
Til pressen 
 

Pressemelding fra Stein Bjørnsen: 
 

Jeg er svært skuffet over dommen fra Reglementsutvalget i Norges Sjakkforbund.  
 
Jeg forstår at det har vært grunn til å mistenke meg for å ha jukset, siden jeg spilte såpass 
bra i alle fall i turneringen på Fagernes. Det var også en tabbe og en feil fra min side å ha 
øreplugg med Bluetooth under partiene. Jeg forstår at dette er ulovlig og at det kunne gi en 
viss straff. 
 
Men jeg har aldri jukset i sjakk og blir ganske satt ut av å lese beskrivelsen av hvordan jeg 
skal ha spilt partier i mange turneringer med en telefonsamtale som formidler trekkene 
underveis. 
 
Det var antagelig dumt av meg å stille opp til testen i juni under det store psykiske presset og 
med min dårlige helsetilstand, i tillegg til at jeg var helt ute av sjakktrening. Det var for 
optimistisk å tenke at jeg da likevel skulle klare å spille sjakk på nær mitt vanlige nivå. 
 
Jeg har i kommentarer til rapporten fra testen forklart hvordan jeg ikke i det hele tatt klarte 
å konsentrere meg normalt om de to partiene, som er absolutt nødvendig for at jeg som 
blind skal klare å gjennomføre et bra sjakkparti. Jeg har blant annet beskrevet hvordan 
bordhøyden gjorde at jeg ikke klarte å sitte rolig på vanlig måte med spesialbrettet der vi 
blinde berører brikkene, men mest ble sittende med brettet i fanget som jeg aldri har gjort 
tidligere. 
 
Reglementsutvalget (RU) ignorerer hva jeg forteller om situasjonen i testen og refererer fra 
testutvalget at jeg spilte til et ratingnivå ikke over 1000. Dette er kanskje en grei mening om 
nivået i spillet, men har altså lite med spillestyrken min å gjøre.  
 
Ved å nevne dette ratingnivået glemmer RU også at utvalget tross alt forteller at jeg viste et 
mye høyere nivå både på kunnskapsdelen i testen og på gjennomgang av tidligere partier 
som jeg spilte i slutten av 2014. Utvalget framhever at jeg i denne gjennomgangen viser en 
sterk framgang i sjakkforståelse fra et tidspunkt da jeg tross alt hadde 1284 i norsk rating.  
 
Jeg er nå både skuffet og kamplysten og håper at det helsemessige spiller såpass på lag med 
meg i fortsettelsen at jeg får sjansen til så snart som mulig å vise hva jeg egentlig er god for i 
sjakk. 
 
Horten, 9. september 2016 
 
Stein Tholo Bjørnsen 
 
 
 
 


