileder. Det viste seg i debatten 
rundt sponsoravtalen våren 2019. Vi trenger 
også en tydeliggjøring av hvor vi ønsker å være 
om x antall år, for så å sette opp mål og tiltak på 
bakgrunn av dette. Hva ønsker våre medlemmer at 
vi skal oppnå? Hvilke verdier skal vi etterleve? 

De tillitsvalgte i sentralstyret er valgte 
representanter som skal og bør ha god kontakt 
med sjakkfamiliens sjel med sine små og store 

1) IM Ivar Bern, verdensmester i postsjakk 2010, Magnus 
Carlsen, verdensmester i alle sjakkens fartsdisipliner siden 2013 
og Aryan Tari, juniorverdensmester i sjakk i 2017.

ønsker for organisasjonen. Vi er likevel ikke mer 
enn 9 medlemmer av den store sjakkfamilien på 
over 4000 medlemmer. Med bakgrunn i vår brede 
kontakt med Sjakk-Norge, tror vi likevel at vårt 
påbegynte arbeid ikke skal være langt unna det 
som er ønsket av forbundets medlemmer. 

Arbeidet med Visjon og Strategi startet under 
Altibox Norway Chess 2020. Vi hadde da 
engasjert en ekstern konsulent fra Styreakademiet 
Norge, som på profesjonelt vis guidet oss i 
oppstarten av arbeidet og gav oss verktøy, maler og 
gode råd for involvering av forbundets medlemmer 
og interessenter. Siden har vi utover høsten og 
våren jobbet med dette i en mindre arbeidsgruppe, 
samtidig med god og tett involvering av hele 
sentralstyret og ny generalsekretær. 

Nå er vi kommet dit at vi har et utkast klart til 
bearbeiding av våre sjakklubber- det pulserende 
hjertet i vår drift. I en bedrift ville vi jobbet med 
dette gjennom møtevirksomhet med de ansatte, 
men her må vi løse det litt annerledes. 

sNart HøriNgsruNde

Planen er at vårt utkast til strategi først skal 
presenteres for kretslederne i et videomøte, 
deretter skal det tas en høringsrunde med de 11 
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ulike sjakkretsene, hvor også klubblederne skal og 
kan komme med innspill og refleksjoner basert 
på tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer. Vi 
ønsker også å involvere de ansatte på Sjakkontoret 
i dette. Deretter er planen at vi skal klare å 
utforme en endelig og godt forankret strategi som 
kan presenteres på kongressen i Bergen 2021.

Det er åpenbart at man ikke klarer å tekkes alle 
4000 medlemmers egenart og ønsker 100 % i 
en slik helhetlig plan, men vi ønsker med en slik 
prosess å sikre god involvering for å skape den 
forankring som trengs for at vi treffer på et snitt av 
medlemmenes ønsker om sjakkens fremtid. 

Så om litt kommer et utkast til en strategiplan 
dalende ned til din klubb. Hva ønsker du for 
norsk sjakk? Er én av våre verdier etter sommerens 
kongress fair play? Er den verdien dekkende for 

mye av det vi driver med i spillet vårt? Og samtidig 
dekkende for våre forretningsidéer og samarbeid 
med eksterne parter?

Er du klar for litt hårete mål og store vyer? 
Hva tenker du om 20.000 medlemmer i 
2024, hvorav 10.000 av dem har en form for 
forenklet nettmedlemsskap? Et eget punkt om 
kvinnerekruttering med tiltak har sin velfortjente 
plass i vår strategiplan, har det ikke? 

Vi bør øke inntektene for å nå det potensialet 
vi har, for å utvikle og støtte klubbdriften bedre 
og ikke minst løfte rammebetingelsene for 
toppsjakken, ikke sant?

Så om litt: Du hører fra oss, og vi hører på dere. 
Sammen er vi Norges Sjakkforbund;  
- Sjakk for alle. �
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1. Hvit trekker og holder remis

Først viser Tallaksen en egen-
komponert studie, hvor du som 
hvit skal redde inn remisen i 
det som ved første øyekast ser 
vunnet ut.
De neste tre oppgavene er av 
bondesluttspillsekspert Mikhail 
Zinar som døde i februar i år.
Oppgavene har variabel 
vanskelighetsgrad, så her skal det 
være noe for alle. 
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2: Hvit trekker og vinner
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5: Hvit trekker og vinner
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3: Hvit trekker og vinner

XABCDEFGHY

8-+-+-+-tR(

7+-+-+-+-'

6-+-tRP+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+K+-+-+-#

2-+-+p+P+"

1+k+r+-+-!

xabcdefghy

6: Hvit trekker og vinner
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4. Hvit trekker og holder remis
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7. Hvit trekker og holder remis
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Studier med Geir Sune
Norges nyslåtte FM i komposisjon presenterer  
her et utvalg studier.

Løsninger på side 49
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TV-serien The Queen’s Gambit har erobret 
seerrekordene	til	Netflix1 på samme måte 
som hovedpersonen, en sjakkspiller ved navn 
Beth Harmon, erobrer sjakkverdenen. 

Historien er gripende og inspirerende. 
Sjakkinnholdet har et høyt nivå, noe som er 
ganske sjelden2 for populærkultur om sjakk.

Tekst: FM Wei Ji Ma, professor

1) https://variety.com/2020/digital/news/queens-gambit-netflix-viewing-record-1234838090/
2) https://www.atlasobscura.com/articles/bad-chess-scenes-movies-tv

kronikk

 
Den virkelige 
grunnen til at alle 
toppspillerne er 
menn
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 Likevel er et aspekt av showet veldig urealistisk, 
som Monica Hesse3 skriver i The Washington 
Post, og Dylan Loeb McClain4 skriver i The New 
York Times, har påpekt:   mennene Harmon møter 
støtter i stor grad sjakk-karrieren hennes. Det 
faktum at mannlige toppspillere konsekvent er 
rangert høyere enn de kvinnelige toppspillerne, har 
mest sannsynlig ikke noe med talent å gjøre, og alt 
å gjøre med statistikk og eksterne faktorer.

En Beth Harmon i det virkelige liv ville ha vært 
nødt til å håndtere alle slags kommentarer om 
kvinners dårligere sjakkevner. Misogynistiske 
kommentarer er vanlige i toppen i spillet. 

«Jeg antar at de bare ikke er så smarte,» sa 

3) https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/qu-
eens-gambit-sexism/2020/11/24/d5c0c0f2-2daa-11eb-bae0-
50bb17126614_story.html
4) https://www.nytimes.com/2020/11/10/arts/television/qu-
eens-gambit-women-chess.html

verdensmester Bobby Fischer i 19625. Sjakk er 
«ikke for kvinner. ... Kvinner er svakere krigere,» 
sa verdensmester Garry Kasparov i 19896. «Menn 
er programmert for å være bedre sjakkspillere enn 
vinner,» sa stormester og nåværende visepresident i 
FIDE, verdenssjakkforbundet, Nigel Short i 20157 
og la til: «det må du bare akseptere».

Det er heller ikke bare menn som tenker slik. 
Eva Repková, en internasjonal mester som leder 
FIDEs kommisjon for kvinnesjakk, kommenterte 
nylig8: «Dette spillet kommer ikke naturlig for 
kvinner. Noen mennesker liker kanskje ikke 
at det er mer naturlig for menn å velge sjakk 
som interesse, mens kvinner velger musikk eller 

5) https://archive.org/details/bfischer
6) https://www.chesshistory.com/winter/extra/kasparovinterviews.html
7) https://www.theguardian.com/world/2015/apr/20/nigel-
short-uk-grandmaster-men-hardwired-better-chess-players-
women
8)  https://www.livemint.com/mint-lounge/features/-it-s-more-
natural-for-men-to-pick-chess-11601627735237.html

The Queen's Gambit har blitt en kjempesukssess. 
Foto: Courtesy of Netflix
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blomsterdekorering.» Indias sterkeste kvinnelige 
spiller, stormester Koneru Humpy, sa at «du må 
akseptere» at menn er bedre spillere - i en artikkel 
med tittelen «Why Women Lose at Chess.»9

Ja, disse kommentarene er både harde og 
nedslående. Men mange mener at det er den 
naturens kalde sannheten at kvinner er dårligere 
i sjakk enn menn. Fakta virker udiskutable: Det 
har aldri vært en kvinnelig verdensmester. Den 
beste kvinnelige spilleren har alltid blitt rangert 
betydelig lavere enn den beste mannlige spilleren 
og vil sannsynligvis tape for ham i en match. Og 
av de 100 beste spillerne i verden er det bare en 
kvinne (den kinesiske stormesteren Hou Yifan).

Som sjakkspiller og akademiker kan jeg 
imidlertid fortelle deg at ingenting av dette 
rettferdiggjør konklusjonen om at kvinner fra 
naturens side er dårligere i sjakk enn menn. At 
mannlige toppspillere konsekvent er rangert høyere 
enn topp kvinnelige spillere, har kanskje ikke noe 
med talent å gjøre, og alt å gjøre med statistikk og 
eksterne faktorer.

La oss starte med statistikken. En studie fra 
200810 ledet av psykolog Merim Bilalić påpeker 
den logiske feilslutningen ved å påpeke forskjeller i 
topprangeringen som bevis på iboende forskjeller: 

9) https://www.livemint.com/mint-lounge/features/why-wo-
men-lose-at-chess-11601626319872.html
10) https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/
rspb.2008.1576

Hvis en gruppe (kvinnelige sjakkspillere) er mye 
mindre enn en annen (mannlige sjakkspillere), 
ville man ved å gjette, forventet at det beste 
medlemmet i den større gruppen er bedre enn det 
beste medlemmet i den mindre gruppen.

For å forklare dette vil jeg bruke et 
tankeeksperiment11. Tenk deg at du samler 12 
personer og tilfeldig gir 10 av dem en blå hatt og 
to en grønn hatt. Hver person tildeles deretter 
tilfeldig et tall mellom 1 og 100. Du erklærer at 
poengsummen til det blå laget er det høyeste tallet 
til en person med en blå hatt, og at poengsummen 
til det grønne laget er det høyeste tallet til en 
person med en grønn hatt. Det viser seg at det blå 
laget i gjennomsnitt scorer vesentlig høyere (91,4) 
enn det grønne laget (67,2). 

Dette er åpenbart ikke på grunn av noen 
iboende forskjeller mellom de blå og grønne 
teammedlemmene (som, husk, ble gitt hatter 
tilfeldig). Det er bare på grunn av tilfeldigheter: 
Det blå laget, som har 10 medlemmer, har rett 
og slett flere sjanser til en høy poengsumm en det 
grønne laget, som bare har to. 

Det du skal ta med fra dette tankeeksperimentet 
er: Hvis en gruppe er mye større enn en annen 
gruppe, er det fundamentalt urettferdig å 
sammenligne de beste utøverne i gruppene med 
hverandre.

11) https://en.chessbase.com/post/what-gender-gap-in-chess

Artikkelforfatteren, Wei Ji Ma, er en 
nederlansk FIDE-mester, som nå er bosatt 

i New York. Her jobber han som professor 
ved senter for nevrovitenskap og psykologi 

ved Universitetet i New York. 
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Den samme logikken gjelder i sjakk: For 
eksempel på FIDEs ratingliste var bare 10,1 
prosent av spillerne som hadde spilt i 2019 
kvinner; i USA var dette tallet 8,2 prosent. Jeg 
beregnet nylig12 at det store spriket i deltakelsen 
mellom menn og kvinner alene kunne utgjøre 
ratingforskjellen mellom den beste mannlige og 
den beste kvinnelige indiske spilleren. 

Med andre ord kan toppnivået i India fullt 
ut forklares med deltakelsesforskjellen. Når vi 
korrigerer for det faktum at flere menn spiller 
sjakk enn kvinner, er det ganske enkelt ingen bevis 
for at menn i gjennomsnitt presterer bedre - i det 
minste i India.

Høyprofilerte, omfattende uttalelser om at 
menn er overlegne i sjakk, inkluderer altså 
vanligvis ikke den nødvendige statistiske analysen 
og bør derfor ikke stoles på. Men hva om man 
gjør den riktige analysen for andre land enn 
India - er kjønnsforskjellen på toppnivå bare 
på grunn av deltakelsesforskjellen verden over? 

12) https://en.chessbase.com/post/what-gender-gap-in-chess

Jose Camacho Collados13, informatiker og 
internasjonal mester, og Nikos Bosse14, statistiker, 
stilte akkurat det spørsmålet. De fant flere land 
der deltakelsesforskjellen ikke fullt ut kan forklare 
forskjellen på toppnivå. Når det er sagt, kan 
førstnevnte alltid delvis forklare sistnevnte, og 
derfor vil det å se på toppnivået i seg selv fortsatt 
gi deg feil inntrykk.

Selv om deltakelsesforskjellen ikke fullt ut 
forklarer forskjellen i topprangeringen, støtter 
det ikke forestillingen om at kvinner er naturlig 
dårligere i sjakk enn menn (noe heller ikke 
Collados eller Bosse hevder at det gjør). 

Det er mange eksterne faktorer - sosiale, 
kulturelle og økonomiske - som kan gjøre at 
den høyest rangerte kvinnelige sjakkspilleren er 
rangert lavere enn den høyest rangerte mannlige 
sjakkspilleren, selv med deltakelsesforskjellen 
korrigert for. Kvinnelige toppspillere blir ofte 

13) https://josecamachocollados.medium.com/the-gender-gap-
in-top-level-chess-15591d8990ba
14) https://followtheargument.org/gender-differen-
ces-among-top-performers-in-chess

At mannlige toppspillere 
konsekvent er rangert 

høyere enn topp 
kvinnelige spillere, har 
kanskje ikke noe med 
talent å gjøre, og alt 
å gjøre med statistikk 
og eksterne faktorer.
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henvist til kun invitasjonsturneringer for kvinner, 
noe som sannsynligvis begrenser deres evne til å 
øke ratingen. 

Det er mulig at nasjonale forbund investerer 
mindre i kvinnelige toppspillere enn i sine 
mannlige motparter, for eksempel når det gjelder 
trening eller å finne sponsorer. Det er mye 
enklere15 for mannlige spillere å leve av sjakk.

Blant toppspillere med barn kan kvinner være 
mer belastet med barneomsorgsplikter enn 
menn, og derfor har de mindre tid til å spille i 
og forberede seg på turneringer. Topp kvinnelige 
spillere kan bli offer for stereotypitrusler16 (hvor 
et medlem av en negativt stereotyp gruppe 
underpresterer på grunn av presset eller angsten 
som stereotypen fremkaller), som faktisk ser ut til 
å gjøre seg gjeldende17 i resultatene av sjakkpartier.

Det er også sannsynlig at kvinnelige 
toppsjakkspillere møter et spesielt fiendtlig miljø, 
noe som fører til at de slutter i høyere proporsjoner 
enn kvinner med lavere rang. Sosialpsykologer, 

15) https://www.si.com/more-sports/2018/12/17/lisa-lane-hou-yi-
fan-womens-chess-gender-inequality-world-championships
16)  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1469029217305083?via%3Dihub
17)  https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/0956797620924051

inkludert min kollega fra universitetet i New York, 
Madeline Heilman, har vist18 at vellykkede kvinner 
i tradisjonelt maskuline roller ofte blir mistrodd og 
mislikt. For konkrete eksempler, sjekk ut WGM 
Jennifer Shahades kunstprosjekt, Not Particularly 
Beautiful19, et overdimensjonert, vegghengt 
sjakkbrett fylt ut med kvinnehatende fornærmelser 
hun og andre kvinnelige spillere har blitt utsatt for.

Alle disse faktorene er eksterne, og ingen av dem 
har noe å gjøre med intelligens eller naturlig evne. 
De kan være vanskelig å nøste opp; du kan ikke for 
eksempel isolere unge sjakkspillere, la dem vokse 
opp med mennesker med forskjellige tanker om 
kjønn, for deretter se på hvordan de gjør det i en 
turnering. 

I matematikken - et felt som på flere måter kan 
sammenliknes med sjakk - skjedde et fascinerende 
«naturlig eksperiment» da Tyskland delte seg i Øst- 
og Vest-Tyskland. Kjønnsforskjellene i matematikk 
endte20 med å bli mye mindre i Øst enn Vest-
Tyskland, sannsynligvis fordi Øst-Tysklands 
radikalt egalitære system oppmuntret jenters 

18) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/
jasp.12702
19)  https://news.stlpublicradio.org/arts/2019-10-17/
on-chess-not-particularly-beautiful
20 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0147596718302476

La meg utvetydig 
konstatere at det 
for tiden er null 

bevis for biologiske 
forskjeller i sjakkevne 

mellom kjønnene
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selvtillit og konkurranseevne i matematikk. Dette 
demonstrerer at kjønnsforskjeller i intellektuell 
ytelse kan være forårsaket av samfunnets tro på 
deg. 

I sjakk er det utfordrende å bryte ned 
komponentene i toppnivåforskjellene, og det 
har vært et tema21 for akademiske studier22 i flere 
tiår23. Og det vil fortsette å være det i overskuelig 
fremtid. Det er veldig vanskelig å tallfeste alle de 
sosiale, kulturelle og økonomiske effektene, og 
hvordan de kan gjøre en kvinnestjerne litt verre. 
Men sjakkspillere vender seg ofte til en enklere 
forklaring enn statistikk eller forandring: biologi. 

21) https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1111/j.1467-9280.1996.tb00665.x
22) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-
9280.2006.01828.x
23) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S019188691400261X

Husk at Short snakket om programmering, og 
at Repková sa at å velge sjakk som interesse bare 
ikke var naturlig for kvinner. «Sannsynligvis er 
svaret i genene,» mente Kasparov i 1989. Han har 
nå avvist denne påstanden24, men man må bare 
se på sjakkfora på internett for å vite at den slags 
tanker lever godt videre. Sjakk har en kultur der 
rå, medfødt briljans blir sett på som lokomotivet 
for suksess, og sjakkspillere har en tendens til å 
forklare kjønnsforskjeller i sjakkprestasjon når det 
gjelder iboende eller biologiske forskjeller.

La meg utvetydig konstatere at det for tiden er 
null bevis for biologiske forskjeller i sjakkevne 
mellom kjønnene. Selvfølgelig betyr det ikke at 
det absolutt ikke finnes slike forskjeller. Men hva 
ville vært poenget med forskning som fokuserte 

24) https://edition.cnn.com/videos/tv/2020/11/17/
chess-queens-gambit-amanpour-garry-kasparov-judit-polgar.
cnn/video/playlists/amanpour/

Flere norske prosjekter har hatt fokus på kvinner i sjakken. Her fra Nordic Queen i 2016
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på å oppdage dem, gitt at det er akkurat disse 
forskjellene ingen kan gjøre noe med? For meg 
er det i stedet verdt å spørre hvorfor sjakkspillere 
har en forkjærlighet for biologiske forklaringer. 
Psykolog Andrei Cimpian, en annen kollega ved 
universitetet i New York, har påpekt25 at «iboende 
forklaringer» tjener til å forsterke hierarkier. Det 
fungerer bra for de som har høy status - som i 
sjakkverdenen pleier å være menn. 

Det er vanskeligere å erkjenne at eksterne 
faktorer, som en urettferdig fordeling av 
ressurser eller et fiendtlig miljø, har holdt 
kvinnelige toppspillere tilbake. De privilegertes 
sterke fornektelse av eget privilegium26 spiller 

25) https://psycnet.apa.org/record/2015-40870-001
26) https://www.apa.org/research/action/spea-
king-of-psychology/white-privilege

selvfølgelig en rolle i stort sett hver kamp for sosial 
rettferdighet.

Ideen om at medfødt sjakkevne er avgjørende 
for å lykkes - snarere enn en forpliktelse til å 
studere spillet for å bli bedre og bedre på det - 
kan i seg selv holde deltakelsesforskjellen stort i 
utgangspunktet. 

Andrei Cimpian, filosofen Sarah-Jane Leslie 
ved Princeton University og deres kollegaer 
studerte 30 akademiske disipliner i USA og 
fant en sterk negativ korrelasjon27 mellom den 
gjennomgripende troen på medfødt evne og 
andelen kvinnelige doktorgrader. I småbarn 
internaliseres troen på at menn er smartere enn 

27) https://science.sciencemag.org/content/347/6219/262

Med serien The Queen's Gambit har også verden fått 
øynene opp for hvor mannsdominert sjakken er.  Foto: Courtesy of Netflix
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kvinner tidlig. En studie fra 201728 viste at 6 
år gamle jenter i USA, selv så unge, har lavere 
sannsynlighet for å tro at kvinner er «veldig, veldig 
smarte», og at de begynner å unngå aktiviteter som 
sies å være for barn som er «veldig, veldig smarte.» 
Der har vi det: en sjokkerende tidlig start for 
deltakelsesforskjellen i sjakk.

Resultatet er en ond spiral: Menn tror at 
kvinner (og jenter) ikke er medfødt briljante, 
og derfor dårlige til sjakk, de resulterende 
giftige holdningene driver kvinner ut, 
deltakelsesforskjellen øker, gapet på øverste nivå 
øker, og statistisk utfordrede menn tror enda mer 
at kvinner er dårlige i sjakk.

Som på andre arenaer med smarthetskultur 
og en sterk deltakelsesforskjell, som fysikk og 
informatikk29, er denne syklusen utrolig vanskelig 
å bryte. 

28) https://science.sciencemag.org/content/355/6323/389.
abstract
29) https://www.bbc.com/news/science-environ-
ment-43826143

Likevel må vi prøve. Women in Chess-
initiativet30 fra US Chess Federation kaster penger 
og støtte bak turneringer som legger forholdene til 
rette for jenter og kvinner. Som Sarah-Jane Leslie 
forklarer31, kan det å forhindre at jenter og kvinner 
faller ut understreke viktigheten av hardt arbeid 
fremfor briljans. 

Prosjekter som Not Particulary Beautiful roper 
ut misogynistiske uttalelser og setter søkelyset på 
den rollen som kultur spiller for å holde kvinner 
utenfor. Selv en Netflix-serie som tegner et litt 
rosenrødt bilde av livet i sjakkverdenen, kan 
hjelpe. The Queen’s Gambit ser ut til å ha gitt 
kvinnelig deltakelse et imponerende løft32, i hvert 
fall innen online sjakk. 

Men disse gevinstene vil være flyktige i fravær 
av systemisk endring.

�

30) https://new.uschess.org/give/women-chess-initiative
31) https://www.princeton.edu/leslie/Practical%20Suggesti-
ons%20for%20Educators.pdf
32) https://www.insider.com/netflix-queens-gambit-spike-in-
terest-chess-2020-11

Disse gevinstene vil være flyktige 
i fravær av systemisk endring
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Stein Jensen er tildelt 
NSFs hederstegn i gull
En stor ære er tildelt utrettelige Stein Jensen for hans 
innsats med blant annet å arrangere turneringer i 
Nord-Norge.
Tekst: Sven Wisløff Nilssen   Foto: Anniken Vestby 

Harstad har tradisjonelt sett hatt et lite, men 
sterkt sjakkmiljø i nordnorsk målestokk. Spillere 
som Hans Eriksen, Roy Evensen, Morten Groth 
var sterke i Harstads storhetstid på 70-tallet og 
Peter Flermoen ble sterk på 00-tallet da han var 
en fargeklatt som virkelig satte Harstad-sjakken på 
kartet. 

eN Herlig ildsjel i NordNorsk sjakkliv

Den største i Harstads sjakkhistorie er likevel 
uten tvil Stein Jensen, som var flaggskipet i nord 
sammen med Gunnar Johnsen på 70-tallet. Han 
ble både Nord-norsk mester tre ganger på 70-tallet 
og juniornorgesmester i 1976, men først og fremst 
er han mesterspilleren som har holdt liv i sjakklivet 
i Harstad. 

Stein har arrangert en lang rekke turneringer 
i Nord-Norge og hans Advokatfirmaet FINN 
Chess International i Harstad er legendariske for 
sin sterke kvinnesatsing og for sin styrke etter 
nordnorsk standard.

eN kjempe og storslått turNeriNgsarraNgør

Når historien om nordnorsk sjakk skal skrives, 
vil Stein Jensen sitt navn stå der i store bokstaver. 
Harstads sterkeste sjakkspiller gjennom tidene 
fyller i år 64 år – han fyller med det sjakkbrettet 
med sine år! Intet er da mer verdig enn at primus 
motoren fra Harstad da sitter på et Hederstegn i 
gull som viser hans flotte innsats for sjakken. 

ldsjelen fra Harstad har arrangert en lang rekke 
turneringer opp gjennom årene i hjembyen sin. 
Jeg nevner i fleng: Harstad Grand Prix, NNM, 
KM-for lag og ikke minst Advokatfirmaet FINN 
Chess International gjennom snart en 10-årsrekke. 
Makker er Nils Jakob Schjelderup og sammen er 
de dynamitt. 

Steins høyeste elorating var på hele 2315 i 1977 
da 2300+ var en svært høy rating i sjakk. Stein 
er godt likt av hele sjakkmiljøet i Nord, og med 
en lun, og litt subtil humor, og alltid et glimt 
i øyet, er han selvskreven i alle sjakklige sosiale 
sammenhenger. Kanskje nettopp derfor er det 
alltid sosiale ting som skjer rundt Advokatfirmaet 
FINN Chess International. 

Sentralstyret i Norges sjakkforbund overrakte i 
desember NSFs Hederstegn i gull til Stein Jensen, 
Harstad. Dette skjedde etter at Petter Dale fra 
Bærum innstilte Stein til Hederstegnet i gull for 
sin innsats for sjakken i Nord-Norge med en godt 
begrunnet innstilling. Sentralstyret var enstemmig 
i å tildele Stein Jensen, Harstad SK, NSFs 
hederstegn i gull. Tidligere har Sverre Melvær 
(Tromsø), Arvid Karlsen (Vadsø), Paul Svedenborg 
(Narvik), Jan S. Berglund (Tromsø), Svein Harald 
Johnsen (Vadsø), Henrik Andenæs (Sjakk-OL, 
Tromsø), Harald Heggelund, Hammerfest, 
Karl-Johan Rist (Alta) og Sven Wisløff Nilssen 
(Tromsø) mottatt hederstegnet i gull fra Nord-
Norge. �
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«Nepo» favoritt i  
kandidatturneringen

Nesten 400 dager etter at den startet, 
avslutter verdenssjakkforbundet, FIDE, 
Kandidatturneringen.

En rundspørring viser at russiske Jan 
Nepomnjasjtsjij er favoritten til å møte Magnus 
Carlsen til dyst i VM-matchen i høst.

stoppet av koroNa

Vinneren av kandidatturneringen får spille VM-
match mot den sittende verdensmesteren. Derfor 
blir det alltid mye ståhei rundt denne turneringen. 
Grunnet koronasituasjonen ble det ekstra mye 
diskusjoner i forkant av turneringen i fjor. Tejmur 
Radzjabov trakk seg fra turneringen et par uker før 
den skulle starte. 

Radzjabov ble erstattet av førstereserven Maxime 
Vachier-Lagrave, som til alt overmål delte ledelsen 
med Jan Nepomnjasjtsjij da turneringen ble 
stoppet halvveis av koronarelaterte årsaker. 

Fortsetter i ekateriNburg

Turneringen fortsetter nå der den slapp: Fra og 
med runde 8, i Ekaterinburg i Russland. 

– Jeg tror alternativene var verre. FIDE kunne 
ikke bare ha endret betingelsene i etterkant og 
sagt at det nå ble stikkamp mellom MVL og 
Nepo. Det hadde også vært verre å starte på 
nytt og bare kansellere resultatene fra i fjor. I 
etterpåklokskapens lys burde ikke turneringen 
vært startet i fjor, eller de skulle ha spilt den som 

 Nepomnjasjtsjij og Vachier-Lagrave leder halvspilt kandidatturnering     Foto: Maria Emelianova / FIDE
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nr spiller mvl nepo caru wang giri gris ding alek p kv1 kv2 kv3

1 Maxime Vachier-Lagrave 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4,5 1 2 15,25

2 Jan Nepomnjasjtsjij 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 4,5 0 3 14,25

3 Fabiano Caruana ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 3,5 1,5 1 12,25

4 Wang Hao ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 3,5 1,5 1 11,25

4 Anish Giri ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 3,5 1,5 1 11,25

6 Aleksandr Grisjtsjuk ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3,5 1,5 0 12,25

7 Ding Liren 0 0 1 0 ½ ½ ½ 2,5 0,5 1 8,25

8 Kirill Aleksejenko ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 2,5 0,5 0 9,25

Loddtrekning kan avgjøre!
Det skal riktignok mye til for at 
kandidatturneringen avgjøres med 
loddtrekning. 

Hvis spillerne står likt på poeng er det 
innbyrdes oppgjør blant alle spillerne på 
samme poengsum som gjelder (kv1). Står det 
likt her, er det antall seire som gjelder (kv2). 
Og står det fortsatt likt etter både første og 

annenkvalitet, avgjøres det av Sonnenborn-
Berger-systemet (kv3). 

Dersom det står likt i kampen 
om førsteplassen etter alle tre 
kvalitetsberegninger, vil det spilles stikkamp 
mellom to spillere. Er det likt mellom kun 
to spillere, spilles stikkampen mellom disse 
to. Er det likt mellom tre eller flere spillere, 
trekkes det lodd hvilke to spillere som spiller 
stikkamp.

en hybrid-turnering, for å være sikret å avslutte, 
mener Sheila Stanford.

NRK-ekspert Torstein Bae er enig med Stanford

– Hvis dette nå går av stabelen med alle åtte til 
start - og man også kommer i mål uten smitte 
- synes jeg det er godt jobba av FIDE. Andre 
løsninger ville gitt mye bråk i sjakkverden. FIDE 
gjorde en tabbe med å starte opp i fjor i en kritisk 
koronasituasjon, men det synes som Dvorkovitsj 
klarer å komme i land, sier han til Norsk 
Sjakkblad.

Også Eurosport-kommentator Jovanka Houska 
mener turneringen aldri burde startet

– Gitt denne store bukken hadde ikke FIDE 
noen andre valg. Koronapandemien tok alle på 
senga, men det er en god løsning at Radjabov 
har fått en plass i den neste kandidatturneringen, 
mener den engelsk-norske IMen.

russisk Favoritt

På de neste sidene kan du se alle sjakkekspertenes 
tips for kandidatturneringen som starter opp 

i andre halvdel av april. 7 av 8 spurte holder 
Nepomnjasjtsjij som knepen favoritt.

– Nepo anser jeg som litt ustabil og han har ikke 
nødvendigvis den formen han hadde sistgang. Jeg 
heier nok på Giri, fordi jeg liker rivaliseringen 
hans med Magnus, men om jeg er realistisk gjetter 
jeg Caruana, sier Maud Rødsmoen, som seerne av 
TV2s sendinger har blitt kjent med i det siste. 

Uansett hvem som vinner kandidatturneringen, 
holder de fleste ekspertene fortsatt Magnus som 
favoritt, om enn knepent.

– Jeg tror Nepo kan sette Magnus på store prøver 
i VM, og jeg tror det vil bli langt jevnere enn folk 
flest vil tro. Jeg tror det vil bli en bølgende og jevn 
match hvor Magnus likevel til slutt går seirende ut, 
før omspillet denne gang, sier GM Kjetil A. Lie.

Kandidatturneringen spilles i Ekaterinburg, 
Russland 18. til 28. april 2021. VM-matchen 
spilles i Dubai, Forente arabiske emirater, fra 24. 
november til 16. desember. Gitt ingen uforutsette 
koronahendelser, selvsagt. �

Kandidatturneringen 2020-2021
Ekaterinburg 18. april til 28. april 2021
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Wgm olga dolzjikova 
laNdslagsspiller og sjakktreNer

1. Det er lett å tenke nå at det blir enten MVL eller 
Nepo, siden ett poengs ledelse er mye i den type 
turneringen. Tror Caruana har gode sjanser, hvis 
han klarer å vinne mot MVL i første runde og 
endre på bildet fra starten. Jeg håper det fortsatt 
blir Nepo, selv om han er minst solid av de tre. 
Det er også en grunn at vi vil ha mest mulig moro 
dersom han spiller mot Magnus. 

2. Jeg tror det er 30% til utfordreren, 50% til Magnus 
og 20% til korona.

gm joNatHaN tisdall,  
tidligere redaktør Norsk sjakkblad

1. Jeg klarer ikke velge en. Vedder på Nepo, men har 
ganske stor tro på Caruana, men det er ikke lett 
å ta igjen ett poengs forsprang med bare 7 runder 
igjen.

2. Tror begge vil være overraskende hard motstand for 
Magnus.

 

im torsteiN bae 
Nrk-ekspert

1. Jeg har større tro på Nepo enn MVL, og Nepo har 
dessuten en hvit mer igjen. Caranua har selvsagt 
en sjanse, Giri også, men ett poeng bak med sju 
partier igjen er en god del. Får derfor gå for Nepo.

2. Holder Magnus som favoritt 60-40.

Wim sHeila staNFord 
laNdslagsspiller og Nrk-ekspert

1. Jeg tror ikke MVL klarer å heve nivået tilstrekkelig 
etter det han har vist i de seneste turneringene. 
I fjor hadde han i tillegg lave skuldre og null 
forventning på seg. Det står mellom Nepo, 
Caruana og Giri, tenker jeg. Det kan godt bli 
Caruana, selv om ett poeng på syv runder er mye å 
ta igjen. Siden også Giri ligger ett poeng etter, og vi 
har sett en aggressiv Nepo som var tett på å vinne 
MC Invitational, så sier jeg at vinneren blir Nepo 
som har spilt seg varm. 

2. Magnus er favoritt. Han har tidvis vist svakheter 
både taktisk og psykologisk i nett-turneringene det 
siste året. Men det er noe annet å spille langsjakk 
med en motstander fysisk på andre siden av brettet, 
og han har mer erfaring fra å spille under et slikt 
press som en VM-kamp medfører, uansett hvem 
han møter. 

Hva tror ekspertene?
Vi har stilt 8 sjakkmestere og eksperter  
til veggs om kandidat-turneringen: 

1) Hvem vinner kandidatturneringen i år? 
2) Hva tror du om hans sjanser mot Magnus ?
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im jovaNka Houska 
eurosports sjakkekspert

1. Det er vanskelig fordi det er en helt annen 
turnering nå. Skulle jeg bare dømt ut fra form, ville 
jeg sagt Giri, han har spilt imponerende sjakk i det 
siste. Ett poengs ledelse er likevel mye, så jeg velger 
Nepomnjasjtsjij som favoritt

2. Nepomnjasjtsjij har en farlig, aggresiv spillestil som 
er vanskelig å håndtere for de fleste spillere. Jeg tror 
at en Magnus som er i form vil kunne nøytralisere 
Nepos dynamiske spillestil og kontrollere partiene. 
Jeg vil sette oddsen på 65-35 i fordel Magnus. 

WFm maud rødsmoeN 
tv2s sjakkekspert

1. For meg står det mellom Caruana og Giri. Jeg 
synes vi har sett noen svakhetstegn fra MVL de 
siste månedene, og med 7 runder igjen bør det 
være nok muligheter for at mine favoritter tar han 
igjen, selv om de for øyeblikket er helpoenget bak. 
Nepo anser jeg som litt ustabil og han har ikke 
nødvendigvis den formen han hadde sist gang. Jeg 
heier nok på Giri, fordi jeg liker rivaliseringen hans 
med Magnus, men om jeg er realistisk gjetter jeg 
Caruana.

2. Forrige duell var så jevn som det gikk an, men 
jeg føler at Magnus har hatt en dårligere periode 
i forkant av dette VM-et sammenliknet med den 
forrige. Jeg tror ikke det blir 12 remiser igjen, men 
at det likevel blir veldig jevnt. Til slutt tror jeg 
Magnus vinner, for VM er det største som finnes 
i sjakken og jeg tror han er svært motivert for å 
beholde den tittelen!

gm kjetil a. lie 
sjakktreNer og Norgesmester

1. Jeg tror Nepo vil vinne kandidatturneringen i år. 
Jeg tror han har et apparat rundt seg som nå har 
satt inn alle kluter på å få ham opp og fram, og 
dette kombinert med hans enorme potensial tror 
jeg blir avgjørende. Om de hadde startet likt hadde 
jeg tippet Caruana, men jeg tror et poeng er for 
mye å ta igjen. MVL tror jeg vil bli avkledd fordi 
han er for gjennomskuelig, og om han starter å 
endre sine åpninger er han ikke allsidig nok, føler 
jeg.

2. Jeg tror Nepo kan sette Magnus på store prøver i 
VM, og jeg tror det vil bli langt jevnere enn folk 
flest vil tro. Igjen med bakgrunn i Nepos apparat 
og talent. Jeg tror han vil sette Magnus på større 
prøver enn Karjakin. I matchen mot Karjakin var 
Magnus stort sett i førersetet i de fleste partier, det 
tror jeg ikke blir tilfellet om Nepo er motstander. 
Jeg tror det vil bli en bølgende og jevn match 
hvor Magnus likevel til slutt går seirende ut, før 
omspillet denne gang.

gm torbjørN riNgdal HaNseN 
sjakktreNer og tidligere magNus-treNer

1. Nepomnjasjtsjij.
2. 60-40 i favør Magnus. Nepomnjasjtsjij har en 

ganske god historie mot Carlsen, så dette er ikke en 
enkel motstander for verdensmesteren.
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Ingen norsk parademarsj  
i Tata Steel 2021
Magnus Carlsen har vunnet sjakkens Wimbledon 
7 ganger, mer enn noen annen sjakkspiller. I år ble 
en ung nederlender for sterk. To faktisk.

Anish Giri (26) og Jorden Van Foreest (21) delte 
førsteplassen og måtte ut i omspill. Her viste Van 
Foreest seg sterkest, og vant sin første superturne-
ring. 

HalvNorsk seier

Den 83. utgaven av Tata Steel ble altså vunnet av 
Van Foreest, og han støttet seg til norske Johan-
Sebastian Christiansen

– Jeg har vel vært hans sekundant siden 2018, 
da han spilte i B-gruppa. Både i 2019 og 2020 var 
jeg nede i Nederland fysisk, mens i år ble det jo 
selvsagt annerledes, sier Christiansen. 

Sekundanten «prepper» åpninger, jobber med 
å finne spesifikke våpner i turneringene og lyktes 
godt med det under turneringen, som vi også ser 
på neste side, hvor Christiansen kommenterer 
partiet mot Aryan Tari. 

– Det er veldig gøy å være sekundant, spesielt 
med Jorden. Vi har en ganske lik spillestil, den er 
aggressiv, og vi liker gode, lange åpningsvarianter. 
Dessuten er Tata Steel spesielt morsomt å 
sekundere i. Å preppe mot de beste i verden er 
veldig morsomt og ikke minst lærerik. Dessuten 
sitter jo jeg selv også igjen med gode prepper, 
påpeker han. 

slo sveNskeN

Magnus Carlsen gjorde en, for han, noe skuf-
fende prestasjon med 6. plass og 7,5 poeng på de 
13 rundene, mens Aryan Tari overbeviste med en 
solid 8. plass og 6 poeng. Begge de norske kom 
over svenske Nils Grandelius' 9. plass. 

Tata Steel

Van Foreest vant 
– Carlsen på 6. plass

Foto: Jurriaan Hoefsmit - Tata Steel Chess Tournament 2021
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K  Aryan Tari (2625) 
k  Jorden Van Foreest (2671)
Tata Steel Chess 83 
Runde 7, 23. januar 2021 
Kommentarer: Johan-Sebastian Christiansen

Duellen mellom «1999-kullet». Jorden hadde en 
såpass bra start i turneringen at her skulle han gå 
for seier koste hva det koste vil sa han til meg før 
partiet. Han var veldig optimistisk før partiet.

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 Ingen berlin fra Ned-
erlenderen! (3...Sf6 er Berlin-forsvaret)

4.La4 Lc5!? 

XABCDEFGHY

8r+lwqk+ntr(

7+pzpp+pzpp'

6p+n+-+-+&

5+-vl-zp-+-%

4L+-+P+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Allerede her velger Jorden å gå for et høyst uvanlig 
trekk. Denne varianten var hovedpreppen til 
Jorden mot de som kom til å gå spansk mot han. 
Det er ikke spilt av noen i verdenseliten før og er 
derfor et meget spennende alternativ. Definitivt 
et overraskende trekk for Aryan. Ideen er å sende 
springeren til e7 og deretter til g6, istedenfor det 
mer normale Sf6.

5.0–0 (5.c3 Vil transponere.)

5...Sge7 6.c3 La7 7.d4 Sg6 dekker opp om e5.

8.Lg5 Interessant trekk fra Aryan. Framtvinger 
f6, som kan være en svakhet i det lange løp. Aryan 
kunne spilt 8.Lxc6 dxc6 9.Sxe5 (eventuelt 9.dxe5 
Dxd1 10.Txd1 Lg4 og hvit står litt bedre) 9...
Sxe5 10.dxe5 De7 Får svart tatt tilbake på e5 
så har svart utlignet og sitter igjen med et godt 
løperpar. 11.Lf4 g5! 12.Lg3 h5 13.h3 h4 14.Lh2 
g4 15.hxg4 Tg8 Med livsfarlig angrep mot hvits 
konge.

8...f6 9.Le3

X

 

 

ABCDEFGH

8r+lwqk+-tr(

7vlpzpp+-zpp'

6p+n+-zpn+&

5+-+-zp-+-%

4L+-zPP+-+$

3+-zP-vLN+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRN+Q+RmK-!

xabcdefghy

Hvit har god kontroll på d4 bonden, samtidig 
som diagonalen g8–a2 nå er helt åpen. Hvis svart 
ikke rokerer nå, kan et trekk som Lb3 være veldig 
irriterende. Det vil hindre svart i å rokere.

9...0–0 10.d5 Den første «tabben» i partiet. Her 
fant Aryan en konkret plan som virket veldig 
interessant, men computerne likte ikke dette. Nå 
blir det enklere for svart å spille på en konkret plan 
med Sce7 d6 og etterfulgt av f5 med angrep.

10...Sce7 11.Lxa7 Txa7 Dette var nok noe av 
poenget til Aryan. Jorden har nå et litt rart plassert 
tårn på a7, men foreløpig er det intet problem.

GM og Van Foreest-sekundant Johan-
Sebastian Christiansen kommenterer 
partiene til sin nederlandske kompis 
mot de norske spillerne i Tata Steel.   
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12.d6 Det eneste riktige trekket, og definitivt 
planen til Aryan i det han valgte å gå for d5.

12.c4 d6 Her får svart veldig enkelt spill mot hvit 
sin konge.

12...cxd6 13.Dxd6 

XABCDEFGHY

8-+lwq-trk+(

7trp+psn-zpp'

6p+-wQ-zpn+&

5+-+-zp-+-%

4L+-+P+-+$

3+-zP-+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRN+-+RmK-!

xabcdefghy

Sterkt plassert dronning på d6, som også hindrer 
utvikling av Jordens løper på c8.

13...b5 Angriper hvits løper og samtidig gjør klart 
for Lb7 med angrep mot bonden på e4.

14.Lb3+ Kh8 15.a4 Legger nå press ned mot det 
svakt plasserte tårnet på a7. Trussel er nå axb5, 
ettersom det er en binding mot tårnet.

15...Tb7 (15...bxa4 16.Txa4 Dette ødelegger bare 
for bondestrukturen til svart og gjør at hvit får 
enkelt press ned mot den svake bonden på a6.)

16.axb5 Tb6! Et meget godt trekk som kan være 
enkelt å misse. Det meget naturlige axb5 ville ført 
til en trang stilling etter ... Ta6! som ville hindret 
svart i å utvikle seg.

17.Dd1 axb5 Nå kan Jorden komfortablet ta til-
bake på b5 med bonden og gjøre seg klar for Lb7 i 
neste trekk.

18.Sbd2 Lb7 19.c4 

XABCDEFGHY

8-+-wq-tr-mk(

7+l+psn-zpp'

6-tr-+-zpn+&

5+p+-zp-+-%

4-+P+P+-+$

3+L+-+N+-#

2-zP-sN-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Hvits springer står litt passivt på d2, derfor er det 
meget naturlig å prøve å åpne stillingen slik at det 
blir flere felter for springeren.
19...f5! Jorden svarer umiddelbart, og gir ikke hvit 
noen tid til å få ut brikkene hans.
20.Lc2 Prøver å holde ting forsvart, men går sam-
tidig vekk fra forsvaret av c4 bonden. (20.c5 Tbf6 
Nå blir det andre tårnet med i partiet også. Meget 
skummel stilling for hvit.)
20...fxe4 21.Sg5!? 

XABCDEFGHY

8-+-wq-tr-mk(

7+l+psn-zpp'

6-tr-+-+n+&

5+p+-zp-sN-%

4-+P+p+-+$

3+-+-+-+-#

2-zPLsN-zPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Det beste praktiske trekket etter min mening. 
Prøver å vinne tilbake bonden på e4 uten å miste 
noe materiell.
Hvit kunne forsøkt 21.Lxe4 Lxe4 22.Sxe4 bxc4 
men svart er en meget komfortabel bonde over 
med vinnende fordel. Bonden på b2 er også i stor 
fare, samtidig som d5 er en stor trussel. 21.Sxe4 
bxc4 er stor fordel sort.
21...Sf5 22.Sgxe4 Sf4 Nå ser det allerede veldig 
skummelt ut for hvits konge med de to springerne 
pekende mot hvits konge, samtidig som løperen på 
b7 peker nedover og tårnet fra b6 kan svinges over 
til enten g6 eller h6.
23.Sf3 bxc4 24.Sxe5 Sd4! Meget fiffig trekk som 
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truer å slå vekk den viktige forsvarsbrikken på c2 
som holder alt ved like enn så lenge.
25.Te1 (25.Dxd4?? Se2+!)
25...Sxc2 26.Dxc2 Te6 Nå er det veldig mye å 
holde styr på for hvit.
27.Dc3 (27.Sg4 Sd3 Truer både tårnet og fornyer 
trusselen med Lxe4.; 27.Sf3 Sd3 med stor fordel 
til sort; 27.Sxc4 d5 28.Sc5 Tg6 29.Sxb7 (29.Se3 
Sh3+ 30.Kh1 Sxf2+ 31.Kg1 Lc6 Med fortsatt dø-
delig angrep mot hvits konge.) 29...Txg2+ 30.Kf1 
(30.Kh1 Dh4) 30...Tg1+!! 31.Kxg1 Dg5+ 32.Kf1 
Dg2#) 27...De7

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+l+pwq-zpp'

6-+-+r+-+&

5+-+-sN-+-%

4-+p+Nsn-+$

3+-wQ-+-+-#

2-zP-+-zPPzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Nå blir det for mye press i e-linjen. 28.Ta5 d6 Og 
her vinner svart en offiser og partiet.
29.Sg5 Txe5 30.Taxe5 dxe5 31.Txe5 Df6 
32.Dc2 Sd3 

XABCDEFGHY

8-+-+-tr-mk(

7+l+-+-zpp'

6-+-+-wq-+&

5+-+-tR-sN-%

4-+p+-+-+$

3+-+n+-+-#

2-zPQ+-zPPzP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Et meget godt parti fra start til slutt fra årets Tata 
Steel vinner. Han gikk ut med høy selvtillit og spil-
te en meget "risky" åpningsvariant og ble belønnet 
for dette. Det er akkurat slik man vinner partier 
og turneringer på høyt nivå. Man er nødt til å 
ta endel risiko, og denne gangen betalte det seg 
virkelig. Et av de bedre partiene til Jorden i denne 
turneringen.
0–1

K  Jorden Van Foreest (2671) 
k  Magnus Carlsen (2862)
Tata Steel Chess 83 
Runde 4, 19. januar 2021 
Kommentarer: Johan-Sebastian Christiansen

1.e4 e5 I fjor var «vi» også hvit mot verdens-
mesteren. Da var jeg nede i Nederland og var 
sekundanten til Jorden. Magnus spilte konstant 
siciliansk og som regel sveshnikov varianten. Vi 
hadde meget god score med vårt turneringsvåpen 
mot siciliansk, nemlig alapin og det var første 
gangen på lenge Magnus startet med 1.e5. Der 
fikk vi inn en meget lang og pen prepp hvor 
Jorden presset lenge, men verdensmesteren holdt 
unna til remis. Denne gangen velger også Magnus 
å gå for 1.e5

2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Spansk åpning. (3.Lc4 Dette var 
preppen vår i fjor.)

3...a6 4.La4 Sf6 5.0–0 b5 6.Lb3 Lb7 7.d3 
XABCDEFGHY

8r+-wqkvl-tr(

7+lzpp+pzpp'

6p+n+-sn-+&

5+p+-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+L+P+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQ+RmK-!

xabcdefghy

Ikke den vanligste varianten i spansk, men er blitt 
spilt tusenvis av ganger. Jeg er ingen ekspert på 
spansk åpning, så har ikke altfor mye kunnskap om 
forskjellene på alle disse variantene. Men jeg hadde 
diskutert med Jorden før dette partiet om hva han 
hadde tenkt til å gå for. Han virket veldig usikker, et-
tersom det er veldig vanskelig å vinne en prepp mot 
Magnus. Da han fortalte meg at han skulle gå for 
spansk og egentlig ikke hadde noen spesiell prepp, så 
ble jeg litt skuffet. Dette er ikke åpningen du skal gå 
for mot Magnus, tenkte jeg. Her spiller han nok noe 
uvanlig og så blir det mann mot mann fortalte jeg til 
Jorden, samtidig som jeg kom med noen andre åp-
ningstips. Dessverre var ikke jeg fysisk på plass i år og 
hadde dermed ingen spesielle analyser, så han valgte 
å gå for det han hadde planlagt, og jeg ble raskt redd 
da jeg så han begynte å tenke ganske tidlig i partiet.
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7...Le7 8.Sc3 En mer moderne måte å spille 
spansk på. Normalt sett ønsker hvit å ta kontroll 
i sentrum med framstøtet c3 etterfulgt av d4, og 
gjerne sende springeren fra b1 over til d2 og senere 
f1 og g3. (8.c3 0–0 9.Sbd2 d6 10.Te1 h6 11.Sf1 
Te8 12.d4 Lf8 13.Sg3 Drømmescenario for hvit.)
8...0–0 9.a3 Hindrer trekk som Sa5 som vinner 
løperparet.
9...Sd4!? Ofrer en bonde, men mener altså at svart 
vil ha mer enn nok kompensasjon for bonden.
10.Sxd4 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+lzppvlpzpp'

6p+-+-sn-+&

5+p+-zp-+-%

4-+-sNP+-+$

3zPLsNP+-+-#

2-zPP+-zPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Trekket 10.Sxe5 var nok mindre attraktivt pga 
10...Sxb3 11.cxb3 d5 Svart åpner stillingen og 
med hans sterke løperpar kan det fort bli veldig ek-
kelt for hvit. I tillegg har han en veldig svak bonde 
på b3. Et alternativ var 10.La2 Også en meget 
solid løsning. Spilt mellom Caruana og Magnus i 
2016, et parti Magnus vant.
10...exd4 11.Se2 c5 Får svart spilt d5 så står han 
veldig godt. Både åpner opp stillingen for løperen 
på b7 men får også god kontroll over sentrum.
12.Lg5?!

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+l+pvlpzpp'

6p+-+-sn-+&

5+pzp-+-vL-%

4-+-zpP+-+$

3zPL+P+-+-#

2-zPP+NzPPzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Et typisk «redsel-trekk». Hvit så tydeligvis ingen 
god måte å hindre d5 på, så derfor finner han en 
variant hvor alt byttes av og han skal krige for 
remis resten av partiet.

12...d5 13.Lxf6 Lxf6 14.Lxd5 Lxd5 15.exd5 
Dxd5 Massebytting som var forsert. Nå står svart 
ørlite bedre og hvit må bare holde seg gjennom 
stormen. Og de som har sett Magnus sine partier, 
vet at det ikke er veldig lett.
16.Sg3 c4 Ingen tid å miste for verdensmesteren. 
Bryter opp stillingen før hvit rekker å konsolidere.
17.Te1 Tae8 Lar ikke hvit ha kontroll over e-linja.
18.a4 Prøver å bytte av så mange bønder som 
mulig for å gjøre det enklest mulig for seg. God 
strategi!
18...Txe1+ 19.Dxe1 cxd3 20.cxd3 

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+-+pzpp'

6p+-+-vl-+&

5+p+q+-+-%

4P+-zp-+-+$

3+-+P+-sN-#

2-zP-+-zPPzP"

1tR-+-wQ-mK-!

xabcdefghy

En del bytter her nå, men hvit sitter igjen med en 
svak bonde på b2 og en svak bonde på d3, mens 
svart har en svak bonde på a6. Liten skvisefordel 
for svart framdeles.
20...bxa4 21.Dd1 Ønsker å ta tilbake på a4 med 
dronningen og få den mer aktivt plassert. Godt valg av 
Jorden. Ikke noe hastverk med å vinne den bonden helt 
enda. Alternativet med 21.Txa4 Db5 22.Dd1 Tc8 gjør at 
svart har god kontroll over brettet, og hvit har ingen gode 
aktive planer. F.eks. 23.Se4?? Dxa4 24.Dxa4 Tc1+.
21...Db5 22.Se4 Le7 Nå er f5 ideer også i luften 
for å plage den godt plasserte springeren på e4.
23.Dc2 Holder alt under kontroll.
23...Tb8 24.Txa4 Dxb2 25.Dxb2 Txb2

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-vlpzpp'

6p+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4R+-zpN+-+$

3+-+P+-+-#

2-tr-+-zPPzP"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy
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Magnus vinner en bonde, men har fortsatt en 
veldig svak bonde på a6, som er veldig vanskelig å 
dekke, samtidig som bonden på d4 henger
26.g4! I sluttspillet er det lurt å ta så mye terreng 
som mulig, og med g4 hindrer han i tillegg f5.
26...Tb6! Bestemmer seg for å holde på den 
skumleste bonden av de to.
27.Txd4 Kf8 28.Td7 Tårnet ønsker alltid å være 
BAK fribonden i sluttspill.
28...Tg6 29.Kf1 Alternativet 29.h3 fungerer ikke 
på grunn av 29...f5
29...Txg4 Dette var nok kalkulert fra Jorden sin 
side, og mener bestemt at den bonden ikke betyr 
så altfor mye og at han vil kunne holde dette til 
remis.
30.Ta7 f5 31.Sg3 g6 32.Txa6 Th4 33.Kg2 Td4 

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7+-+-vl-+p'

6R+-+-+p+&

5+-+-+p+-%

4-+-tr-+-+$

3+-+P+-sN-#

2-+-+-zPKzP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Vinner nå bonden på d3, men det er fortsatt ikke 
nok for seier hvis hvit fortsetter å forsvare seg bra.
34.Se2 Txd3 35.Sg1! Kjempesterk ide fra Ned-
erlenderen. Sender springeren rundt til g1 for å 
få den til det meget sentrale feltet f3, som dekker 
mange viktige felt i e5 og g5.
35...Td7 36.Sf3 Kg7 37.h3 Lf6 38.Kg3 Tb7 
39.Kg2 Te7 40.Ta5 Tc7 41.Td5 Ta7 42.Tb5 Le7 
43.Sd4 Td7 44.Sf3 Td6 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-vl-mkp'

6-+-tr-+p+&

5+R+-+p+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+N+P#

2-+-+-zPK+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Mye fram og tilbake. Jorden har funnet en god 
forsvarsmekanisme, mens Magnus prøver å finne 
en måte å bryte gjennom på.

45.Tb7 Kf6 46.Ta7 h6 Der kom det første «fram-
steget»

47.Sh4 Ld8 48.Th7 Td2 Prøver et siste forsøk 
med lb6 som en skummel trussel. Men Jorden 
holder hodet kaldt og finner igjen den beste for-
svarsmetoden.

49.Txh6 Kg7 Alternativene 49...Kg5 50.Sf3+ 
Kxh6 51.Sxd2 eller 49...Lb6 50.Txg6+ Kf7 
51.Txb6 er absolutt ikke å trakte etter

50.Txg6+ Kh7 51.Sf3! Txf2+ 52.Kxf2 Kxg6 
53.Kg2 Kh5 54.Sd4 f4 55.Se6 Lg5 56.Sxg5 
Kxg5 57.Kf3 Kh4 58.Kxf4 Kxh3

XABCDEFGHY
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Etter en meget tam åpning fra Jorden, så forsvarte 
han seg vidunderlig fra start til slutt mot en meget 
sulten verdensmester. Det står det stor respekt av. 
Vi har sett utallige ganger hvordan Magnus presser 
og presser på helt til motstanderen til slutt kol-
lapser. Denne gangen var ikke det nok og partiet 
endte med remis. 
Et godt resultat fra Jorden som viste ekstrem styrke 
ved å holde et slikt vanskelig parti mot Magnus. 
Utrolig flott hvordan han ofret en bonde for å være 
aktiv nok og hindre at svart får noen framskritt.
Likte spesielt manøveren med Se2–g1–f3. Dette 
viste klasse! En meget meget fortjent Tata Steel 
turneringsseier.
½–½

�
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Foto: Lennart Ootes

Namaste-hilsenen ble  
hverdagen i Norway Chess i fjor. 

Det blir det også i år.

 
Norway Chess er  
tilbake i år igjen! 
 – men flyttes til etter sommeren
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Håndhilsingen før partiene er noe helt spesielt 
for sjakken, og felles for spillere på alle nivåer. 
Men med smittevern i høysetet, ble det annerledes 
åpning av partiene i den første toppturneringen 
etter at koronapandemien startet i fjor.

– Vi var mye strengere på smittevern enn 
myndighetene krevde, men det var også viktig, 
forteller prosjektleder Benedicte Westre Skog, før 
hun betrygger oss med at det blir Norway Chess i 
år også. 

kaNskje kommer kaNdidateN?
Hele feltet i Norway Chess var klart. Arrangørene 

var klare. Bilene var klare. Begge spillerne som 
ledet kandidatturneringen, Maxime Vachier-
Lagrave og Jan Nepomnjasjtsjij, var klare. Men 
så kom kontrabaskjeden rett før påske. Norway 
Chess er utsatt til etter sommeren. 

– Vi så at dette ble helt umulig. Vi var praktisk 
talt klare, men vi får jo ikke spillerne inn i landet. 
Grensene er i praksis stengt fram til midten av 
mai, så selv om vi hadde fått spillerne inn i landet, 
ville de ikke vært ferdig med karantene i tide, 
forklarer Westre Skog.

Norway Chess 2021
7. til 18. september 2021

1 GM  Magnus Carlsen, Norge 2847

2 GM  Aryan Tari, Norge 2639

3 ... .

4 ... .

5 ... .

6 ... .

7 ... .

8 ... .

9 ... .

10 ... .

Benedicte Westre Skog er prosjektleder 
i Norway Chess. Norsk Sjakkblad 
har tatt en prat med teamet bak 
superturneringen for å snakke om 
smittevern og årets turnering
     

Foto: Lennart Ootes
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Turneringen er nå flyttet fra mai til september, 
og det vil muligens lette smittevernstrykket, men 
samtidig gir det noen andre utfordringer.

– Vi visste ikke om dette da vi fant nye datoer 
for vår turnering, men nå kolliderer vi med 
Sinquefields fischersjakkturnering. Det fører til 
at noen av toppspillerne vil være forhindret fra å 
delta. Samtidig trenger spillerne, kanskje mer enn 
noensinne, langsjakktrening, påpeker hun. 

Magnus Carlsen og Aryan 
Tari er klare i det bladet går 
i trykken, men allerede før 
det havner i postkassa, kan 
nye navn ha kommet til 
turneringen. 

– Vi håper jo, kanskje, 
kanskje, kanskje, at dette blir et siste møte mellom 
VM-kandidaten og verdensmesteren, før VM-
matchen i høst, smiler Benedicte.

Norges juniorverdensmester Aryan Tari fikk altså 
plass i år også. 

– I noen år hadde vi jo dette wildcardet, for den 
tiende spilleren i turneringen, sier hun.

Da hadde Norway Chess blant annet 
kvalifiseringsturnering på Karl Johan med Magnus 
Carlsen som programleder, og på Fagernes med 
nordiske håp og kvinneverdensmester Hou Yifan. 

– Samtidig er vi opptatt av å bygge opp sjakken, 
spesielt norsk sjakk, og mener det er viktig å gi de 
norske talentene mulighet til å delta i denne typen 

turneringer for erfaringens 
skyld. Vi vil også gi dem 
muligheten til å kjempe 
om pengepremiene, så de 
har mulighet til å satse 
på denne flotte sporten, 
forteller Benedicte. 

maNge Nye år

Nylig ble det kjent at TV 2 har skrevet en ny, 
langsiktig avtale med Norway Chess-teamet

– Det er veldig bra. TV 2 er virkelig med å bygge 
opp sjakken. De sender enormt mye sjakk, men 

Vi er opptatt av å 
bygge opp sjakken, og 

spesielt norsk sjakk

 Tv2 og Norway Chess har samarbeidet siden 2014. Her er gründer Kjell Madland i studio 
 flankert av (fra venstre) Fin Gnatt, Jon Ludvig Hammer og Espen Lie.    Foto: Lennart Ootes
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Norway Chess er jo spydspissen i deres satsing, 
smiler Westre Skog.

TV 2 har opplevd en stadig økende interesse 
i sjakken, og tall fra både NRK og TV 2 viser 
at sjakk er den sporten med desidert høyest 
kvinneandel blant seerne. Samtidig viser også de 
store turneringene i sjakken solide seertall uansett 
sport.

– Vi har hatt et partnerskap med TV 2 siden 
2014, og for oss har det vært veldig viktig å ha en 
kommersiell mediepartner med så lenge. De fleste 
kommer ikke fysisk for å se turneringen i salen, 
de fleste ser i jo sendingen fra sofaen, og da er det 
viktig at vi kan lage et godt produkt. 

Norway Chess har vært kreative og innovative 
med nye idéer og prøvd flere forskjellige konsepter, 
den mest kjente innovasjonen er kanskje 
skrifteboksen. Her kan spillerne som ikke er i 
trekket gå inn et rom med kamera og mikrofon, 
og fortelle hva de måtte ønske; hva de spiste til 
frokost, hvordan de har det, og ikke minst hvordan 
det går i partiet. 

– Det er veldig moro, og vi håper at 
skrifteboksen kan brukes enda mer. Dessuten er 

TV 2 alltid med når vi har nye idéer, og når vi nå 
har skrevet en avtale fram til 2026 gir det også en 
trygghet for å satse.

– Så da blir det Norway Chess i fem år til?

– Det må jo det, kommer det kontant fra 
Benedicte

skal ikke stresse spillerNe

Det er ofte nye regler å forholde seg til i Norway 
Chess. I 2015 tapte Magnus Carlsen på tid 
mot tidligere verdensmester Veselin Topalov, da 
Magnus trodde han fikk ekstra tid etter 60 trekk, 
noe han ikke gjorde. 

– Det er viktig at vi ikke stresser spillerne for 
mye med nye tiltak også, som skrifteboks, nye 
tidskontroller og poengsystemer. De må være 
komfortable også når de spiller. Vi tenker selvsagt 
på andre ting, som kanskje kommer etter hvert, 
men i år blir det ikke noe nytt, bekrefter Westre 
Skog.

Pulsbelter, som har blitt brukt i noen turneringer, 
blir det dermed ikke i år. Gjennom årene har det 
kanskje vært aller størst variasjon i tidskontrollen.
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– Utgangspunktet vårt var jo at det var veldig 
viktig å kommersialisere sjakken ved å skape et 
produkt som på den ene siden respekterer sjakken, 
sporten og dens tradisjoner, som på den andre 
siden er optimalisert for TV og kommersialisering, 
sier Kjell Madland, gründer og styreleder av 
Norway Chess.

For et tiår siden undret han seg over hvorfor 
det ikke var en superturnering i Norge, Magnus 
Carlsens hjemland. Høsten 2011 arrangerte 
han en simultansjakk med Magnus Carlsen i 
Ålgård, og idéen var født. I 2013 så den første 
superturneringen på norsk jord dagens lys.

kommersialiseriNg av sjakkeN

– Arrangøren har gjort en kjempejobb med 
å kommersialisere turneringen, på en måte vi 
nok ikke er vant til i sjakkmiljøet, sa Jon Ludvig 
Hammer til sjakkbladet etter deltakelsen i den 
første utgaven av Norway 
Chess i 2013. 

Dette har åpenbart 
vært viktig for Norway 
Chess. For å åpne 
sponsormarkedet har de 
spilt i hele Stavanger-
regionen, de har egne 
sjakkbiler og planlegger 
turneringen ned i minste 
detalj.

– Vi har brukt enormt 
mye tid på dette, snakket med sjakkfolk både 
nasjonalt og internasjonalt. Tidskontrollen 
er alfa og omega. For at en TV-kanal skal ha 
forutsigbarhet, er det viktig at de vet om de 
skal sende i 3,5 eller i 7-8 timer. Med den 
tradisjonelle tidskontrollen har man ikke hatt den 
forutsigbarheten. Dette kunne vi jo ikke gjøre 
fra starten, men vi har utvikla dette litt og litt, 
forklarer gründeren.

Siden 2013 har det vært 4 forskjellige 
tidskontroller i turneringen, men de to siste årene 
har det vært en ekstremvariant. 2 timer på hele 
partiet, etter 40 trekk får man 10 sekunder per 
trekk i tillegg. 

– Det vi har gjort med tenketiden er 

revolusjonerende: Mindre tenketid, og ved remis 
spilles det armageddon. Det har paradoksalt nok 
gått fra at folk gremmer seg over nok en remis, 
til at de håper på en remis, fordi da blir det 
armageddon, smiler Madland.

– Og etter at vi innførte disse reglene har også 
TV 2 doblet seertallene sine, skyter Benedicte inn.

Norway Chess har fått både ris og ros for denne 
spreke tidskontrollen, men mener ett argument 
overskygger veldig mye: Med denne tidskontrollen 
har TV 2 nemlig begynt å følge de andre partiene 
mer, med forhåpninger om armageddon.

– Dette er både kjekt og viktig, fordi det gir TV 
2 mer interessante muligheter i sendetiden, og det 
er enormt viktig for å bygge både profiler i sjakken 
og sjakken som sport, mener Madland.

Dermed er det samme system som møter oss i 
årets turnering: Muligheter for ekstrem tidsnød 

og ved remis blir det 
armageddon.

smitteverN i 
superturNeriNger

I fjor fikk Norway 
Chess-teamet også et 
eget luftrensingssystem 
som ble benyttet i 
spillelokalet, i TV 
2-studio og på spillernes 
rom. Dette systemet 
drepte virus og bidro til 

en smittesikker situasjon.

– Vi var mye strengere på smittevern enn 
myndighetene krevde, men det viktigste var likevel 
å få alle spillerne med på dette, og at de godtok alt 
som måtte gjøres, påpeker Benedicte.

Det synlige for seerne var at spillerne utførte 
namaste-hilsen. Det var en av de mindre 
forsakelsene. 

– Spillerne måtte holde seg vekk fra andre 
folk enn sin manager eller sekundant, holde seg 
på rommene sine og kun gå tur alene, og de 
måtte komme i god tid før turneringen og sitte i 
karantene hos oss, forteller hun.

For å unngå at spillerne fikk brakkesyke i 

Det har paradoksalt 
nok gått fra at folk 

gremmer seg over nok 
en remis, til at de håper 

på en remis, fordi da 
blir det armageddon
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karantene, kom teamet hver dag med en goodiebag 
som inneholdt alt fra rubiks kube og puslespill til 
mat, drikke og snacks. Flere ytret at både Magnus 
og Aryan, som norske spillere, hadde en fordel ved 
at de slapp denne perioden.

– Aryan kom jo selv fra utlandet, og Magnus var 
i praksis i karantene han også. Noen av spillerne 
hadde det faktisk friere i karantene i Stavanger enn 
i hjemlandet. Selv om det er forskjell på de som 
måtte sitte i karantene og de som valgte det. Og 
under selve turneringer måtte alle følge samme 
regime, påpeker Westre Skog.

Også i år vil Norway Chess samarbeide 
med et helsefaglig toppteam, egne leger, 
kommuneoverlegen, smittevernssjef og 
Forusakutten, et privat sykehus i Stavanger. 

tiårsjubileum i 2022
Det er kanskje for tidlig å tenke veldig mye om 

2022, men håpet om et koronafritt Norge, byr 
også på store vyer fra Norway Chess-teamet.

– Vi har jo allerede tenkt litt om tiårsjubileet, 

smiler Benedicte. 

De letter på sløret om at de ønsker å gjøre 
Norway Chess til en større opplevelse, mer 
som en festival. I alle år har de hatt en nasjonal 
skolesjakkturnering, men de vil gjøre mer for 
bredden i norsk sjakk også. 

– Vi har nok ikke vært gode nok til å inkludere 
bredden i norsk sjakk, og har lyst til å lage et 
arrangement som alle kan oppleve. Spesielt ved 
at vi får en stor, åpen turnering som kan bli et 
av høydepunktene for alle i sjakknorge hvert år, 
forteller hun. 

Både i fjor og i år ble den åpne sideturneringen 
til Norway Chess avlyst, men gitt at 
koronapandemien slipper taket, kan Benedicte 
garantere en stor, åpen turnering i 2022.

– Hvis alt blir som vi håper i høst, gir jo 
flyttingen noen muligheter også. Vi har veldig 
lyst til å samle sjakknorge og internasjonale 
sjakkspillere til en åpen turnering i høst, samtidig 
med superturneringen, avslutter hun. �

 Kommsialiseringen er viktig. Her er sjakkbilene til Norway Chess.     Foto: Lennart Ootes
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Sjakken gir Heidi de 
høyeste fjelltoppene og 
de dypeste dalene
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Hun hengte opp et simpelt oppslag på 
oppslagstavla på jobb. 
Det endret livet hennes. 

Hun stråler når hun snakker om vendepunk-
tet, selv om veien dit var lang. 

– Du har mål, du har drømmer, og du har det 
du ikke engang tør å drømme om. Dette er jo 
det, smiler Heidi. 

møbeldesigNereN som sjakker

Er du sjakkinteressert, vet du hvem Heidi Røneid 
(38) er. Med mindre du har bodd under en stein 
de siste 8 årene. Under steinen har du sikkert hatt 
det fint, med sjakkbøkene, brettet og brikkene 
dine. Men du har ikke fått med deg den absurde 
utviklingen sjakk, og spesielt norsk sjakk har hatt, 
siden sjakk ble en TV-sport for alle, og Magnus 
Carlsen ble verdensmester. 

– Jeg hadde en gang et mål om få 2000 i rating. 
Det har jeg ikke klart enda, sukker hun tungt. 

Hun er en av mange som har begynt som 
sjakkspiller som voksen. I 2009 var det egentlig 
ikke så mange ferske, voksne spillere. Det er 

nå, etter 2013 det har eksplodert av voksne 
nybegynnere. Da hun startet var hun den eneste 
ferske spilleren i klubben. 

– Helt fra jeg var liten har jeg egentlig likt 
sjakk, og spilt en del sjakk. Både da jeg gikk på 
folkehøyskole og da jeg studerte møbeldesign i 
Wolverhampton. Jeg pleide å slå de jeg spilte mot 
som ikke spilte andre steder, så da får man jo litt 
mestringsfølelse. Men det ble med det, forteller 
hun. 

Heidi begynte med sjakk fordi samboeren jobbet 
mye, mens hun hadde mye fritid og trengte en 
hobby. Og så ble hun hekta. Sånn skikkelig hekta. 
Hun smiler igjen. 

– Da jeg begynte var det ikke sånn at det var 
mange begynnere i klubben. Det var bare meg, så 
jeg ble knust hele tiden, og tapte alle partiene jeg 
spilte det første halve året. Men det andre halvåret 
vant jeg ett parti
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Jens Petter spiller for Oslo Schakselskap, og er til daglig leder 
for et meglerhus. Han forteller at han spilte litt skolesjakk 
som barn, men først begynte å spille turneringssjakk for tre 
og et halvt år siden. 

- Min første turnering var Landsturneringen i Tønsberg i 
2008. Grunnen til at jeg tok opp sjakken igjen er at begge 
mine barn (Maud og Ulrik) er aktive sjakkspillere, sier Jens 
Petter. - Mitt beste resultat er en 3. plass i klasse 5 i Lands-
turneringen i 2011.

- Hvor har du sanket de 224 poengene du har tjent 
det siste halve året?

- Det har egentlig vært ganske jevnt fordelt over de ulike 
turneringene jeg spilte i løpet av 2011, San Sebastian Open, 
Landsturneringen, Wien Open og endelig klubbmesterskapet 
i OSS i høst.

- Er det hard trening som ligger bak fremgangen?

- Den viktigste grunnen er nok at jeg fikk spille flere turne-
ringer i 2011. Dessverre har jeg lite tid til trening slik at jeg 
først og fremst lærer gjennom de partiene jeg spiller.

- Hva er dine sjakkplaner i tiden som 
kommer?

- Jeg regner med å spille i San Sebastian Open i 
påsken og Landsturneringen i sommer. Utover 
det kanskje Barcelona i august. Spania er bra, 
med en kombinasjon av sjakk, fotball, god mat 
og god stemning.

- Hva er dine ambisjoner?

- Jeg er veldig glad for å ha tatt steget ut av klasse 
5 og håper å greie meg bra i klasse 4 i Landstur-
neringen til sommeren. Utover det får jeg se hvor 
bratt læringskurven blir. Jeg er nok mest opptatt 
av å spille sammen med barna og prøve å bli litt 
bedre for hver turnering.                
     (SB)

Disse voksne har gått opp mest det siste 
halve året:

(Ny rating, gammel rating, fremgang)
1. Jens Petter Olsen, OSS   1187 963 224
2. Amir Iranmanesh, Tønsberg 1109 931 178
3. Odd-Einar Ingebretsen, Holmestrand 1138 961 177
4. Heidi Røneid, Stjernen   1358 1184 174
5. Brede Alex. Kvisvik, Kristiansund 2316 2161 155
6. Ketil Drevvatn, Mosjøen   1443 1295 148
7. Lars Ivar Bratsberg, Kristiansand 1368 1222 146
8. Steinar Simonsen, Follo   1414 1280 134
9. Arild Thøgersen, Fredriksstad 1429 1295 134
10. Eirik Hvidsten, Trondheim  1333 1223 110

Ratingvinneren
Jens Petter Olsen (50) har gått opp hele 224 ratingpoeng det siste halve året, og 
er med det den voksne spilleren som har tjent mest rating siden juni.

Faksimile fra Sjakkbladet nr 1/2012
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Voksne med størst framgang siste halvår

(Ny rating; gammel rating; fremgang)
1. Øyvind Mørkedal, Bergens  1274 1011 +263
2. Aslak Haanshuus, Stjernen  2041 1856 +185
3. Ole Petter Pedersen, Kampen 1403 1226 +177
4. Anita Grønnestad, Bergens  1926 1757 +169
5. Knut Henrik Tallaksen, Stavanger 753 594 +159
6. Heidi Røneid,  Stjernen   1494 1336 +158
7. Tore W. Adamsen, Fredriksstad 1186 1043 +143
8. Øyvind Henriksen, Kongsvinger 1280 1143 +137
9. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 1251 1119 +132
9. Øystein Johnsen, Tønsberg  1893 1761 +132

Ratingvinneren
Øyvind Mørkedal har gått opp utrolige 
263 ratingpoeng det siste halve året - 
det meste i "Ratingvinneren"s historie!

Mørkedal (29) er prosjektøkonom ved Universitetet i Bergen og 
spiller for Bergens Schakklubb. Han har nylig tatt opp sjakken 
igjen etter en lang pause.

- Jeg begynte med sjakk ved at de hadde et sjakktilbud på 
barneskolen jeg gikk på i Molde. Deretter spilte jeg i en del år, 
før jeg sluttet helt med sjakk. Siden tok jeg opp sjakkinteres-
sen i begynnelsen av 2012, og har spilt mye siden da. Jeg har 
ikke noen veldig store meritter foreløpig. Jeg satser på at det 
kommer etter hvert! Jeg har vært mest fornøyd med 5,5 poeng 
i klasse 4 under Landsturneringen. Da fikk jeg 10. plass. El-
lers fikk jeg 2,5 av 5 i klasse B på Hønefoss Grand Prix, jeg var 
egentlig klasse C-spiller.

- Hvor har du sanket de 263 poengene?

- Jeg tok mest rating under Landsturneringen i Sandefjord. I 
tillegg har jeg reist rundt på en del grand prix-turneringer, der 
jeg også har fått litt rating.

- Er det hard trening som har gitt resultater, eller hva 
skyldes fremgangen?

- Jeg jobber en del med sjakk. Jeg har satset 
en del på taktikk og åpningsteori, noe jeg har 
vært for dårlig på. Ellers prøver jeg å være 
med på flest mulig turneringer og få spilt 
mest mulig.

Mørkedal har mye sjakk planlagt framover. 

- Jeg skal være med på Landsturneringen 
på Lillehammer, NM-trening i Oslo, og Oslo 
Chess International. Ellers blir det en del 
lokale turneringer i Bergensområdet og de 
Grand Prix-turneringene jeg får med meg. 
 
- Hva er dine ambisjoner?

- Jeg har ikke satt noe annet mål enn at jeg øn-
sker å fortsette å bli bedre, og gå opp i rating. 

              (SB)

Faksimile fra Sjakkbladet nr 1/2013

Hekta, og Hekta på ratiNg

Når hun sier hun hekta, så mener hun hekta. Går 
og tenker på det hver time, hver dag-hekta. Etter 
halvannet år med sjakken spilte hun så mye at hun 
nesten ble singel.

– Det heter jo sjakkenke for en grunn. Jeg 
kjenner meg sånn igjen i den sjakkvitsen*. Jeg 
spilte klubbmesterskapet til Stjernen, 1911 og 
OSS, i tillegg trente jeg fast med Torbjørn Ringdal 
Hansen hver fredag. Og spilte masse turneringer 
i helgene. Det er kanskje ikke så mye når man er 
barn, men det ble veldig mye når man egentlig er 
voksen og har masse plikter og andre ting å gjøre 
også, ler hun. 

Når Heidi trente og spilte mye, fikk hun også 
gode resultater av treningen. Å starte som voksen 
er  ikke like lett som å få det inn med morsmelka, 
men både rating og sjakkblad ga motviasjon.

– Jeg var veldig hekta på rating. I sjakkbladet 
hadde de en fast spalte med ratingvinnerne, de 
som har gått opp mest i rating det siste halvåret. 
Den lista havna jeg på. To ganger!

Har du spilt en turnering, har du sikkert sett 
Heidi. Hun har en ganske karakteristisk sittestil. 
Tullet inn i et skjerf, som hun gjerne holder opp 
over munnen, mens hun knapt rikker seg fra 
stolen. Men i det siste har hun ikke spilt så mange 
turneringspartier.

– Det er litt sammensatt. Etter at jeg begynte å 
jobbe i sjakkstudio i NRK begynte folk å bli så 
gira på å slå meg. Jeg spiller veldig dårlig under 
press, og nå er det et ekstra press på å gjøre det bra 
på grunn av den jobben jeg gjør. Hvis jeg kunne 
gått i klubb og ingen visste hvem jeg var, hadde 
jeg nok slappet mer av, tror jeg. Her er kanskje 
også ratingtallet en forbannelse. Siden jeg spiller så 
lite, og ikke har så mye tid til trening på grunn av 
jobb, ville jeg mest sannsynlig gått ned i rating. Og 
det ville jeg taklet veldig dårlig. Jeg skulle virkelig 
ønske at jeg ikke brydde meg så mye, da kunne jeg 
nok kost meg mer med sjakken, sier hun. 

* SJAKKVITS
Denne sjakkvitsen skulle Heidi fortelle på 
direkten i sjakkstudio. Det gikk litt som det 
gikk med svensken som har rota seg bort i 
stua: 
To venner møtes på gata. 
– I morgen er det sjakkturnering, skal du være 
med på den?  
– Tja, min kone har sagt at hvis jeg spiller den, 
tar hun barna og går fra meg 
– Oi! Hva gjør du da? 
– 1. e4, som alltid
Se vitsen fortalt av Heidi:  
http://bit.ly/sjakkvits
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møbeldesigNereN som sNakker

Heidi er egentlig møbeldesigner, uten noen 
formell utdannelse innen radio og TV. Veien inn i 
eteren ble til mens hun gikk. 

– Markedet var ikke så bra i Norge for 
møbeldesignere, så jeg fikk en jobb hvor jeg 
lagde arkitektmodeller. De små modellene som 
arkitektene bruker for å vise hvordan et bygg blir 
seende ut. Så jeg var på et verksted fra åtte til fire 
og hørte på radio hele dagen. Da ble RadiOrakel 
og Radio Nova favoritter, fordi det var så lite 
forhåndsprogrammert og gjentakende segmenter. 
Da jeg hørte at de ønsket medarbeidere, søkte jeg 
selvsagt. 

Heidi fikk selvsagt jobben. Bare det å jobbe i 
radio var fantastisk. Samtidig, hver gang Heidi tok 
bussen forbi NRK, kom et sug i magen. Drømmen 
om å jobbe i NRK. Og resten er historie, kunne 
man sagt. Mens det i sjakken ikke er tilfeldigheter, 
alt er åpent og kjent, så var Heidis vei til 

sjakkpanelet i NRK brolagt av tilfeldigheter. 

– Jeg hadde søkt på mange jobber i NRK uten 
å bli innkalt til intervju. Men så var det en som 
satt i et utvalg jeg satt i , som anbefalte meg som 
tilkallingsvikar i Kulturnytt og Dagsnytt Atten. Jeg 
var helt i ekstase da jeg fikk begynne der. Dette var 
i perioden jeg var veldig hekta på sjakk, forteller 
Heidi.

Hva gjør man når man er hekta på sjakk? Prøver 
å fylle ledige dager med mer sjakk. Stjernen, 
1911 og OSS spilte mandag, tirsdag og torsdag. 
Onsdagen var helt ledig, og tilfeldigvis var det 
onsdager det ble spilt bedriftssjakk i Oslo. Så 
Heidi forsøker da å skrape sammen et bedriftslag 
på NRK.

– Jeg hengte opp en lapp på oppslagstavlene rundt 
og på vei til kantina.

«Vil du spille sjakk» akkompagnert av en paint-
tegning av en person som flyttet en brikke. Det 
var alt. 

Heidi til høyre, i NRK-panelet med Torstein Bae og Line Andersen
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bedre eNN lotto-teleFoNeN

Et par uker etter paint-tegningen fikk Heidi en 
telefon fra sporten. 

– Det viste seg at de hadde fått rettigheter til å 
vise sjakk-VM. Så de lurte på om jeg hadde en 
liste over NRK-ansatte som spilte sjakk. Jeg var 
researcher for Dagsnytt 18 på den tiden, og hadde 
så utrolig lyst til å komme med som researcher på 
den produksjonen, så jeg ga dem det jeg hadde, 
smiler Heidi.

Det ble noen møter. Praten gikk. Det er ikke alltid 
man følger med eller får med seg det som sies. 

– Studio, hørte Heidi. 

– Hva sa de nå? De sa ikke at jeg skulle være i 
studio, tenkte hun. 

Det var først da hun stod i kostymeavdelingen og 
prøvde klær at hun virkelig forstod det. 

– Man blir nesten religiøs av sånne ting. Du ser 
filmer og tenker «særlig, ja, det er sannsynlig». Du 
har mål, du har drømmer, og du har det du ikke 
engang tør å drømme om. Dette er jo det, smiler 
Heidi. 

Å sitte i sjakkpanelet har også gitt Heidi 
muligheter i andre sammenhenger, og hun har 

vært med i flere TV-program som Tidsbonanza, 
Hjemmecamp Monsen, podcaster, radioprogram 
og debatter som sjakkekspert, programleder eller 
ordstyrer.

sammeN om tv-sjakkeN

Etter 8 år med sjakksendinger, har det norske folk 
blitt utdannet i sjakk og sjakknivået i befolkningen 
har steget i takt med sendingene.

– Da vi startet i 2013 hadde vi en liste med 100 
spørsmål, som «hvordan flytter man springerne», 
«hvordan sette sjakk matt» og sånne enkle ting. 
Nå har seerne lært så mye, så vi får mer avanserte 
spørsmål, forteller hun. 

På spørsmål om hva som gjør sjakken som TV-
sport så spesiell, må hun ta en liten tenkepause før 
hun svarer. 

– Jeg tror det er flere ting som gjør at sjakk funker 
så bra. Kanskje først og fremst det at vi følger 
sjakken mer sammen med seeren. Seeren ser ikke 
på oss som ser på og kommenterer sjakk, i sjakken 
er vi sammen om det. Uten computeren forsøker 
vi å nøste opp i trekkenes mysterier. Vi får inn 
trekkforslag og kan involvere publikum på en unik 
måte, forklarer Heidi.

Med analysebrettet på skjermen er det lekende lett 
å illustrere hva som skjer hvis man spiller kongen 

Jeg elsker sjakk mer 
enn noe annet, hvorfor 
spiller jeg da mer poker 

og bridge enn sjakk?
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Heidi som primus motor på kvinnekveld i Sjakklubben Stjernen

til d2 eller flytter bonden til h6. Brikken flyttes, 
brettet oppdateres og alle ser hva som skjer – i 
tillegg til piler og markeringer av felter. 

– Hvis man i en fotballsending får spørsmålet «hva 
skjer hvis man sender ti folk i angrep» så kan man 
ikke vise det. Men i sjakken kan vi vise og det gjør 
at den er tilgjengelig på en helt annen måte, tror 
Heidi.

Høye topper, dype daler

– Det er ingen som hoverer i sjakk.

Svaret fra Heidi kommer kontant på hvorfor 
det er lettere å takle tap i sjakk enn i andre spill. 
Gentlemanssporten sjakk har fortsatt noe for seg, 
altså. 

Hun er nemlig dårlig taper. Hun viser det ikke. Så 
kanskje dårlig taper er en dårlig beskrivelse. Hater 
å tape, er en bedre beskrivelse.

– Jeg føler meg mislykket. Mislykket i sjakk, 
mislykket som menneske, mislykket i livet. Når jeg 
taper går jeg helt i kjelleren, sier hun. Men med et 
smil. 

Hun legger ingenting imellom. Men når hun taper 
er det blodig alvor. 

– Det har vært noen kvelder på Stjernen når jeg 
har tapt, at jeg ikke klarer å prate med noen, jeg 
må bare komme meg hjem. For et par år siden 
hadde jeg spilt og tapt langsjakk mot en av mine 
beste sjakkvenner. Han spurte om jeg ville slå følge 
hjem. Jeg er sur, sint og føler meg totalt mislykket 
og vil bare gjemme meg. Hva i all verden svarer 
man da? 

Samtidig smaker seieren så godt at det gjør opp for 
tapene. 

– Den følelsen når du ser et trekk. Eller når 
underbevisstheten din har funnet trekket, men du 
selv ikke helt har funnet det. Når hjertet dunker 
fortere og fortere og du blir varm i kroppen. Den 
følelsen elsker jeg. Det er den beste følelsen i hele 
verden.

spiller mer bridge og poker eNN sjakk

Den beste følelsen i verden. Det er likevel ikke nok 
til at Heidi kun spiller sjakk. Hun spiller ukentlig 
bridge med faren sin, og er også en veldig aktiv 
pokerspiller som har spilt i flere NM.

– Jeg elsker sjakk mer enn noe annet, hvorfor 
spiller jeg da mer poker og bridge enn sjakk?
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Hun stiller spørsmålet retorisk, og tar en pause før 
hun svarer seg selv.

– Jeg tror det er et veldig sammensatt svar. I tillegg 
til frykten for å tape tror jeg det har noe med det 
sosiale å gjøre. I pokermiljøet er det vennegjenger 
som møtes i helgene og spiller og trener og sjansen 
for å spille en turnering øker når alle vennene dine 
skal det. I bridge har du makkeren som spør når 
dere skal spille neste gang. Det er veldig sosialt, 
sier hun. 

Kombinasjonen sjakk og fest er litt vanskelig. 

– I poker-NM er det over tusen spillere som reiser 
til Dublin og bor på samme hotell. Vi sitter ni 
stykker rundt et bord og prater mens vi spiller, 
så det blir en veldig stor happening. I sjakken 
analyserer vi jo partier etter at vi er ferdige, men 
under partiet foregår alt i ens eget hode. Og etter 
at man er ferdig å spille er i alle fall jeg så utslitt at 
jeg bare går på rommet. Poker-NM er litt mer som 
en ukes kafésjakk, sier Heidi.

Heidi har vært en primus motor for kafésjakk-

miljøet i Oslo og arrangerte kafésjakk jevnlig 
med sin trener Torbjørn. Dette har vært store 
sjakkturneringer på restauranter eller barer med 
18-årsgrense, musikk og som oftest noe i glasset. 

– Da har det vært utrolig god stemning. Det gjøres 
veldig mye bra for rekruttering til sjakken, men 
kanskje har vi mer å gå på når det kommer til 
det sosiale for å få flere voksne til å bli i miljøet. 
Jeg tror det at man føler man er en del av en 
vennegjeng vil gjøre at flere blir værende, sier hun. 

– Men har du noen god løsning for dette?

– Barnesjakken virker som om de får til det sosiale 
bra og det virker på meg som om barna får venner 
for livet. Dronningspranget er også et veldig godt 
initiativ, det samme er kafésjakk. Jeg tror mye 
ligger i det å spørre direkte om en klubbvenn skal 
være med, enten på turnering eller en tur på kafé 
for å spille sjakk, i stedet for å legge ut en generell 
forespørsel. Da jeg spilte mange turneringer var 
ofte veien til turneringen forholdsvis ensom, men 
da jeg først hadde kommet fram traff jeg mange 
venner og kjente. 

Heidi på parksjakk med Sjakklubben Stjernen 
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sjakkeN uteN sjakk-tv?
Hva tror Heidi om sjakken uten sjakk på TV, eller 
hva om Magnus Carlsen legger opp?

– Sjakken var der jo før både NRK og Magnus 
Carlsen. Så den kommer jo ikke til å forsvinne, 
smiler hun. 

Så trekker hun linjene til fiolininteressen som 
oppstod da Alexander Rybak vant melodi grand 
prix i 2009, og lenger tilbake til curlinginteressen 
som flammet opp under vinter-OL i 2002. 

– Sjakken er ikke en døgnflue som dette. Men 
jeg synes vi må merke oss det folk sier: når de ser 
sjakk på TV begynner de å spille. Gjennom året 
så glemmer de sjakken litt, men så tar de sjakken 
opp igjen når Magnus spiller VM. Sjakk på TV 
og Magnus Carlsen på TV holder sjakk fremme 
i bevisstheten til folk, forklarer hun, før hun går 
tilbake til begynnelsen:

– Det er jo egentlig helt sinnssykt å lage TV av 
langsjakk. Det er to personer som sitter og stirrer 
på et bord. Det kan være 40 minutter uten av 
noe skjer. Så Reidar Stjernen, produsenten som 
lagde konseptet for NRK og har mottatt NSFs 
hederstegn i gull, må være en selger i verdensklasse 
når han klarte å få sjefene sine til å tro på dette. 

sekstrekksmatteN

Et sjakkintervju bør også ha et parti. Heidi har 
nesten gjennomgående sverget til 1. e4. I Stjernens 
høstturnering for et par år tilbake fikk hun inn et 
miniatyrparti av de sjeldne.

K  Heidi Røneid 
k  NN
Stjernens høstturnering 2018
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Seeren ser ikke på oss som ser 
på og kommenterer sjakk, i 

sjakken er vi sammen om det. 
Uten computeren forsøker vi å 

nøste opp i trekkenes mysterier. 
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Under koronapandemien har mange blitt sittende 
alene hjemme. Sosiale sjakkurs online har gjort 
koronatiden lettere å håndtere for mange. 

Tekst: Martin T. Johannessen

Sjakkkurs online 
for bedre 
mental helse

Møter online har blitt den nye normalen under koronapandemien. Nå også i sjakken.
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Denne våren har Sjakk & Samfunn styrket 
sin digitale satsing med en landsomfattende 
kursrekke. 

Kurset ble arrangert i samarbeid med 
organisasjonen Mental Helse og hadde som 
mål å redusere de negative konsekvensene av 
smitteverntiltak i samfunnet.

Flukt For iNNsatte

Frank W. Olsen var blant de som deltok på 
digitalt kurs. Han er fritidsleder i Ringerike fengsel 
og hadde med seg en gjeng innsatte fra gang til 
gang.

– Det er første gang vi har vært med på noe sånt 
som dette. Vi har arrangert videobesøk i fengselet, 
men aldri deltatt på kurs, sier Olsen.

For å bevare anonymiteten til de innsatte, 
måtte fengselet ha kamera og mikrofon avslått, 
men det var likevel mulig å være i dialog med 
instruktøren. Olsen koblet datamaskinen opp 
mot en storskjerm, og mens kursholder Torbjørn 
Ringdal Hansen underviste kom de innsatte med 
trekkforslag som Olsen på beste vis forsøke å 
videreformidle i chatten på Google Meet. 

– De prata litt i munnen på hverandre, så det var 
ikke alltid like lett, sier Olsen og ler.

Han forteller at han ble overrasket over hvor godt 
opplegget fungerte.

– Det møtte opp folk som jeg ikke trodde hadde 
interesse av sjakk. Det er ikke ofte jeg har en 
gruppe som blir med hver gang over så lang tid.

greNseløst

Det ble satt opp separate kursrekker per fylke for 
å sikre god deltagelse fra hele landet, og gruppene 
ble fordelt mellom instruktørene GM Kjetil Lie, 
WFM Maud Rødsmoen og nevnte GM Torbjørn 
Ringdal Hansen.

Sjakk & Samfunn
Sjakk & Samfunn er en satsing i regi 
av Norges Sjakkforbund hvis mål er å 
tilgjengeliggjøre sjakk for flere

Denne våren har Sjakk & Samfunn 
arrangert en kursrekke i sjakk for å 
redusere de negative konsekvensene av 
smitteverntiltak i samfunnet. Kursrekken er 
utviklet av GM Torbjørn Ringdal Hansen

Prosjektet er et samarbeid med 
organisasjonen Mental Helse, støttet med 
midler av Stiftelsen Dam

Det møtte opp folk som jeg ikke 
trodde hadde interesse av sjakk. Det 
er ikke ofte jeg har en gruppe som 
blir med hver gang over så lang tid.
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Før korona ble en del av hverdagen, hadde 
Ringdal Hansen lenge gått med en idé om at han 
ville satse mer på digital undervisning. Nå, litt 
over et år senere, opplever han at det er noen klare 
fordeler ved å undervise digitalt.

– Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette 
fysisk. Online-sjakken er grenseløs, og det gjør 
det mulig å delta på kurs uansett hvor du sitter 
i verden. Jeg tror også at terskelen for å delta er 
lavere digitalt. Fysisk er man jo veldig til stede, og 
det kan hende at man er redd for å si noe feil. På 
nettet kan man sitte trygt i godstolen og delta på 
helt egne premisser, sier Ringdal Hansen. 

Han er imponert over at så mange voksne våger 
seg utenfor komfortsonen i den tiden vi lever i. 
Over 170 meldte seg på kurs og oppmøtet har 
holdt seg stabilt høyt gjennom hele perioden.

– Jeg vet med meg selv at terskelen for å prøve 
ut noe nytt kan være veldig høy. Det var noe jeg 
gjorde mer da jeg var barn. Det imponerer meg at 
så mange voksne har kastet seg ut i dette med så 
stor iver, sier Ringdal Hansen.

mer iNteraktivt eNN ForveNtet

– I starten var jeg veldig usikker på hvordan jeg 
skulle engasjere kursdeltagerne, men det ble mer 

interaktivt enn jeg hadde forventet, sier Maud 
Rødsmoen som også er ekspertkommentator på 
TV2. 

Hun forteller at nivået på deltagerne var 
varierende. Noen hadde spilt en del før, andre 
hadde knapt rørt i brikkene. Likevel opplevde ikke 
Rødsmoen at nivåforskjellene var et stort hinder.

– Trenden ble at man skrev i chatten når jeg stilte 
spørsmål, og jeg ba kursdeltagerne tenke litt selv 
før de sjekket hva de andre skrev. Da fikk vi mye å 
diskutere, og det var helt klart en fordel kontra når 
man holder fysiske sjakkurs. Svaret ble ikke røpet 
med en gang.

Hun sier det har vært en fordel at gruppene 
ikke har vært altfor store og tror mange har fått et 
stort faglig utbytte. Utfordringen ligger mer i det 
sosiale, sier Rødsmoen. 

Ringdal Hansen er enig. Han opplever at 
den sosiale dimensjonen blir mindre når man 
underviser på nett.

– Uansett hvor sosialt man forsøker å gjøre 
det på nett, kan det aldri konkurrere med den 
menneskelige kontakten. Vi trenger å være litt 
sammen. Det fungerer åtti prosent, sier Ringdal 
Hansen.

Online-sjakken er grenseløs, 
og det gjør det mulig 

å delta på kurs uansett 
hvor du sitter i verden. 
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positivt avbrekk

Av de 170 deltagerne som meldte seg på kurs har 
opptil flere gitt tilbakemelding på at kurset har 
gitt dem lyst til å lære seg mer sjakk – og gjerne i 
fysiske omgivelser når situasjonen igjen tillater det. 
I en spørreundersøkelse Sjakk & Samfunn sendte 
ut i etterkant sier også mange at kursene har vært 
et positivt avbrekk fra koronahverdagen.

Olsen i Ringerike fengsel sier at sjakkurset har 
blitt svært godt mottatt, og at det har gitt de 
innsatte noe å se frem til.

– Det har vært mye mindre aktiviteter under 
korona, så å si ingenting. Innsatte sitter veldig 
mye på cellene sine. Tidligere var trening et veldig 
populært tilbud, men nå har man kun lov til å 
trene en time en gang i uka. Samtidig er innsatte 
veldig tålmodige og forståelsesfulle for situasjonen. 
Det er alltid noen som ikke får være med når 
det endelig kommer et tilbud. Men interessen er 
stor, jeg har mange som gjerne vil være med på et 
lignende opplegg på et annet tidspunkt, sier Olsen.

Fortsetter med kurs 
– Jeg tror det som har gjort størst inntrykk er 

tilbakemeldingene. Det er fort gjort å glemme 
hvor mye det her kan bety for enkelte. Jeg er jo 
isolert jeg også, men har mine rundt meg, sier 
Ringdal Hansen.

Da Sjakk & Samfunn spurte Ringdal Hansen 
om han ville lage en fortsettelse av kursrekken i 
begynnelsen av mars, var han derfor ikke i tvil. 
Der hvor den første kursrekken konsentrerte seg 
om partier av verdensmesterne Wilhelm Steinitz, 
Aleksandr Alekhin, Bobby Fischer og Magnus 
Carlsen, er det de norske stormesterne som skal 
under lupen denne gangen.

– Der er et veldig naturlig steg at kursdeltagerne 
lærer litt om miljøet i Norge, og det er fort 
gjort å glemme de norske under Magnus. Det 
er mange spillere i Norge som kanskje har vært 
like ambisiøse en gang i livet, og som har sterke 
historier og prestasjoner. Jeg synes det fint å få 
frem det frem i lyset, avslutter Ringdal Hansen. 

Undervisning online er intet problem!
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møt eN kursdeltaker:

Hun har måttet være innendørs 
siden korona-pandemien startet. 
Onlinekurs ble en friskt pust. 

Lene Myhrvold er en av mange som har deltatt 
på kurset i regi av Sjakk & Samfunn. Hennes 
sjakkinteresse er nyfunnet; den begynte å blomstre 
da hun oppdaget serien «The Queens Gambit» 
rundt juletider i fjor. Lene er glad i historie og liker 
å reise tilbake i tid, og hun falt for seriens setting 
og estetikk. I tillegg ble hun fascinert av hvordan 
sjakk kan ha overføringsverdi til livet mer generelt.

– Når jeg hadde sett den, ble jeg kjempeinspirert. 
Jeg fikk lyst til å lære sjakk selv og lyst til å lære 
datteren min sjakk.

daNseNde datter i bakgruNNeN

Datteren til Lene, Kitt, er fem år og ofte å se 
i bakgrunnen når mamma er på digitalt kurs. 
Lene var usikker på hvordan det kom til å gå 
første gang. Som aleneforelder i risikogruppa har 
Lene måtte isolere seg selv og datteren i lange 
perioder for å unngå smitte. Lene har en medfødt 
skjelettsykdom som gjør at hun i deler av året må 
bruke rullestol, og hun har holdt seg innendørs 
siden samfunnet ble stengt ned rundt mars i fjor.

Når smittetrykket er på det høyeste, må også Kitt 
være hjemme, borte fra barnehage og venner. Like 
før kurset begynte, ble det igjen rødt nivå i Oslo.

– Jeg var usikker på om jeg måtte avlyse hele 
greia og var redd for at det ville forstyrre de andre 
hvis vi begge deltok på kurset.  Jeg tenkte at jeg 
likevel måtte prøve, og så gikk det jo fint. Kitt 
hoppa litt i sofaen den første gangen, og noen 
ganger har jeg vært klatrestativ. Da kan jeg se at 
Torbjørn begynner å smile.

Lene beskriver Torbjørn som en positiv og 
hyggelig instruktør som lærer bort sjakk på en 
svært inspirerende og kunnskapsrik måte. Hun sier 
hun setter ekstra pris på at han ser på partiene med 
et historisk blikk. Kitt er halvt islandsk, og for 
Lene var det interessant å lære om Bobby Fischer 
og betydningen Fischer har hatt for sjakkinteressen 
på Island. Da det ble avholdt en onlinequiz på 
avslutningskvelden, kunne Lene svarene på alle de 

historiske spørsmålene, men ikke oppgavene med 
sjakknotasjon. 

– Det ligger ikke kjempenaturlig for meg med 
sjakk, jeg var mye bedre i norsk- og historiefaget, 
mens matematikk var jeg dårligere på. Jeg opplever 
at jeg trener opp en del av hjernen som jeg kanskje 
ikke bruker så mye. Jeg er abstrakt tenkende, men 
dette er mer logikk og taktikk. 

kursrekkeN Fortsetter

Lene forteller at hun ble veldig glad da kursrekke 
to om de norske stormesterne ble annonsert i 
begynnelsen av mars. Det å lære seg sjakk har 
blitt et positivt avbrekk fra samtaler om virus 
og karantene, og noe hun og Kitt kan dele i 
annerledes-hverdagen.

– Kitt heier på meg og spør hvordan det har gått 
når jeg har vært med på turneringer, og vi spiller 
sammen mot datamaskinen. Det betyr veldig mye 
for oss begge. Det er helt klart en interesse vi vil 
fortsette med, og når Kitt blir seks år i mai, skal 
hun få et sjakkbrett av meg. �

Lene og datteren Kitt.           Foto: Privat
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1) Geir Sune Tallaksen Østmoe
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-zP-+-+-'

6-+L+l+P+&

5+-+-+-+-%

4-+P+-+-+$

3zp-+-+P+-#

2-+-+k+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Hvit trekker og holder remis 
The Problemist 2019

1.La4! (1.g7? a2 2.g8D a1D+ 
3.Kh2 Lxg8 4.c8D Kf2! og hvit blir 
matt, f.eks. 5.Dxg8 De5+ 6.Kh3 
Dh5#; 1.Ld7? a2 2.c8D a1D+ gir 
også svart mattangrep etter f.eks. 
3.Kh2 De5+ 4.Kg2 Dg5+ 5.Kh2 
Kf2) 1...a2 2.Ld1+! Kxd1 3.g7 
a1D 4.g8D Ke2+ 5.Kh2! (5.Kg2? 
Df1+ 6.Kh2 Dh3+ 7.Kg1 Lxg8 
og svart vinner.) 5...Lxg8 6.c8D 
Kf2 Denne stillingen oppsto også i 
varianten etter 1.g7, bortsett fra at 
det nå ikke står noen løper på c6. 
Det gjør at hvit holder remis med 
7.Dc5+  ½–½

2) Mikhail Zinar
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+-mK-'

6P+-+-+P+&

5zp-+-+-+-%

4P+-+-+pzp$

3+-zP-+-+k#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit trekker og vinner 
Bulletin Central Chess Club 

USSR, 3.pr., 1978
1.Kh6! g3 2.g7 g2 3.g8T! (3.g8D? 
g1D! 4.Dxg1 er patt.) 3...Kh2 
4.Kh5 Derfor måtte kongen til h6 
i første trekk. 4...h3 5.Kh4 g1D 
6.Txg1 Kxg1 7.Kxh3 Kf2 8.c4 
Ke3 9.c5 Kd4 10.c6 Kc5 11.c7 
Kb6 12.c8T! Hvit må forvandle 
til tårn for andre gang, ettersom 
12.c8D? igjen er patt. 1–0

3) Mikhail Zinar
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+PzPP+-+-'

6-+-+-+p+&

5+-+-+-zPk%

4-+-+-+-zp$

3+-+-+P+P#

2-+-+-+PmK"

1+-wq-+-+-!

xabcdefghy

Hvit trekker og vinner 
Shakhmaty v SSSR 1983,  

hedrende omtale
1.c8T! (1..d8D? Dh1+! 2.Kxh1 
patt; 1.c8D? Df4+ 2.Kh1 Dc1+! 
3.Dxc1 patt.) 1...Db2 2.b8L! 
(2.b8D? De5+! 3.Dxe5 patt.) 2...
Dd4 3.d8T! og hvit vinner. (3.d8D? 
Dg1+! 4.Kxg1 er patt.) 1–0

4) Mikhail Zinar
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-zP-+&

5+p+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+K+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+k!

xabcdefghy

Hvit trekker og holder remis 
Cirtdan 2018,  

1. hedrende omtale, 2018
1.Kb4 Kg2 2.Kc5! (2.Kxb5? Kf3! 
3.Kc4 Ke4! 4.Kc3 Ke5 5.Kd3 Kxf6 
6.Ke4 Kg5 og svart vinner.) 2...b4! 
(2...Kf3 3.Kd6 b4 4.Ke7 b3 5.Kxf7 
b2 6.Kg7 b1D 7.f7 er et kjent 
remissluttspill.) 3.Kxb4 Kf3 4.Kc3! 
Ke4 5.Kd2 Kf5 6.Ke3 Kxf6 7.Kf4 
Hvit har opposisjonen og holder 
remis. ½–½

5) Josef Vancura
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-mK-+-+L#

2-+-+-mk-zP"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit trekker og vinner 
Ceské Slovo 1922

1.Ld7! Ke3 2.h4 Ke4 3.h5 Ke5 
4.h6 (eller 4.Le8 først.) 4...Kf6 
5.Le8 og hvit vinner. 1–0

6) Alois Wotawa
XABCDEFGHY

8-+-+-+-tR(

7+-+-+-+-'

6-+-tRP+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+K+-+-+-#

2-+-+p+P+"

1+k+r+-+-!

xabcdefghy

Hvit trekker og vinner 
Deutsche Schachzeitung 1955

1.Td2! Txd2 (1...e1D 2.Tb2+ Kc1 
(2...Ka1 3.Ta8+) 3.Tc8+) 2.Th1+ 
Td1 3.Te1! Txe1 4.e7 Td1 5.e8D 
e1D 6.Dg6+ og svart blir matt. 1–0

7) Leonid Kubbel
XABCDEFGHY

8-+-+-+-vl(

7+-+-+-+-'

6kwq-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+N+-tR-+-#

2K+-zP-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit trekker og holder remis 
Listok Shakhmatnogo  

Kruzhka Petrogubkom, 1921
1.Sd4! Truer både 2.Te6 og 2.Ta3+. 
Svart har ingen trygge steder å sette 
dronningen. 1...Dxd4 (1...Lxd4 
2.Ta3+ Kb7 3.Tb3; 1...Dc5 2.Ta3+ 
Kb6 3.Tb3+ Ka5 4.Tb5+; 1...Dd8 
2.Ta3+ Kb7 3.Tb3+ Kc8 4.Tb8+! 
Kxb8 5.Sc6+) 2.Ta3+ Kb5 3.Tb3+ 
Kc4 4.Tc3+ Kd5 5.Td3! Dxd3 
patt. ½–½

Studieløsninger
opppgaveNe FiNNer du på side 9
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Norsk rating 50 år
I år ville norsk rating fylt 50 år, om den ikke ble 
avviklet i 2018. En av primus motorene for norsk 
rating, Widar Fossum, forteller her om den norske 
ratingens historie.

Tekst: Widar Fossum

I 1970-72 var jeg formann i Oslo og Omegn 
Sjakkrets. Det første året var Tom Jenkins 
Johanssen (senere Tom Ivar Jenkins) sekretær. 
Våren 1971 sa han at han ikke var villig til å ta 
gjenvalg, så det var da å finne en annen. Valget falt 
på en gammel venn av meg fra Askim Sjakklubb, 
Ivar Martin Dahl, som var medlem av Stabekk 
Sjakklubb. Han fikk klar beskjed: Du har vervet i 
navnet, men slipper å gjøre noe – det gjør jeg – og 
så kjører vi på for fullt i Elo-komiteen.

Jeg hadde fått overtalt styret i Oslo og Omegn 
Sjakkkrets på et møte 24. august 1970 til å 
oppnevne en Elo-komité. Dette var fordi Ivar i 
Norsk Tidsskrift for Sjakk nr. 1 i årgang 1 – mars 
1970 – hadde omtalt Elo-systemet som i noen 
år hadde vært benyttet i USA til rangering av 
spillerne. Elo-komiteen besto av: Widar Fossum 
(formann), Ivar M. Dahl og Øystein Johnsen.

ratiNgeN iNterNasjoNalt

Arpad Emrick Elo (1903-92) kom opprinnelig 
fra Ungarn, men flyttet i 1913 sammen med sine 
foreldre til USA. Elo var professor i fysikk ved 
universitetet i Marquette i Milwaukee, Wisconsin. 
Han har også en svært dyktig sjakkspiller. Innen 
1930-årene var han den sterkeste spilleren i 
Milwaukee, en av USAs sterkeste sjakkbyer. Elo 
vant «the Wisconsin State Championship» åtte 
ganger. 

Artikkelforfatteren Widar Fossum
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Mest kjent er han som opphavsmannen til et 
ratingsystem for tomannsspill som sjakk eller Go. 
Det var tidligere et sjakkratingsystem som var 
utviklet i 1950 av Kenneth Harkness, økonomisjef 
i De forente staters sjakkforbund (USCF). I 1960 
hadde Elo utviklet en ny formel, basert på alle 
data samlet opp ved å bruke ratingsystemet til 
Harkness. Formelen hadde grunnlag i matematiske 
metoder hentet fra statistikkfaget, og utgjorde 
en forbedring av Harkness-systemet. Det nye 
ratingsystemet ble godkjent på et møte i USCF i 
1960.

FIDE vedtok på sin kongress i Siegen 20-23. 
september 1970 å benytte Elo-systemet ved 
tildeling av GM- og IM-titler. Dette hadde nok 
sin innvirkning på at Norges Sjakkforbund på sitt 
styremøte 2. januar 1971 vedtok å oppnevne en 
Elo-komité bestående av de nevnte tre samt Hans 
Chr. Fotland og Per Ofstad.

HoderegNiNg, papir og blyaNt

Ivar og jeg hadde inntil da foretatt all utregning, 
og det ble gjort med hoderegning, papir og 
blyant. Våren 1971 innkalte jeg til møte i NSFs 
Elo-komité hjemme hos Øysten Johnsen på 
Gjettum i Bærum. Det var bare vi tre opprinnelige 
medlemmene som møtte, og det ble også klart 
at Øystein hadde så mye å gjøre som ansvarlig 
redaktør for og utgiver av Norsk Tidsskrift for 
Sjakk, at han fremover ikke ville ha så mye tid til å 
være aktivt med i Elo-komiteen. Dermed fortsatte 
Ivar og jeg å regne. Vi diskuterte hvem vi skulle få 
med som tredje person, for vi mente det ville være 
nok med tre i komiteen. Bjørn Lerstad var en av 
dem som var aktuelle, men på den tiden flyttet 
han til Drammen.

Pr. 1. juli 1971 presenterte Ivar og jeg NSFs 
første offisielle ratingliste.

videreutvikliNg

Sensommeren 1972 bodde jeg i Maridalsveien 
62 sammen med hun som senere ble min kone. 
En dag traff jeg på Per Arne Bergersen rett utenfor 
huset. Jeg spurte om hva i all verden han gjorde 
på de kanter av landet, og han fortalte at han var 
nygift og hadde flyttet inn i Maridalsveien 59 
sammen med sin kone, Lilly. Per var klubbkamerat 
av Ivar i Stabekk Sjakklubb. Han var en hyggelig 
fyr som jeg hadde truffet flere ganger før – første 
gang tror jeg var under Landsturneringen i Bodø i 
1966. Han hadde også vært tilknyttet redaksjonen 
i Norsk Tidsskrift for Sjakk, så vi hadde også 
truffet hverandre der og under forskjellige 
sjakkturneringer.

Neste gang jeg traff Ivar, foreslo jeg at jeg skulle 
spørre Per om han ville bli med i Elo-komiteen. 
Dette var Ivar helt enig i. Så da spurte jeg Per, som 
svarte ja nesten før jeg var ferdig med spørsmålet. 
Da meddelte jeg president Arnold J. Eikrem om 
at Elo-komiteen fra da av besto av: Widar Fossum 
(formann), Ivar M. Dahl og Per A. Bergersen. Fra 
da av regnet vi tre alle resultater sammen. 

Opphavsmannen til ELO-ratingen,  
Arpad Elo



NSb #1/202152

De første årene gikk det i hoderegning med 
hjelp av papir og blyant. Etter 2-3 år kjøpte vi inn 
en enkel regnemaskin, der vi satte inn tallet og 
måtte sveive så mange frem eller tilbake etter hvor 
mange ganger det skulle ganges eller divideres. Og 
omtrent hver gang møttes vi hjemme hos Per og 
Lilly. Først var det i Maridalsveien 59, deretter i 
Asker (ca. 20-30 minutter å gå fra Asker stasjon) 
og så på Tjernsrud i Bærum.

avgaNg Fra komiteeN

Våren 1978 var det klart at jeg ville få mye å gjøre 
fremover. Det var jeg som møtte i stedet for Trygve 
Waage som representant for ungdomssjakken 
på Statens ungdomskonferanser i regi av STUI/
Kirke- og undervisningsdepartementet. Jeg visste 
derfor at staten ville legge om sine støtteordninger 
til barne- og ungdomsarbeid. Det var kun 
ungdomsorganisasjoner med fulle demokratiske 
rettigheter som ville få full støtte. 

Jeg foreslo derfor til kongressen i Harstad i 1976 
at Norges Sjakkforbunds Ungdom (Ungdommens 

Sjakkforbund ble også vurdert, men jeg mente at 
det var viktig at ungdomsorganisasjonen også i 
navnet var knyttet direkte til NSF, slik som f.eks. 
Unge Høyre og Unge Venstre – noe både Trygve 
Waage og Arnold J. Eikrem var enige om var av 
avgjørende betydning) skulle opprettes og at det 
skulle oppnevnes en komité til å lage vedtekter 
til denne, som skulle behandles på kongressen i 
Bergen i 1977 – det ble til at jeg laget vedtektene 
alene. 

Regjeringen oppnevnte meg i 1978 som 
medlem av komiteen som fikk i oppdrag å 
lage nye regler for støtteordninger til barne- og 
ungdomsorganisasjoner. Da var det også klart at 
jeg ville bli foreslått som varamedlem til Statens 
ungdomsråd fra 1979, som representant for 
NSFU. 

En annen ting er at Trygve Waage hele tiden etter 
at han ble valt til den første styreledere i NSFU 
i Bergen (jeg ble valgt til nestleder), påpekte 
overfor meg at jeg måtte være klar til å overta på 
Kongressen i 1978. Det gikk litt raskere. Jeg var 

Per A. Bergesen jobbet i en årrekke 
med å beregne ratingen til norske 
spillere. Foto: Bjørn Berg Johansen
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invitert til 60-årslag hjemme hos ham i slutten av 
april 1978. Dagen før ringte hans sønn meg og 
fortalte at Trygve den dagen ikke hadde våknet – 
men stille avgått ved døden.

Dermed trakk jeg meg fra Elo-komieen, og Per 
overtok som formann. Fra da av regnet Per alt 
alene. Etter hvert begynte han også å ta data til 
hjelp, slik at regningen tok noe kortere tid. Per ble 
nå så sterkt identifisert med Elo-ratingen, at han 
for mange ble Elo-Per.

HederstegN i gull

Etter at jeg trakk meg fra Elo-komiteen så jeg 
ikke så mye til Per som i årene 1972-78. Det var 
bare av og til under noen sjakkturneringer. Under 
kongressen på Gausdal i 1986 var han til stede og 
ble valgt til dirigent. Det ble da opplyst at han ville 
slutte med Elo-regningen. Jeg ba umiddelbart om 

ordet, og sa at jeg regnet med at NSF ville takke 
ham på en skikkelig måte. Jeg sa at jeg hadde 
mottatt NSFs hederstegn i gull, og at det ville bli 
mer verdifullt for meg om også Per fikk det. Og 
han fikk det!

Men etter Per A. Bergersen sto Øistein 
Magnussen (senere Yggeseth) klar til å overta. 
Øistein gjorde dette arbeidet alene helt til NSF 
sluttet med egen Elo-rating pr. 31.12.2017, og er 
takket av NSF på en skikkelig måte! �

      Øistein Yggeseth stod i flere tiår for alle beregniner i norsk rating fram den ble  
      avviklet i 2018 Her fra landsturneringen i Moss i 2018.    
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kronikk

Dronningen som 
lokker flere til 
sjakkbrettet
 
 
I fjor høst hadde TV-serien The Queen's Gambit 
premiere	på	Netflix.	Dramaet	er	basert	på	Walter	
Tevis roman med samme navn fra 1983 og handler 
om vidunderbarnet Beth Harmons liv og vei til 
verdenstoppen 
 

 

Tekst: Jesper Bergmark Hall

Det er flere grunner til seriens suksess: den 
effektive fortellingen, den gripende livshistorien 
portrettert av den karismatiske skuespilleren 
Anya Taylor-Joy, og ikke minst at mysteriet med 
sjakkspillet er illustrert for et bredere publikum på 
kanskje den beste måten noensinne i populærkul-
turen. 

I Norge, som i verden, har serien ført til en 
sjakkboom, og ikke minst blant kvinner og jenter. 
For Norges Sjakkforbund er trekkhjelpen fra Beth 
Harmon velkommen, med tanke på at kun rundt 
5 prosent av de som spiller turneringer i Norge, er 
kvinner og jenter. 
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Da jeg så serien og den påfølgende bølgen av in-
teresse for sjakk blant kvinner og jenter, kom jeg til 
å tenke på Marilyn Yaloms bok Birth of the Chess 
Queen (HarperCollins Publishers Inc., 2004) der 
forfatteren forteller historien om sjakkdronningen 
og fremhever viktigheten av spesifikke forbilder, til 
at dronningen i dag er spillets sterkeste brikke.

Sjakk ble oppfunnet på 500-tallet i India under 
navnet Chaturanga, som betyr "delt inn i fire". 
Spillet var en kopi av enhetene til den indiske 
hæren: infanteri, hester, vogner og elefanter. Sjakk-
brettet var en miniatyrslagmark og spillet hadde 
en klar funksjon i å trene generaler i å manøvrere 
styrkene sine i krig. 

Spillet migrerte hundre år senere med kjøpmenn 
til Persia der det fikk navnet Shah, konge, derav 
navnet sjakk. Årsaken til navneendringen er at 
i sjakk handler det om kongen. Hvis du fanger 
motstanderens konge, vinner du, hvis din konge 

blir fanget, taper du. Nå var det bare en kom-
ponent igjen for å gjøre spillet tilsvarende til de 
indiske, væpnede styrkene på den tiden: rådgive-
ren, vesiren. Vesiren var den dårligste brikken på 
brettet, og kunne bare bevege seg ett felt av gangen 
på diagonalen. Brikkens oppgave var derfor først 
og fremst å forsvare sin egen konge. 

Sjakk nådde Europa i forbindelse med den 
arabiske invasjonen av Sør-Europa i det åttende år-
hundre. I de følgende århundrene ble navnene og 
utseendet på brikkene endret. En grunn var at selv 
om muslimer satte pris på sjakk, anså de Koranen 
for å forby et bilde av dyr og mennesker i miniatyr, 
og de valgte derfor å la sjakkbrikkene bli abstrakte 
i sitt design. En annen grunn var at de i Europa 
ikke visste hva en elefant var, derfor måtte det gjø-
res en endring. Dette åpnet for at spillet i Europa 
kunne bli et bilde av regjeringsformen de fleste 
land hadde, det føydale samfunnet, i stedet for å 
etterligne en hær. Kongen, dronningen, statsmak-

Netflix-serien The Queen's Gambit lokker stadig flere kvinner til sjakken.
       Foto: Courtesy of Netflix
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ten (i form av tårnet), adelen (på engelsk kalles 
løperen Knight - ridderen), kirken (på engelsk 
kalles løperen biskop - biskopen) og bøndene.

Dronningen av sjakk hadde altså nå gjort sitt 
inntog, men hun beholdt vesirens begrensede 
bevegelsesmønster. Det krevde først samfunn-
sendringer og deretter sterke forbilder som drev 
utviklingen før sjakkdronningen ble det den er i 
dag.

I det kristne samfunnet var dronningen ikke bare 
kongens kone, hans trofaste partner og støtte, men 
hadde ofte en rolle som den østlige vesiren i både 
diplomati og krig. I tillegg var hun administra-
sjonssjef for husstanden, og selvfølgelig sørget hun 
for at dynastiet skulle overleve gjennom barna hun 
fødte. Hun var altså en viktig person i hierarkiet. 
Derfor var det også vanlig at enke-dronningen 
ble regent mens de ventet på at barna skulle være 
gamle nok til å komme inn på tronen. 

En annen faktor som falt sammen med sjakk-
dronningens fødsel, var jomfru Mariadyrkelsen. 
Hundrevis av kirker ble oppkalt etter henne, og et 
av navnene hun fikk var "Himmelens dronning", 
hvoretter de sekulære dronningene fikk ytterligere 
status. 

En tredje faktor var fremveksten av romantisk 
kjærlighet, og at den vakre jomfruen som ble 
dyrket ble satt på en pidestall. Den unge mannen 
som ønsket å imponere disse edle jentene, måtte 
selv være edel, ha kunnskap og evner, og en av 
disse var å mestre sjakk. I tillegg til å utmerke seg i 
tenkeevne, kan en grunn til at denne kunnskapen 
ble en verdsatt dyd, være at ved sjakkbrettet kunne 
de elskende møtes, på passende avstand, gjennom 
passende aktivitet, men hvor tilsynsretten ikke 
kunne se hva hendene gjorde under bordet.

Grunnlaget ble lagt for sjakkdronningens nye 
rolle, og den som sto bak neste trinn var Isabella 
av Castile (1451–1504). Hun var dronningen til 
Ferdinand II, som ikke bare var konge over Cas-
tilla, men også Leon. Det var et lykkelig ekteskap 
med et åpent, delt lederskap mellom ektefellene 

Kronikkfatteren, Jesper Berkmark Hall,  
er en svensk internasjonal mester som 

siden 2014 har ledet det Europeiske Sjakk-
forbundets skolesjakk-komité. Her i Norge 

leder han NSFs prosjekt Flere mot sjakktoppen

IM Jesper B. Hall      Foto: Elin Fridh Hall
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der Isabellas strategiske evner kunne forene Spania 
gjennom alliansene hun skapte gjennom barnas og 
pårørendes ekteskap. I tillegg til denne bragden er 
hun kjent for å sponse Christoffer Columbus' tur 
til Amerika, samt stå bak den mindre flatterende 
spanske inkvisisjonen mot jøder og muslimer på 
slutten av 1400-tallet.

I 1496 eller muligens 1497 ga sjakkmesteren 
Luiz Ramírez de Lucena ut boka Repetición de 
Amores y Arte de Ajedrez con 101 Juegos de Par-
tido (Repetitions of Love and the Art of Playing 
Chess) i Salamanca. Boken anses å være grunnlaget 
for sjakkens spilleregler i dag, ikke minst siden 
det var i den boken at dronningens oppgraderte 
bevegelsesmønster ble presentert for første gang 
skriftlig.

Ferdinand og Isabella spilte ofte sjakk. De fore-
trakk Lucenas regler, og forbød de gamle reglene. 
I det neste århundre var det en kamp om reglene 
rundt om i Europa, og akkurat som med dagens 
forsøk på å undergrave likhetsbevegelsen, fant 
motstanderne av innovasjonene på navnet «Det 
gale dronningspillet» om Lucenas regler. Imidlertid 

var det to faktorer som gjorde at de nye reglene 
snart tok over; den første var at gjennom den 
spanske inkvisisjonen spredte de spanske jødene 
seg over hele Europa, og siden sjakk hadde blitt 
en viktig del av deres kultur, hadde de med seg de 
nye reglene fra Spania. Det andre var at andre høyt 
profilerte dronninger overtok Isabellas stafettpin-
ne. Elisabeth i England spilte sjakk og foretrakk 
selvfølgelig dronningen som den sterkeste brikken, 
det samme gjorde Katarina av Medici, Henrik II 
av Frankrikes innflytelsesrike dronning. På slutten 
av 1500-tallet ble sjakkdronningen etablert som 
spillets sterkeste brikke.

Det som er litt tragikomisk i denne sammenhen-
gen er at dronningens nye styrke førte til at færre 
kvinner spilte sjakk. Med en brikke som kunne gå 
horisontalt, vertikalt og på diagonalene, så langt 
man ønsket, hadde en fantastisk angrepsbrikke 
blitt introdusert, og partiene gikk nå mye raskere. 
Fra å være et sosialt fenomen hvor et parti kunne 
ta flere dager med plass til samtale, pauser til lunsj, 
middag og annen underholdning, tok et parti nå 
«bare» noen få timer, og dermed kom konkurran-
seelementet i fokus. På slutten av 1500-tallet var 

Det som er litt tragikomisk i 
denne sammenhengen er at 

dronningens nye styrke førte til 
at færre kvinner spilte sjakk.
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det flere profesjonelle sjakkspillere som turnerte for 
å bli utfordret av interesserte lokale spillere. Sjakk 
hadde blitt en "sport" og alle profesjonelle spillere 
var menn. Da sjakkspillet forlot banen og kom seg 
inn i samfunnet, ble det først etablert på kafeer 
på 1600-tallet og deretter tidlig på 1800-tallet i 
sjakkklubber. Kvinner var velkomne på kafeene, 
men det ble ikke ansett som hensiktsmessig i flere 
sosiale klasser å besøke dem. 

Sjakklubbene var eksklusivt for menn. Denne 
eksklusjonen har ført til at det var først i siste del 
av det 20. århundre at en endring fikk fart, og 
en økende andel kvinner og jenter tok sin plass i 
konkurransesammenhenger.

Utviklingen på 1600-tallet, da sjakk ble en sport, 
har en interessant parallell til dagens situasjon i 
både det svenske og det norske sjakkforbundet. 
Tallene det er referert til i utgangspunktet er ikke 
så skuffende som man skulle tro, fordi en annen 
parameter er å se på sjakk utenfor de tradisjonelle 

konkurransesammenhengene. I løpet av de siste 
tjue årene har sjakk som et pedagogisk verktøy 
for å utvikle kognitive evner blitt sterkere rundt 
om i verden. Sverige er et foregangsland her med 
over 40.000 barn som deltar i klassekonkurransen 
Schack4an og i de nesten 1000 skolesjakklubber 
som er etablert i Sveriges skoler. I disse to fenome-
nene er 46 prosent jenter. Det er rimelig å anta at 
tallene er omtrent tilsvarende for de norske tilbu-
dene i SkoleSjakken, Sjakk5ern og Sjakk9ern.

Forskjellen fra konkurransesjakk er at resultatet 
ikke er det viktigste i skolesjakken. I stedet er en 
viktig komponent spillets evne til å møte på tvers 
av grenser som kjønn, alder, fysisk utvikling eller 
kunnskap om svensk, ved sjakkbrettet er vi alle 
like, så vel som de positive effektene sjakk har på 
konsentrasjon og numerisk evne.

Sjakkforbundet står nå overfor et veivalg når det 
gjelder jentene i skolesjakken som vil ta steget over 
til tradisjonell sjakk. Er det slik at jentene må være 

Er det slik at jentene må være 
forberedt og trent på å ta plass 
på herrenes arena, eller er det 
sjakkmiljøet og konteksten som 

må endres slik at spillet blir 
bredere enn bare en sport?
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Netflix-serien har toppet listene 
verden over og bidratt til en enorm 
sjakkinteresse blant begge kjønn 
verden over.
     

Foto: Courtesy of Netflix

forberedt og trent på å ta plass på herrenes arena, 
eller er det sjakkmiljøet og konteksten som må 
endres slik at spillet blir bredere enn bare en sport?

Selv for de som har latt seg fascinere av Beth 
Harmons suksess i The Queen's Gambit, er det 
langt fra åpenbart at du vil at døtrene dine skal 
følge i hennes fotspor, ettersom prisen hun må 
betale for å leve i sjakkspillets konkurransedrevne, 
parallelle verden er alkohol- og pilleavhengighet.

Mine egne tenåringsdøtre vet hvordan de dreper 
all diskusjon når jeg spør dem hvorfor, til tross for 
åpenbart talent for spillet, samt muligheten for 
best støtte hjemmefra, valgte de likevel å slutte å 
spille sjakk etter Schack4an. 

«Vil du at vi skal være flinke til sjakk, eller inves-
tere i skolen? Tenk slik, pappa, vi er smarte nok til 
å slutte i tide!»

Og så spiller de et parti med gode venner inni-
mellom.

 
 

Dette er en bearbeidet versjon av  
en kronikk som først ble publisert i den  

svenske nettavisen Bulletin �
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anmeldelse

Win With the Caro-Kann
Denne boka passer for alle som trenger et nytt våpen 
mot 1. e4 eller de som har forelsket seg i Caro Kann!

Tekst: Sven Wisløff Nilssen   

Straks jeg åpner den nye boka til Sverre Johnsen 
og Torbjørn Ringdal Hansen blir jeg sugd inn i 
et univers med varianter og muligheter som gir 
grobunn for glede og undring. 

Jeg åpner den med litt blandede følelser. Egentlig 
liker jeg best instruksjonsbøker, historiske bøker, 
biografier og turneringsbøker. Jeg har også 
åpningsbøker, men svært få jeg straks har blitt så 
fascinert av som denne - det er noe spennende ved 
variantforslagene deres i Caro Kann.

eN pageturNer

La det være sagt med en gang. I bokas 
introduksjonssider og kapittelet om Korchnoi-
varianten - de første 60 sidene - blir leseren 
dratt gjennom stoffet som om det er en svensk 
pageturner i krimsjangeren. 

Stoffet er spennende, blir lagt frem på en 
forbilledlig måte og fenger. Torbjørn Ringdal 
Hansens penn er meget god om den interessante 
Korchnoi-varianten i Caro Kann forbløffer. Dette 
er en variant jeg har ledd litt av og det blir en 
oppvåkning å se hvor spenstig den kan være! 

Den scorer da også godt i databasene og klarer 
seg teoretisk fint.

ForFriskeNde HaNseN-variaNt

Noe av det forfriskende med Torbjørns 
analyser er at de ikke er bundet opp til rene 
computervarianter og at de aldri blir kunstige, 
men de fokuserer på det praktiske i sjakken! 

Torbjørn klarer å gjøre dette ved å anbefale 
«Hansen-varianten» i Caro Kann: 1. e4 c6 2. d4 
d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4 Sf6 5. Sxf6+ exf6 6. c3 
Ld6 7. Ld3 O-O 8. Dc2 Te8+ 9. Se2 h5! 

Se diagram neste side
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En spillemåte som ble populær i 2017 og som 
har vært det siden. En provokativ åpning av de 
sjeldne, til å glede og ergre seg over. Boka har 
også studiemateriale, der en fordyper seg i viktige 
varianter som er lagt opp på en pedagogisk måte, 
og dette fungerer fint. 

Teksten er vel optimistisk på svarts vegne og også 
i valg av mønsterpartier - av og til slipper også 
lynpartier av lav kvalitet gjennom nåløyet. Det 
obskure partiet Topalov - Dreev i hurtigsjakk er 
for øvrig overanalysert, men dette må dessverre 
redaktør Graham Burgess ta skylda for – han står 
bak de fleste kommentarene her.

speNNeNde variaNtvalg

Boka gir etter min mening mange riktige og 
gode valg underveis som 3…c5!? mot fremstegs-
varianten.  
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Sverre Johnsen velger Bareev-varianten når vi 
introduseres for Capablanca-varianten og det 
er mye bra håndverk i denne delen av boka. I 
Hansen-varianten fant jeg for øvrig et viktig hull i 
en kritisk variant - men slikt er helt umulig å unngå 
med så store teorimengder. Hansen-varianten er 
nevnt over - og nå: 10. Le3 Sd7 11. O-O-O Sf8 

12. Kb1 Le6 13. c4! Tc8! 14. a3!? Og her er vi 
etter mitt skjønn fremme ved en kritisk stilling. 
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Boka anbefaler 14...a5? med følgende mulighet: 
15. Sc3 b5 16. cxb5 cxb5 17. Lxb5 Te7 og 
svarts skal ha fullgod kompensasjon i de åpne 
linjene. Noen steder i boka ofres materiell og en 
konkluderer med kompensasjon. Materialisten i 
meg er ikke alltid overbevist, her vil etter 18. d5! 
Ld7 (18... Lg4 19. Td2 Sg6 20. h3 Ld7 21. Da4) 
19. Da4 Lxb5 20. Sxb5 Le5 21. Db3 a4 22. 
Dxa4 Tb7 23. Db3 med ideen a4 - hvit vinne. 
Det kritiske 23... Txb5 fungerer ikke på grunn 
av lange varianter dere skal være skånet fra. Boka 
har ellers en rekke korrespondansepartier som 
teorimateriale og det fungerer brillefint. Ellers 
spriter gode sitater opp teksten.

koNklusjoN

Etter å ha lest boka spilte jeg 11 partier på 
ICC på et høyt nivå der, og fikk dermed testet 
kunnskapene mot flere tittelholdere i sjakk. Det 
var flere ting som forbløffet meg. Det ene var 
hvor variert kost jeg fikk med svart, med både 
tospringerspill, Panovangrepet, Hansenvarianten 
og selvsagt hovedvariantene – flere andre varianter 
ble også representert – dette var gøy! Jeg scoret 
svært bra og endte opp med 8.5 av 11 i en god 
økt, så kanskje passer åpningen meg!? 

Det rare var at jeg følte meg godt forberedt i alle 
partier tross liten innsats. En spinnoff-effekt var 
at jeg fikk et nytt våpen med hvit i Caro Kann, 
og at jeg fikk brukt flere ideer fra boka i andre 
åpninger. En spennende erfaring som viser hvor 
viktig åpningsstudier kan være når materialet er 
godt! Denne boka passer for alle som trenger et 
nytt våpen mot 1. e4 eller de som har forelsket seg 
i Caro Kann - løp og kjøp!
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anmeldelse

The Chess Saga of 
Fridrik Olafsson
Øystein Brekke er suveren på det å velge et godt 
format	og	en	fin	design	og	han	syr	det	hele	sammen	
på	en	flott	måte.

Tekst: Sven Wisløff Nilssen   
Boka er informativ med bidrag fra ulike 

skribenter

Øystein Brekke og Fridrik Olafssons nye bok er 
både riktig og viktig. Riktig fordi den inneholder 
en spennende historie og partisamling fra 
Olafssons karriere – noe som er nytt. Viktig fordi 
Olafsson bidrag til nordisk sjakk er helt avgjørende 
for Island storhet i sjakk etter 2. verdenskrig. 

Denne boken har også bidrag fra en rekke 
andre sjakkpersonligheter som Gudmundur G. 
Thórarinsson, Gunnar Finnlaugsson, Tiger Hillarp 
Persson, Axel Smith, Ian Rogers, Yasser Seirawan, 
Jan Timman, Margeir Pétursson og Jóhann 
Hjartarson. Mange av disse bidragene er ikke 
eksklusive for boken, men hentet fra andre kilder. 
Selve bærebjelken i boka er likevel Fridriks egne 
tanker om karrieren, turneringene og resultatene 
og ikke minst kommentarer til mer enn 50 egne 
partier. 

Dette materialet er i grove trekk hentet 
fra en partisamling fra 1976 med 50 partier 
som ble utgitt på islandsk. Det var lenge før 
maskinanalysene kom på banen og revolusjonerte 
kvaliteten på sjakkanalyser og sjakkforståelse. 
Så selv om partikommentarene er spennende 
å lese, må de tas med en klype salt om en er 
sannhetssøker.

eN tidlig stjerNe i NordeNs sjakkliv

Olafsson er født en drøy måned før Bent Larsen 
i det herrens år 1935. Allerede som 18-åring ble 
han nordisk mester, noe som skapte bølger på 
Sagaøya. Island ble så sent som i 1944 selvstendig 
fra Danmark og nettopp derfor ble det et herlig 
rivaleri mellom Olafsson og Larsen. Sjakk ble til 
nasjonsbygging når Olafsson viste vei ute i verden 
over brettet - han satte Island på kartet.

Med plusscore på Bent Larsen i løpet av karrieren 
og ellers to seire mot både Fischer og Tal og 
ellers flotte seire mot Petrosian og Karpov viste 
Olafsson ansikt. Årsaken til at Bent Larsen ble 
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en verdensstjerne, mens Olafsson «bare» nådde 
verdenseliten i sjakk var nok klar. Olafsson var 
pliktoppfyllende og tok et 5-års jus-studium, 
mens Bent satset alt på sjakken under de fyndige 
ord om at Danmark har mange ingeniører, men 
ingen stormestre i sjakk! Olafsson fungerte også 
som FIDE-president i 4 år og boka omtaler kort 
både VM-matchen i 72 og hans rolle som FIDE-
president.

motivereNde HistorielesNiNg

Fridrik er et viktig tidsvitne fra en svunnen tid, 
men selvfølgelig ingen Bent Larsen med ordet helt 
og holdent i sin makt. Kommentarene varierer 
derfor sterkt, og Brekke sine innskutte kapitler 
med informasjon er tidvis på litt vaklende engelsk. 
Disse kapitlene hadde sårt trengt en språkvask og 
korrektur, da språkføringen fort går mot «norsk 
med engelske ord». Tegnsetting til partiene er 
kritikkverdig. Vi får ingen rød tråd slik at vi forstår 
hvor partiet svinger ut fra tegnsettingen. Kanskje 
burde kommentararbeidet vært outsourcet til Axel 
Smith eller Tiger Hillarp Persson? De gjør i hvert 
fall begge en fremragende jobb i boka. 

Olafssons kommentarer står seg også, men 
tegnsettingen og stillingsvurderingene tåler ikke 

helt tidens tann og de er fylt med mye optimisme. 
I dag er vi vant med sterke maskiner som viser 
edruelighet. Problemet oppstår når bare noe 
rettes av Brekke - og det gjør det - så gis det et 
falskt inntrykk av at resten også er OK. Allikevel 
gis trekk «!» som Stockfish 12 gir blankt «??» i 
ekstreme tilfeller. Så kanskje burde kommentarene 
til Olafsson stått slik de opprinnelig ble publisert, 
og leses i lys av dette?

koNklusjoN

Boka har også turneringstabeller, flotte bilder 
og hele 114 partier der mange ikke er publisert 
før. Høydepunktene i boka ble for meg Axel 
Smith og Tiger Hillarp Perssons bidrag, men også 
Hjartarsson og Petursson kommenterer på en 
strålende måte. Øystein Brekke er suveren på det 
å velge et godt format og en fin design og han syr 
det hele sammen på en flott måte. Boka ligger 
godt i hånda, er en fornøyelse å bla i. Den vil stå 
fjellstøtt i norsk sjakklitteratur til tross for en del 
rusk. Olafsson er Islands Simen Agdestein som 
nasjonens første stormester. Han var på sitt beste 
ca. nr. 12 i verden. Dette er en bok jeg varmt kan 
anbefale!

10 11

Fridrik Ólafsson was born in Reykjavik 
on the 26th of January 1935. By his 
own account he learned to play chess 
from his father at the age of eight. 
This was during the Second World War 
and in the year before the exciting 
moment when Iceland declared its 
republic, independent from Denmark 
on June 17th 1944.

At eleven Fridrik was allowed to take 
part in his first chess tournament, 
which was the 2nd and lowest class of 
the Icelandic Championship, in Novem-
ber 1946. There were protests against 
such a young boy being in a respected 
tournament. It might have been bad 
for his mental health if he lost all the 
games. According to the reports the 
players voted if he should be allowed 
to play. Fridrik started his first game 
pushing the pawn to e4, and when his 
opponent Hjalti Eliasson resigned, his 
position was only a ruin. To the surprise 
of many the young participant scored 
4½ points in eight rounds and shared 
6th place among 20 adult players. 

A couple of months later, around his 
12th birthday, Fridrik participated in 
the 2nd Class also in the Reykjavik 
Championship, and now he turned into 

a clear winner with 9 points from 11 
games. His climb to the top had begun 
well.

Later Fridrik was among the 20 
participants when the world’s first 
international junior tournament took 
place in Birmingham during the Easter 
of 1950. At 15 he was the youngest 
player, and travelled from Iceland to 
England on a fishing trawler. In the end 
he gained a remarkable 4th place in 
this tournament, which was also his 
first one abroad. At that time “abroad” 
was still a long way from Iceland.

One year later Fridrik was back in 
Birmingham for the first official World 
Junior Chess Championship. The 
competition was tougher this time, 
and for once he admittedly performed 
a bit below the expectations. But he 
won against Bent Larsen of Denmark, 
who was to be a natural rival for many 
decades to come. 

In 1952 Fridrik tied for first in the 
Icelandic Championship, and won 
the playoff against Lárus Johnsen to 
become national champion, at 17. 
Later in the year the Chess Olympiad in 
Helsinki was his first opportunity to see 

This saga starts when Fridrik Ólafsson participated 
in his first chess tournament at the age of 11, when 
some thought he was far too young. At the end of this 
first chapter he is stil l  a junior player, at 19, and has 
already won nice games against several Grandmasters 
and International masters.

CHAPTER 1: 1946 – 54

FROM CHILDHOOD  
TO NORDIC CHAMPION

the big guys of the chess world, and 
also play against a few of them.

Due to the 50th anniversary of the 
Danish Chess Union, two major events 
took place in Denmark during the 
summer of 1953. First there was a very 
strong World Junior Championship in 
Copenhagen with Oscar Panno from 
Argentina as the new champion, when 
Fridrik tied for 3rd and got the 4th 
place on tie-break. Next was the Nordic 
Championship in Esbjerg, where Fridrik 
lost his first game, but then won six in 
a row and in the end was a quite clear 
Nordic Champion at 18.

In 1954 Fridrik confirmed all the way 
that this young player had already 
reached the level of an International 
master. Perhaps it did not matter so 
much to him that he received this title 
only two years later, in 1956.

But it was a pity that by one point’s 
margin he missed his qualification from 
the big Zonal tournament in Czecho-
slovakia to the next year’s Interzonal 
tourna ment in Gothenburg, which 
would have helped his early climbing 
towards the top. Fridrik came 6th when 
there were five qualifying spots.

The four youngest players in the 
Amsterdam Chess Olympiad 1954. From 
the left Ingi R. Jóhannsson, Iceland (17), 
Fridrik Ólafsson, Iceland, Oscar Panno, 
Argentina and Bent Larsen, Denmark 
(all 19).
Photo: skaksogufelagid.is
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treN med torbjørN

Riktig bruk 
av bønder
Hvilke kvaliteter er det som skiller 
de aller beste fra de andre? Det er 
selvfølgelig mye forskjellig, men 
forståelsen av bøndene er nok 
vesentlig. 
Nylig la jeg ut en videoserie om skotsk gambit 
på sjakktrening.no, og temaet har også vært 
oppe på mine kurs på The Good Knight. Det 
er andre emner som har en større plass i mitt 
undervisningsopplegg, men denne åpningen 
er ganske fascinerende, spør du meg. Den er 
undervurdert, vanskelig å spille mot og det kryr 
av feller. Om svart skulle klare å navigere riktig er 
ikke belønningen mer enn utligning, og noe slikt 
kan man fint leve med.  

Jeg har altså delt noen av mine hemmeligheter 
med mine elever, og noe av det morsomste jeg 
vet er å slippe dem løs på The Good Knight. Rett 
fra undervisningstimen går de målrettet ut blant 
bargjestene for å finne et bytte.  

Akkurat som i filmen «Salmer fra kjøkkenet» sitter 
jeg på en barkrakk i bakgrunnen og observerer hva 
som skjer. Hvordan er det den gjennomsnittlige 
bargjest responderer på Skotsk gambit? 
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Det er med en viss skuffelse jeg må si at 4...h6 er 
motetrekket på The Good Knight. På den måten 
forhindres alle gufne springerhopp til g5, så får 
det heller være at trekket forblir ganske formålsløst 
etter for eksempel 5.Sxd4. 

La meg være tydelig. 4…h6 er et dårlig trekk, og 
det bør være enhver bargjest sin drøm å møte noe 
slikt. Jeg får litt frysninger på ryggen.

Hvis jeg skulle plukket ut ett sjakkråd som er 
viktigere enn alle andre, ville det vært at alle 
dine trekk skal utføres med en kraft. Alle dine 
trekk skal oppnå noe.   

Hvis du ikke klarer å forklare med en ganske enkel 
setning hvorfor du gjør et trekk, betyr det mest 
sannsynlig at trekket du er i ferd med å gjøre er 
ganske dårlig. Det eneste positive med trekk som 
4….h6 er at de er enkle for en sjakklærer å luke 
vekk. 

En av mine elever hadde en uvane ved å gjøre slike 
trekk i tide og utide. Hvordan skulle jeg få eleven 
til å forstå at man ikke blir noe god ved å spille 
så kraftløst. Min løsning var ikke karakteristisk 
til meg å være, men jeg printet i hvert fall ut 
alle partiene der eleven hadde gjort slike slappe 
randbondetrekk, med store fine diagrammer som 
illustrerte det hele. Bondetrekkene forsvant og 
eleven gjort et byks på ratinglistene. 

om å spille struktureN

Da jeg var liten leste jeg et sted at svake spillere 
flyttet bøndene altfor ofte. Jo, jeg kjente meg igjen. 
Som så mange andre var jeg utålmodig og hastet 

Bli bedre i sjakk. Hvor som helst. Når som helst. 
Sjakktrening.no hjelper deg på veien! 

Sjakktrening.no er et online, ukentlig treningsprogram 
med oppfølging fra noen av Norges ledende trenere. 
Denne artikkelen er levert av sjakktrening.no
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av gårde fra en stillingstype til en annen. Det er 
imidlertid viktig å vite at slike feil kan korrigeres, 
og ofte skal det ikke så mye til. 

Fordelen med å være sjakklærer er at man må 
forklare kompliserte ting på en enkel måte, og med 
det får jeg et ekstra fokus på partier som illustrerer 
det helt fundamentale med sjakken. 

Følgende parti er ofte omtalt som forløperen til 
den moderne Benko-gambiten. Dette i seg selv 
er interessant, men det er annen viktig lærdom å 
trekke ut fra dette klassiske oppgjøret. 

K  Aron Nimzowitsch 
k  Jose Raul Capablanca
St. Petersburg, 1914
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Det er spilt ni trekk og de to gigantene har en 
litt uvanlig bondestruktur. I dette, og i de neste 
diagrammene, vil jeg du spesielt skal legge merke 
til hvor de svarte bøndene står. Følgende skjedde: 
10.Da6 Dd7 11.Db7 Tc8 12.Dxa7 Lg7 13.0–0 
0–0 14.Da6 Tfe8 15.Dd3 De6 16.f3

XABCDEFGHY

8-+r+r+k+(

7+-zp-+pvlp'

6-+pzpqsnp+&

5+-+-+-+-%

4-+-+P+-+$

3+-sNQ+P+-#

2PzPP+-+PzP"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

Hvit har snappet a-bonden, men bortsett fra det 
er svarts bondestruktur den samme. I fortsettelsen 
manøvrerte Capablanca offiserene til perfekte 
posisjoner: 

•	 Tårnene skal i de to åpne linjene på 
dronningfløyen

•	 Springeren må finne et godt felt der den ikke 
domineres av hvite bønder 

•	 Løperen på g7 må selvfølgelig våkne til liv 

Det er flust av åpne linjer for tårnene, så vi 
trenger ikke tenke på bondebrudd. Bøndene på 
c6 og d6 står perfekt der de tar kontroll over 
viktige sentrumsfelt og dominerer hvits springer. 
Så hvorfor skal vi egentlig flytte bønder? La oss 
isteden spille strukturen! 

16...Sd7 17.Ld2 Se5 18.De2 Sc4 19.Tab1 Ta8 
20.a4 Sxd2 21.Dxd2 Dc4 22.Tfd1 Teb8

XABCDEFGHY

8rtr-+-+k+(

7+-zp-+pvlp'

6-+pzp-+p+&

5+-+-+-+-%

4P+q+P+-+$

3+-sN-+P+-#

2-zPPwQ-+PzP"

1+R+R+-mK-!

xabcdefghy

Ytterligere syv trekk har blitt spilt, og enda er det 
ikke rørt en bonde. Isteden har svarts offiserer 
funnet optimale posisjoner. Nå skulle man kanskje 
tro det var på tide med litt bondeflytting? Neida, 
det tok 17 trekk før svart flyttet en bonde, og tre 
trekk senere ga hvit opp!  0-1 (42 trekk)

Det ble altså gjort 30 trekk uten at det ble flyttet 
en bonde. Hva er det vi egentlig lærte av dette? At 
vi aldri skal flytte bønder? Nei, men vi skal tenke 
oss godt om før vi flytter bøndene. Bøndene skal 
flyttes av en god grunn. Hvis ikke kan du likeså 
godt la være. 

Husk at de dekker viktige felt der de allerede 
står, og tenk på all den tiden som blir spart ved å 
fokusere på offiserene isteden!

Her er et annet eksempel jeg liker å bruke i 
undervisningen. Tenk etter hvordan du ville 
håndtert denne situasjonen med de svarte 
brikkene. 
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K  Yasser Seirawan 
k  Artur Yusupov
Istanbul, 2000
XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-tr-+pzpp'

6-+pvl-+n+&

5wqp+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-zPNzP-#

2PtRQ+-zP-zP"

1+-sN-+RmK-!

xabcdefghy

De neste ni trekkene bruker svart på å få brikkene 
i perfekte posisjoner. Hele tiden fokuserer svart på 
den brikken han mener står dårligst, og tar hele 
tiden sikte på å få den til et best mulig felt. Det er 
også instruktivt å se hvordan svart lar være å bytte 
brikker. Det finnes neppe noe bedre eksempel på 
det å spille strukturen. 

20...Sf8 21.Sb3 Da3 22.Dc1 Sd7 23.Tc2 Da8 
24.Se1 Sb6 25.Sd3 Sc4 26.Te2 Dc8 27.Sbc5 
Tce7 28.Tfe1 Df5 29.Kg2 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-trpzpp'

6-+pvl-+-+&

5+psNp+q+-%

4-+nzP-+-+$

3+-+NzP-zP-#

2P+-+RzPKzP"

1+-wQ-tR-+-!

xabcdefghy

Brikkene står perfekt – for en forandring! Først nå 
fant svart tiden moden for å flytte en bonde 29…
h5! Bonden skal fram til h3 der fungerer som en 
kile i hvits stilling. Denne trusselen tvang hvit til å 
svekke kongestillingen, og svart stakk etter hvert av 
med seieren. 0-1 (63 trekk)

Hvor stor fordel tror du at Stockfish 13 mener 
svart har i den forrige diagramstillingen? 

Svaret er -3, altså at svarts fordel tilsvarer en offiser. 
Tenk at man kan opparbeide seg et så stort overtak 
ved rolig posisjonspill. 

Etter å ha sett disse eksemplene, hva tenker du om 

ditt eget spill? Hvor flink er du til å spille strukturen 
framfor deg? Haster du videre eller manøvrerer du 
slik du har sett her? Det er ikke så lett å se sine egne 
feil, men bare ved å oppdage utfordringene har man 
tatt et stort steg mot å bli bedre.

om å ForaNdre struktureN

For å forbedre spillet til mine elever er jeg hele tiden 
på jakt etter feil som går igjen. Det komiske er at jeg 
ofte først oppdager problemstillingene i mine egne 
partier, for så å se at andre sliter med det samme. 

For inntil ett år siden hadde jeg en svakhet som 
jeg ikke var klar over. Jeg var nemlig for opphengt 
i strukturen jeg hadde framfor meg, og var ikke 
villig til å gjøre forandringer. La meg vise partiet 
som ble en øyneåpner for meg. 

Dette er et av ytterst få partier med lang tenketid jeg 
har spilt det siste året. Jeg tipper ikke jeg er alene om 
å slite med konsentrasjonen og fokuset når jeg spiller 
nettsjakk, men her gjør jeg et altså et realt forsøk. 

K  Torbjørn Ringdal Hansen 
k  Sammsky
4NCL, 2020
XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zpp+-+pzp-'

6-+-wqnsn-zp&

5+-+p+-+r%

4-+-sN-+-+$

3+-zP-vLPzP-#

2PzP-+-+-zP"

1tR-+-wQRmK-!

xabcdefghy

Motstanderen min har akkurat spilt Sg5-e6 for å 
bytte ut springeren min på d4. Ingen bekymring 
her i gården, ettersom jeg kan slå igjen med 
løperen og på d4 innehar den en flott posisjon. 

Jeg spilte derfor 23.Dd2? 

Hvit har fortsatt fordel etter dette trekket, men jeg 
hadde en mye sterkere fortsettelse. Jeg tror ikke 
engang jeg vurderte 23.Sxe6! simpelthen fordi svart 
kan forandre strukturen med 23…fxe6. Hvorfor 
slo det meg ikke at etter 24.Dd2 ville hvits stilling 
vært formidabel? Tårnet på h5 er både utsatt og 
ute av spill, mens jeg står klar til å presse i de to 
åpne sentrumslinjene. Svarts stilling er i ferd med å 
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kollapse, og noe så banalt som at svart fikk slått inn 
mot sentrum var grunnen til at jeg ikke vurderte det.

En tilsvarende feil lot ikke vente på seg. Svart spilte 
23…Sxd4 

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zpp+-+pzp-'

6-+-wq-sn-zp&

5+-+p+-+r%

4-+-sn-+-+$

3+-zP-vLPzP-#

2PzP-wQ-+-zP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Hvordan ville du slått tilbake? For meg var svaret 
åpenbart. Jeg spilte selvfølgelig 24.Lxd4? for å 
beholde gulløperen. 

Strukturen hadde gjort meg blind for andre 
muligheter. Det falt meg ikke inn at 24.cxd4! var 
aktuelt, men når jeg ser på det nå er det åpenbart. 
Hvordan skal svarts tårn noen gang komme tilbake 
i spill?  Og hvordan svart stille opp mot trekk 
som Tfe1, Tac1 og Le3-f4, for så å spille i de åpne 
linjene? Svarts problem er ikke bare at tårnet på h5 
er i fare for å bli fanget, men det er også sårt savnet 
på andre områder av brettet. 

Etter 24…Sd7 25.Tae1 Se5 26.g4 La oss ikke 
snakke om at 26.Df4 fortsatt beholder et stort 
overtak. 26…Tg5 27.De2

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zpp+-+pzp-'

6-+-wq-+-zp&

5+-+psn-tr-%

4-+-vL-+P+$

3+-zP-+P+-#

2PzP-+Q+-zP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

Da motstanderen min spilte 27…Sc6! sank jeg 
sammen i stolen. Løperen, min stolthet, får ikke 
lenger stå i fred, og nå kan også svarts tårn komme 
tilbake i spill via g6 og e6. Jeg prøvde å spille meg 
opp til en vunnet stilling på nytt, men uten hell. 
½-½ (66 trekk)

om å FiNNe balaNseN

Sjakk er et spill hvor prinsipper konstant er på 
kollisjonskurs. I det ene øyeblikket hører man at 
man skal slå inn mot sentrum, for så å se at de 
beste gjør det motsatte.  

Det siste jeg vil gjøre er å få deg til å slutte å flytte 
bønder. Jeg vil heller ikke få deg til å alltid ville 
forandre strukturen. Det jeg vil er at du skal innse 
at dette er viktige øyeblikk, og behandle dem som 
det. Essensen er dette:

•	 Hvert bondetrekk skal gjøres av en god grunn
•	 Mange har en tendens til å forhaste seg fra en 

stillingstype til en annen
•	 Forandring av strukturen er noe som må 

vurderes seriøst.
Dagen før jeg skrev disse ordene spilte jeg et 
treningsparti mot en av mine elever på nettet. 
Ikke noe mesterverk, men jeg satt igjen med en 
mestringsfølelse i etterkant. Jeg endte nemlig opp 
med å gjøre noe som egentlig sitter langt inne, og 
for meg er det et bevis på at jeg har lært noe. 

K  Torbjørn Ringdal Hansen 
k  NN
XABCDEFGHY

8r+-+-tr-mk(

7+-wq-+-zpp'

6-+-+Pzp-+&

5+P+p+P+-%

4p+pvl-snQ+$

3+-zP-vL-tR-#

2-+-+-+PzP"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

Svart har akkurat slått en springer på d4. Tidligere 
ville jeg umiddelbart slått igjen med løperen, men 
nå fikk jeg et deja vu. Tankene mine gikk tilbake 
til det forrige partiet jeg viste deg, og med ett var 
jeg åpen for andre muligheter.

29.cxd4! Bondestrukturen endres, men løperen 
min forblir på e3 av en god grunn.

29...Sd3 30.Th3 c3 31.Dg6 h6 Denne svekkelsen 
var uunngåelig. 32.Lxh6! Derfor skulle løperen stå 
på e3. 32…c2 33.Lc1+ Svart ga opp på grunn av 
matt i neste trekk. 1–0

Lært noe nytt? Sjekk ut sjakktrening.no!
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Magnus på topp i ti år!
Siden juli 2011 har Magnus vært nr 1 i verden. 
1. januar 2010 var første gang Magnus var på 
toppen av ratinglistene. Men i 2010-2011 snek 
Anand seg inn på topp. Siden har ingen andre 
enn  vår mann toppet rankingen.
Kun 7 spillere har toppet ratinglistene siden de 

først ble publisert i 1971, og Carlsen er den som 
har toppet listene nest lengst - etter Kasaprov. Vi 
har laget en liten visuell godbit over som viser 
hver spillers herredømme på ratingtoppen. 

PS! Vi kan skrive dette nå, siden Norway Chess er utsatt  
og ratingen neppe vil endre seg i verdenstoppen.

 
  

  
                Alltid åpen. Alltid billig.                                          Alltid åpen. Alltid billig.	  

	  

 

 



NSb #1/2021 69

Langsjakk
1 GM Magnus Carlsen, Offerspill 2847

2 GM Aryan Tari, Offerspill 2639

3 GM Johan-Sebastian Christiansen, Offerspill 2618

4 GM  Jon Ludvig Hammer, OSS 2608

5 GM Frode Urkedal, SK 1911 2561

6 GM Simen Agdestein, OSS 2552

7 GM  Kjetil A. Lie, Porsgrunn 2520

8 GM  Johan Salomon, Offerspill 2502

9 IM Johannes Haug, Offerspill 2487

10 IM Lars Oskar Hauge, OSS 2482

Kvinnetoppen
1 WGM  Niina Koskela, OSS 2197

2 WGM  Olga Dolzhikova, OSS 2187

3 WIM  Ellen Hagesæther, Akademisk 2154

4 WIM  Sheila Barth Stanford, Stjernen 2153

5 Monika Machlik, Tromsø 2096

6 Edit Machlik, Tromsø 2087

7 Ingrid Skaslien, Vålerenga 2026

8 Thyra Kvendseth, Nordstrand 1961

9 WFM Maud Rødsmoen, OSS 1953

10 WFM Anita Grønnestad, Bergens 1943

Juniortoppen  
(født 2001 og senere)

1 IM  Tor Fredrik Kaasen, Vålerenga (2002) 2397

2 IM  Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø (2002) 2340

3 FM  Elham Abdrlauf, Nordstrand (2005) 2338

4 FM  Noam Aviv Vitenberg, SK 1911 (2004) 2320

5 FM  Gunnar Lund, Tromsø (2002) 2312

6 FM  Mathias Unneland, Aalesunds (2005) 2306

7 FM  Jens E. Ingebretsen, OSS (2004) 2266

8 FM  Andreas G. Tryggestad, Nordstrand (2002) 2260

9 Isak Sjøberg, Nordstrand (2003) 2238

10 Axel Tunsjø, OSS (2007) 2237

Ratinglister!

Klatreren (f. 2000 og tidligere) 
Voksne spillerne som har gått opp mest det siste året.

1 Jan Helge Hansen, Drammens (1050 –› 1311) +261

2 Mikkel Lien, Stjernen (1622 –› 1864) +242

3 Ali Bozkaya, Holmestrand (1284 –› 1443) +159

4 Terje Holten, Stavanger (1153 –› 1248) +95

5 Morten Bremnes, Fredriksstad (1318 –› 1406) +88

6 Ole Jørgen Aannestad, Lillestrøm (1762–› 1849) +87

7 Kyrre Markussen, Kristiansand (1720 –› 1806) +86

8 Geir Kvalsvik, Konnerud Tempo (1250 –› 1335) +85

9 Ole Fagerlie, Fredriksstad (1317 –› 11401) +84

10 Philip Birkenes, Nordstrand (1426 –› 1509) +83
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NORSK SJAKKBLAD GRATuLERER MED DAGEN!

100 ÅR
9.6. Torvald Karlsen, Løperen SK

90 ÅR
19.4. Helena Munkejord, Stovner SK

19.5. Leiv Røsok, Norges Sjakkforbund

85 ÅR
7.5. Kåre R Hugås, Trondheim SF

80 ÅR
9.6. Eddy Nygaard, Strømmen Sjakklubb

30.6. Egil Flemsæter, Konnerud Tempo sjakklubb

75 ÅR
9.4. Kjartan Ruset, Otta SK

14.4. Tore Ringdal Hansen, SK Stjernen

28.4. Harald Isachsen, Molde SK

29.4. Gitle Kirkesola, OSS

25.5. Boye Pettersen, Caissa SK

26.5. Øyvind Kvamme, Hønefoss Sjakklubb

2.6. Jan Cato Nabseth, Elverum Sjakklubb

20.6. Pål Svensson, Offerspill Sjakklubb

70 ÅR
12.4. Kari Kristine Engan, NSSF

22.4. Oddbjørn Hagen, Sotra Sjakklubb

25.4. Odd Rune Hansen, Sandnes SK

28.4. Thorvald Edvin Guleng, Hønefoss Sjakklubb

21.5. Thrond Kleppe, Bærum Schakselskap

16.6. Per Gunnar Uberg, Kristiansand SK

18.6. John Steppling, Levanger Sjakklubb

26.6. Terje Halvorsen, Tønsberg Schackklubb

60 ÅR
9.4. Erik Austreng, Asker Schakklubb

9.4. Bjørn-M Simonsen, Narvik SK

11.4. Truls Rune Hamar, Vålerenga SK

14.4. Jørgen Gustavsen, Moss Schakklub

19.4. Magne Neteland, Eiker SK

20.4. John Peter Garnes, Mosjøen Sjakk klubb

5.5. Lars Eckhardt, Nordstrand Sjakklubb

8.5. Erik Løvberget, Asker Schakklubb

13.5. Arne William Johansen, Halden Sjakklubb

15.5. Roar Elseth, OSS

24.5. Thomas Thomassen, Stavanger Sjakklubb

4.6. Hege Anette Ramson, SK Stjernen

5.6. Ingemar Gunnarsson, Offerspill Sjakklubb

9.6. Asle Lien, Hurum SK

12.6. Odd Gunnar Malin, Vadsø Sjakklubb

17.6. Jan Mannerud, Eidsvoll Sjakklubb

24.6. Eldar Løkseth, Senja Sjakklubb

25.6. Erlend Stangeland, Sandnes SK

27.6. Frank Robert Olsen, SK Stjernen

28.6. Magne Lunde, Otta SK

30.6. Kjetil J Bergersen, Gjøvik Sjakklubb

50 ÅR
6.4. Peter Scott Munk, Kristiansand SK

9.4. André Barna, Offerspill Sjakklubb

12.4. Dragan Cincovic, Bærum Schakselskap

17.4. Guru Wanda Wanvik, SK Stjernen

28.4. Jon Erik Reite Bang, Offerspill Sjakklubb

30.4. Roar Thronæs, SK Stjernen

7.5. Andreas Wennemo, Nes SK

7.5. Leif Erik Larsen, Caissa SK

10.5. Christian Falch, Offerspill Sjakklubb

11.5. Normunds Miezis, Asker Schakklubb

20.5. Rune Kongerød, Porsgrunn Sjakklubb

22.5. Monica Lauvik Fjeldstad, Sotra Sjakklubb

23.5. Martin Månsson, Nordstrand Sjakklubb

23.5. Frank Svendsen, Kirkenes SK

24.5. Dag Madsen, Bodø Sjakklag

24.5. Helge Antonsen, Moss Schakklub

5.6. Snorre Skrede, Sandnes SK

9.6. Kim Ottesen, OSS

11.6. Pål Martin Grønlien, Lillehammer Schaks.

13.6. Sissel Merete Engevik, Strømmen Sjakklubb

Både NSFs eldste medlem og NSFs eldste 
kvinne jubilerer i denne perioden.  
Torvald Karlsen blir 100 år og Helena 
Munkejord blir 90 år. Gratulerer!

Nsb #3/201760

Ny «gammel» klubb i NSF
av Svein E. Kringstad

Løperen SK er Bergens nest eldste 
klubb. Fire sjakkglade kamerater stiftet 
klubben 11.01.1945 med formålet 

«gjennom kameratslig samvær å utdype og 
forstå sjakkspillet og dets varianter». Og artig er 
det at en av de tidlige «krumtapper» i klubben, 
Severin Madsen spilte fra 1950 og er bestefar til 
nåværende president i NSF.

Gjennom årene har Løperen skiftet adresse 14 
ganger, og antall medlemmer har variert. På 
det meste hadde klubben 40 medlemmer, på 
det minste 4. I 2014 besto klubben av «et titalls 
menn med et mer defensivt grått hårfeste, en 
litt langsommere motorikk, men med et like 
brennende engasjement for det tradisjonelle 
spillet» skrev vår web-ansvarlige S. E. Kringstad 
på våre eminente klubbsider. Og takket være 
nevnte sider har nye unge spillere funnet veien til 
våre lokaler i Valkendorfsgate 3 i Bergen sentrum. 

I 2015 feiret klubben 70 år. God mat og god 
drikke, og ikke minst simultansjakk mot Ole 
Woldseth fra Sotra SK der tre av oss vant sine 
partier. Han ble overrasket over det gode og 
dyktige spill flere av oss presterte. Ekstra stas 
ble gjort på Torvald «Tobben» Karlsen med 
sine henimot 70 aktive år i klubben. 

Det ble taler og spilling til henimot midnatt. 
Tobben ble klubbmester 1976 og i en artikkel 
i BA for få år siden sa han at interessen er på 
topp nå når Magnus Carlsen spiller, og at han 
følger med på hvert parti. Forøvrig nevnte han 
at fastlegen hans «forbyr» ham å slutte med 
sjakkspillet. En god hobby er kjekk å ha når det 
yrkesaktive liv er over. 

Vi meldte klubben inn i NSF våren 2017, så 
om ikke lenge blir vi vel med på seriesjakk og 
andre eksterne turneringer. Klubben har vært 
medlem i NSF før, så kanskje det er på tide å 
vise muskler igjen i Vestlandsserien. 

Under vårturneringen deltok Tobben som nå er 
96 år. Gjennom 15 lange runder gjorde han det 
svært godt og kan gjerne holde på i 3-4 timer 

mot de beste i klubben. Blant klubbens nå 20 
aktive medlemmer er han en av de sprekeste 
og setter pris på nye ansikter. 

Vår yngste deltager er 16 år, og klubbens 
første unge dame er blitt med både i interne 
og eksterne turneringer men har mye å lære 
av Tobben. Ellers spiller han jevnt med en av 
sine gamle kamerater i klubben, Svein Warberg 
på 83 år. Vårturneringen ble forøvrig suverent 
vunnet av Atle Danielsen som gikk igjennom 
turneringen uten et eneste tap.  

De siste fire årene har vi avsluttet sesongen 
med hagesjakk hjemme hos S. E. Kringstad 
med hurtigsjakk, rømmegrøt og spekemat. To 
yngre karer, Ørjan Flatseth som webansvarlig og 
Bjørn Tony Myrmellom som kasserer har uten 
tvil hevet klubben til nye høyder mht. klubbsider 
og økonomi. I sommer deltok to av våre 
medlemmer for første gang i Landsturneringen 
(Senior-B) med «Løperen» på navneskiltet.

«Kunne ikke fastlegen bare ha skrevet ut noen 
piller isteden.»
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Maud Rødsmoen (24 år)
Aktuell som Tv2s nye sjakkekspert

Hva er din favorittby? 
Jeg er utrolig glad i San Sebastian i Spania, 
det er en by jeg har besøkt mange ganger for 
å spille sjakkturneringer i påsken og jeg elsker 
at det er fjell, strand, god mat, fotball og 
gåavstand til alt!

Yndlingsmat? 
Sushi.

Drikke?  
Iste.

Favorittfilm? 
Marriage Story. En 
lystigere film jeg liker er 
Zoolander.

TV-serie?  
Bojack Horseman!

Favoritt-
sjakkspiller?  
Jeg synes alltid det er gøy å se på partiene til 
Nils Grandelius.

Sjakkboka som har betydd mest 
for deg?  
The Sicilian Taimanov - move by move av 
John Emms, fordi den har vært en uvurderlig 
sekundant og er en av fire ikke-matte-bøker 
jeg har på hybelen min her i Trondheim.

Ditt beste sjakkparti?  
Mot Bejatovic, OL i Tromsø, 2014.

Og ditt beste resultat?  
Jeg fikk remis mot FM Rabineau Clement 
(2291) i min første FIDE-ratede turnering 
i San Sebastian i 2011! Det var nok den 
største overaskelsen og forblir et av mine 
beste resultater noensinne, og gjorde at min 
ratingkurve har vært smilefjesformet. Ellers 
var det å vinne mot lillebroren min Ulrik 
for første gang i langsjakk (og i en åpning vi 
mente var uslåelig!) et høydepunkt.

Hva kjennetegner en sjakkspiller? 
Evnen til å skru av omgivelsene.

Hvordan slapper du av?
Med bordtennis eller foosballpauser på skolen.

Hvilke tre personer ville du helst 
ha spist middag med? 
Simone Biles, Richard Feynman og Kanye.

Hvis du måtte rømme 
huset, hvilken ting ville 
du stoppet for å ta med 
deg? 
Min første dukke Blenda.

Hvilken sang synger du i 
dusjen? 
Otherside av Red Hot Chili 
Peppers.

Hva er den beste boka du 
har lest? 
Women Don't Owe You Pretty  
av Florence Given.

Hvis du kunne ha valgt å være en 
tegneseriefigur, hvem ville du ha 
vært? 
Lucy fra Charlie Brown.

Har du noen skjulte talenter? 
Jeg hører ikke ringeklokker eller alarmer og 
kan derfor sove 15 timer i strekk hvis ingen 
vekker meg..

Hvis du hadde vært FIDE-
president, hva er det første du 
ville ha forandret på?  
Sette meg inn i all korrupsjons-problematikk. 
Men når det var gjort ville jeg vurdert VM-
matchen. Jeg liker at det er en langsiktig 
duell, men jeg vil ikke ha 12 remis på rad. Jeg 
ville prøvd å dele det opp i 6 matcher som 
består av 2 partier hver (som kan avgjøres på 
armageddon/hurtigsjakk) for publikums skyld. 
Samtidig er jeg ikke glad i at langsjakk-VM 
avgjøres av kortere tidsformater, så her må jeg 
rett og slett konkludere med at jeg ville vurdert 
andre former for VM-match – et Cupformat 
som ligner på Champions Chess Tour kanskje?



Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Bentsebrugata 20
0476 Oslo

Årets høydepunkt!

sjakkNM2021.no
2. til 10. juli

Landsturneringen


