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Carlsen (13)
mot Kasparov (40)
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26. Copenhagen Open

POLITIKEN CUP
Politiken Cup 2004 spilles som en åpen 10-runders turnering
på 9 dager og i en stor gruppe, like fra sterke stormestere til
nybegynnere.
Turneringen spilles fra 24. juli til 1. august 2004 på Quality
Hotel Høje Tåstrup, 20 min. fra København. Mer informasjon
og online påmelding på www.politikencup.dk
Hovedpremier (tusen DKK):
12-10-8-6-4-3-3-4-2-1
Spesialpremier (tusen DKK):
Beste kvinne (u/tittel): 2
Beste født e. 1989 (u/tittel): 2
Beste født f. 1939 (u/tittel): 2
Ratingpremier kr 2.000:
For beste spiller i hver av de
følgende gruppene: 10001150, 1151-1300, 13011450, 1451-1600, 16011750, 1751-1900, 19012050, 2051-2200 og 22012350.

Startavgift
GM/IM/FM/WGM/WIM: Gratis
Jun. (f. 1984 el. senere): 500 kr.
Seniorer (fylt 65 år): 500 kr.
Spillere m/ ELO: 800 kr.
Spillere u/ ELO: 900 kr.
Kr. 100 i tillegg ved påm. e. 1.7.
Påmelding
Lars Bech Hansen
Hjertebjærgparken 20
Kvarmløse,
DK-4340 Tølløse
Danmark
E-post: formand@ksu.dk

 Danmarks største åpne
internasjonale turnering.
 Mulighet for å bo på
spillestedet Quality Hotel
Høje Tåstrup til rimelige
priser.
 For steder å bo sjekk:
www.rejse-guide.dk/hoteller/
 Registrering ved frammøte, lørdag 24. juli
mellom 1100 og 1230.
 Betenkningstid: 2 timer
på 40 trekk, deretter 1 time
på resten. Ialt 6 timer.
 Mulighet for å ta GM- og
IM-napp og få Elo-tall.
 Mange deltagende GMer
og IMer fra forskjellige land.
Blant +2600-stormestrene
er:
Beljavskij, McShane, Heine
Nielsen, Volkov, Rozentalis
og Sadvaskov.
 Det er alltid deilig å være
norsk i Danmark!
 www.ksu.dk

Sommer-Bergen Master Grand Prix
Nordnes bydelshus, Bergen 1. – 6. august 2004
ARRANGØR:
SPILLESTED:
SPILLESYSTEM:
BETENKNINGSTID:
SPILLEPLAN:

PREMIERING:

STARTAVGIFT:
OVERNATTING:

Sotra Sjakklubb/Bergen Spillfestival; Ansvarlig turneringsleder er Tom Eriksen
Nordnes bydelshus, Klosteret 2, Bergen
6 runder Monrad; 2 grupper: over/under 1500 elo
2 timer/40 trekk, deretter 1 time/resten av partiet
Søndag 1.8. kl. 1400-1500: Registrering; søndag 1.8 - torsdag 5.8: en runde hver dag
kl. 1600-2200; 6. runde spilles fredag 6.8. kl. 1000-1600; premiering ca. 15 min.
etter siste parti.
Gruppe A (elo >1500): 5000 kr - 3000 kr - 1500 kr.
Gruppe B (elo <1500): 2000 kr - 1250 kr - 750 kr
I tillegg får GP-klassevinnerne kr 500. For øvrig bokpremier til 1/3 i hver klasse.
Elitespillere (elo >2300) gratis; Juniorer (f. 1984 eller senere) kr 200; Andre kr 300
Deltakere må være medlemmer av NSF eller et annet forbund tilsluttet FIDE.
Overnatting i alle prisklasser (fra ca. kr 100 pr. natt i sovesal) kan avtales gjennom
Turistinformasjonen i Bergen, Vågsalmenningen 1, tlf. 55 55 20 00.

PÅMELDING og
INFORMASJON:

Kontakt Sotra Sjakklubb v/Tom Eriksen, Olsvikåsen 10, 5183 Olsvik, tlf. 55500108,
mob. 95212719, epost klubbpost@sotrasjakk.net.
Online påmelding på http://www.sotrasjakk.net
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 30.7. kl. 1700.
Senere påmelding mot 50% påslag i startavgiften.
FREMMØTE:
Fremmøte innen søndag 1.8. kl. 1500 på spillestedet.
NB! NM i Cafésjakk blir arrangert fredag kveld.
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Redaksjonen avsluttet 23. mars 2004.
Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges Sjakkforbund. Synspunkter som framføres i bladet er ikke
nødvendigvis i samsvar med sjakkforbundets offisielle mening.
Årsabonnement for ikke-medlemmer koster
kr 350. Ved abonnementsbestillinger, adresseendringer m.m., kan man henvende seg til:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, 0588 Oslo
Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07,
e-post sjakkfor@online.no
Generalsekretær: Bjarke Kristensen

Annonsepriser nr. 3 2004:
Alminnelig side (svart-hvitt): helside kr 3000,
halvside kr 1800, kvartside kr 1000
2. og 3. omslagsside (farger): helside kr 3600,
halvside kr 2400
4. omslagsside (farger): helside kr 4000.
50% rabatt på rene turneringsannonser!
Spesialpris for turneringer i Norges Grand Prix:
helside kr 1100, halvside kr 600, kvartside kr 350
Utgivelsesplan 2004:
Nr 3/2004 har deadline 15. mai 2004.
Trykk: Allservice AS, Stavanger
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En fantastisk publikumssport...
Jeg var i forrige uke hos
en kamerat av meg (ekssjakkspiller) hvor jeg
møtte en annen kamerat av meg som også
minner mer og mer om
en eks-sjakkspiller. En
ganske kritisk person – både overfor egne
trekk og sjakken generelt. Så kritisk at han
er stadig sjeldnere å se ved brettet. Vi begynte likevel (selvfølgelig) å snakke om
sjakk da han sa: «Sjakk er en fantastisk
publikumssport». Jeg var ikke uenig, men
litt overrasket over denne positive tonen.
Det dreide seg selvsagt om “live-sendinger” på Internett.
Litt senere på kvelden spurte han: «Så
du partiet Korneev-Carlsen?» «Ja, Dd7 var
en bukk,» svarte jeg kjekt. «Ja, men hvorfor tenkte Magnus én time etter Scxb5?».
Det var nytt for meg – og den slags vet
man kun hvis man har fulgt partiet live.
Snakk om publikumssport! En times venting – men kameraten min var fornøyd
og hadde brukt tiden godt til å oppdatere
seg på finurligheter i den aktuelle varianten i dragen.
Sjakk er som skapt for Internett. Den
første eks-sjakkspillende kameraten min
– som var vert for kvelden – foretrekker å
spille selv på nettet. Etter at han sluttet i
sjakklubb for mange år siden og havnet i
arbeidslivet, blir han angivelig bare bedre
og bedre. En vellykket nattvakt måles effektivt i ratingframgang på Internettklubbene. For å sjekke om dette bare var
skryt (som i gamle dager), dro jeg ham
med til Superlyn i Oslo Schakselskap...
hvor han tok seg til finalen og remiserte
mot GM Leif Erlend Johannessen. Ikke dårlig av en som offisielt ikke har spilt sjakk
på årevis.
Jeg tror det er mange som disse to. Sentralstyret i Norges Sjakkforbund er i gang
med sitt ambisiøse “Strategi og arbeidsprogram for 2003-2005”. «Internett må
vi se på som en mulighet, ikke en trussel,» skriver Sentralstyret. Ja, noen av våre
medlemmer vil alltid forsvinne av ulike

grunner, men med Internett er ikke disse
nødvendigvis tapt for sjakken – og muligheten til å få dem tilbake er langt bedre enn før. Et ferskt eksempel er Østlandsserielaget Bergens IV, hvor man finner flere
spillere jeg ikke har sett på over 10 år.
Internett har holdt dem “varme”, og nå
spiller de sjakk over brettet igjen – som jo
er å foretrekke når tiden strekker til.
I tillegg er det mange med en latent
sjakkinteresse, men som aldri har spilt
aktivt selv. Det merkes godt i disse tider
hvor Magnus Carlsen på egen hånd sørger for en unik oppmerksomhet rundt vår
hobby. Mange har sikkert merket pågangen fra tanter og onkler, naboer og kolleger – og velvillig bidratt med ekspertkommentarer. Selv når Magnus en sjelden gang er ute av form, har han en evne
til å skape begeistring. Det var en liten

“

...som skapt for
Internett

genistrek å legge seg nest sist i den
kvalifiserende lynturneringen på Reykjavik for dermed å møte nr. 2 – selveste
Kasparov – i 1.runde av hurtigsjakkturneringen 18. mars. Og i det møtet våknet Magnus for fullt. Det var en stor opplevelse å følge ”live” på Internett hvordan
han presset tidenes sterkeste med hvit i

første parti (se partiet på side 9). Kontrastene i møtet mellom den norske tenåringen og ”monsteret med 1000 øyne” (sitat: Tony Miles) fenger verden over.

Sjakk i media
Norske medier våknet også i tide. Selvsagt
blir det en del unøyaktigheter, bortsett fra
når journalistene kommer fra våre egne
rekker – som for eksempel Ole Valaker i
Nettavisen. Heldigvis har vi også daglige
spalter i Dagbladet og VG som kan fortelle hva som egentlig skjedde. Men rett
skal være rett: en del av nyhetsjournalistene var gode denne gangen –
som da VG hadde Magnus på forsiden etter lynsjakkseieren mot Karpov dagen før
hurtigsjakkturneringen.
Aftenposten hadde en sympatisk
vinkling med overskriften ”kjempegod i
fotball”. Dette bringer tankene tilbake til
medieblesten rundt Simen Agdestein for
15 år siden. Simen er for øvrig en viktig
brikke også denne gangen som ekspertkommentator i de fleste riksdekkende medier. Norske sjakkspillere kan i likhet med
Simen bruke denne anledningen til å påvirke lokale og sentrale aviser til en bedre
dekning av sjakkstoff – slik at vi kan nå
Sentralstyrets ambisiøse mål om sjakkspalter i 10 nye aviser.
Atle Grønn

foto: Ómar Óskarsson
.

Magnus
blant verdensstjerner

foto: Alex Roose

av Henrik Carlsen (pappa)

Magnus Carlsen til venstre i bildet møter en konsentrert georgisk stormester
Merab Gagunashvili i 7. runde i Corus. Fire timer senere var partiet over og
Magnus hadde tatt sitt første stormesternapp.

I januar hvert år er det
meste av verdenseliten
samlet i badebyen Wijk
aan Zee utenfor Amsterdam. I år var det norsk
deltakelse ved Magnus
Carlsen (13).

Kramnik og Svidler, var A-gruppen i år
rekordsterk. Kasparov hadde visstnok takket nei på grunn av den forventede VMkampen mot Ponomarev (som dog ikke
har materialisert seg).

Hele lokalsamfunnet er engasjert i det
sjakklige gigantarrangementet i regi av
stålgruppen Corus, tidligere Hoogoven
(høyovn). I tillegg til stormestergrupper
A, B og C tilbys en rekke amatørturneringer, presse- og politikeroppgjør,
såkalt supersjakk og radiosjakk. Til informasjon for norske utenlandsfarere er
amatørturneringene svært populære. De
er gjerne fulltegnet i november selv om
hver enkelt deltaker kun kan delta i ett arrangement.
Arrangementet har med ett unntak
blitt avholdt 66 år på rad, og i år har
Corus-gruppen med hjelp fra regionale
myndigheter og en rekke andre sponsorer
garantert for turneringen fram til 2010!
Anført av verdensstjernene Anand,

Treningsøkter og ICC
Magnus hadde lest om denne storturneringen i flere år, og etter at både Hans Olav
Lahlum og undertegnede i sommer hadde
kontaktet arrangørdirektøren Jeroen vd
Berg, ble Magnus raskt invitert til årets Cgruppe. Med bakgrunn i den foreløpige
deltakerlisten var vi litt skeptiske da Magnus generelt har større utbytte av å møte
sterke motstandere og fordi en 13-åring i
hvert fall ikke bør være forhåndsfavoritt.
Men etter at arrangøren kompletterte
gruppen med 4 sterke GMer (med rating
fra 2548 til 2615), forduftet enhver skepsis, og Magnus gledet seg stort til oppgaven.
Etter 6 turneringer med 58 turneringspartier i løpet av drøyt 4 måneder på rei-

sefot i sør- og mellom-Europa i høst,
gjorde det godt med 3 uker i Norge i julen
og ikke minst 5 gode treningsøkter med
trener Simen Agdestein og hans NTGelever. ICC-”perser” på løpende bånd uken
før avreise tilsa at formen var for oppadgående. Høstens tette spilleprogram kombinert med mye reising ble nok i hardeste
laget, og Magnus følte ikke at hodet fungerte optimalt i turneringene etter
Schwarzacher Open i Østerrike i august.
Også ”støtteapparatet” følte nok at han
hadde mer inne selv om høstens resultater objektivt sett var meget gode.

Humørfylt ung dame
Corus-arrangøren bestreber seg på å hente
inn unge og lovende spillere, og å gjøre
sammensetningen av GM-gruppene spennende og publikumsvennlige. Foruten 4
stormestere og 8 nederlendere (2 gode
kvinnelige spillere, 4 unge lovende IMer
samt fjorårets 2 vinnere av de øverste
amatørturneringene) bestod C-gruppen
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av Magnus og 14-årige Katerina Lahno
fra Ukraina som med sine 9 ratingpoeng
mer enn Magnus er topprangert i verden i
1989-årgangen og allerede nummer 6
blant verdens kvinner.
Magnus fikk (som vanlig!) startnummer 1 og to ganger hvit innledningsvis.
Allerede i 1. runde ventet Lahno som for
øvrig viste seg som en meget hyggelig og
humørfylt ung dame nokså langt fra
medias generelle bilde av østeuropeiske
idrettsstjerner. Hun frydet seg åpenlyst over
for eksempel seieren over høyestratede
Pavasovic (2615), men tok også sine tap
med verdighet. Vi fikk etter hvert også vite
at det var hun som stod for de flotte operaøvelsene vi kunne høre fra et av hotellets
rom i løpet av turneringen!
Magnus fikk et litt bedre sluttspill i
partiet mot Lahno. Da han omsider fant
noe som liknet på en vinstfortsettelse, løp
tiden fra ham, og han måtte avvikle til et
remissluttspill med en lett offiser og to
bønder til hver av spillerne. Mang en tilskuer (inklusive undertegnede) var nervøs
da han litt nonchalant tilbød remis med
45 sekunder igjen på klokken mens han
lot sin egen tid gå. Lahno avslo forståelig
nok, men Magnus ofret elegant offiseren
og sikret remis snaut 10 trekk senere med
22 sekunder igjen. Puh! Kanskje høstens
tette spilleprogram bidro til den ro og rutine som her var påkrevd i sterk tidsnød
etter 6 timers spill.

Vellykket oppladning
Etter en relativt grei seier mot Z. Peng
(2416) i 2. runde, kom så den første av tre
hviledager under turneringen. Med en litt
motvillig Magnus – som nok ville ha foretrukket Eurosport – ble det tur langs stranden, der mektige Nordsjøbølger og sterk
vind gav god føling med elementene. 4 km
lenger sør skjærer Nordsjøkanalen inn i
landet, og 5 sluser bringer båtene ned(!)
til kanalnivået innover mot Amsterdam.
Kanalutløpet er omkranset av gigantiske
steinmoloer i en fascinerende helhet. Sikkert enestående å observere i fugleperspektiv.
Oppladningen til 3. runde som svart
mot GM Pavlovic (2548) var åpenbart vel-

6

lykket. Magnus stilte med en påtagelig
selvtillit, og etter 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
g6 fikk aldri hvit noen fordel av betydning.
En bekymret Pavlovic brukte mye tid og
valgte til slutt et litt desperat
gjennombruddsforsøk som Magnus parerte godt. Merbonden ble raskt omsatt i
fordelaktig stilling, og den hvite stillingen
raknet i sterk tidsnød. 0-1 og den hittil største ”skalpen” for Magnus! Denne rekorden blir imidlertid slått allerede i neste
avsnitt...
I 4. runde ventet GM Popov (2580).
Etter å ha studert Popovs åpningsreportoar, var Magnus fristet av muligheten til å spille en av sine yndlingsvarianter
på ICC. Heldigvis holdt undertegnede
munn om eventuelle bekymringer rundt
det å spille lynsjakkvarianter mot sterke
stormestere. Som beskrevet i forrige nummer av NSb, gikk Popov raskt ned til tross
for at han avvek relativt tidlig fra den teori
Magnus kjenner.

14½ av 15 – kun turneringsdirektøren J.
vd Berg fikk remis – var arrangørene både
fornøyd og imponert.
Etter en ny hviledag – uten tur langs
stranden (!) – ventet den sterke IM Janssen (2489). Han overrasket Magnus med
å spille Benoni som svart. Magnus stod
godt hele veien, og etter at Janssen måtte
gi kvalitet for bonde og bytte dronninger
for ikke å havarere fullstendig, var sluttspillet muligens vunnet. Men Janssen forsvarte seg utmerket og klarte å fremtvinge
en remisstilling med springer mot tårn og
bonde. Med 5 av 6 poeng trengte Magnus
nå 1 av 3 for GM-napp etter 9 runder, dog
mot sterk motstand.
I 7. runde ventet de svarte brikker mot
19-årige GM Gagunashvili (2583), som
blant annet kunne vise til en delt 2. plass
i EM (for voksne!) i 2002 og seire mot både
Grisjtsjuk og Morozevitsj i Aeroflot Open i
fjor. (Huff!). Gagunashvili spilte da også
meget oppfinnsomt og skarpt, og det så
lenge vanskelig ut for Magnus.

Magnus kommenterer

ose
foto: Alex Roose
Simultan
I 5. runde møtte Magnus WGM Lanchava
(som til slutt tok IM-napp med god margin), og en konsentrert Magnus spilte
henne greit ned posisjonelt. Samme kveld
var vi invitert i den tradisjonelle sponsorog arrangørmiddagen, og Magnus spilte
simultan mot 15 representanter for ledelsen i Corus og arrangørstaben. Mot en
elitespiller og en eller flere mesterspillere
fikk han ganske tøff motstand. Dog er jeg
ikke sikker på om alle de andre, som Magnus, hadde appelsinjuice i glassene. Etter

GM Merab Gagunashvili
Gagunashvili, Georgia
IM Magnus Carlsen
Corus Chess (7), Wijk aan Zee, 2004
Slavisk
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6
5.a4 e6 6.Lg5 Sbd7 7.a5 dxc4 Skarpere enn 7... h6 8.Lxf6 Sxf6 9.c5 fulgt
av snarlig e4-brudd, som i KramnikKasparov, Botvinnik Memorial 2001.
8.e4 h6 9.Lh4!? 9.Lxf6 Sxf6 10.Da4
Ld7 11.Se5 c5 12.Sxd7 Dxd7 med likt
spill i Gelfand-Kasparov, Moskva 2002.
Teksttrekket innebærer et bondeoffer,
men det er vanskelig å spille svart, spesielt mot en taktiker som Gagunashvili.
9...Lb4 10.Da4 Lxc3+ 11.bxc3 g5
12.Lg3 Sxe4 13.Dxc4 Sxg3 14.hxg3
c5!? Et forsøk på å frigjøre seg og få
ut brikkene. Et trekk som 14...De7 er
jo også mulig, men svart må vel spille
c5 etter hvert i alle fall. 15.Le2 15.dxc5
Dc7 16.c6 Dxc6 17.Dxc6 bxc6
18.Sxg5 er antagelig noe bedre for hvit,
men svart bør få brikkene greit ut med
stor sannsynlighet for remis. 15...cxd4

+
+
+ + + +
+ + +
+ +
+Q
+ +
+
+
+ +
+
+
+
16.Td1!? Dette overrasket meg fullstendig, men er antagelig ganske godt.
16.Dxd4 Df6 ser greit ut for svart.
16...dxc3 17.Dxc3 Df6 18.Db4 De7
19.Td6 Hvit ønsker seg mer enn remisen etter 19.Dc3 Df6. 19...Sf6 20.Dd4
e5 Dette var planen med Sf6. Nå kommer i hvert fall løperen i spill, men det
ser ut som hvit står noe bedre til tross
for bonde under. Svarts konge er utrygg
og har vanskeligheter for å rømme.
21.Sxe5 Le6 22.f4 Td8? Ofrer to bønder unødvendig. Dette var basert på
en overseelse (hvits 28.trekk).
22...gxf4 ser greit ut for svart.
23.Da4+?! Kf8?! Etter 23...Sd7
24.Dd4 Sf6 må hvit finne 25.Txd8+ for
å transponere over i partiet. Jeg var
redd for 24.Td1, men svart har iskalde
24...0–0. 24.Txd8+ Dxd8 25.fxg5 Sd5
26.gxh6 Dg5 27.Da3+! Ke8 28.Th5
Selvfølgelig. Nå er det omtrent tapt for
svart. 28...Df6 29.Ld1! Gagunashvili
spiller svært giftig i begynnende tidsnød. 29...Se7 30.Df3 Dette er godt,
men 30.Da4+ Kf8 31.Df4 er mindre
komplisert. 30...Sf5 31.La4+? Etter
31.Sg4 De7 32. Dc3 har hvit stor, antagelig vinnende fordel. 31...Kf8
32.Da3+? Hvit har fortsatt likt spill
etter 32.Df4 Txh6. 32...Kg8 33.Sg4
Dd4 34.Ld1

+ + +
+ + + +
+ + +
+ + +
+
+ +
Q + +
+ + + +
+ +
+
Her tilbød Gagunashvili remis, men
med svart fordel og også klart bedre

Pappa Henrik Carlsen i ferd med å
notere sitt seneste trekk i amatørturneringen (foto: Alex Roose).
tid spilte jeg videre. De hvite brikkene
koordinerer ikke. 34...Kh7 35.Le2 Te8
35...Tc8 var kanskje bedre, men Te8
er ekkelt å møte i sterk tidsnød.
36.Dd3? Taper direkte. 36.Df3 hadde
holdt lenger. 36...Dg1+ 37.Kd2 Tc8
38.Lf1 Dc5! Avgjørende. 39.Se3?
Dc1+ 40.Ke2 Tc3 41.Dxc3 Dxc3
42.Sxf5 Lc4+ Ikke 42...Lxf5 43.Txf5
Dc2+ 44.Ke3 Dxf5 45.Ld3! 43.Kf2
Dd2+ 44.Kg1 Lxf1 Hvis kongen tar,
følger 45...Dd1+. Min største skalp
noen gang som også sikret GM-nappet! 0-1

Etter 7 runder var altså GM-nappet klart,
og resten av turneringen ble i grunnen en
behagelig triumfferd. Media- og publikumsinteressen var overveldende, men
heldigvis var Magnus flink til å glemme
omgivelsene og holdt konsentrasjonen
godt oppe også resten av turneringen. Seieren og GM-nappet ble feiret på den lokale gode italienske restauranten, der
store deler av verdenseliten var samlet
kveld etter kveld!
Utover i turneringen ble Magnus’ parti
vist hver dag på den eneste monitoren i
C-gruppen. Og siste dag ble også en av Agruppemonitorene, etter en kort avsluttende remis på ett av bordene, brukt til
Smeets-Carlsen.
I 8.runde ventet 19-årige IM Werle –
en kjenning fra Ungdomsmesterskapene
i 2002. Werle spilte en litt unøyaktig
hedgehog som tillot et elegant springer-

offer på d5. Svart tok i mot, ofret tilbake,
men hvit fikk klar fordel. I sluttspillet
overså Magnus en vinnende tårnmanøver,
men med vedvarende press bukket Werle
uansett under i tiltagende tidsnød. Etter å
ha vært nær 2500 i forfjor, har Werle det
siste året falt ned igjen mot 2400, men i
Corus tok han 8 av 13 og noterte en
ratingfremgang på over 20 poeng. Altså,
nok en flott skalp for Magnus.
Hollandsk presse fikk disse dagene
mange intervjuer og lange fotosesjoner
med en litt utålmodig hovedperson. Undertegnede trøstet ham med at minst et
par av søstrene ville misunt ham! Hollandsk TV fikk lov til å filme under forberedelsene før runde 9, og også under det
meste av partiet hadde han TV-linsen irriterende nær.
Dog får han ta skylden selv da han etter et vanskelig midtspill i skotsk kjempet
seg til et remissluttspill med tårn + bonde
mot tårn + to bønder, for så å la GM
Pavasovic (2615) få inn et relativt enkelt
triks. Magnus tapte bonden og fikk sitt
eneste tap. Magnus var sint på seg selv etter bukken, og med kameramannen i hælene tok han boblejakken over hodet og
forsvant fort. Heldigvis hadde pressen
denne dagen den 3. og avgjørende GMinntegningen til Jan Smeets å skrive om.
Ny hviledag, med fotball på gresset
utenfor Corus-paviljongen. Deretter vant
Magnus greit i 10. og 11. runde mot
turneringens to lavest rangerte. I runde 12
ventet Ernst som også hadde sikret GMnapp og imponert stort så langt.

Corus Chess, stormestergruppe C
9.-25. januar
1. IM M. Carlsen, Nor
10½
2. IM S. Ernst, Ned
10
3. IM J. Smeets, Ned
9
4-5. GM M. Pavlovic, Sco
8
4-5. IM J. Werle, Ned
8
6-7. WGM T. Lanchava, Ned
7½
6-7. GM M. Gagunashvili, Geo
7½
8. GM D. Pavasovic, Slo
7
9. WGM K. Lahno, Ukr
6½
10-11. GM V. Popov, Rus
6
10-11. IM R. Janssen, Ned
6
12. IM Z. Peng, Ned
3½
13. M. Etmans, Ned
1
14. T. Barendse, Ned
½
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Magnus kommenterer
IM Magnus Carlsen
IM Sipke Ernst
Ernst, Nederland
Corus Chess (12), Wijk aan Zee 2004
Caro-Kann
1.e4 c6 En overraskelse i første trekk!
Jeg hadde forberedt meg på spansk.
2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3
Lg6 6.h4 h6 7.Sf3 Sd7 8.h5 Lh7 9.Ld3
Lxd3 10.Dxd3 e6 11.Lf4 Sgf6 12.0–
0–0 Le7 13.Se4 Da5 13...Sxe4 er
mulig, fulgt av 14.Dxe4 Sf6 15. Dd3
Dd5 (15...Da5 16.Kb1 0–0 gir partifortsettelsen) 16.Kb1!? (16.c4 er vanligere) 16...Sh5 17.Lc1 fulgt av Se5
gir fin kompensasjon for bonden.
14.Kb1 0–0 15.Sxf6+ Sxf6 Ikke
15...Lxf6 16.g4! 16.Se5 Polgar spilte
faktisk 16.g4 i denne stillingen også,
mot Anand i fjorårets Wijk aan Zee. Jeg
regnet med at Ernst kjente godt til
denne fortsettelsen og valgte derfor
en roligere variant. 16...Tad8 17.De2
Dette var det siste teoritrekket jeg
kjente, men jeg hadde likevel brukt hele
45 minutter på å velge hvilken variant
jeg skulle spille. 17...c5?! 17...Db6
18.c3 (18.Td3 ble anbefalt av enkelte
kommentatorer, men det ser ut til å
være mulig for svart å snappe bonden,
for eksempel 18...Txd4 19.Le3 Te4!)
18...c5 var definitivt et bedre valg for
svart.

+
+
+ +

+

+
+
+
+ + + +
+Q
+
+ + + +
18.Sg6! Selvsagt! 18...fxg6? Alternativet 18... Tfe8 19.Sxe7+ Txe7
20.dxc5 var å foretrekke, men svart
sliter også her. 19.Dxe6+ Kh8
20.hxg6! Svart er faktisk forsvarsløs.
20...Sg8 Det beste forsøket. 20...Td7
eller 20...Tde8 gjendrives begge av
21.Txh6+ gxh6 22.Lxh6 Tg8 23.Df7
cxd4 24.Lg5! ( I varianten etter
20...Tde8 strander for øvrig 22...Db6
på 23.g7+ Kh7 24.gxf8=D Lxf8
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25.Df7+ Kxh6 26.f4! med mattangrep.) 21.Lxh6 gxh6 22.Txh6+! Det
egentlige poenget med kombinasjonen. 22...Sxh6 23.Dxe7 Sf7 Det
eneste trekket. 24.gxf7 Interessant
nok har 24.Df6+? blitt spilt tidligere.
Men etter 24...Kg8 25.Th1 Sh6
26.De7 Sf7 27.Df6 har hvit kun remis.
24...Kg7 Etter 24...Db6 25.De5+ Kh7
26.Th1+ Kg6 27.Th5 må svart gi dronningen med 27...Df6 28.Th6+ for å
unngå matt. Men sluttspillet er selvsagt håpløst for svart. 25.Td3?!
25.De5+! Kxf7 26.Td3 ville ha tvunget svart til å spille 26...De1+ for å
unngå matt. 25...Td6 Dette taper
straks, men 25...Db6 26.Tg3+ Dxg6
27.Txg6+ Kxg6 28.d5 er også lett vunnet for hvit. 26.Tg3+ Tg6 27.De5+
Kxf7 27...Kh7 28.Dh5+ Th6 29.Df5+
Kh8 30.De5+ fører til matt. 28.Df5+
Tf6 Både 28...Ke7 og 28...Ke8 strander på 29.Te3+. 29.Dd7#

+ +
+
+Q+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
+ + +
+
+
+ + + +
En ganske pen matt! 1-0

Arrangøren (og undertegnede) fikk overtalt Magnus til å kommentere partiet
sammen med hovedkommentatorene (de
to GMene Ree og Sosonko), noe som også
sikret ham dagens publikumspris i konkurranse med verdensstjernene. Med ett
poengs ledelse og bedre kvalitet hadde
Magnus sikret seg seieren i C-gruppen, og
dermed garantert plass i neste års Bgruppe! Dette ble feiret på internett-cafe
og besøk på ICC. I løpet av kvelden fikk
han i et parti opp samme stilling som mot
Ernst, og etter 18.Sg6 måtte svart enda en
gang bite i gresset! Det ble også anledning
til å lese hyggelige hilsener på e-mail og
på ICC. (Takk til alle!)
I 13. og siste runde spilte Magnus
dragevarianten i siciliansk mot IM (GM!)

Magnus med GM-diplom og dommeren Alex Roose.
J.Smeets. Magnus måtte etter hvert ofre
kvalitet på c3 for ikke å bli overkjørt. Han
fant imidlertid flere gode trekk som utnyttet hvits svekkelser, og Smeets måtte til
slutt avvikle og ofre tilbake. Tårnsluttspillet var etter enkeltes mening kanskje
noe bedre for Magnus, men han tilbød
fornøyd remis og avsluttet turneringen
med analyser og lynsjakk med Smeets.
Alt i alt en overveldende opplevelse
både hva angår sjakklig suksess, medieinteresse og nærhet til verdensstjernene. På
premieutdelingen ble Magnus overrasket
med et treningsstipend i tillegg til 1. premien. En morsom opplevelse var det også
at Anand som vinner av A-gruppen i takketalen sin nevnte at han som debutant i
Wijk aan Zee i 1989 møtte Kortsjnoj som
var 3 ganger så gammel som han, og at
han nå 15 år senere allerede er nesten 3
ganger så gammel som unge Magnus!

Partiet mellom Magnus Carlsen og
Sipke Ernst er et høydepunkt i norsk
sjakkhistorie. Partiet er sannsynligvis
det mest omtalte partiet spilt av noen
nordmann etter at det er publisert i
sjakktidsskrifter og sjakkspalter verden over. Magnus kommenterte partiet opprinnelig for verdens ledende
sjakktidsskrift «New In Chess». Kommentarene som gjengis ovenfor, er
oversatt av redaksjonen.

....Og turneen fortsatte i sjakkmetropolene Moskva og Reykjavik:

Stormesternapp og mestermøte
Etter en måned i Norge dro Magnus Carlsen videre til Aeroflot Open i Moskva. Til
tross for at han var rangert kun som nummer 139 av 177 spillere i en rekordsterk Agruppe, klarte Magnus likevel å stjele en
del av showet. Han poserte med tidligere
verdensmestere Boris Spasskij og Vassilij
Smyslov, og ble lagt merke til av et kresent Moskva-publikum.
Resultatet var da også oppsiktsvekkende, med et nytt stormesternapp på kort
tid – denne gang med et halvt poengs
margin. Magnus spilte svært hardt mot
stormestere på løpende bånd, og stod oppført med 5 seire og 3 tap før siste runde,
som endte remis da GM-normen allerede
var klar. Det gav en 40. plass, på samme
poengsum som spillere i verdenseliten,
som for eksempel russerne Khalifman
(2674) og Malakhov (2700). Turneringen
ble vunnet av en annen russer, Sergej
Rublevskij (2655), med 7 poeng.
Følgende knock-out mot en av de
fremste representantene for den sovjetiske
sjakkskolen sjokkerte russerne:
IM Magnus Carlsen
GM Sergej Dolmatov
Dolmatov, Russland
Aeroflot Open (3), Moskva 2004
Hollandsk
1.Sf3 f5 2.d3 Magnus behersker alle
åpninger, også sære saker som dette.
Trekket viste seg å være perfekt mot
denne type motstander. Dolmatov var
en av Sovjets beste spillere på 1980tallet. Han har en høy stjerne i Russland, og regnes for å kunne mer sjakk
enn de fleste 2600-spillere. Han var
blant annet Kramniks trener i tiden før
Kramnik ble verdensmester. Hans
rating er i dag “kun” 2591, men det
skulle jo holde mot en norsk IM. 2...d6
3.e4 e5 4.Sc3 Sc6 5.exf5 Lxf5 6.d4!
Sxd4 Svart sliter med utviklingen i varianter som følgende: 6...Sb4 7.Ld3
Sxd3+ 8.cxd3 exd4 9.Sxd4 Ld7 10.0–
0. 7.Sxd4 exd4 8.Dxd4 Sf6 Svart har
neppe tid til å ta på c2, og spillere på
Dolmatovs nivå vurderer vel ikke slike
trekk. (Unntakene er muligens
Kortsjnoj og Agdestein som mer enn

gjerne tar det som står i slag.) 9.Lc4
c6 10.Lg5 Den hvite kongen kan velge
mellom lang og kort rokade, men hvor
skal svarts konge gjemme seg?
10...b5 11.Lb3 Le7 12.0–0–0 Dd7
13.The1 Kd8 Her hadde nok stormesteren planlagt lang rokade, men oppdaget tidsnok 13...0–0–0 14.g4! Lxg4
15.Txe7. Men nå venter en annen kalddusj:

+
+
+
+
+
+ + +
+ Q + +
+
+ +
+
+
+
14.Txe7! Dxe7 15.Df4! Ld7 16.Se4
Det er slutt. Svart kan ikke forsvare
feltene d6 og f6. 16...d5 17.Sxf6 h6
18.Lh4 g5 19.Dd4! Svart orket ikke
mer. 19...gxh4 kan besvares med
20.Sxd5. Det relativt beste er 19...Tf8,
men stillingen er trøstesløs etter
20.Sxd7 Kxd7 21.Lg3. 1-0

Turbulens på Island
Den unike historien om Magnus fikk en
spesiell fortsettelse som er dokumentert på
forsiden av dette bladet. Magnus og familien dro i begynnelsen av mars til Island
og Reykjavik Open. Sjakklig gikk det noe
tyngre med 4½ poeng av 9 og en
ratingprestasjon på 2433. Imidlertid er
Magnus blitt publikumsyndling også på
sjakkgale Island, og han ble derfor spesialinvitert til en 16-manns hurtigsjakkturnering (25 min. + 5 sek. pr. trekk)
som startet rett etter Reykjavik Open.
Skjebnen smilte til Magnus som fikk æren
av å møte tidenes sterkeste spiller, Garry
Kasparov, til en match over 2 partier i første runde. Magnus viste seg oppgaven verdig og rystet Kasparov i 1. parti:

IM Magnus Carlsen
GM Garry Kasparov
Kasparov, Russland
Reykjavik hurtigsjakk (1)
Dronninggambit, Cambridge Springs
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6
5.Lg5 Sbd7 6.e3 Da5 7.Sd2 Lb4
8.Dc2 0–0 9.Le2 e5 10.0–0 exd4
11.Sb3 Db6 12.exd4 dxc4 13.Lxc4
a5 14.a4 Dc7 15.Tae1 h6 16.Lh4 Ld6
17.h3 Sb6 18.Lxf6! Sxc4 19.Se4
Lh2+ 20.Kh1 Sd6 21.Kxh2 Sxe4+
22.Le5 Tidenes sterkeste spiller er lurt
trill rundt. 22...Sd6 23.Dc5 Td8 24.d5
Dd7

+
+ +
+ + +
+
+
Q
+
+ + + +
+ + + +
+
+ +
+
25.Sd4! Garry tok en liten tenkepause.
Problemet er at han taper materiell
etter 25...cxd5 26.Dxd6 Dxd6 27.Lxd6
Txd6 28.Te8+ Kh7 29.Tc1 25...Sf5
26.dxc6 bxc6 27.Sxc6 Te8 28.Td1
De6 29.Tfe1 Lb7 Et kreativt forsvar.
Poenget er at 30.Sxa5 Lxg2! gir motsjanser, da 31.Kxg2? besvares med
31...Sh4+. 30.Sd4 Magnus styrer fornuftig nok unna komplikasjonene, men
har nå kun 2 minutter igjen mot
Kasparovs 8. Tillegget på 5 sekunder
per trekk gjør at Magnus har relativt
god kontroll i det enkle sluttspillet som
oppstår, selv om tilskuerne selvsagt
holdt pusten... 30...Sxd4 31.Dxd4
Dg6 32.Dg4 Dxg4 33.hxg4 Lc6 34.b3
f6 35.Lc3 Txe1 36.Txe1 Ld5 37.Tb1
Kf7 38.Kg3 Tb8 39.b4 axb4 40.Lxb4
Lc4 41.a5 La6 42.f3 Kg6 43.Kf4 h5
44.gxh5+ Kxh5 45.Th1+ Kg6 46.Lc5
Tb2 47.Kg3 Ta2 48.Lb6 Kf7 49.Tc1
g5 50.Tc7+ Kg6 51.Tc6 Lf1 52.Lf2
Hvit har 15 sekunder igjen, mens svart
har 37 sekunder igjen. ½–½

Kasparov vant greit 2. parti og tok seg etter hvert til finalen hvor han beseiret tidligere VM-utfordrer Nigel Short fra England.
Magnus på sin side kunne konsentrere seg
om mediestormen...
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NTG i Cannes
av Jorunn Brekke

Artikkelforfatteren til høyre, og...
ja, det er Simen som skjuler seg
bak den armen!
(Foto: Magnus Danielsen)
Karaoke og svingdans,
heftige dragepartier og
interessante bekjentskaper. Dette er blant tingene som inntreffer når
sjakkjentene fra Toppidrettsgymnaset setter
ut i Europa.
En ung gutt kommer spurtende ut fra korridoren merket med “Arrival”. Han holder skikkelig 60-meter tempo, selv med en
diger bag på ryggen, og rekker så vidt å
slenge ut et “Hei” til oss i forbifarten. Vi
gjenkjenner ham som vår medelev Askild, og skjønner at han skal rekke et tog.
Ett minutt senere kommer Øystein og
Emil, også disse kjente og kjære skolekamerater, samt Odin; fjorårselev som fortsatt er glad i å være med på tur. Guttene
kommer rett fra turnering i Gibraltar.
Nå er det imidlertid de som skal få tilbringe litt tid ved skolepulten; det er klart
for jentetur! Vel, nesten i hvert fall… Vår
supertrener Simen er med, samt go’gutten
Magnus (ikke Carlsen, men Danielsen.
Han som er litt høyere og har litt lavere
rating). Dessuten har Ellisiv tatt med halve
familien sin; bror og pappa Reppen. Sist
men langt fra minst, har vi fått med en
liten gentleman fra Sandnes; Willy, som
er neste års rekrutt. Vi vinker til gutta boys,
og setter kursen mot “Departures”.

Kveldsvandring
Etter utallige omganger med kortspillet
“Gurka” står vi på busstasjonen i Cannes.
Det er sent på kveld, og byen blinker og
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lyser etter alle kunstens regler. Et lite problem dukker opp. Vi skal nemlig møte opp
i byens sjakklubb, hvor Ellisiv og jeg var
innom én gang i fjor. Ellisiv er helt blank,
og selv husker jeg bare at det var langt og
innviklet; vanskelig selv med skikkelig veibeskrivelse. Men jeg tar likevel på meg
ledetrøya, da det er eneste mulighet til å
slippe en saftig taxiregning. Vi sleper oss
oppover den ene tvilsomme gata etter den
andre, med digre kofferter og bager. Idet
gjengen er overbevist om at vi er helt lost
– ja, så står vi der. Ikke bare jeg som er litt
imponert over meg selv da. Vi blir tatt godt
imot, og kjørt dit vi skal bo.

Navnetrøbbel
Selv skal jeg dele hotellrom med ei fransk
17-årig jente, ved navn Marie Sebag. Tre
ganger europamester for jenter, og med
2400 i rating. Jeg føler meg sikker på at
(Foto: Jorunn Brekke)

hun er rimelig irritert over å bli plassert
på rom med en 1500-pudding fra Norge.
Dette viser seg å være totalt feil. Hun er
veldig koselig og langt fra overlegen.
Engelsken kunne dog vært bedre, men vi
greier fint å kommunisere, og blir fort
gode venner. Marie sier hun kjenner til én
norsk sjakkspiller fra før, og prøver å uttale dette navnet. Gang på gang, men jeg
forstår ikke hvem hun mener. Det høres

mer ut som et kinesisk navn i mine ører.
Hun forsøker for tiende gang, og jeg klarer til slutt å tyde noe av det som Johannessen. Leif Erlend Johannessen? Oui! Marie smiler, og jeg lurer på om det er en
spesiell grunn til at hun husker ham. Jeg
smiler tilbake.

Tryllekunstneren
Ellisiv har et viktig mål for turen (i tillegg
til masse sjakkpoeng). Hun skal spore opp
den kjekke tryllekunstneren som trikset litt
for henne i fjor. Et helt år har hun gått og
ventet på dette øyeblikket, så jeg ser meg
nødt til å følge med henne ut på jakt. Halve
byen blir gjennomsøkt, men tryllekunstneren er som sunket i en flosshatt.
Som trøst finner Ellisiv seg en dilldallbutikk, hvor de blant annet har noen lekre masker. Sim salla bim, så er Blondy
forandret til en leken kattepus… (se bildet til venstre)
Pusemor setter ut på videre jakt, og det
tar ikke lange tiden før hun finner en ny
franskmann. Men jeg rister oppgitt på
hodet da hun viser meg byttet: en 18 år
gammel IM.
– Jo da, Ellisiv, han er en grei kar og flink
med sjakkbrikkene, men vær klar over at
den gutten allerede har en liste bak seg på
ca. 50 sjakkjenter. Og i tillegg har han
kjæreste!
– Men han er jo søt da!!
– Den har jeg hørt før!, sier jeg, og rister
på hodet igjen.
Levende grillet
Dagene og partiene ruller unna, og en del
norske poeng tikker inn. Stormesteren vår
ser ut til å abonnere på 1. bordet, og lille
(?) Willy holder også høyt tempo. Spesielt
imponerte blir vi da han griller en 2100spiller i et glohett drageparti. Men utenfor
sjakkbrettet er gutten bare blid og koselig, så vi håper han starter på NTG til høsten.

(Foto: Ellisiv Reppen)

Badminton
Selv har jeg bursdag under oppholdet, og
bestemmer meg for å vinne første parti
som 17-åring. Jeg møter ei tyskfransk 12åring ved navn Lara Maria, som er svært
talentfull. Men etter et langt og spennende
sluttspill kan jeg heldigvis innkassere et
helpoeng. Godt at de fem årene gav litt
utbytte! Men jenta er like blid etter å ha
tapt, og inviterer meg på et slag badminton. Dette blir også spennende, men nå er
det jeg som må gi tapt.
Vi blir også kjent med Elisabeth Pähtz
og Heather Richards; to artige og energiske sjakkjenter, fra henholdsvis Tyskland
og England. De sørger for at bursdagskvelden min blir langt fra kjedelig. Klokka
blir fem før jeg kryper under dyna.
Bakholdsangrep
Lille, søte Ellisiv kan for utenforstående
virke veldig snill og uskyldig. Vi som kjenner henne, vet derimot bedre, og en eldre,
fransk herremann får også erfare at mye
skjuler seg bak den vakre fasaden. Etter
et endt parti går jenta for å hente sekken
sin, som står ved et spillebord. Hun løfter
den opp, og slenger den over skulderen
med voldsom kraft. Pang! sier det idet den
tunge NTG-sekken smeller inn i ryggen
på den gråhårede mannen som sitter der
og spiller i ro og mak. Han skvetter rundt,
og ser forferdet på den norske blondinen,
som febrilsk prøver å unnskylde seg. Et
par minutter senere kommer vi tilbake for
å se hvordan det går med mannen. Men
han er borte og har visstnok tapt…
Karaokebar
Simen begynner å bli rastløs idet oppholdet nærmer seg slutten. Han vil på
karaokebar! Dette har nemlig blitt en tradisjon for oss NTGere, og stormesteren vår
er spesielt ivrig. Han får til slutt dratt med
oss alle, med unntak av bror og pappa
Reppen. Herr Agdestein starter showet,
med låta “Another day in paradise”. Dette,
som han selv sier, for å øke vår selvtillit.
For, ja – gutten er flinkere ved brettet enn
foran mikrofonen! Willy må selvfølgelig
også opp å synge; dette hører til kriteri-

ene for å komme inn på sjakklinjen! Vestlendingen viser seg tøff på dette området
også, og gjør en stødig versjon av gode
gamle “Yesterday”, sammen med meg.
Magnus slår ut håret med “Killing me
softly”. Så er det Ellisivs tur. Hun fremfører “I’m so excited”, mens jeg danser ved
siden av, og jeg lykkes til og med i å dra
med Simen på en liten sving.
Litt utpå kvelden kommer også Elisabeth og Heather, samt en rekke franske og
engelske sjakkgutter. Nordmennene bestemmer seg imidlertid for å dra etter en
stund, bare jeg blir værende. Igjen drøyer
det til utpå morgenkvisten før jeg legger
hodet på puta.

Ingen pokal
Til slutt kommer det triste øyeblikket da
turneringen er over. Men vi sitter i alle fall
igjen med en 1.plass og flere andre mer
eller mindre gode resultater. Premieutdelingen skal starte samme øyeblikk som flybussen vår går, så den blir vi nødt til å
droppe. Simen får krevd inn pengepremien
sin, men pokalen får han ikke. Arrangørene nekter rett og slett å gi ham den så
lenge han ikke er til stede under utdelingen. Mesteren blir nesten lei seg, ettersom
det er den mest gedigne bøtta av en pokal
han noen gang har sett. Det hadde vært
noe å spankulere rundt med på Gardermoen, det! Deretter kunne den sikkert gjort
nytten som vaskebøtte til årets bilvask eller badebalje for minstejenta. Men akk,
nei… Den gleden er det nok 2. premievinner Mladen Palac som får. Så vi får
håpe han har bil eller småbarn!
Rødt, hvitt og blått
Uten pokal, men med god norsk stil, forlater vi festivalbyen. Klokken er 17.55, og
bussen vår har avgang kl. 18.00. Et lite,
men hurtig 17.-maitog setter ut fra spillelokalet, med kofferter og bager flaksende
i alle kanter. Simen og jeg leder an, med
en diger rød, blå og hvit bag mellom oss.
På kryss og tvers av bilveiene går det, i rasende fart. Et skikkelig toppidretts-17.maitog. Idet klokken slår seks, har alle
kommet seg gjennom 500-meters løypa.

Jorunn, Willy og Magnus.
Men i mål venter ingen pølser eller is, bare
et bagasjerom.

Brekker Brekke seg?
Har noen tatt med sekken min??, utbryter
jeg etter å ha fått igjen pusten. Ingen svarer bekreftende. Det var opprinnelig avtalt
at noen skulle ta den med for meg, men
da ting ble litt annerledes, kunne jeg i
grunnen ha gjort det selv. Uansett for sent
å gruble over det nå. Sekken står igjen i
spillelokalet, og oppi der ligger blant annet passet mitt. Sjåføren sier seg villig til å
vente i 2 minutter. Han vet kanskje at det
er Valentine’s Day!
Jeg setter av gårde i femte gir, med trusselen om en times taxiregning hengende
over meg. Og penger har jeg ikke… Bilene tuter, og franskmenn hopper skremt
til side der jeg kommer feiende. Inn i spillelokalet bærer det, hvor jeg griper sekken,
vrenger rundt, og setter ut igjen. Beina
begynner å bli veldig tunge, og magen
vrenger seg for hvert steg. Det er like før
jeg må Brekke meg… Og jeg angrer veldig på tre ting der jeg peser av gårde:
1. At jeg ikke har trent litt mer i det siste.
2. At jeg for en halvtime siden spiste en
diger porsjon kinamat, og i tillegg halve
Ellisivs.
3. At jeg ikke spanderte på meg en flaske
vann til maten. Eller tre.
Men jeg fortsetter å løpe som om ti løver
og en morderisk stormester er etter meg.
100 meter igjen nå… Jeg ser bussen begynner å rulle, og kan føle klørne til løvene, og den kalde pusten til stormesteren
i nakken. Et sjette gir kobles plutselig inn,
og jeg greier det på hengende håret. Halvveis i svime vakler jeg inn på bussen, hvor
jublende nordmenn venter.
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Simen
kommenterer...
Eller er det
karaoke?

I virkelighetens verden
I lærebøkene ser det så
enkelt ut. Man legger en
plan, gjennomfører den
og vinner partiet. Det
var slik de gamle mesterne gjorde det. Virkeligheten er en ganske
annen.
av Simen Agdestein

Det gjelder i hvert fall for mitt vedkommende, og jeg vil også påstå for moderne
toppspillere. Der svinger det. Hvit får kanskje inn et slag, svart parerer, kontrer, og
slik holder man på fram og tilbake helt
til den ene segner utmattet og død om.
I den 18. sjakkfestivalen i Cannes lyktes jeg å gå helt til topps, men smertefritt
og strømlinjeformet var det på ingen
måte. Jeg spilte remis mot de beste, og vant
mot de dårligste. Fire remiser og fem seire
og sju poeng tilsvarte en ratingprestasjon
på 2678. Tilsynelatende solid, men tallenes tale er bare fasaden.
Så ille som følgende to partier gir inntrykk av, var det dog heller ikke. Mot Alexander Wohl fra Australia i sjette runde
presset jeg nok grensen litt i lengste laget.
IM Alexander Wohl
Wohl,, Australia (2398)
GM Simen Agdestein
Cannes (6), 2004
Engelsk
1.g3 f5 2.Lg2 Sf6 3.d3 e5 4.Sf3 d6
5.0–0 g6 6.b4 Først så det ut til at
han skulle spille 6.e4, men etter en
tenkepause kom i stedet b-bonden.
6...
a5 7.b5 Jeg var ikke sikker, men
6...a5
jeg mente svekkelsen av c5-feltet
Lg7
skulle være til min fordel. 7...
7...Lg7
8.Lb2 0–0 9.c4 Sbd7 10.Sc3 h6?! I
ettertid virker 10…Sc5, kanskje fulgt
av Se6, mye mer logisk. 11.e3 g5
12.Sd2 Sc5 13.Dc2 Springeren sliter
med retretten etter 13.d4 Sd3
14.La3, men 13…Se6 er jo greit.
13...
f4 Ikke det eneste naturlige trek13...f4
ket, men greit nok. 14.d4 exd4
15.exd4 Se6 16.Sd5 g4 Jeg var i grunnen veldig fornøyd med stillingen, men
jeg fluktet åpenbart stadig på overfla-
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ten. 17.Tfe1 Dette kom som en overc6!? Det så litt nakent
raskelse. 17...
17...c6!?
ut rundt kongen etter 17…f3 18.Lf1
Sxd5 19.cxd5 Sxd4 20.Lxd4 Lxd4
21.Dg6+ Lg7 22.Ld3. Etter 22…Dg5
23.Dh7+ Kf7 24.Tc1 er det ekkelt i clinjen også. Men 22…Tf7 ser faktisk
ut til å holde helt fint for svart. Men jeg
drømte i stedet om at masse linjer og
diagonaler skulle åpne seg for offiserene mine. 18.bxc6 bxc6 19.Sxf6+
19.Sxf4 Sxf4 20.gxf4 Sh5 var min idé.
Hvit kan gjerne slå på c6 også, jeg skal
med tårnet til b8 uansett og kanskje
også slå på b2. Men Wohl fant igjen
en variant jeg ikke hadde tenkt på.
19...
Dxf6 20.Se4 Dg6 21.Dd2! Han
19...Dxf6
spiller bare helt rolig og holder brikkene
Tb8?! Senere i partiet
samlet. 21...
21...Tb8?!
angret jeg dypt og inderlig på at jeg
ikke hadde sikret meg en komfortabel
stilling med 21…d5 22.cxd5 cxd5
23.Sc5 f3 24.Lf1 Sg5. 22.Lc3 d5
23.cxd5 cxd5 24.Sc5 Sg5? Altfor optimistisk. 24…f3 var nødvendig, men
jeg likte ikke den løse a-bonden. Dessuten var jeg så gira på aktivt offisersspill at jeg åpenbart ikke maktet å
tenke klart. 25.Lxd5+ Kh8 26.Lg2 Nå
begynte det å gå opp for meg at jeg
hadde dummet meg ut. Liten tid befxg3 27.hxg3
gynte jeg også å få. 26...
26...fxg3
Sf3+ Jeg så ikke noe annet. 28.Lxf3
gxf3 Ellers blir det jo aldri noe mattangrep. 29.d5 Æsj, æsj, dette går jo
helt gærent. Hvis det er noen som har
angrep her, er det jo han. Etter
29…Dh5 30.Lxg7+ Kxg7 31.Te7+ blir
nok jeg matt først. Jeg trenger mer brikker både i angrep og forsvar, men hvordan? Med liten tid igjen på klokken og
desperat mangel på gode alternativer,
får jeg plutselig en idé:

+
+ + +
+ + +
+ +
+ + + +
+
+
+ Q
+
+

(Foto: Jorunn Brekke)

29…Tb4!? Tar han på b4, kjøper jeg
meg i hvert fall litt tid. 30.Se6 Det ser
ut til å vinne helt direkte. Á tempo hiver jeg inn… 30…Th4!?

+ +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+
+
+ Q
+
+
Han har god tid på klokka og burde
selvfølgelig klare å finne en gevinst.
Men jo lenger han tenkte og jo flere
mennesker som stimlet seg rundt brettet, jo mer steg min optimisme.
31.Sxg7 Kg8! fortonet seg på ingen
måte klart, og etter 31.Sxf8 Dh5 er jo
svarts trusler åpenbare. Men som
Wohl påpekte like etter partiet, vinner
hvit lett i denne siste varianten med
32.Sg6+! Dxg6 33.Lxg7+, og hvits angrep kommer først. 31.Lxg7+ Kg8
32.Te5?? I ro og mak og med computeren i bakgrunnen ser man jo at hvit
ennå kan vinne på mange måter, men
praktisk spill er noe helt annet.
32...Dg4! Wohl hadde visstnok helt
glemt at jeg også kunne gå hit med
Cannes International, 8.-14. februar
1. GM Simen Agdestein
7/9
2. GM Mladen Palac, Kroatia
7

Willy Kristiansen
Jorunn Brekke
Magnus Danielsen
Sigmund Reppen
Tore Reppen
Ellisiv Reppen
(186 deltakere)

5
4½
4½
4
4
3½

damen, ikke bare til h5. Trusselen
33…Th1+ og inn med damen lar seg
nå ikke parere. 33.Dxh6 33.Sf4 Txf4
redder ikke hvit. 33...Dh3! Et deilig
sluttrekk!

+ +
+
+ + +
+ + + Q
+
+
+ + +
+ + +
+ +
+
+ +
0-1

To runder senere var vi i gang igjen:
GM Mikhail Ivanov
Ivanov, Russland (2410)
GM Simen Agdestein
Cannes (8), 2004
Hollandsk, Leningradvarianten
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sf3 g6 4.b4 e6
5.a3 a5 6.b5 Igjen håpet jeg at den
hvite b-bonden skulle være kommet
litt for langt. 6...d6 7.g3 Lg7 8.Lb2
Sbd7 9.Dc2 De7 10.Lg2 e5 11.e3
e4 12.Sfd2 c5! Jeg var (som vanlig)
fornøyd med stillingen. 13.bxc6 bxc6
14.Sc3 La6 Jeg følte at han ventet
med å rokere i frykt for at jeg skulle
storme på med h-bonden, noe jeg ikke
hadde planer om, men det skader
ikke å la han forbli litt i uvissheten.
15.a4 0–0 Jeg fant ikke noe mer nyttig. 16.0–0 Tfc8 Jeg ville egentlig
spille på kongefløyen, men følte jeg
trengte tårnene på dronningfløyen en
stund for å hindre motspill. 17.Tfe1
De6 18.Lf1 g5 19.La3 h5 20.Da2
c5? Igjen et overflatetrekk. Jeg så på
løperne hans og tenkte at det ikke
kunne være dumt å sperre for dem
begge på denne måten. Han truer
21.Lxd6 Dxd6 22.c5+, men det kan
lett pareres enten med 21…Kh8 eller 21.Lf8, hvorpå jeg ikke ser hva
hvit egentlig holder på med. Nå får
han plutselig naturlige felter for alle
brikkene. 21.Sb5 g4 Jeg hadde en
idé om at springeren på b5 skulle
være deplassert i forhold til forsvaret av kongen, men det er bare tull.
Hvit kommer så det griner lenge før

(Foto: Jorunn Brekke)

svart får i stand noe angrep. 22.Ted1
Sh7 23.Sb3 Lf8? Et tegn på at jeg er I
ferd med å miste tråden. Jeg likte ikke
tanken på et tårn inn på d6 etter slag
på c5 og var heller ikke lysten på å gi
fra meg løperen på g7 mot et tårn på
a1. Men det logiske trekket er selvfølgelig 23…Sg5, og jeg står kanskje
fremdeles best. 24.dxc5 dxc5
25.Dd2! Nå kommer hvit så det griner. 25...Sdf6 26.Lb2 Lxb5 27.axb5
a4 Jeg hadde en fjern drøm om å få til
noe med a-bonden. 28.Sa5 Sg5
29.Le2 Sf3+ 30.Lxf3 gxf3 31.Lxf6
Dårlig gjort. Dxf6 32.Dd5+ Kh8 33.Sc6
h4 Heldigvis la jeg inn dette. Etter
33…Dg5 34.h4 Dg4 35.Kh2 kan jeg
se langt etter matten. 34.Ta2 Lg7?
Jeg ville hindre damebytte på e5, men
burde heller ha gjort det med 34…Te8.
35.Dxc5 Jeg tenkte at bønder ikke var
så viktig. Resultatet står uansett på
om jeg klarer å matte hvits konge eller
ei. På dronningfløyen er jo hvit overlegen allikevel. Men verre er det at hvit
nå også får et tårn inn i meg. 35...Dg5
36.Td5 Tf8 Dekker på e5. 37.Td7 Tae8
Hindrer damen å komme til e7.
38.Da7 Tg8 Og dekker på g7.

+ + +
Q + +
+ + + +
+ + +
+ + +
+ +
+ +
+ + +

Simen Agdestein vinner her i 2.
runde med hvit mot IM Aurelien
Dunis fra Frankrike.

Igjen flokket det seg rundt brettet, og
igjen begynte jeg å øyne håp i mørket.
Svarts plan er primitiv: Damen inn på
h3 og matt på g2. Og det er slett ikke
så lett å parere, i hvert fall ikke i kampens hete. Med klokka tikkende mot
slutten bestemmer Ivanov seg for å forsøke å stikke av med kongen. 39.Kf1
Dg4 40.Ke1 Dh3 Tidskontrollen er passert. Jeg kunne i ro og mak gå ut og
kikke på luksusbåtene i havnen rett
utenfor spillelokalet og i det hele tatt
konstatere at livet var godt. 41.Tdd2
Etter en lang tenkepause. Jeg tror
ideen hans var 41…Dxh2 42.Kd1,
men jeg har en krystallklar gevinst.
41...Dg2! 42.Kd1 Df1+ 43.Kc2 Dxc4+
44.Kd1 Dxb5 Mm, det smakte godt.
Og så truet jeg i tillegg både hesten og
matt på b1, og etter 45.Tac2 er det
matt på f1. 45.Tab2 Hvit har ikke noe
forsvar. 45...Lxb2 46.Df7 Df1+ 47.Kc2
Dc1
Dc1#. 0-1 Og enda en runde med
gestikulasjoner, ”easy win”, ”just bluff”
og så videre. Men i protokollen står to
stolper på meg, og det er det som teller.

I siste runde holdt jeg lett remis mot
stormester Christian Bauer fra Frankrike
og kunne med det sikre meg turneringsseieren da jeg allerede visste at jeg hadde
best ratingprestasjon og dermed ville
komme først om flere kom opp på siden.
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President Hugo
Parr har ordet:

Sjakkimpulser
fra Budapest
Hørt om Falk Miksa? Det høres kanskje ut
som navnet på en privatdetektiv? Men
neida, det er faktisk gateadressen til det
ungarske sjakkforbundet, Magyar
Sakkszövetség, et steinkast fra den praktfulle parlamentsbygningen i Budapest.
Jeg var i Budapest på tjenestereise for
Næringsdepartementet i slutten av februar
og brukte noen ekstra dager som turist.
Jeg fikk lyst til å besøke det ungarske forbundet, og troppet opp uanmeldt i Falk
Miksa. En gammel, sliten leiegård. Hvordan kommer man seg inn den låste døra?
Heldigvis kommer noen ut. Skiltet sier det
er i 11. etasje, bygningen er da ikke så høy?
Åja, det er II. etasje, som betyr 3. etasje i

Ungarn. I 3. etasje er det mørkt, skal jeg
gi opp dette forsøket? Etter hvert fant jeg
fram til generalsekretær Zoltán Ambrus,
og avtalte møte noen dager senere. Der var
også ”Professional Director”, GM Gábor
Kállai. De tok hjertelig imot meg.
Med 10.5 millioner innbyggere har
Ungarn 8800 voksne medlemmer i sitt
sjakkforbund, relativt sett ikke så mye mer
enn hos oss. Men i toppen er de fryktinngytende: ca. 30 mannlige og mange kvinnelige stormestere, inklusive verdens sterkeste kvinnelige sjakkspiller, Judit Polgar.
Pussig nok har de prosentvis ikke flere
kvinner i sjakken enn i Norge. Jeg spurte
hvordan det kunne ha seg, og de svarte

Tiller i Moskva

årene, men holder formen ved like gjennom blant annet seriespill for Englands
sterkeste klubb, Wood Green. Partiet nedenfor er fra siste runde i Moskva:

En håndfull norske spillere fant veien til
gigantturneringen Aeroflot Open i Moskva
i februar. Dette er russiske sjakkturneringers flaggskip for tiden, muliggjort gjennom en smart ordning med
rabatterte flypriser for alle spillere, uavhengig av rating. Pengepremiene er såpass høye at turneringen på kort tid er etablert som verdens sterkeste massemønstring. Mens Magnus Carlsen gjorde
suksess i A-gruppa (se side 9), prøvde fire
nordmenn seg i B-gruppa (under 2450).
Terje Johansen, Strømmen, var nok
mellomfornøyd med 3½ av 9, mens Trond
Gabrielsen, Bergens, var litt mindre fornøyd med 3 poeng, og Kristian Trygstad,
OSS, var misfornøyd med 2½. Norgesmesteren fra 1982, IM Bjørn Tiller (OSS),
var derimot i godt gammelt slag og kjempet i feltets øvre del. Til slutt endte han på
25.plass blant 243 spillere i B-gruppa, med
6 poeng og en ratingprestasjon på 2494.
Tiller har spilt lite i Norge de siste 15
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WGM Olga Aleksandrova
Aleksandrova, Ukraina
IM Bjørn Tiller
Aeroflot Open (9), 2004
Moderne
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.e4 d6 4.Sf3 e5
5.Lg5 Se7 6.Sc3 h6 7.Le3 Lg4 8.Le2
Sbc6 9.d5 Lxf3 10.Lxf3 Sd4 11.Dd2
c5 12.dxc6 bxc6 13.Ld1 Tb8 14.0–0
c5 Svart støtter opp om trumfen på
d4 og innleder samtidig en original
kongevandring. 15.La4+ Kf8 16.f4
exf4 17.Txf4 g5 Svart lar bøndene og
løperen dominere de svarte feltene,
mens springerne tar seg av de hvite.
18.Tf2 Le5 19.Taf1 Th7 20.Ld1 f6
21.Lh5 Kg7 22.Kh1 Dg8 23.Sd5 Sxd5
24.exd5 Kh8 25.b3 Hvit burde ha grepet sjansen til å ofre en kvalitet med
25.Txf6! 25...Te7 26.Dd3 Dg7 27.Lg4
a5 28.Ld2 Ta7 29.Lc3 Dh7 30.Lf5 Df7
31.Dh3 Kg7 32.Le6 Dg6 33.Lf5 Df7
34.Lb1 h5 35.Dd3 Kh8 36.g3 Dg7
37.Dd2 Tba8 38.Lc2 a4 Etter lengre
tids manøvrering går svart til aksjon.

noe sånt som at ”Judit er jo en av gutta!”.
Ungarn ble nr. 2 i sjakk-OL i Slovenia
2002, med Peter Leko og Judit Polgar på
topp.
Vi har noe å lære når det gjelder
sjakkultur. De har klart å dra i gang sjakk
på TV regelmessig, 15 min. annenhver
uke. De har gitt ut sjakkfrimerker. De har
hatt sjakkundervisning i skolen i mange
år. Men OL har de aldri arrangert.
Gábor Kállai har fått i stand et morsomt kjendis-konsept for å fremme sjakk:
«Vi har opprettet en Klubb for venner av
sjakkforbundet, hvor fremtredende personligheter i ungarsk samfunnsliv møtes
en gang i måneden for å spille sjakk – og
snakke om sjakk. “Venneklubben” bidrar
vederlagsfritt med ideer, kontakter og gjennomføring av prosjekter. Hvorfor kunne
ikke dette fungere i andre land også?»
Kunne vi få samlet Jens Stoltenberg, Leif
Ove Andsnes, Erna Solberg og Kjell Inge
Røkke ved sjakkbrettet en gang iblant?

39.b4 Sxc2 40.Lxe5 fxe5 41.Dxc2
cxb4 42.Tf6 b3! Et tematisk bondeoffer for å skape en fribonde. 43.axb3
a3! 44.Tg6? Svarts kongestilling er luftig, men Tiller har en nydelig parade:

+ + +
+ +
+
+ +
+ +
+ + + +
+ +
+Q+ +
+ + + +
44...Tf7!! Dermed overtar svart initiativet på begge fløyer. 45.Txg7 Txf1+
46.Kg2 Kxg7 47.Da2 En nødvendig
deplassering. 47...Tf6 48.b4 e4 49.c5
e3 50.Kh3 Hvit beveger seg inn i et
mattnett, men mot svarts fribønder var
det lite å gjøre uansett. 50...Tf2
51.Da1+ Kh6 Truer 52...g4+ 53.Kh4
Txh2# 52.g4 Taf8! 53.gxh5 Kxh5 Det
finnes ingen fornuftige forsvar mot
T8f3#. 0-1

Idealisten
Idealisten

foto: Atle Grønn

Knut Jøran
Helmers savner
idealisten i
dagens sjakk.
Sjakk er blitt
sport. Med
redusert betenkningstid
er det blitt mer og mer
rom for praktikere, og
sannhetssøkingen kommer i bakgrunnen.
av Atle Grønn

«Schüssler og jeg så på Tartakower-varianten i dronninggambit i en uke før vi
kunne nærme oss spørsmålet om tårnenes plassering. I dag spiller man for ek-

sempel Tad1 med lett hånd. Hvis det viser
seg at tårnet hører hjemme på c1, kan
man alltids spille Tc1 senere. Jeg misliker
den slags korrigering. Sjakken er veldig
konkret, noe som burde anspore til
sannhetssøking. Dessverre speiler sjakken
samfunnet for øvrig; man har ikke lenger
tid til virkelig å fordype seg i stillingen for
å finne den optimale tårnplasseringen.»
Trenerlegenden Helmers har ikke spilt
et turneringesparti siden 1986, men fortsetter å være glødende opptatt av sjakk.
Han er sannsynligvis den nordmann som
har spilt igjennom flest sjakkpartier for
hånd (samtlige partier i informator 1-40).
Vi snakker her ikke om ergodynamisk
mus. Alle som har åpnet en informator
ca. på side 10 (A00) med mål om å nå

Helmers med kaffe og reisesjakkbrett
på en lokal café på Nordstrand.
E99, vet hvor sakte hånda arbeider. Helmers har jevnlig fortsatt å studere partier,
med og uten mus.
Jeg traff Helmers sist for 13 år siden
som en av hans elever i kjellerstua på
Nordstrand, i utkanten av Oslo. Nå møtes
vi på en lokal kafé til en inspirerende 4
timers leksjon under dekke av intervju.
Blant hans tidligere elever var ovennevnte
IM Schüssler (som ble GM etter å ha studert Tartakowervarianten), men mest
kjent er selvsagt Simen Agdestein. Helmers
skreddersydde åpningssystemer for Simen,
blant annet Stonewall (1986) og Alekhin
(i forbindelse med Adams-matchen i
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1992). Førstnevnte åpning er representert
i “Sjakkleksjoner med Simen Agdestein”,
Helmers’ lille klassiker fra 1987, som inneholder de beste partikommentarene skrevet på norsk. Bøkene til Helmers skiller seg
fra andre sjakkbøker; blant annet er de
rensket for utropstegn og spørsmålstegn.
Helmers har arbeidet som journalist, blant
annet i NRK radio, og er interessert i norsk
språk.
«Jeg foretrekker å si ting med ord og
varianter. Samtidig kan bruken av utropstegn være et kraftfullt stilistisk grep. Den
rumenske stormesteren Gheorghiu hadde
et voldsomt temperament, og strødde om
seg med utropstegn. De var uttrykk for
hans begeistring, og gjenspeilte hans fysiske måte å spille sjakk på. Jo kraftigere
han smalt brikken i brettet, jo flere utropstegn.»

De største
Under samtalen kommer Helmers stadig
tilbake til Gheorghiu. «Svein [Johannessen] fortalte meg at det hang to bilder over
senga hans: svigermor på den ene siden,
og Keres på den andre. Jeg ville nok valgt
Gheorghiu. En fantastisk hvitspiller». Helmers uttrykker stor beundring for østeuropeiske spillere fra 60- og 70-tallet. «Den
tsjekkiske skolen, med blant annet Hort,
Smejkal og Jansa var fantastisk. Det
samme gjelder russere som Geller,
Polugaevskij og Balasjov (Karpovs sekundant).» Ingen av disse kunne bli verdensmestere. De var idealister ifølge Helmers,
sannhetssøkere. «Gellers sans for dynamikk var utrolig. Han kunne få den verste
drittløper’n i Tartakower (den svarte hvitfeltsløperen: Lc8) til å sprute ild.»
«Den største gjennom tidene er likevel Alekhin. Knut Bøckman omtaler gjerne
Alekhin som “et lyn fra klar himmel”, og
den karakteristikken er treffende. Alekhin
hadde et blikk for taktikk som overgikk
selv Tal. Men det spesielle med Alekhin var
hans analytiske evner og systematiske tilnærming til sjakken. Senere ble denne
grundigheten ført videre av Botvinnik og
Fischer, men Alekhin var langt forut for
sin tid.»
Helmers understreker at sjakken er lo-
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Fakta:
IM Knut Jøran Helmers
født 7. februar 1957
Norgesmester 1976, 1981
Nordisk mester 1981
OL-deltakelse i 1976, 78, 80, 82 og 84
Trener og sekundant for Simen Agdestein
Tidligere sjakkspaltist i Arbeiderbladet
Forfatter av sjakkbøker:
Revansjen som glapp (1986)
Sjakkleksjoner med Simen Agdestein (1987)

gisk. «Man kan ikke stå dårlig etter gode
trekk». Dette er grunnlaget for en vitenskapelig tilnærming til sjakk. Men sjakk
er langt mer enn vitenskap – og Caïssa
har en vidunderlig evne til å belønne sine
tilbedere. Etter logisk, godt spill dukker
taktiske motiver opp, tilsynelatende fra
intet. Ifølge Helmers inkarnerer Alekhin
sjakkens sanne natur. Hans kombinasjoner er ikke svindler, men resultat av langsiktig oppbygging.

Rokade i 4. trekk
Før man kan sette pris på Gheorghius
pinnsvin-oppstillinger eller Balasjovs
profylakser, må sjakkens ABC læres. For
Helmers begynte det med skolesjakk. I
Oslo på 60-tallet fantes to forskjellige
“skoler”. Bror Eegs disipler på Veitvet og
Solheims på Skøyenåsen/Oppsal. «Ett år
eldre Thomas Heiberg og jeg havnet i miljøet på Veitvet, der leken og det sosiale
stod i sentrum. Eeg kom alltid med den
samme kommentaren til mine partier:
“… men rokade i 4. trekk er bedre”. Solheim var mer ambisiøs sjakklig – som
en rumensk turntrener – men interessant
nok var det Thomas og jeg som etter hvert
ble de mest seriøse sjakkspillerne.» Helmers var en del av det miljøet som er beskrevet i Arne Danielsens oppvekstroman
Åttenderaden. Han var først noen år i OSS
før han meldte overgang til Stjernen. Han
tok klubbmedlemskapet alvorlig og var i
klubben hver dag, også julaften. «Det er
mulig jeg måtte i 17.mai-tog i byen, men
så var det rett opp i Selskapet. Det er viktig å spille mye lyn, en del basiskunnskaper bør sitte i henda. Og personlighetene i Selskapet var fascinerende. Jeg spilte
lyn med alle, hadde ingen spesielle lyn-

partnere. Etter at jeg begynte i Stjernen,
var jeg også der hver dag, og fikk med meg
folk som Stigar og Myreng. Men til slutt
satt jeg der alene, og sjakkbladene i klubben hadde jeg lest. Da gadd jeg ikke mer.»

Svein og de andre
Selv om Helmers fremdeles er meget godt
oppdatert når det gjelder både norsk og
internasjonal sjakk, dreide samtalen seg
mye om 60- og 70-tallet, og generasjonen før Helmers. IM Svein Johannessen er
den norske spiller som har gjort størst inntrykk. «Svein er unik, han var mutters
alene. Han har sin helt særegne stil, ubundet av teori. Ragnar [Hoen] og
“Gulbrand” [IM Arne Vinje] var også
gode, de tvang motstanderen til å tenke
selv.» Hvis vi går litt framover i tid, trekker han fram IM Leif Øgaard som en av
de mest undervurderte i norsk sjakk.
«Hans stil appellerer ikke til massene. Man

“

Jeg ville nok
valgt Gheorghiu.

må, for å være ærlig, være på et ganske
høyt nivå for å forstå Øgaards klassiske
sjakk. Som Portisch og Gligoric spiller han
1.d4 og tar sentrum. Han innbyr til
Nimzo-indisk, og fisler ikke med katalansk. Øgaards spill er prinsipielt, og ikke
basert på bløff.»
Helmers lar seg også begeistre av våre
stormestere: «Rune Djurhuus er fantastisk
på sitt beste, særlig i variantregning. Et
problem er selvtilliten. Norske sjakkspillere
har enten for mye eller for lite, og Rune
ser ut til å tilhøre første kategori sjakklig
sett. Den beste spilleren er selvsagt Simen
(mens vi venter på Magnus...). Simens
styrke ligger i posisjonsspillet, og særlig i
originale vurderinger av ulike midtspillstillinger. Han utforsker stillinger der man
mangler empiri.»

Hele brettet i bruk
Svein og Simen spiller ikke konge-indisk.
Helmers har prinsipielle innvendinger mot
den åpningen: «Min kritikk av kongeindisk bunner i noe av det samme som

min aversjon mot Flo-pasningen, der ballen ikke går gjennom midtbanen. Jeg synes både sjakk og fotball er best når man
tar hele banen i bruk. Konge-indisk
(hovedvarianten der hvit spiller Sf3 og
Le2) har en tendens til å bli stereotyp, man
spiller på hver sin fløy. Hvem som kommer først, er nærmest bingo. Jeg har selv
spilt konge-indisk i min ungdom og ofret
på g2 eller h2. Når man har gjort det noen
ganger, blir åpningen lite inspirerende.
Man får heller ta den fram igjen når man
blir senil – da vil offisersofrene på g2 og
h2 igjen komme som en åpenbaring.»
Helmers har i norsk sammenheng
unike kunnskaper om alle åpninger, og
alle faser av spillet. For tiden ser han på
Møller-angrepet, men er like opptatt av
sluttspill. Han medgir at han gaper over
for mye og har problemer med å bremse.
«Men det er sinnsykt moro.» For eksempel fascineres han av hvor mye “snadder”
som skjuler seg i de tilsynelatende mest
fislete systemer. Helmers tar fram reisebrettet, og illustrerer poenget gjennom
noen varianter i den beskjedne Cozio- forgreningen av spansk. «Se hva som kan
skje hvis hvit spiller overflatisk: 1.e4 e5
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sge7 4.c3 a6 5.Lc4 d5!
6.exd5 Sxd5 7.Db3 Le6! og svart har fordel (8.Dxb7? Sa5); eller 4. 0-0 Sg6 5. d4
exd4 6. Sxd4 Lc5 7. Le3 Lxd4 8. Lxd4 Sxd4
9. Dxd4 Dg5! (truer løperen på b5)

+ + +
+
+ + + +
+ + +
+ Q + +
+ + + +
+
+ +
10. Sc3? – et naturlig utviklingstrekk som
dekker løperen – 10... Sh4 0-1.»
Hvordan ser han på utviklingen i moderne sjakkteori? «Det har skjedd lite revolusjonerende siden 3-radersystemet
(Hedgehog/pinnsvin) kom på 70-tallet.
Spillet er mer kompromissløst i dag, men

teoretisk befinner vi oss fremdeles på et tidlig utviklingstrinn. Riktignok vet man
mye om statiske ting, men det gjenstår
store utfordringer når det gjelder vurderinger av abstrakte størrelser. For eksempel: hvordan skal man vurdere romfordel
kontra dårlig løper?
Det forundrer at det ikke finnes noe
kritisk fagmiljø som bringer “forskningen” framover. Altfor mye blir stående uimotsagt. I partikommentarer manipuleres det med ord for å få kunstverket til å
bli perfekt. Derfor må leseren hele tiden
tenke selv når en leser sjakklitteraturen,
men dette er jo også noe av sjarmen. Ta
for eksempel Nimzowitsch. Han har en
snedig måte å kommentere partier på.
Partiene hans inneholder mye taktikk,
men han prøver å skjule det. Det er ikke

1.Sf3...
fint nok å vinne på taktiske triks, og derfor gir han leseren inntrykk av at han vinner klokkerent, for eksempel gjennom
“god springer mot dårlig løper”. Dette er
en form for snobberi.»
Helmers forteller engasjert om en rekke
sjakktenkere i fortid og nåtid. Han er ikke
pessimistisk på sjakkens vegne i dag, og
frykter ikke sjakkens død (remisdøden,
computerdøden eller hva det måtte være).
En av Norges mest kunnskapsrike sjakkspillere er ikke medlem av noen klubb eller tilknyttet NSF, men han virker innstilt
på å trappe opp trenervirksomheten til
glede for norsk sjakk. «Mitt hus er fylt av
sjakk,» sier han og utelukker heller ikke
et comeback som spiller. «Alt er mulig.»

Partiet nedenfor dukket opp da Helmers
nylig studerte «7-800 partier» i
scheveningen-varianten i siciliansk. Helmers var selv en ivrig scheveningen-spiller, men her fører han de hvite brikkene
mot sitt eget favorittsystem. I diagramstillingen har svart den beste strukturen
(«den hvite stillingen er motbydelig»),
men hvit er i trekket, og gjennom energisk tempo-spill over hele brettet slår angrepet igjennom:
Knut Jøran Helmers
IM Ole Jakobsen
Jakobsen, Danmark
Roskilde 1978

+ + + +
+ + +
+ + +
+ +
+
+
+
+ +
+
+Q+
+ + +
25.a4 Angrepet begynner på motsatt
fløy gjennom å passivisere en av svarts
potensielle forsvarere. Sa7 26.f5 exf5
27.Sd4 g6 28.g4! Te8 29.gxf5 Txe5
30.fxg6 fxg6 31.Dg4! Kh7 31...Txe3
32.Dxg6+ Dg7 33.Dxg7+ Kxg7
34.Sf5+ 32.Dh3! h5 32...Dg7
33.Lxh6! Th5 34.Dxh5 Dxd4+ 35.Le3+
33.Sf3! Te7 34.Sg5+ Kg8 35.Tf6 Kg7

+ + + +
+
+ +
+
+ + +
+ + +
+ +
+Q
+ +
+ + +
36.Se6+ Kxf6 37.Ld4+ Kf7 38.Sd8+
Ke8 39.Sxb7 Txb7 40.De6+ 1-0

«Det er nok sånn man burde spille, men
jeg ville ha fått magesår. Derfor gikk jeg
etter hvert over til 1.Sf3 og fulgte opp med
noen masochistiske øvelser i katalansk».
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MINE BESTE TREKK...
Roy Harald Fyllingen (29) fra Fyllingsdalen utenfor Bergen kom som en komet i
norsk sjakk på slutten av 1980-tallet. Han
vant junior-NM som 16-åring i 1991, og
ble internasjonal mester (IM) før junioralderen var passert. Høydepunktet i karrieren er NM-tittelen fra Oslo i 1998 i et meget sterkt felt. Simen Agdestein var i form
og tok 7 av 9, men Roy kjempet seg fram
til hele 7½ poeng.
Fyllingen er – ved siden av Agdestein
og Djurhuus – blant de mest kompromissløse spillerne i Norgestoppen. Hans
potensiale overstiger langt hans relativt beskjedne rating. Det virker som en defekt
ved ratingsystemet at Roy ikke har etablert
seg høyt oppe på 2400-tallet, men dette
viser bare at han er en type spiller som kan
få stryk av de fleste på en dårlig dag. Roy
Nr. 2: Svart trekker
er entenNr.
i god2:eller
dårlig trekker
form. På sitt beste
Svart
Nr.1:
1: Svart
Hvit trekker
Nr.
trekker

+ +
+
+
+ +
+
+ + +
+
+
Q+ + +
+ + +
+ +
+

Nr. 4: Hvit trekker

+
+
+ +
+
+ + + +
Q+
+ +
+ + +
+
+
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Roy H. Fyllingen i karakteristisk positur (foto: NSbs arkiv).
behersker han alle stillingstyper, og blir
ikke vippet av pinnen av god motstand fra
mer titulerte spillere. Svakhetene hans har

imidlertid alltid vært et spinkelt
åpningsreportoar. Roy er blant de få som
kan mer sluttspill enn åpningsteori. Han
har i det hele tatt sjelden prioritert sjakk
og sjakkstudier foran mer verdslige sysler
utenfor vår lille menighet. Han dukker
imidlertid jevnlig opp på Bergens’ 1.bord
i seriesjakken og i landsturneringen.
Partieksemplene nedenfor er funnet
fram ”på gamlemåten” – dvs. fra skrivebordsskuffen – da Roy ofrer lite tid på
sjakkdatabaser og den slags. Redaksjonen
har lagt vekt på upubliserte partier i de
utvalgte diagrammene. Mange av Roys
beste partier – som for eksempel Bogoinderen mot Berge Østenstad fra NM 1994
– er utførlig presentert i tidligere årgan1: Sjakkblad.
Svart trekker
ger avNr.
Norsk
Løsninger står på side 36.

Nr.
Nr. 2:
1: Svart
Svart trekker
trekker

+ + + +
+ + +
+ +
+
+ + + +
+ +
+ +Q+
+ +

Nr. 5:
1: Svart
Svart trekker
trekker
Nr.

+ + + +
+ +
+ +
+
+
+
+Q
+
+ + + +
+ +

Nr. 3: Hvit trekker

+ +
+
+
+
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+Q
+ + +
+
+

Nr. 6: Hvit trekker

+
+
+ +
+ + + +
+ +
+ + + +
+
Q
+
+
+ + +

En beretning i sjakktrekk og bilder om en friskere Østlandsserie:

Napp, mattangrep
(og bergensere)
Årets rekordsterke
Østlandsserie ble vunnet
av Oslo Schakselskap
uten at noen sperret
øynene opp av den
grunn. Den store
nyvinningen var muligheten til tittelnapp og fideelo som resulterte i GMnapp til Kjetil A. Lie (23)
og IM-napp til Bjarte
Leer-Salvesen (25).
Tekst og foto:
Atle Grønn

Ingen av de tradisjonelle topplagene fungerte helt optimalt som lag i årets sesong.
OSS og Asker lå hele veien et hakk foran
resten, men begge lag viste nølende spill
med mange 3-3 matcher som resultat.
Porsgrunn og ASKO var enda mer ujevne,
faktisk så ujevne at Bergens sterke fjerdelag – bestående av vestlendinger bosatt i
Oslo-området – grep sjansen til å smyge
forbi og ta den viktige 3.plassen som gir
finalebillett. Den avgjørende bomben
smalt i 8. runde da Bergens IV anført av
en energisk Stig Gabrielsen smadret Akademisk 5½ -½. Dermed kunne Porsgrunn
avgjøre kampen om 3. plassen til sin fordel ved å holde stand mot Akademisk i siste
runde. Men selv om sistnevnte hadde lite
å spille for, vant Akademisk likevel greit
4½ -1½ og gav Bergens muligheten til å
stille med to lag i NM-finalen i Trondheim
19.-23. mai.

Men Porsgrunn smiler...
For Porsgrunn var det nok viktigere denne
søndagen på Diakonhjemmet at Kjetil A.
Lie fikk innvilget en rekordrask remis på
1. bordet mot ASKOs stormester Rune
Djurhuus. Kjetil oppfylte dermed kravet

om å møte tre stormestere (Leif Erlend Johannessen, Berge Østenstad og Rune
Djurhuus) i løpet av serien. Ganske mye
skulle klaffe for å få til den biten da det
ikke er overflod av tittelholdere i Norge.
Resultatet 7½ av 9 poeng tilsvarer en
ratingprestasjon på 2626, altså et stormesterresultat med god margin. Ettersom
Kjetils motstandere hadde en relativt “lav”
gjennomsnittsrating (tilsvarende en sterk
norsk eliteklasse...), var det nødvendig
med hele 7½ poeng for å oppnå en 2600prestasjon. Det klarte Kjetil, som dermed
innfridde alle formelle krav til GM-napp.
Merkelig nok er han den første i FIDEs
historie som søker om GM-napp i denne

elo-kategorien. En riktig lekkerbisken for
den internasjonale dommerstanden! Porsgrunns lagleder og ekspert på internasjonal sjakkjus, IA Hans Olav Lahlum, regner stormesternappet som juridisk uproblematisk. Nappet er dessuten svært fortjent da spillet definitivt var av
stormesterklasse.
Kjetil er regnet som en av Norges fremste taktikere, med en publikumsvennlig
stil – en norsk Tal på sitt beste. Ofre basert
på variantregning og intuisjon er Kjetils
varemerke, som i glanspartiet mot
stormester Berge Østenstad:

Kjetil Lie kommenterer
IM Kjetil A. Lie
Lie, Porsgrunn
GM Berge Østenstad
Østenstad, Asker
Østlandsserien (6)
Fransk, Tarrasch.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Tarrasch-varianten. Jeg hadde på forhånd forberedt
meg mest på 3...Le7. Dog hadde jeg
også kikket på 3...c5 som Berge spilte.

En fornøyd Kjetil A. Lie på
Diakonhjemmet.

3...c5 4.exd5 Dxd5 Dette trekket gir
spennende stillinger. 4...exd5 er alternativet, og fører som oftest til roligere
spill. 5.Sgf3 cxd4 6.Lc4 Dd6 7.0–0
Sf6 8.Sb3 Sc6 Hittil er alt tjukk teori.
Den vanligste fortsettelsen nå er
9.Sbxd4. Mitt neste trekk er interessant, og kanskje viktigst, ikke like kjent.
9.De2!? Poenget er å spille Td1, hvoretter hvits tårn vil innta en aktiv rolle,
hvilket vi også vil få se i partifortsettelsen. 9...a6 9...Le7 er hovedalternativet. 10.Td1 Dc7?! 10...b5 var
å foretrekke. 11.Sbxd4 Sxd4 12.Txd4!
Dette kom som en liten overraskelse
på Berge. Tårnet som nå aktiviseres
på 4.raden, blir et konstant uromoment
for svart som får problemer med å finne
en trygg plass for kongen. Hadde svart
spilt 10...b5, ville ikke hvit kunne aktivere tårnet like lett. 12...Lc5 13.Th4
b5 14.Ld3 Hvits trykk mot h7 gjør det
umulig for svart å rokere kort. 14...Lb7
15.a4! Bryter opp svarts bondekjede.
15...b4 16.Ld2 De7 17.Se5 Her står
springeren fint! Sentralisering av brikkene lønner seg nesten alltid. 17...h6
Følgende variant viser hva som kan skje
dersom svart rokerer: 17...0–0
18.Sg4! (Ikke 18.Lxh7+? Sxh7 19.Dh5
Le4! 20.Txe4 Sf6 21.Df3 Sxe4)
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18...h6 19.Sxh6+ gxh6 20.Lxh6, og
svart er håpløst fortapt. 18.De1! Et
trekk jeg er meget godt fornøyd med.
Presset mot b4, gjør at svart må dekke
seg med Sd5 (18...a5 19.Lb5+). Når
springeren forlater kongefløyen, kan
tårnet starte sin eviglange plaging av
svarts svake kongefløy. 18...Sd5
19.Tg4 Df6 20.Te4 Svart truet Lxf2+.
På e4 inntar tårnet en skjult aktiv rolle,
da det alltid ville ligge offermuligheter
i lufta, forbundet med f7, og e6.
20...g5?! Svart blir utålmodig, men
gode råd er dyre. 21.Sg4! De7
21...Dxb2 22.Se5!, og svarts dame er
i kjempeproblemer. 22.c3! Et viktig
trekk for å aktivisere flest mulig brikker. 22...a5 Svart føler seg tvunget til
å tillate en sjakk på b5: 22...bxc3?
23.Lxc3 Sxc3 24.Dxc3, og svart kan
kaste inn håndkleet; 22...b3 blokkerer stillingen midlertidig, men framtidsutsiktene er ikke særlig gode, da bonden på b3 er så godt som dødsdømt.
23.cxb4 axb4 24.Lb5+ Kf8 25.Se5
Springeren finner igjen sin plass.
25...Ld6 25...Kg7 var alternativet. I
etteranalysene fant vi dog ut at 26.Sd3
Ld6 27.Sxb4! Sxb4 28.Txb4 Lxb4
29.Lxb4 er helt grusomt for svart da
løperne blir en konstant pine.

+ +
+ +
+
+
+
+ +
+ + +
+ + + +
+ Q
26.Sg6+!! Et trekk jeg vegret meg veldig for å spille. Jeg følte at jeg hadde
en veldig god stilling, og klarte ikke
regne alle variantene til bunns etter
26.Sg6. Jeg vurderte derfor sterkt å
avstå fra offeret. Heldigvis ble jeg overstyrt av intuisjonen denne gang...
26...fxg6 27.Txe6 Dd8 Beste forsvar.
27...Dc7? taper etter 28.Tc1 Db8
(28...Lxh2+ 29.Kh1 Db8 30.Lxb4+ og
hvit vinner) 29.De4! Sf4 30.Lxf4! Lxe4
31.Lxd6+. 28.Lc4! Svart har offiser
over, men kongen er utrolig skjør.
Dessuten henger de svarte offiserene
i en tynn tråd, og hvits ressurser gjør
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svarts problemer uløselige. For øyeblikket truer hvit dessuten 29.Lxd5, fulgt
av Txd6 og Lxb4! 28...Tb8! Et sleipt
forsvarstrekk, som jeg ikke engang
hadde vurdert. 28...Kf7 straffes med
29.De4! ( dette følger også etter
28...Dc7 ) 29...Tg8 30.Te1 Tb8
31.Kh1!, og hvit vinner på grunn av
trusselen 32.Lxd5! (31.Lxd5?? Lxd5
32.Dxd5 Lxh2+) 29.Td1! Poenget er
at Lxd5 ikke lenger fungerer, da svarts
tårn nå dekker b4. 29...Kg7 29...Dc7
taper igjen etter 30.De4! 30.Le3!
Begge spillerne hadde nå under 10
minutter igjen på klokka, og dette er
en vond stilling for svart å spille i begynnende tidsnød! Jeg unngikk
30.De4? Sf6!, og svart kan redde seg
unna det verste. 30...Lxh2+!? Et kreativt forsøk, men det hele faller dessverre for svart i grus. 31.Kxh2! Det
enkleste. 31...Dc7+ 32.Kg1 Dxc4
33.Ld4+ Kf7 34.De5! Svarts problemer er uløselige. 34...The8 34...Thg8
eller 34...Th7 taper etter 35.Te1;
34...Dc7 35.Tf6+ Kg7 36.Td6+ Kh7
37.De6! vinner også for hvit.

+ + +
+ + + +
+ + +
+ + Q
+ +
+ + + +
+
+
+ + +
35.Te1?! Litt dårlig tid førte til dette
slurveriet. Jeg misset den flotte avslutningen 35.Tf6+! Kg7 36.Txg6+!!
(dette hadde jeg oversett, men
36.Tc6+ hadde selvsagt også vunnet!)
36...Kxg6 37.Dg7+ Kh5 (37...Kf5
38.Df7+ Sf6 39.Dxf6+ Kg4 40.f3+
Kh5 41.g4+ Kh4 42.Lf2+ Kh3
43.Dxh6#) 38.Df7+ Kh4 39.g3+ Kg4
40.f3+ Kxg3 41.Lf2+ Kh3 42.Df5+ g4
43.Dh5#; 35.Txe8 Txe8 36.Dg7+ Ke6
37.Te1+ vant også enklere. 35...Dxd4
36.Dxd4 Txe6 37.Txe6 Kxe6 38.Da7!
Denne finessen hadde jeg heldigvis fått
med meg. Det er nå helt slutt for svart,
i og med at den frie a-bonden ikke lar
seg stoppe. 38...Tc8 39.Dxb7 Tc1+
40.Kh2 Tc2 41.a5 Txb2 42.a6 Tc2
43.a7 1
1--0

Østlandsserien
1. divisjon
6. runde
SK 1911 - SOSS
Asker - Porsgrunn
Tempo - Strømmen
Bergens IV - Nordstrand
Akademisk - OSS

1-5
3-3
4½ -1½
1-5
2-4

7. runde
Nordstrand - SK 1911
SOSS - Asker
Porsgrunn - Tempo
Strømmen - Akademisk
OSS - Bergens IV

4-2
3-3
4½ -1½
2-4
4-2

8. runde
SK 1911 - OSS
Asker - Nordstrand
Tempo - SOSS
Strømmen - Porsgrunn
Akademisk - Bergens IV

3-3
5-1
3-3
1½ -4½
½ -5½

9. runde
Bergens IV - SK 1911
OSS - Asker
Nordstrand - Tempo
SOSS - Strømmen
Porsgrunn - Akademisk

5-1
3-3
2½ -3½
3½ -2½
1½ -4½

Sluttresultat sesongen 2003/04:
1. OSS
5 4 0 35 14
2. Asker
5 4 0 34 14
3. Bergens IV 5 2 2 31½ 12
— — — — — — — — — — — — — —
4. Porsgrunn 5 2 2 31 12
5. ASKO
6 0 3 30 12
6. SOSS
3 4 2 29 10
7. Tempo
3 1 5 25½ 7
8. Strømmen 2 0 7 20 4
— — — — — — — — — — — — — —
9. Nordstrand 2 0 7 20 4
10. 1911
0 1 8 14 1

En annen titteljeger på 1.bord var Bjarte
Leer-Salvesen (“Bombi”) fra SOSS. Ankermannen til de sørlandsemigrerte
hadde skrapt sammen 4 poeng av 7 før
de to avslutningsrundene på Diakonhjemmet, og måtte vinne de to siste partiene for å nå sitt mål om IM-napp. Det
første hinderet var Tempos Torbjørn
Ringdal Hansen – som noen kanskje
husker fra forrige nummer av NSb. Torbjørn gir innhold til klisjeen ”humørspiller”, og har virkelig hatt en miserabel Østlandsseriesesong etter suksessen
med GM-napp i Rilton Cup i romjula.
Mot Bompi tilbød Torbjørn tidlig en kvalitet, men endte med å vinne kvalitet og
tape partiet:

Skodvin

Bjarte Leer-Salvesen
Leer-Salvesen, SOSS
Hansen, Tempo
Torbjørn Ringdal Hansen
Østlandsserien (8)
Engelsk
1.c4 Sf6 2.g3 c5 3.Lg2 d5 4.cxd5
Sxd5 5.Sc3 Sc7 6.Da4+!? Bjarte forberedte denne sjeldne sidevarianten
spesielt til dette møtet. Ideen er primitiv, nemlig å vinne materiell – noe som
passet ham bra i en situasjon der han
måtte vinne i jakten på IM-napp. Bjarte
antok korrekt at en ambisiøs og idérik

Bompi

spiller som Torbjørn raskt ville forkaste
6...Dd7 7.Dxd7+ Sxd7. Dessuten er
det ikke umulig at hvit har gode utsikter til fordel også etter dronningbytte,
men det er en annen historie.
6...Ld7!? 7.Db3 Sc6 8.Dxb7
Testamentbonden er også en bonde.
8...Sd4 9.De4 g6 9...Lf5? strander på
10.Dxf5 Sxf5 11.Lc6+ 10.Db1 Lg7
Tidligere har man spilt 10...Tb8 i denne
stillingen.

+

+

+ + + +
+
+ +
+
+ +
+
+
Q
11.e3 Bjarte forkastet 11.Lxa8 da
dette gir svart en aktiv og morsom stillingen som ville passe Torbjørn perfekt.
11...Lc6 12.Se4 f5 13.exd4 fxe4
14.dxc5 Et grådig trekk. Muligens bør
hvit nøye seg med 14.Lxe4. Hvits problem er selvsagt å komme seg over
2.raden med brikkene. 14...0–0
15.Se2 Igjen er 15.Lxe4 aktuelt, men
hvit var nok redd for 15...Dd4. 15...Se6

16.Dc2 Etter 16.Lxe4 Sxc5! har svart
minst remis: 17.Lxc6 Sd3+ 18.Kd1
Sxf2+ 19.Ke1 Sd3+. 16...Sg5 Et alternativ er 16...Sd4. 17.d3! Hvit får
etter hvert utviklet brikkene, som det
passer seg for en IM-kandidat.
17...Sf3+ 18.Lxf3 exf3 19.Sf4 19.Sc3
er bedre ifølge Bompi. 19...Dd7 20.h4
Kh8 Dette er kanskje unødvendig.
20...Tab8 er interessant for å holde
hvits dronningfløy nede. 21.Le3 e5
22.Sh3 Lb5 Svart innleder en plan som
vinner kvalitet, men sluttspillet som
oppstår, er likevel svært godt for hvit.
Bedre er 22...h6 som passiviserer
Sh3. 23.0–0–0 Tad8 24.Sg5! h6
25.Se4 Lxd3 26.Txd3 Dxd3 27.Dxd3
Txd3 28.Td1 Txd1+ 29.Kxd1 TTb8
b8
30.Kc2 Tb4

+ + +
+ +
+ + +
+
+
+ +
+ +
+
+
+ + + +
31.Kd3! Aktivitet er viktigere enn bbonden. Alle hvits brikker understøtter den frie c-bonden. 31...Txb2
32.c6 Tb8 33.Sd6 Lf8 34.c7 Avvikler til et vunnet løpersluttspill.
34...Lxd6 35.cxb8D+ Lxb8 36.Lxh6
e4+ 37.Ke3! 37.Kxe4 er unødvendig
da det gir svart gleden av å spille
37...Lxg3 37...Lc7 38.Lf4 Lb6+
39.Kxe4 Lxf2 40.Kxf3 Le1 41.a4
Kg7 42.Ke2 Lb4 43.Kd3 Le1 44.Kc4
Kf6 45.Kb5 a5 46.Lc7 Ke6 47.g4
Kd7 48.Lxa5 Lxh4 49.Lb6 Kc8
50.a5 Le1 51.a6 Ld2 52.Kc6 Kb8
53.Kd7 Ka8 54.Ke6 1-0

Bergens joker
Leer-Salvesen dro med seg SOSS til en pen
og pyntelig 6. plass, trygt plassert midt på
tabellen. Der hadde man kanskje forventet å finne Bergens IV også, men Bergens
hadde en joker i Eilif Skodvin (29).
Skodvin var en gang en lovende junior
som moret seg med å studere åpningsteori.
Siden ble han tekstforfatter for komiker

Thomas Giertsen. Men sjakken er morsom, den også – og Eilif har ikke glemt
gamle kunster. Selv om han ikke har sittet mye ved brettet de siste 10 årene, går
det rykter om at han spiller flittig på
Internett og dermed holder sjakkformen
ved like. Uansett, i sine syv opptredner for
Bergens IV slo han til med hele 6 poeng,
og en elo-prestasjon på formidable 2510!
Her følger et helstøpt partieksempel:
Eilif Skodvin
Skodvin,, Bergens IV
Terje Eriksen, Tempo
Østlandsserien (2)
Bogo-indisk
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Lb4+ 4.Ld2
De7 5.Sf3 b6 6.Lg2 Lb7 7.0–0 Lxd2
8.Dxd2 d6 9.Sc3 Se4 10.Dc2 Sxc3
11.Dxc3 Sd7 12.c5!? Le4 13.cxb6
cxb6 14.d5 e5?! Et naturlig trekk, som
straffes fikst.

+ + +
+
+ +
+ +
+
+ + + +
+ Q +
+
+ +
15.Sxe5! Lxg2 16.Sc6 Dg5 16...De4
17.f3 Dxd5 18.Tad1 Dc5+ (18...De6
19.Dxg7) 19.Kxg2, og d-bonden er
svak. 17.Kxg2 Dxd5+ 18.e4! Dg5
18...Dxe4+ taper etter følgende variant: 19.f3 Dg6 20.Tae1+ Kf8 21.Se7!
Df6 22.Dc6 Td8 23.Dc7 19.Tad1 0–0
Svart lar d-bonden i stikken for å få
kongen i sikkerhet, men hvits stilling
er overlegen på alle måter. 20.Txd6
Sc5 21.f4 Dg4 22.Df3 Dxf3+ 23.Kxf3
Tfe8 24.e5 Tac8 Tac8 25.Tc1 Tc7
26.Sd4! Tec8 27.Sb5 Te7 28.b4 a6
29.Sd4 1-0
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+ + + +
+
+ + +Q+
+ +
+
+ + + +
+ + +
+ +
+
+ + + +
25.Th8+! En fin avslutning på en feilfri
dag på jobben. 25...Kxh8 26.Dh7#
1-0

SK 1911, her representert ved Per Gisle Svendsen og Chris Lütken (til høyre i
bildet), måtte ned i 2.divisjon til tross for 3-3 mot OSS – som på sin side stilte
med gullrekka IM Svein Johannessen (svart mot Svendsen), Ole Chr. Moen og
Viggo Guddahl. Disse tre var ved siden av GM Leif Erlend Johannessen de
viktigste poengplukkerne for OSS i årets serie. Særlig Guddahl tok godt for seg
med 4½ av 6 på sjettebordet.
Tøff bunnstrid
SK 1911 var nederlagsdømt og “innfridde”. Men rett skal være rett. De våknet
i 8.runde, og rykket ned med stil etter 3-3
mot OSS. På papiret stilte OSS faktisk et
sterkere lag mot 1911 enn mot Asker i
toppmatchen dagen etter, men endelig
lyktes det for 1911s alltid optimistiske lagleder, førstebordspiller Torstein Bae!
Hvilket lag slo så følge ned i 2.divisjon? Dette ble en triller med Tempo,
Strømmen og Nordstrand involvert. Til
slutt endte Nordstrand og Strømmen helt
likt, men førstnevnte rykket ned på grunn
av tap i innbyrdes oppgjør. At Nordstrand
endte nest sist selv etter en kraftanstrengelse som 5-1-seieren mot Bergens IV i
runde 6, sier sitt om jevnheten og kvaliteten på årets 1.divisjon. Nordstrand er etter alt å dømme det sterkeste laget som
noen gang har rykket ned i det norske
seriesjakksystemet.
Tempos redningsmenn ble Geir Ivar
Henriksen – som har sjakkforståelse i rikelig monn – og veteranen Vidar Taksrud (61). Mens Torbjørn Ringdal Hansen
lakk som en sil på 1.bord, måtte Taksrud
reparere på 6.bord. Det gjorde han med
stil:
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Vidar Taksrud
Taksrud, Tempo
Lars Erik Pedersen
Pedersen, Strømmen
Østlandsserien (6)
Hollandsk
1.Sf3 d6 2.d4 f5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Sbd7 5.Dd3 e6 6.e4 fxe4 7.Sxe4 Le7
8.Sxf6+ Sxf6 9.0–0–0 0–0 10.Kb1
Ld7 Svart gjør ingen åpenbare feil, men
likevel går det
rett ned. Et tegn
på at varianten
er vanskelig å
spille for svart.
11.h4
Le8
12.De3 Lf7
13.Ld3 Dd7
14.h5 Hvit har
stilt seg opp meget harmonisk.
Angrepet ruller nå av seg selv.
14...Tae8 14...Sxh5 strander på 15.g4
15.Lxf6! Lxf6 16.g4 e5 Svart søker
naturlig nok motspill i sentrum.
17.dxe5 Da4 17...Dxg4 er mildt sagt
farlig. Det enkleste for hvit er: 18.Tdg1
De6 19.De4! 18.b3 Da3 19.De4! g6
20.hxg6 hxg6 21.Th6 Lg7 22.Txg6!
Lxg6 23.Dxg6 d5 24.Th1! Hvis Taksrud hadde levd for hundre år siden, ville
han ha annonsert forsert matt i denne
stillingen. 24...Tf7

Det vanskelige 1.bordet
Det holdt akkurat for Strømmen denne
gangen. Når motstanden blir sterk, er det
ekstra tøft å sitte øverst. Det fikk Terje Johansen erfare i følgende lille perle fra Norges ferskeste stormester:

Berge Østenstad
kommenterer
GM Berge Østenstad
Østenstad, Asker
Terje Johansen
Johansen, Strømmen
Østlandsserien (5)
Caro-Kann, Panov.
1.c4 c6 2.e4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5
Sf6 5.Sc3 Sxd5 6.Sf3 Sc6 7.Lb5 e6
8.0–0 Le7 9.d4 0–0 10.Te1 Lf6 Her
anbefales vanligvis 10...Ld7! 11.Ld3.
Løperen har brukt et ekstra trekk på å
komme til d3, men Ld7 ville stått minst
like godt på c8 hvor den etter hvert
kan komme til b7. 11.Lxc6!? Alternativet var 11.Se4, men det kan besvares tilfredsstillende med 11...Sce7
fulgt av b6 og Lb7. Begge trekkene er
for øvrig spilt tidligere. 11...bxc6
12.Se4 Løperen ville nå stått bedre på
e7 hvor den dekker c5. 12...Tb8 13.b3
La6? Hvit truet å bytte ut de svarte
løperne, enten med Lg5 eller med La3,
noe svart burde ha forhindret med
13...Le7!. 14.La3 Sb4?! 14...Le7 beholder en anstendig kongestilling, og
må derfor være bedre enn partifortsettelsen, men springeren blir også
her klart bedre enn løperen etter
15.Lxe7 Dxe7 16.Sc5. 15.Sxf6+ gxf6
15...Dxf6 16.Se5! vinner for hvit.

+
+ + +
+ +
+
+ + + +
+ +
+ + +
+ +
+Q
16.Lxb4! Det klareste. Jeg prioriterer
å beholde de posisjonelle fordelene,
dvs. forhindre c5 for at løperen ikke
skal slippe ut. Ellers var 16.Dd2 med
sjanse til direkte kongeangrep fristende: 16.Dd2!? c5! ( 16...Da5?
17.Lxb4 (eller 17.Te4) 17...Dxb4
18.Dh6 De7 19.Te3 Kh8 20.Sh4 og
hvit vinner) 17.Tec1. Hvit står formodentlig veldig godt her også. 16...Txb4
17.Tc1 Tb6 18.Dd2 Kh8 19.Tc5 Nå er
alt motspill forhindret, og jeg kan ta
meg god tid til å finne de beste feltene
for offiserene. 19...Tg8 20.Dc3 Lb7
21.Sd2 Tg6 22.Te3 La6 23.Se4 Lb7
24.h3 Det er viktig å få luft for kongen
ellers kan e5 fort bli sterkt. En liten
ulempe er dog at Th3 ikke lenger er
mulig. 24...Dg8 25.Tg3 Txg3 Det truet
Sxf6, og svart ønsker naturligvis å få
dronningen i spill. 25...Dd8, som også
hindrer Sd6, var nok likevel seigere.
26.fxg3 Dg6 27.Sd6 Kg7 28.Kh2 Db1
29.Df3 La6 Svart tillater en fin avslutning, men det finnes uansett ikke noe
forsvar.

+ + + +
+ +
+
+
+ +
+
+ +
+ + +Q
+ + +
+ + + +
30.Tg5+! fxg5 31.Dxf7+ Kh6 32.Df6+
Dg6 33.Sf7+ Kh5 34.g4+ Kh4 35.g3#
1-0

Johansen valgte å gi pinnen videre etter
denne tøffe behandlingen. Strømmens
førstebord måtte heretter forsvares av
Helsio Sousa (26) fra Angola. Helsio har

Diakonhjemmet er i ferd med å tømmes for sjakkspillere søndag ettermiddag, men Bompi (til venstre) har et tårnsluttspill som må vinnes mot Sousa
fra Strømmen... Det lyktes omsider, og IM-nappet var i boks. Mandag morgen begynte innspurten på hovedfagsoppgaven i kristendomskunnskap ved
universitetet i Oslo.
bodd på Lillestrøm utenfor Oslo i 2 år. Han
gjorde seg bemerket i Strømmen
sjakklubb da han som nyinnmeldt og
ratingløs vant klubbmesterskapet 2002
foran lokale mesterspillere med Fischerscoren 11 av 11. Sjakk hadde han lært av
den eldre broren Lody som har representert Angola i sjakkolympiaden.
Helsio er en slu taktiker og fikk en
knallstart på 1.bordet med seier mot Ringdal Hansen samt følgende pene avslutning
i 7. runde:
GM Rune Djurhuus
Djurhuus, ASKO
Helsio Sousa
Sousa, Strømmen
Østlandsserien (7)

+ + + +
+ +
+
+
+ +
+
+ + +
+Q+
+ + + +

være en remiskombinasjon... 34.gxh4
De4+ 35.Tf3 Selvsagt ikke 35.Df3?
e2, men man merker seg motivet.
35...Db1+ 36.Df1 De4 truer e2. Det
går nå mot trekkgjentakelse...
37.De2 Db1+ 38.Lc1?! ... men
Djurhuus samler ikke på remiser!
Denne bløffen er dog å strekke seiersviljen litt langt. 38...Dxc1+ 39.Tf1

+ + + +
+ +
+
+
+ +
+
+ +
+
+ +Q+
+
+ +
39...Dxf1+! En klassisk kombinasjon
som Sousa hadde små problemer med
å finne. 40.Dxf1 e2 41.Tb8+ Kf7!
41...Kh7? ville ha ødelagt alt etter
42.De1 Tg1+ 43.Dxg1 Lxg1 44.Te8!
42.Tb7+ Kf6 Pussig nok det eneste
feltet for kongen. Som belønning lar
stormesteren svart få fullføre matten.
43.Dxe2 Tg1# 0-1

33...e3! Svart spiller energisk med
kvalitet under. Teksttrekket ser ut til å
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Finalen
Så var det duket for den lille finalen mellom OSS og Asker. OSS tok noe lett på oppgaven etter lagoppstillingen å dømme, for
anledningen uten stormestere. Som vi så
ovenfor, er Askers førstebordsspiller en giftig angrepsspiller (når stillingen tillater
det...). Mot Sverre Heim ofret han en
bonde, og bygde opp et farlig angrep som
på elegant vis ble kronet med nok en matt:
GM Berge Østenstad
Østenstad, Asker
Heim, OSS
Sverre Heim
Østlandsserien (9)

+ + + +
+ + +
+ + + Q
+ + +
+
+ +
+
+
+ +
+
+ + +
23.Lf6! Se7 23...Txf6 24.Dxh7+ Kf8
25.Dh8+ Ke7 26.Th7+ Tf7 27.Txf7+
Kxf7 28.Dh7+ Kf8 29.Txg6 fulgt av
Tg8#. 24.Txg6+! og svart gav opp på
grunn av forsert matt i 5: 24...Sxg6
25.Dxg6+! Kf8 (25...hxg6 26.Th8#)
26.Dh6+ Kg8 27.Tg3+ Tg7 28.Dxg7#
1-0

På 3. bord vant generalsekretær IM Bjarke
Kristensen mot Andreas Moen. Bjarke ble
dermed Askers beste poengplukker med 6
av 7. Andreas’ far, Ole Christian Moen, slo
imidlertid tilbake på 5. bordet for OSS.
Selskapets siste seier kom i et 2.bordsoppgjør mellom to rustne herrer:

Leif Øgaard
kommenterer
Partiet mellom undertegnede og Tisdall
var en kamp mellom to ganske rustne
spillere. For mitt vedkommende ønsket
jeg å styre inn i en rolig posisjonell stilling, og fremfor alt unngå taktiske stillinger der nok Jonathans aksjer er bedre enn mine:
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Finalen mellom OSS og Asker. For OSS til venstre i bildet sitter Sverre Heim og
Leif Øgaard. Motstanderne er Askers to stormestere Østenstad og Tisdall.

IM Leif Øgaard
Øgaard, OSS
GM Jonathan Tisdall
Tisdall, Asker
Østlandsserien (9)
Benoni
1.Sf3 c5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.e3 Hvit
sikter på symmetrivarianten i
Tarraschvarianten 4...d5 5.d4, som er
langt fra harmløs. 4...g6 Men Tisdall
ønsker skarpere lut. 5.d4 Lg7 6.Ld3
O-O 7.O-O d6! Innledningen til en god
plan med ideen De7 og e6-e5. 8.De2
Sc6 9.Td1 De7 10.h3! Et nyttig ventetrekk som forhindrer senere Lg4.
10...e5 11.dxc5! Etter 11.dxe5 kan
svart forenkle med 11...Sxe5!
11...dxc5 Etter 11...e4 12.cxd6 De8
13.Sxe4 Sxe4 14.Lxe4 Dxe4 15.d7
Lxd7 16.Txd7 har svart utviklingsforsprang, men det kompenserer
neppe to bønder. 12.Sg5 Hvits plan er
Sge4 med kontroll over viktige
sentrumsfelter. Ulempen er at det tar
tid. 12...Sb4 Det er ikke så mye i veien
med svarts stilling etter f.eks.:
12...Td8 13.Sge4 Sxe4 14.Lxe4
Txd1+ 15.Dxd1 f5 16.Ld5+ Le6.
13.Lb1 Sh5?! Bedre var f.eks.: 13...h6
14.Sge4 Sxe4 15.Lxe4 f5 16.Ld5+
Le6. 14.Sge4 Det fristende 14.Sxh7?
gir svart motsjanser etter f.eks.
14...Te8 15.a3 Sa6 16.g4 Kxh7
17.gxh5 Dg5+ 18.Kh2 e4. 14...f5
15.a3 Sa6?! Dermed har svart to

springere på randen. Å foretrekke var:
15...fxe4 16.axb4 cxb4 17.Sxe4 Le6.
16.Sd5 De8 16...De6! 17.Sg5 De8
18.e4. 17.Sd6 De6?

+ +
+
+ +
+
+ +
+
+
+ + + +
+
+
+Q
+
+
18.Sb5? Pinlig. Her kunne hvit innkassert en gratis bonde: 18.Sxf5! gxf5
(18...Txf5 19.Lxf5 Dxf5 20.Se7+)
19.Dxh5, men jeg hadde andre planer... 18...Tf7 19.b4 b6 20.Ta2 Lb7
21.bxc5 bxc5 22.Tad2 Lf8 23.Lb2 Hvit
har klar posisjonell fordel med godt
plasserte offiserer. 23...Lc6 24.g4
Sg7 Eller: 24...fxg4 25.Dxg4 Te8
26.Dxe6 Txe6 27.Le4; 24...Sf6
25.Sxf6+ Txf6 26.f4. 25.Df3 Te8
26.Dg3 Nå er også dronningen aktivisert. 26...f4? Svart måtte spilt avventende: 26...Tb7 27.a4 Tf7. 27.exf4
exf4 28.Dc3 Batteriet i diagonalen blir
avgjørende. 28...Kh8

Vadsø stilte med en
spennende duo Tor
Kristian Schølseth (til
høyre i bildet) og Arnt
Esbensen på 2. og 3.
bord, og var vel favoritter
i NNM for lag før start.
Men tidligere elitespiller
Schølseth manglet
spilletrening før finalen.
(foto: Tromsø Sjakklubb)

+ +
+ +
+ + + +
+
+ +
+ +
+
Q + +
+
+ + +
29. Sf6! Tb8 29...De1+ besvares enkelt med 30.Kh2. 30.Td8 Txd8
31.Txd8 De2? Bedre er 31...De7
32.Td1 (Men ikke: 32.Sd6? Txf6!
33.Dxf6 De1+) 32...De2 33.Te1.
32.Sd5 Truer 33.Dxg7+ og 34.Txf8#.
32...Kg8 33.Sd6 Dd1+ 34.Kh2 Lxd5
Her kunne hvit glede seg over varianter som: 34...Dxb1 35.Dxg7+ Txg7
36.Sf6+ Kh8 37.Txf8+ Tg8 38.Txg8#
35.cxd5 Df1 36.Df3 Dxb1 37.Sxf7
Kxf7 38.Dxf4+ Sf5 39.gxf5 1-0

Superstormestertakter
Det var en person som var savnet på Diakonhjemmet denne helgen, nemlig GM
Leif Erlend Johannessen. Han har definitivt mesteparten av æren for OSS’ seier etter fenomenale 5½ av 6 på 1.bord, og en
ratingprestasjon på 2723! Leif Erlend har
på diskret vis meldt seg på i kampen om
den absolutte Norgestoppen. Hvis han fortsetter som i vinter, kan det etter hvert bli
trangt der oppe… før en eller annen finner det for godt å stikke fra resten.
Det høye nivået på årets Østlandsserie
ser ut til å holde seg også neste år. Da blir
serien muligens enda sterkere med
nyopprykkede Moss og NTG, begge med
stormestere på laget. NTG får prøvd seg
mot de beste allerede i lag-NM-finalen i
Trondheim, som vinner av fjorårets åpen
gruppe.
En annen vinkling på årets Østlandsserie – med detaljerte vurderinger av
samtlige matcher i 1.divisjon – gis
av Porsgrunns lagleder Hans Olav
Lahlum på Bergens Schakklubs
hjemmeside: home.online.no/
~eirikgu/os03-04.htm.

Nord-Norge:

Narvik og russerne var best
De tre klubbeneTromsø, Narvik og Vadsø
møttes i Tromsø 6.-7. mars for å avgjøre
det nordnorske lagmesterskapet som også
tjener som kvalifisering til lag-NM-finalen. Tromsø stilte også med et ungdommelig andrelag utenfor konkurranse.
Toppkampene ble jevne og spennende –
og Narvik trakk det lengste strået med to
knepne seire. På vinnerlaget spilte Steinar
Moen, Mikael Rølvåg, Torben Søraas og
Sergej Zjuravlev. Sistnevnte tok fullt hus
– 3 av 3.
Samme poengsum fikk også en annen russer, Vadsøs 1. bordsspiller IM
Aleksej Feoktistov. Partiene er tilgjengelige
på Tromsø sjakklubbs flotte hjemmesider,
og i fremste rekke var følgende toppoppgjør mellom Nord-Norges sterkeste
spiller de siste årene, Pål Røyset, og Vadsøs
innleide russiske IM. Røyset kjempet godt,
men russeren gav oppdragsgiveren full
valuta for pengene.

Nord-norsk mesterskap for lag
1. runde
Vadsø - Narvik
Tromsø I - Tromsø II

1½-2½
4-0

2. runde
Tromsø II - Narvik
Tromsø I - Vadsø

0-4
2-2

3. runde
Narvik - Tromsø I
Vadsø - Tromsø II

2½-1½
4-0

1. Narvik
2. Tromsø I
2. Vadsø
4. Tromsø II

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

IM Aleksej Feoktistov
Feoktistov, Vadsø
Pål Nikolai Røyset
Røyset, Tromsø I
NNM lag (2)

+ + + +
+ + +
+ +
+
+
+
+
+ + +
+ +Q+ +
+
+ +
32.f5! Et sterkt intuitivt bondeoffer.
32...Sxa4 33.fxg6+ fxg6 34.Txc8
Txc8 35.Da6! Svarts brikker er
ukoordinerte, men Røyset har en
parade. 35...Lb6! 36.Lf2! Sc3?!
36...Lxf2 37.Lxa4 Df8! er uklart.
Begge kongene er usikre, og de ulikefargede løperne gir gode angrepssjanser – også for svart: 38.Td7+?!
Kh8 39.Dxe6 Tc1+ 40.Ld1 Lg3!. Hvit
bør derfor velge mellom 38.Dxa5,
38.Dxe6 eller 38.Tf1!? Sistnevnte
ser ubehagelig ut, men svart har
38...Tc7! fulgt av Tf7. Det er forståelig at Røyset gikk seg vill i alle disse
variantene rundt tidskontrollen.
37.Td6! Russeren har sett langt.
37...Lxf2 37...Sxe4 38.Dxb6 Sxd6
39.exd6 er materielt i balanse, men
den hvite fribonden er livsfarlig.
38.Db7+ Kh8 39.Td7! Dg8 40.Lxe6!
Te8 41.Lxg8 1-0

9 6
7½ 3
7½ 3
0 0
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Østlandsserien
2. divisjon A
3. runde
Black Knights-Hønefoss
3-2
Sjakkameratene-Follo I
0-5
Drammen II-Nordstr. III 3½-1½
ASKO II-Moss I
2½-2½
4. runde
Hønefoss - Drammen II
2-3
Sjakkam. - Black Knights 1-4
Nordstrand III - ASKO II
5-0
Follo I - Moss I
½-4½
5. runde
ASKO II - Hønefoss
2-3
Drammen II - Sjakkam. 3½-1½
Black Knights - Follo I
2-3
Moss I - Nordstrand III 3½-1½
6. runde
Hønefoss - Moss I
½-4½
Sjakkam. - ASKO II
3-2
Bl. Knights - Dram. II 3½-1½
Follo I - Nordstrand III 3½-1½
7. runde
Nordstr. III - Hønefoss 2½-2½
Moss I - Sjakkam.
3½-1½
ASKO II - Black Knights
4-1
Drammen II - Follo I
3½-1½
Moss I
520
Drammen II
412
Black Knights 4 0 3
Follo I
403
ASKO II
313
Nordstrand III 1 2 4
Hønefoss
124
Sjakkameratene 1 2 4

24 12
18½ 9
20 8
18½ 8
17½ 7
15 4
14½ 4
12 4

2. divisjon B
3. runde
ASKO III - Sarpsborg
2-3
Halden - Nordstrand II 1½-3½
Drammen I - Stjernen I
1-4
Tønsberg - NTG I
1½-3½
4. runde
Sarpsborg - Drammen I 3½-1½
Halden - ASKO III
1-4
Stjernen I - Tønsberg 3½-1½
Nordstrand II - NTG I
½-4½
5. runde
Tønsberg - Sarpsborg 1½-3½
Drammen I - Halden
4-1
ASKO III - Nordstrand II 2½-2½
NTG I - Stjernen I
4½-½
6. runde
Sarpsborg - NTG I
1½-3½
Halden - Tønsberg
0-5
ASKO III - Drammen I 2½-2½
Nordstr. II - Stjernen I 1½-3½
7. runde
Stjernen I - Sarpsborg 2½-2½
NTG I - Halden
5-0
Tønsberg - ASKO III
3-2
Drammen I - Nordstr. II 2½-2½
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NTG I
Sarpsborg
Stjernen I
ASKO III
Nordstrand II
Tønsberg
Drammen I
Halden

7
5
4
2
2
2
1
0

0 0 30½ 14
1 1 22 11
1 2 20 9
2 3 16½ 6
2 3 16 6
1 4 16 5
3 3 14 5
07 5
0

3. divisjon A
3. runde
Caïssa II - Arendal
Asker II - Modum I
Caïssa I - Drammen III

2-2
1-2½
4-0

4. runde
Arendal - Caïssa I
1-3
Asker II - Caïssa II
½-3½
Modum I - Drammen III 3½-½
5. runde
Drammen III - Arendal
Caïssa I - Asker II
Caïssa II - Modum I
Caïssa I
Modum I
Caïssa II
Asker II
Arendal
Drammen III

½-3½
2-2
2-2

3 2 0 13½
3 2 0 12½
2 2 1 13
2 1 2 9½
113 9
0052

8
8
6
5
3
0

3. divisjon B
3. runde
OSS III - Stjernen II
1911 II - Lørenskog
NTG II - Kirkegata
Rilindja - OSS II

2½-1½
1½-2½
2½-1½
1½-2½

4. runde
Stjernen II - NTG II
1911 II - OSS III
Kirkegata - Rilindja
Lørenskog - OSS II

½-3½
1½-2½
1-3
0-4

5. runde
Rilindja - Stjernen II
NTG II - 1911 II
OSS III - Lørenskog
OSS II - Kirkegata

1-3
4-0
2½-1½
3-1

6. runde
Stjernen II - OSS II
1-3
1911 II - Rilindja
1½-2½
OSS III - NTG II
1-3
Lørenskog - Kirkegata 3½-½
7. runde
Kirkegata - Stjernen II
2-2
OSS II - 1911 II
3-1
Rilindja - OSS III
1½-2½
NTG II - Lørenskog
1½-2½
NTG II
OSS II
OSS III
Stjernen II
Rilindja
Lørenskog
1911 II
Kirkegata

6 0 1 19½ 12
5 1 1 19 11
5 1 1 16½ 11
3 1 3 14½ 7
3 0 4 14
6
3 0 4 11
6
1 0 6 10
2
0 1 6 7½ 1

3. divisjon C
3. runde
Elverum - Gjøvik
1½-2½
Nittedal - Strømmen II
1-3
Lillestrøm - Kongsvinger I 1-3

4. divisjon B

4. runde
Gjøvik - Lillestrøm
Nittedal - Elverum
Strømmen II - Kongsv. I

4. runde
Follo III - Moss III
Sarpsborg II - Moss II

2-2
2-2
0-4

5. runde
Kongsvinger I - Gjøvik 1½-2½
Lillestrøm - Nittedal
½-3½
Elverum - Strømmen II 1½-2½
Gjøvik
Kongsvinger I
Strømmen II
Elverum
Nittedal
Lillestrøm

4
4
3
1
1
0

1
0
0
1
1
1

0
1
2
3
3
4

12½
15
10
8½
8½
5½

9
8
6
3
3
1

3. divisjon D
3. runde
IØSS - Stjernen III
3-1
Fredriksstad I - Follo II 3½-½
Nordstrand IV - OSS IV 2½-1½
4. runde
Stjernen III - Nordstrand IV 2-2
Fredriksstad I - IØSS
1-3
Follo II - OSS IV
2½-1½
5. runde
OSS IV - Stjernen III
3-1
Nordstr. IV - Fredriksstad I 0-4
IØSS - Follo II
2½-1½
Fredriksstad I
Indre Østfold
Nordstrand IV
OSS IV
Stjernen III
Follo II

40
31
22
20
11
10

1
1
1
3
3
4

14
11½
10½
10½
7½
6

8
7
6
4
3
2

4. divisjon A
3. runde
Hønefoss II - Modum II 3½-½
Nordstrand V - Modum III 3-1
Stovner - Konnerud
1-3
4. runde
Modum II - Stovner
1-3
Nordstrand V - Hønefoss II 1-3
Modum III - Konnerud
3-1
5. runde
Konnerud - Modum II
4-0
Stovner - Nordstrand V 1½-2½
Hønefoss II - Modum III 3½-½
Hønefoss II
Nordstrand V
Modum III
Konnerud
Stovner
Modum II

50
40
21
20
11
00

0
1
2
3
3
5

16 10
14 8
10 5
8½ 4
9
3
2½ 0

3. runde
Moss II - Follo III
Moss III - Fr.stad II

2-2
2½-1½

2-2
½-3½

5. runde
Fr.stad II - Follo III
2½-1½
Moss III - Sarpsborg II 3½-½
Fredriksstad II 3 0 1 10
Moss II
2 1 1 9½
Moss III
211 9
Follo III
1 2 1 9½
Sarpsborg II
004 2

6
5
5
4
0

4. divisjon C
3. runde
ASKO IV - Sørum
1-2½
Nordstr. VI - Kongsv. II 1½-2½
1911 III - OSS V
1-3
4. runde
Sørum - 1911 III
0-4
Nordstrand VI - ASKO IV ½-3½
Kongsvinger II - OSS V
2-2
5. runde
OSS V - Sørum
1911 III - Nordstr. VI
ASKO IV - Kongsv. II

½-3½
1½-2½
1½-2½

Kongsvinger II
ASKO IV
Sørum
OSS V
1911 III
Nordstrand VI

13½ 9
11½ 6
11 6
10 5
8
2
5½ 2

410
302
302
212
104
104

Uslåelig rekord
slått for lengst...
Redaksjonen slurvet i forrige nummer i kommentaren til selveste ratinglistene
da vi i et anfall av rekordjag utropte Magnus Carlsen til Norges ivrigste gjennom tidene (basert på aktivitet i løpet av 2 år). Flere
– først ute var David Lilleøren som fortjener en
ratingpåskjønnelse – har
gjort oss oppmerksom på
at Magnus’ 282 ratede partier ikke kan måle seg mot
Hans Olav Lahlums aktivitet i 1991-92, da han strakk
seg til 290. Noen høyere?

Midtnorgeserien:

Midtnorgeserien

Den moralske finalen
av Tom Richard Evensen

Etter fjorårets tap i siste runde for Kristiansund var alle spillerne på Trondheim
Sjakkforenings førstelag fast bestemt på
at i år skulle hegemoniet i Midt-Norgeserien tilbake til Trondheim. Med et toppet lag var det derfor med store forventninger vi tidlig i februar satte kursen vestover for å møte våre to største konkurrenter om plassen i lag-NM-finalen, Kristiansund og Molde. For anledningen delte vi
en minibuss med Verdal, som også skulle
på tur, slik at vi slapp en lang, trang og
klam tur i en liten bil. Stemningen var
derfor høy da vi la i vei, og den ble ikke
noe lavere da vi ankom spillelokalet i Kristiansund. Arrangørklubben hadde gjort en
meget god jobb med å skape en ramme
rundt begivenheten. Med masser av plass
å boltre seg på og med bordkort som en
siste prikk over i’en, var det ingenting som
manglet. Vi var klare til dyst.
Første motstander var Molde. Med 2300 poeng høyere ratingsnitt, var vi selvsagt favoritter, men Molde har skapt problemer for oss før, og kunne fort gjøre det
igjen. Derfor var det ingen som satte seg
til brettet og undervurderte sin motstander. Etter et par timer var det hele fortsatt
ganske uklart, men så gikk det meste i vår
favør, og vi dro inn en fin seier (4-1).
Matchen mot Kristiansund dagen etter var avgjørende for hvem som skulle
vinne årets Midt-Norgeserie. En lettet lagleder kunne konstatere at Jarle Reite sikret det første poenget allerede etter en drøy
time. Riktignok var det en del uklare stillinger på bordene for øvrig – på tredjebordet stod vi vel egentlig ganske dårlig –
men en tidlig ledelse gjør ofte at resten går
så mye greiere. Og da Øyvind Lundeby på
det nevnte tredjebordet vant sin dårlig stilling etter et elegant kvalitetsoffer, var mye
gjort. Med en 2-0 ledelse kunne resten av
laget konsentrere seg om å sikre lagseieren. Kristiansund gjorde tapre forsøk på
å snu matchen, men måtte nøye seg med
remiser på de gjenværende bordene. Med

en 3½-1½ -seier over Kristiansund lå veien
til lag-NM-finalen åpen for Trondheim I.

Tore Kolås kommenterer
Thomas Bryn
Bryn, Molde
Tore Kolås
Kolås, Trondheim I
Siciliansk, dragen
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0
8.Dd2 Sc6 9.Lc4 Ld7 10.h4 Da5
11.0–0–0 Se5 12.Lb3 Tfc8 13.g4
Sc4 14.Lxc4 Txc4 15.Sde2 Tac8
16.Lh6 Hvits to siste trekk er for
omstendelige. Jeg kunne nå fått klar
fordel med 16...b5!, men valgte å
beholde drageløperen. 16...Lh8
17.h5 Hvit skulle her benyttet muligheten 17.Kb1! med planen Sd5 og
matt-trussel på e7. 1 7 . . . L e 6
18.hxg6 fxg6 19.Lg5? Tillater en
typisk “drage-kombinasjon”, men det
er ikke lett å finne gode alternativer.

+ + +
+
+
+
+
+ +
+ + + +
+
+ +
Q + +
+
+ +
19...Sxe4! 20.fxe4 Ikke 20.Sxe4?
Txc2+ 21.Dxc2 Lxb2+! 22.Kxb2
Dxa2+ 23.Kc1 Dxc2#. 20...Txc3
21.Sxc3 Lxc3 22.Dxc3 Også etter
22.Dh2 Dxg5+ 23. Kb1 Lf6 står svart
til vinst. Enda verre var 22.De3?
Lxb2+! 23.Kxb2 Dxa2+ 24.Kc1
Dxc2#. 22...Txc3 23.Ld2 Txc2+
24.Kxc2 Dxa2 25.Tdf1 Lb3+ 26.Kc3
Lc4 27.Lh6 Db3+ 28.Kd2 Dxb2+
29.Ke3 De2+ 30.Kf4 Dxf1+ Her var
30...Dg2 mer elegant, men sluttspillet er selvsagt kliss vinst. 31.Txf1
Lxf1 32.Ke3 Lh3 33.Kf3 Kf7 34.Le3
a5 35.Lb6 a4 36.g5 e5 37.Ke3 a3
38.La5 a2 39.Lc3 Lg2 40.Kd3 Ke6
41.Lb2 d5 42.exd5+ Lxd5 0-1

1.divisjon
2. runde
Molde - Trondheim I
Trondheim II - SMPOAÅ
Kristiansund - Verdal

1-4
4-1
3½-1½

3. runde
SMPOAÅ - Molde
Trondheim I - Kristiansund
Verdal - Trondheim II

½-4½
3½-1½
2½-2½

4. runde
Molde - Verdal
Trondheim I - SMPOAÅ
Kristiansund - Trondheim II

3-2
4½-½
3-2

5. runde
Trondheim II - Molde
Verdal - Trondheim I
SMPOAÅ - Kristiansund

1½-3½
½-4½
½-4½

Trondheim I
Kristiansund
Molde
Trondheim II
Verdal
SMPOAÅ

500
401
302
113
113
005

21 10
15½ 8
14 6
10½ 3
9½ 3
4½ 0

2.divisjon A
1. runde
Aalesund - Kristiansund II

2½-1½

2. runde
Kristiansund III - Aalesund

1-3

3. runde
Kr.sund II - Kr.sund III

1½-2½

Aalesund
Kristiansund III
Kristiansund II

2 0 0 5½ 4
1 0 1 3½ 2
002 3
0

2.divisjon B
2. runde
Røros - Frosta I
Frosta II - Horg
Orkdal - Stjørdal

1-3
3½-½
1-3

3. runde
Horg - Røros
Frosta I - Orkdal
Stjørdal - Frosta II

½-3½
1½-2½
3½-½

4. runde
Røros - Stjørdal
Frosta I - Horg
Orkdal - Frosta II

½-3½
4-0
3-1

5. runde
Frosta II - Røros
Stjørdal - Frosta I
Horg - Orkdal

1-3
2-2
½-3½

Stjørdal
Orkdal
Frosta I
Røros
Frosta II
Horg

410
401
311
203
104
005

16
13
14
9
6½
1½

9
8
7
4
2
0
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Vestlandsserien Nord:

Transportetappe for Bergens
Vi har sett det før:
Bergens I sliter i begynnelsen av lagsjakksesongen, og bruker tid
på å komme i gang.
av Ole Woldseth

Denne gangen åpnet laget med å slite seg
til en knapp seier 3½-2½ mot sitt eget
andrelag (i fjor vant faktisk Bergens II tilsvarende kamp). Men sin vane tro spilte
laget seg fint opp underveis og avsluttet
seriespillet på en overbevisende måte. I siste
runde fungerte lagmaskineriet som det
skulle, og nærmeste konkurrent Fana ble
regelrett valset over med sifrene 4½-1½.
Med dette viste de regjerende Norgesmesterne for lag med all tydelighet at de
blir å regne med i år også, når det skal
kjempes om gull og edelt metall i NM-finalen for lag i Trondheim.
På mange måter fungerer nok flere av
kampene i Vestlandsserien 1. divisjon som
en ren transportetappe for laget som flere
ganger har vunnet NM-finalen. Fana og
SK 96 er for tiden de eneste reelle konkurrentene i avdelingen. Men så lenge de etablerte spillerne på mesterlaget, hvorav
noen tilsynelatende har gjort det for vane
å framstå som heller rustne og ute av form
i begynnelsen av sesongen, klarer å heve
seg til et anstendig nivå til kampene mot
akkurat disse lagene, er det vanskelig å se
at noen med det første vil klare å detronisere Bergens I fra lagsjakkhegemoniet her
vestpå.
Imidlertid er det positivt å se at lagsjakken klarer å mobilisere bredden blant
brikkeflytterne på våre kanter av landet.
Mange spillere som er passive gjennom
mesteparten av året, dukker opp igjen når
det blir snakk om å stille opp for laget eller kameratgjengen. Søndag 7. mars ble
siste runde avviklet samlet for 1. divisjon,
sammen med to kamper i 2. divisjon. Dette
samlet til sammen 56 spillere i fine lokaler på Grand Hotel Terminus – en masse-
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mønstring når man tenker på at arrangører av Grand Prix turneringer i Bergensområdet knapt klarer å samle halvparten.
Lagleder, formann og i det øvrige primus motor for Bergens Schakklub, Eirik
Gullaksen, ble i inneværende sesong beste
poengplukker i 1. divisjon, med sterke 4½
av 5 mulige på andrebordet. Her skal vi se
kapteinen i aksjon i den viktige kampen
mot SK 96 i 4. runde:
IM Eirik T. Gullaksen
Gullaksen, Bergens I
Per Manne
Manne, SK 96
Vestlandsserien (4)
Spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.d3 d6 6.c3 Le7 7.Sbd2 0–0 8.Sf1
b5 9.Lc2 Lb7 10.Sg3 g6 Svart må hindre Sg3-f5, men nå oppstår det
svekkelser på de mørke feltene, noe
Gullaksen straks forsøker å utnytte.
11.0–0 Te8 12.Lh6 Dd7 13.h3 Lf8
14.Dd2 Kh8 15
a4 Lxh6 16.Dxh6 Sg8
15.a4
17.De3 b4 Både her og i neste trekk
er f5!? et interessant alternativ, ifølge
dataprogrammet Fritz. 18.Sd2 Hvit tenker åpenbart å bruke f-bonden som
brekkstang. 18...a5 19.f4 f6 20.Lb3
bxc3 21.bxc3 exf4 22.Dxf4 Sce7
23.d4 Tf8 24.h4 Tab8 25.De3 La6
26.Tf3 Tbe8 27.Df2 Kg7

+ +
+
+
+
+
+ + +
+
+
+
+
+
Q +
+ +
28.e5! Gullaksen finner at det er på
tide å åpne opp stillingen. 28...dxe5
28...fxe5 er livsfarlig for svart som følgende variant viser: 29.Tf7+ Txf7
30.Dxf7+ Kh8 31.Sh5! gxh5 32.Lc2.
29.Sde4 Med trussel mot f6. 29...Dc6
30.dxe5 f5 31.Sc5 Lc8 32.Td1 f4?
Svart kan fortsatt kjempe etter
32...Sh6!?. For eksempel: 33.e6 Sg4

34.Dd4+ Sf6. 33.Sge4! Svarts poeng
var 33.Txf4 Txf4 34.Dxf4 Dxc5+, men
hvit går selvsagt ikke på den slags.
33...Lg4 Svart vinner nå kvalitet, men
dette kan likevel ikke redde partiet.
33...Sf5 var relativt bedre, men taper
likevel, sier Fritz.

+ +
+
+
+ + + +
+
+ +
+
+ +
+ + Q +
+ + +
34.Txf4 Txf4 35.Dxf4 Lxd1 36.Df7+
Kh8 37.Sg5! Med ugarderlige matttrusler. 37...Te7 fungerer selvsagt ikke
på grunn av 38.Dxg8#. 37...Dxc5+
Manne tar med seg det han kan, men
det hjelper som kjent lite å stå tårn og
springer over, hvis man ikke kan unngå
å bli satt sjakk matt. 38.Kh1 1-0.

En av IMene på vinnerlaget som slet atskillig mer denne sesongen, var Ivar Bern.
Bern har nærmest gjort det for vane å begynne lagsjakksesongen svakt, men denne
gangen fortsatte elendigheten nesten gjennom hele seriespillet. Bern spiller for tiden VM-finale i postsjakk, hvor han i skrivende stund ligger an til å bli enten nr 1
eller 2. Brettsjakkformen er det imidlertid
åpenbart så som så med, og på 4. bord
presterte Bern ikke bedre enn 2 av 5. I de
to første rundene kunne klasse 2-spillerne
Stig B. Larsen (Bergens II) og Lasse Lie

Artikkelforfatteren Ole Woldseth (34)
er filosof – med hovedfag i filosofi fra
universitetet i Bergen – og 1.bordsspiller for Sortra. Han har vært i sjakkmiljøet siden 1987 og spilte i klasse 1
i fjorårets landsturnering.

Nærmeste konkurrent til Norgesmesterne
ble som nevnt Fana, som åpnet sesongen
meget overbevisende ved å ta rent bord
borte mot Sotra i første runde. I lys av den
jevne kampen mellom Bergens I og Bergens II framstod kanskje laget akkurat
da som en alvorlig konkurrent i jakten
på den ene plassen i NM-finalen. Laget
har flere aktive og fremadstormende spillere, og kan nok med tiden bli en utfordrer til Bergens I. Regjerende Norgesmester for junior, Kjetil Stokke, gjorde en
godkjent jobb med å ta 2½ av 4 på førstebordet. Vi tror imidlertid ikke han var særlig fornøyd med følgende parti, som er
hentet fra matchen mellom Fana og SK
96, en match som endte uavgjort 3-3.

Fra matchen mellom Fana og Sortra. NSbs referent spiller til høyre mot Fanas
Kjetil Stokke. På 2. bord ser vi Sortras Kenneth Brattetveit mot Stig K. Martinsen. (foto: Tom Eriksen)
(Nordnes I) begge smykke seg med hvert
sitt helpoeng mot den formsvake IMen.
Men elendigheten tok ikke slutt med dette,
for også i 4. runde røk Bern på en smell
av det harde slaget. Her går vi inn i partiet
idet Bern med hvit (og sikkert i sterk tidsnød) skal gjøre sitt 36. trekk:
IM Ivar Bern
Bern, Bergens I
Nils-Erik Moe-Nilssen
Moe-Nilssen, SK 96
Vestlandsserien (4)

+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +
+
+ Q
+ +
+ + +
+ +
36.Tf1? 36.Kg2 ville bevart fordelen
som Bern har hatt gjennom så og si
hele partiet. Svart har problemer i elinjen som vi ser av følgende variant:
37...Lh3+ 38.Kh1 Sxf3? 39.Txf3!
Txf3 40.Te7+ 36...Tf4!! Et kanontrekk som snur det hele til svarts fordel. 37.Dh5 Det like dystre alternati-

vet var 37.Dxf4, men da følger selvsagt familiesjakken 37..Sh3+.
37...Lf7 0-1 Hvits dronning er fanget,
og Bern gav opp.

Bern restituerte seg noe allerede dagen etter gjennom følgende knock-out:
Terje Karlsen
Karlsen, Fana
IM Ivar Bern
Bern, Bergens I
Vestlandsserien (5)
Moderne
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 c6 4.Le3 d5
5.Dd2 dxe4 6.Sxe4 Sd7 7.0–0–0 Sgf6
8.f3 0–0 9.Sxf6+ Sxf6 10.Lh6 Lxh6
11.Dxh6 Le6 12.h4 Dd5 13.c4 Da5
14.Kb1 b5! Svarts angrep viser seg å
være farligst. 15.h5 bxc4 16.hxg6 c3!
Iskaldt spilt. 17.d5 Lf5+ 18.Ld3

+ +
+
+
+
+ +
Q
+ + +
+ + + +
+
+ +
+ + +
+ + +
18...Db5! 0-1

Kjetil Stokke
Stokke, Fana
Ove Sævareid
Sævareid, SK 96
Vestlandsserien (3)
Avslått dronninggambit, Laskervar.
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3 Le7
5.Lg5 0–0 6.e3 h6 7.Lh4 Se4
Laskervarianten er en heller sjelden
foreteelse på toppnivå i våre dager,
og kom kanskje noe overraskende på
hvit? Vi tviler i hvert fall ikke på at vanligvis så åpningssterke Stokke stiller
bedre rustet neste gang han treffer
på varianten, for i dette partiet virker
det ikke som han finner tråden. 8.Lxe7
Dxe7 9.Tc1 c6 10.Ld3 Sxc3 11.Txc3
dxc4 12.Lxc4 Sd7 13.0–0 b6 14.Ld3
c5 15.Lb1?! Fritz anbefaler her 15.Le4
Tb8 16.Dc2, og hvit står noe bedre.
15...Lb7 16.Dc2 f5 Dermed er det
enkelt og effektivt slutt på hvits angrep i b1-h7-diagonalen. 17.De2 e5
18.dxc5 Sxc5 19.Dc4+ Fritz vurderer
stillingen som lik etter 19.b4 La6
20.b5 Lb7 19...Kh8 20.Dh4?! Hvit prøver fortsatt å piske opp stemningen
på kongefløyen, men i fortsettelsen er
det svart som får nyte godt av dette.
20...Tf6 21.Dh5 Med trusselen Sh4g6. 21...Lxf3 22.Dxf3 e4! Igjen enkelt
og sterkt spilt av Sævareid. Svart vinner terreng og avskjærer hvits Lb1 fra
kongefløyen. Samtidig antydes muligheten Sc5-d3. 23.Dg3 a5 24.b3 Td8
25.a3 Kh7 26.h4? Hvit måtte her ha
satt sin lit til 26.f3!? i stedet. 26...Tg6
27.Df4 Df6! Truer Tg4, og gode råd er
dyre for hvit. Svart har allerede vinnende fordel. 28.Tcc1 Tg4 29.Dc7
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Se6 30.Dc6 På 30.Dxb6 har svart
30...Txg2+ 31.Kxg2 Sf4+, og Db6 faller i neste trekk.

+
+ +
+ + +
Q+
+ + +
+ + +
+
+
+ +
+
+
+
30...Dg6! Bedre enn 30...Txh4 31.g3,
og hvit har forsvar. Bonden på h4 løper likevel ingen steder. 31.Lxe4?! Hvit
er nedspilt, og løperen stod passivt på
b1, men dette var vel mer for en oppgivelse å regne? 31...fxe4 32.g3 Txg3+!
Framfor å spille resten av partiet med
offiser over, velger Sævareid raskeste
vei til målet gjennom et klokkerent tårnoffer. 33.fxg3 Dxg3+ 34.Kh1 Dxh4+
0-1 Etter 35.Kg1 Dg4+ 36.Kh1 Td2 blir
hvits konge satt sjakk matt på andreraden.

Vestlandsserien
1.divisjon nord
1. runde
Bergens I - Bergens II
Sotra - Fana
Nordnes - SK 96
2. runde
Bergens I - Sotra
Fana - Nordnes
Bergens II - SK 96

5-1
4-2
2-4

2.divisjon nord
3. runde
Voss - Førde
Masfjorden I - Bergens III
Masfjorden II -Nordnes II

1½-3½
4½-½
2-3

4. runde
Førde - Masfjorden I
Sotra II - Voss
Bergens III - Masfjorden II

2½-2½
3-2
2½-2½

3. runde
Nordnes - Bergens I
Sotra - Bergens II
SK 96 - Fana

1½-4½
2-4
3-3

5. runde
Masfjorden II - Førde
Masfjorden I - Sotra II
Nordnes II - Bergens III

4. runde
Bergens I - SK 96
Sotra - Nordnes
Bergens II - Fana

4-2
1½-4½
1-5

6. runde
Førde - Nordnes II
Sotra II - Masfjorden II
Voss - Masfjorden I

5. runde
Fana - Bergens I
SK 96 - Sotra
Nordnes - Bergens II

1½-4½
3½-2½
1-5

7. runde
Bergens III - Førde
Nordnes II - Sotra II
Masfjorden II - Voss

Bergens I
Fana
SK 96
Bergens II
Nordnes
Sotra
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3½-2½
0-6
1½-4½

Da gjenstår det vel bare å si at i bunnen
av 1. divisjon, Vestlandsserien Nord, holdt
Sotra I (med undertegnede som lagleder)
stø kurs mot nedrykk gjennom hele sesongen. Laget endte til slutt klart sist, uten
lagpoeng, og blir neste sesong erstattet av
Førde, som på sin side suverent vant 2.
divisjon.

500
311
311
203
104
005

21½ 10
19½ 7
17
7
14½ 4
10½ 2
7
0

Førde
Nordnes II
Sotra II
Masfjorden I
Bergens III
Voss
Masfjorden II

Førde rykket opp fra 2.divisjon etter
bare å ha avgitt ett lagpoeng. Masfjorden med Dag Orseth på topp for
anledningen klarte et uavgjort resultat, men ellers var Førde overlegne. Førde hadde god kontinuitet
på de to øverste bordene med mangeårig mesterspiller Øystein Hjertenes på 1. bordet og Per Nestande på
2.bord. Sistnevnte tok 6 av 6.
På bildet ser vi Førde i 5-0 kampen
mot et ungdommelig Bergens III.
Tredjebordspiller for Førde er Odd
Nordahl. For Bergens spiller Geir Ole
Aagedal, Elias DeMac, Katrine
Tjølsen, Joachim B. Nilsen og Øystein
Aa. Skage (foto: Tom Eriksen).

0-5
2-2
5-0

1.divisjon sør
1.runde
Randaberg I - Randaberg II
Stavanger II - Stavanger I

3½-2½
3-3

4-1
4-1
3½-1½

2.runde
Stavanger II - Randaberg II
Stavanger I - Randaberg I

1-5
0-6

3. runde
Randaberg I - Stavanger II
Randaberg II - Stavanger I

5½-½
4-2

0-5
1-4
0-5
5 1 0 24
4 0 2 18
3 1 2 14½
2 2 2 15½
2 1 3 11
2 0 4 14½
0 1 5 6½

11
8
7
6
5
4
1

Randaberg I
Randaberg II
Stavanger I
Stavanger II

3 0 0 15 6
2 0 1 11½ 4
012 5 1
0 1 2 4½ 1

Randaberg er dermed kvalifisert til lagNM-finalen i Trondheim 19.-23. mai.

Presidentens bukk
Det spilles mye god og underholdende
seriesjakk. Presidenten var selv i sving for
Nittedal i Østlandsseriens 3. divisjon, der
han vartet opp med mange gode trekk,
men også noen mindre heldige:

Hugo Parr kommenterer
Vlado Blazic (1725), Gjøvik
Hugo Parr (1621), Nittedal
Østlandsserien 3. divisjon, 2. runde
Slavisk, Winawergambiten
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5 4.cxd5
cxd5 5.dxe5 d4 6.Da4+ Sc6 7.Se4
Lf5 8.Sd2 Sge7 9.Sgf3 Sg6 10.g3 Lc5
11.a3 0–0 12.b4 Lb6 13.Lg2 De7
14.Sc4 Sgxe5 15.Scxe5 Sxe5 Svart
har fått bonden tilbake med komfortabelt spill. 16.0–0 Sxf3+ 17.Lxf3 Le4
18.Db3 d3 19.Lxe4 dxe2 20.Lxh7+

Senior-EM for lag
av Richard Wicklund-Hansen
og red.

Norge stilte to lag i seniormesterskapet for
lag i Dresden i slutten av februar. Førstelaget var identisk med laget som ble nummer 3 i fjor: IM Svein Johannessen, Ragnar Hoen, Erling Kristiansen og Per
Ofstad. Laget virket litt “rustent” og hadde
heller ikke marginene på sin side. Det
endte med en 9. plass. Tyskland vant foran
Sveits som stilte med trekkplasteret
Kortsjnoj på 1.bord. Han imponerte med
6½ av 7 poeng.
Best på førstelaget ble Erling Kristiansen med 4½ poeng. Høydepunktet for ham
og laget var seieren mot Berlin som var
rangert som nummer 4. Igjen får Lieb et
ublidt møte med norsk seniorsjakk (jf.
NSb nr. 1 2004):

Kristiansen kommenterer
Harald Lieb
Lieb, Berlin
Erling Kristiansen
Senior-EM for lag (6), Dresden
Engelsk
1.Sf3 Sf6 2.g3 b6 3.Lg2 Lb7 4.d4 c5
5.0–0 cxd4 6.Dxd4 g6 7.c4 Lg7

Kxh7 21.Dd3+ Kg8 22.Te1 Tfe8
23.Ta2 Tad8 24.Df3

+
+ +
+
+ + +
+ + + +
+ + +
+ +Q
+ +
+
24...Td1! Fribonden koster en offiser.
25.Ld2 Td8 26.Txd1 Txd2! 27.Taxd2
e1D+ 28.Txe1 Dxe1+ 29.Kg2 Dxd2
30.h4 g6 31.h5 gxh5 32.Df5 Ld4
33.a4 a6 34.b5 axb5 35.axb5 b6
36.Dc8+ Kg7 37.Df5 Lc5 38.De5+ f6
39.Df5 Dg5 40.Dd7+ Kg6 Min tidsnød
er over, og jeg begynner så smått å

8.Sc3 0–0 9.Dh4 d6 10.Lh6 Sbd7
11.Tfd1 Tc8 12.Tac1 Tc5 truer Th5!
13.Lxg7 Kxg7 14.b3 Da8 truer Se5!
15.Se1 Lxg2 16.Sxg2 Se5? Angriper
intet og forsvarer intet, og er dermed
dårlig ifølge Lasker. 17.Se3 Sed7 Svart
innrømmer feilen i forrige trekk.
18.Dd4 Td8 19.b4 Th5 20.f4 truer g4
og g5, som forhindres slik: 20...h6!
21.Scd5 e5 22.Db2

+
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+ +
Q + +
+
+
22...Te8!? Dette ser ut som en “bukk”,
men er del av en plan. Bedre var nok
likevel 22...Db7. 23.Sc7 De4
24.Sxe8+ Sxe8 25.Sg2? Dermed får
svart uttelling for sitt kvalitetsoffer.
Nødvendig og godt var 25.Sd5.
25...Sdf6 26.Dc2 Dc6 27.e3? 27.b5
27...Sg4 28.h4? Siste sjanse var
28.b5 Da8 29.Dd3 Sef6 30.Sh4 Sxh2
31.De2 (31.Kxh2? Df3) 31...Txh4
32.gxh4 Sf3+ 33.Kf1 med uklart spill.

tenke at motstanderen gjerne kunne
gi opp... Men han spiller selvsagt på
evig sjakk. 41.De8+ Kg7 42.De7+ Kh6
43.Dd8 Dg7 44.Dd2+ Kg6 45.Dd3+
f5 46.Dd8 Df7 47.Kh3 Lxf2 48.Dd6+
Df6 49.Dd5 h4 50.Dd7 hxg3 51.De8+
Kg5 52.Dg8+ Dg6 53.Dd8+

+ Q + +
+ + + +
+ + +
+ + +
+ + + +
+ + +
+ +
+
+ + + +
53...Kh5 54.Dh4# En vakker, økonomisk hjelpematt, godt hjulpet av en
begynnende tidsnød. 1-0

28...Df3! Nå rakner den hvite kongestillingen. 29.fxe5 Dxg3 30.Kf1 Tf5+
31.Dxf5 gxf5 32.Tc2 Dh2 33.exd6
Dh1+ 34.Ke2 Dxg2+ og svart vant
raskt 0-1
0-1. Et spennende, men ikke feilfritt parti der nervene var på høykant.

Andrelaget var Stjernepreget med 3 spillere fra sjakklubben Stjernen: Richard
Wicklund-Hansen, Per Sondresen, Kjell
Martin Haug og Leif Kverndal. Laget endte
som nummer 35 av 36 lag etter å ha blitt
fradømt en seier i 5. runde, da det ble protestert på et trekk utført av Sondresen. Selv
om partiet fortsatte og Sondresen vant offiser, forlangte en usikker dommer at
Sondresens trekk skulle underkjennes og
brikken settes der hvor motstanderen
mente den burde ha stått tre trekk før protesten ble levert. Sondresen nektet selvfølgelig å gjenoppta spillet. Kjell Martin Haug
og Leif Kverndal ble toppscorere med 4 poeng av 7.
En deltakelse i EM for lag er en opplevelse. Både innkvartering, spilleforhold og
atomsfæren er meget positiv, samt ikke å
glemme at Dresden er verdt et besøk. Kontakt seniorutvalget hvis du er interessert i
å være med til Dresden neste år. Kravet er
fylte 60 år i 2004. Det kan muligens gis
noe reisestøtte til spillere utenfor Oslo.
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Glimt fra sydenturen
Norske sjakkspillere er stadig oftere å se i
internasjonale turneringer utenlands.
Hvem ønsker ikke å kombinere sjakkspilling med ferieopplevelser?

Gibraltar
En gjeng NTG-spillere var på plass i Gibraltar i år igjen i månedskfitet januar/
februar, sammen med en håndfull norske
mesterspillere. En av disse var Arne
Hagesæther fra Hauge-miljøet som spiller hyppig utenlands. Han gjennomførte
et kraftfullt angrep i første runde:
Arne Hagesæther
Francisco Garcia
Garcia, Spania
Gibraltar Masters (1), 2004

+ + + +
+
+ + +
+
+ + + +
+
+
+ +Q
+ +
18.Sh6+! Kf8 19.Lh5! 3 hvite offiserer peker mot f7. 19...f6 20.g6! Blant
mange gode fortsettelser finner hvit
den mest effektive. 2 0 . . . S x e 4
20...gxh6 21.Lxh6+ Kg8 22.gxh7+
Kxh7 23.Dg7#; 20...hxg6 21.Dxg6
med ugarderlig matt. 21.gxh7 Lc5
22.h8D+ Ke7 23.Dgxg7+ Kd6
24.Sf5+ Kc6 25.Lxe8 Lxe3+
26.Sxe3 Sec5 27.Txf6+

+ + + Q
+
+ Q
+
+
+
+
+ + + +
+
+
+ +
+ +
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Man skjønner hvorfor svart valgte å
gi seg. 1-0

På grunn av seedingsystemet kan man fort
ende med en jojo-tilværelse i slike turneringer. Man alternerer mellom seier mot
spillere under sitt eget nivå og tap mot sterkere. Det gjelder å bryte denne trenden på
riktig måte, slik som Nordstrands Lars
Eckhardt gjorde i det følgende partiet mot
en IM med 2396 i rating:
IM Daniel Contin
Contin, Italia
Lars Eckhardt
Gibraltar Masters (5), 2004
Engelsk
1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.g3 d5
5.cxd5 Sxd5 6.Lg2 Le7 7.0–0 Le6
8.d4 exd4 9.Sb5 Sb6 10.Lf4 Tc8
11.Sfxd4 Sxd4 12.Sxd4 Ld5 13.Lh3
g5!? Hvis tårnet flytter, følger 14.Sb5
14.Le5?! Hvit burde nok ha kikket
svart i kortene med 14.Lxc8 Dxc8
15.Lc1! Dh3 16.f3 14...f6 15.e4 Lf7
16.Lxf6! Lxf6 17.e5 Le7 18.Lxc8
Dxc8 19.e6 Lxe6 20.Te1 Lf7 21.De2
Sd5 22.De5

+ + +
+
+ + + +
+ + Q
+
+ +
+ + +
+
+
22...0–0! Et deilig trekk som løser alle
problemer. 23.Sf5 Innebærer ubehagelige trusler på feltene h6, g7 og e7,
men svart har et forsvar. 23...Lf6
24.Sh6+ Kg7 25.Sxf7 Lxe5 26.Txe5
c6 27.Sxg5 Te8 28.Tae1 Txe5
29.Txe5 Dg4 30.h4 h6 31.Se4 Dd1+
32.Kh2 Dd4 33.Tf5 Dxe4 0-1

Lars Eckhardt hadde også andre gode
enkeltresultater. Det samme gjaldt Christian Harstad som nå representerer OSS og
har gjort store framskritt den siste tiden.

Lars Eckhardt. Her i aksjon under
seriesjakkavslutningen i mars.
Begge endte på 4 poeng av 10. Flest poeng av de norske tok juniorene Øystein
Bøyum Fossum og Odin Blikra Vea med
4½.
Carl Peter Kirkebø
Kirkebø, som nå representerer
Strømmen, forteller fra den spanske solkysten:

Malaga. Costa del Sol.
De fleste nordmenn forbinder Solkysten
med godt vær, ferie og sololje. Og er man
blant de yngre, tenker man muligens tilbake på heisaturen da lommebok og pass
forsvant samme natt, og pappa måtte kausjonere. Det ikke alle vet, er at det også
spilles sjakk her nede. Malaga Open i slutten av februar er en slik turnering. Vanligvis spilles den i byen Malaga. Men på
grunn av en rekke uklare omstendigheter
ble den i år arrangert ni mil utenfor
Malaga i Campillos. Campillos er en pen
liten landsby med rundt 8000 innbyggere.
En hovedgate og tapasbar på alle gatehjørner er en kort beskrivelse.
Sulten på suksess og skalper stilte Hallvard Ådnøy og Carl Peter Kirkebø til start.
Det gjorde også 9 GMer og 16 IMer i tillegg til en del lokale spanjoler av ymse
slag. Det ble tidlig klart at det var Hallvard som skulle forsvare de norske farger.

Etter en programmessig seier i første runde
ventet IM Ibrahim Khamrakulov (2452).
Den unge IM ble raskt syltet i åpningen.
Men dessverre så ikke Hallvard vinsten, og
et uklart midtspill ble etterfulgt av en hårreisende tidsnød. Khamrakulov stod til
vinst, men Hallvard holdt ut, og det ble
remis.
I 3. runde var det duket for svart mot
GM Pia Cramling (2488). Cramling fikk
en råtten stilling mot Hallvards gammelindisk, og tilskuerne fikk blod på tann!
En ny horribel tidsnød, men denne gang
leverte Hallvard varene med ypperlig spill.
Etter partiet gratulerte jeg Hallvard med
at han hadde slått en stormester. «GM!»
utbrøt Hallvard. «Du mener vel WGM?»
fortsatte han. «Nei, hun er GM,» svarte jeg.
«Oj... Det var enda bra jeg ikke visste det!»
sukket Hallvard lettet.
GM Pia Cramling
Cramling, Sverige
Hallvard Ådnøy
Malaga Open (3), 2004
Gammel-indisk
1.d4 Sf6 2.Sf3 d6 3.g3 Sbd7 4.Lg2
e5 5.c4 Le7 6.Sc3 0–0 7.0–0 c6
8.Dc2 Dc7 9.b3 b5 10.cxb5 cxb5
11.Se1 Tb8 12.Lb2 Lb7 13.Tc1 Db6

14.Lxb7 Dxb7 15.dxe5 dxe5 Hvit har
spilt altfor slapt til å kunne drømme
om fordel. Etter 16.Df5 er det fremdeles ikke for sent å kjempe om utlikning. I partiet derimot blir den hvite
dronningen drevet fra skanse til
skanse. 16.Sd3 Tbc8 17.Dd2 Tfd8
18.De3 e4 19.Se1 Lc5 20.Df4 Ld4!
Planlegger en vellykket omgruppering
av springeren på d7. 21.Sg2 Sc5
22.Dh4 Se6 23.g4 Tc5 Svart dominerer totalt. 24.Sd1 Dc7 25.Txc5 Dxc5
26.Lxd4 Txd4 27.Dg3 h5 28.gxh5
Sxh5 29.De3 b4 30.Sb2 Dc3 31.Sc4
Dc2 32.f3 Sf6 33.Tc1 Dxa2 34.Se5
Hvits første aktive trekk i dette partiet,
men nå er det for sent. 34...Da6
35.Sc6

+ + + +
+ +
+ +
+
+ + + +
+ +
+ + Q +
+ + +
+
+

35...Sd5! 36.Df2 Td2! 37.fxe4 Txe2
38.Df3 Db6+ 39.Kh1 Tf2 40.Dg3
Dxc6! 41.Tf1 Både Pia og Hallvard er
tidsnødsnarkomaner. De var neppe klar
over at 40 trekk var passert, og da
kan slike trekk forekomme. For resultatet spiller det ingen rolle. 41...Txf1#
0-1 (kommentarer ved red.)

De neste to rundene ble ikke som man
kunne håpe. GM Carlos Matamoros
Franco (2490) var ikke som vanlig dødelige. Istedenfor å nyte (?) spansk frityrstekt
mat og lokalt øl, satt han på hotellrommet og koste seg med Fritz. Og Fritz fant
et stort Hull i Hallvards åpningsreportoar.
Neste morgen – og herr Matamoros
Franco spilte på autopilot. Det norske håpet var sjanseløs. 5. runde mot IM
Mohammed Tissir (2436) så lenge ut til å
få en bedre utgang. Med svart sikret Hallvard en fordel som burde være vinnende.
Men i tidsnøden gikk han på en hårreisende bukk. De neste rundene ble en jojo-ferd mellom sterk motstand og uratede
spanjoler.
I 9. runde leverte Hallvard igjen et bra
parti mot IM Antonio Gamundi
Salamanca (2448). Den spanske IMen
slapp med skrekken og klarte å redde i
land en remis. Men sluttstillingen var
muligens tapt for ham. Fasit for Hallvard
ble 5/9 og en ratingprestasjon (mot de
ratede) på godt over 2300. Carl Peter fikk
4 poeng mot dårlig motstand og ønsker å
glemme resultatet så fort som mulig. Turneringen ble vunnet av Ibrahim
Khamrakulov – Hallvards motstander fra
2. runde – som hadde den nødvendige gli
og dyktighet en slik åpen turnering krever.

Hallvard Ådnøy fra Follo analyserer et springersluttspill på Solkysten.
Situasjonen er ikke lys for hvit:
1.axb3 cxb3 og fribonden lar seg ikke
stoppe. (foto: Carl Peter Kirkebø).
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NTG Grand Prix 23.-25. januar

Sammenlagt
etter Torghatten GP
Det er avviklet 19 turneringer (14/5) med
til sammen 1006 deltakere.
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Klasse Mester
1. Kjetil A. Lie, Porsgrunn
2. Hallvard V. Ådnøy, Follo
3. Øystein Dannevig, OSS
4. Simen Agdestein, NTG
5. Leif Erlend Johannessen, OSS

78
59
50
36
33

Klasse 1
1. Ivar Areklett, Hauge
2. Tom R. Evensen, Trondheim
3. Ørnulf Stubberud, OSS
4. Mathias Tessem, Stavanger
5. Daniel Jakobsen Kovachev, OSS

46
40
40
39
38

Klasse 2
1. Emil Døving Agdestein, NTG
2. Per Inge Holmen, Mo
3. Kent Ove Snekkermo, Verdal
4. Svein H. Endresen, Mo
5. Mathias Tessem, Stavanger

69
54
40
35
34

Klasse 3
1. Svein H. Endresen, Mo
2. Eirik Søreng, Akademisk
3. Torbjørn Dahl, Frosta
4. Carl Chr. Aarnes, Nordstrand
5. Brede Hagen, Asker

82
66
59
54
48

Klasse 4
1. Kristian Aandal, Porsgrunn
2. Nicolai Getz, OSS
3. Roy Brokvam, Lillestrøm
4. Vegar Koi Gandrud, Hønefoss
5. Tore Bonsaksen, Modum

74
57
55
40
39

Klasse 5
1. Magnus Danielsen, NTG
2. Håkon E. Hansen, Mo
3. Torbjørn Brenden, Nordstrand
4. Anders Paulshus, Akademisk
5. Daniel Nygård, Våler

69
60
37
36
34

Gruppe A
1. IM Davorin Kuljasevic
Kroatia
+14 +12 +10 +07 =04 4½
2. Ivar Areklett
Hauge
+20 +03 =13 =08 +10 4
3. Marin Bosiocic
Kroatia
+25 -02 +19 +16 +07 4
4. IM Vladimir Bukal
Kroatia
-05 +09 +18 +13 =01 3½
5. Toan Thanh Pham
Akademisk
+04 -10 =11 +17 +16 3½
6. Bjørn Revil
Akademisk
+22 -13 =17 +11 +12 3½
7.-9. Svetoslav Mihajlov 3, Sasha Martinovic 3, Ørnulf Stubberud 3, 10.-15. Frode
Lillevold 2½, Johannes Luangtep Kvisla 2½, Torben Søraas 2½, Martin Østtveit 2½,
Vegard Tollefsen 2½, Jan Gunnar Fredriksen 2½, 16.-20. Daniel Kovachev 2, Pål Kristian Levang 2, Håkon Haugsrud 2, Inge Skrondal 2, Gunnar Bue 2, 21.-23. Tore Tjensvoll 1½, Kai Inge Esbensen 1½, Harry Andersen 1½, 24.-25. Jorunn Brekke 1, Frode
Ryan Lund 1, 26. Ståle Sending ½
Gruppe B
1. Tarek Spreemann
1911
=17 +14 +16 +06 +04 4½
2. Pål Farmen
Caïssa
=09 +17 +20 +05 =06 4
3. Eirik Søreng
Akademisk
+13 -10 +11 +14 +09 4
4. Gaute Lien
Strømmen
+19 +07 =05 +12 -01 3½
5. Torbjørn Dahl
Frosta
+08 +30 =04 -02 +18 3½
6. Kristian Aandal
Porsgrunn
+31 +15 +10 -01 =02 3½
7. Brede Hagen
Asker
+25 -04 =09 +15 +13 3½
8. Jonatan Ekelund Time
Hauge
-05 =13 +26 +16 +12 3½
9.-11. Anders S. Jensen 3, Dag Andersen 3, Carl Aarnes 3, 12.-19. Børge Svanholm
2½, Stig Allan Snähre 2½, Line Holen 2½, Ørjan Jørgensen 2½, Olav Erikstad 2½, Tore
Reppen 2½, Odd Pedersen 2½, Per Skogli 2½, 20.-23. Christian Strand 2, Petter Lund
2, Paul Johan Jensen 2, Jostein Kauserud 2, 24.-27. Andreas Larsen 1½, Andrei Olsen
1½, Bjørn Erik Herregården 1½, Frank Eggerud 1½, 28.-30. Geir Tveit 1, Willy Kristiansen 1, Pål Brantzeg 1, 31. Magnus Danielsen 0
Gruppe C
1. Nicolai Getz
OSS
+15 +04 +02 =03 +05 4½
2. Roy Brokvam
Lillestrøm
+13 +06 -01 +07 =03 3½
3. Trond Jacobsen
1911
=09 +14 +05 =01 =02 3½
4. Helge Fjellestad
1911
+12 -01 =13 +09 +08 3½
5.-6. Erik Henriksen 3, Marius Fjellheim 3, 7.-11. Tore Bonsaksen 2½, Mathias Erdahl
2½, Daniel Snerthammer 2½, Kjell Bjørnar Larsen 2½, Ellen Øen Carlsen 2½, 12. Roy
Andre Lilleby 2, 13.-14. Mathias Berntsen 1½, Roger Løvaas 1½, 15. Jo Kristian
Løberg 1, 16. Ulf Atle Limburg ½

Porsgrunn Grand Prix, 20.-22. februar
Gruppe A
1. IM Kjetil A. Lie
Porsgrunn
+05 +13 +06 =02 +07 4½
2. Carl Fredrik Ekeberg
Asker
+22 +10 +04 =01 =03 4
3. Bertil Svendsen
Porsgrunn
+08 =07 +11 =09 =02 3½
4. Helge Theting, Kragerø 3½, 5. Jarle Nilsen, Porsgrunn 3, 6. Frode Ryan Lund, NTG 3, 7.
Emil Agdestein, NTG 3, 8. Morten Jensen, Akademisk 3, 9. Øyvind Bakken, Porsgrunn 3,
10. Kristian Aandal, Porsgrunn 3, 11. Magne Sagafos, Porsgrunn 3, 12. Ivar Areklett,
Hauge 2½, 13. Finn M. Gulliksen, Caissa 2, 14. Vidar Erlandsen, Caïssa 2, 15. Pål Kristian Levang, Hauge 2, 16. Jan Svenske, Strømmen 2, 17. Gunnar Bue, Tønsberg 1½, 18.
Ellisiv Reppen, NTG 1½, 19. Rolv Breivik, Akademisk 1½, 20. Einar Kjæmperud, Caïssa
1½, 21. Jorunn Brekke, NTG 1, 22. Per Inge Holmen, Mo 1.
Gruppe B
1. Vegar Koi Ganerud
Hønefoss
+31 +12 =08 +05 =03 4
2. Nicolai Getz
Oslo
+09 +06 -05 +12 +14 4
3. Svein I. Stensland
Porsgrunn
+23 +20 +13 =04 =01 4
4. Eirik Lynghaug, Risør 4, 5. Tore Bonsaksen, Modum 4, 6. Svein H. Endresen, Mo 3½, 7.
Brede Hagen, Asker 3½, 8. Magnus Danielsen, NTG 3½, 9. Thorleif Gusland, Larvik 3½,
10. Roy Brokvam, Lillestrøm 3½, 11. Martin Johannessen, Kragerø 3, 12. Vaso Petkov,
Arendal 3, 13. Jan Brix, Caïssa 3, 14. Tore Lambrechts, Sandnes 3, 15. Jan M. Karlsen,
Arendal 3, 16. Jan Ove Lorentzen, Porsgrunn 3, 17. Trym Jenssveen, Stjernen 3, 18.
Bendik Svendsen, Kragerø 3, 19. Levi Andre Tallaksen, Kristiansand 2½, 20. Odd Ristesund, Sjakkameratene 2½, 21. Per Solli, Porsgrunn 2½, 22. Rune Bergquist, Tønsberg
2½, 23. Johan M. Jakobsen, Porsgrunn 2½, 24. Frank Eggerud, Porsgrunn 2½, 25. Rune
Kongerød, Porsgrunn 2, 26. Dennis Nygaard, Porsgrunn 2, 27. Magnus Lynghaug, Risør 2,
28. Jan Ludvigsen, Porsgrunn 2, 29. Tor Petterson, Porsgrunn 2, 30. Alexander Salvesen,
Porsgrunn 2, 31. Erik Henriksen, OSS 2, 32. Johnny Sebastian, Porsgrunn 2, 33. AndersPreben Bay, Asker 1½, 34. Rolf Lambrechts, Porsgrunn 1, 35. Egil Bratland, Drammen 1,
36. Truls Jørgensen, Kragerø 1, 37. Harald Hansen, SK 1911 1, 38. Timmie Nygaard,
Porsgrunn 1, 39. Sindre Blandkjenn, Porsgrunn 1, 40. Anders Hobber, Porsgrunn 0

Turneringsarrangør og eks-redaktør Victor Hansen (21)
har virkelig fått fart på sjakkaktiviteten i Oslo-området.
Han kom til Oslo fra Trondheim som NTG-elev, og har
beholdt kontakten med NTG som arrangør av en rekke
Grand Prix-turneringer i skolens navn.
Den siste turneringen var spesielt sterk med fire kroater
på besøk. Kroatene varmet opp til en lukket IM-turnering
i regi av Oslo Schakselskap med deltakelse i NTG GP. Vinner av turneringen ble toppratede IM Davorin Kuljasevic
(IM-turneringen i OSS ble derimot overraskende vunnet
av Heini Olsen fra Færøyene). Ivar Areklett fra Hauge imponerte med 2. plass og leder gjennom det resultatet klasse
1, jf. sammenlagtlista til venstre.
Kroatenes deltakelse åpnet for muligheten til å FIDErate øverste gruppe, noe som resulterte i tre elo-napp i Agruppa! De som kom nærmere internasjonal rating, var
Svetoslav Mihajlov med en prestasjon på 2142 (1 av 3 mot
et snitt på 2267), Tore Tjensvoll med en prestasjon på 2037
(1½ av 3) og Johannes Luangtep Kvisla med en prestasjon
på 2055 (1½ av 3).
Neste utfordring for arrangøren Victor Hansen er Påskefestivalen i Oslo på Scandic Hotell Edderkoppen som med
et variert turneringstilbud ser ut til å få god deltakelse i
bredde og topp.

Torghatten Grand Prix, 13.-14. mars
Gruppe A
1. Christoph Wisnewski, Tyskland
+09 +04 +08 +03 =02 4½
2. Lars Even Andersen, Black Knights =05 +12 +07 +04 =01 4
3. Victor Hansen, Trondheim
+11 =07 +06 -01 +08 3½
4. Tom Richard Evensen, Trondheim +15 -01 +10 -02 +07 3
5. Per Inge Holmen, Mo
=02 =14 =13 =06+12 3
6. Arild Monsøy, Trondheim
=12 +17 -03 =05+13 3
7. Jørn Snellingen, Black Knights 2½, 8. Jan Elvebakk, Mo 2½, 9.
Gunnar Bue, Tønsberg 2½, 10. Rune Haug, Frosta 2½, 11. Roald
Arentz, Trondheim 2½, 12. Torbjørn Dahl, Frosta 2, 13. Stein H.
Vedal, Brønnøysund 2, 14. Tord Høyhilder, Tønsberg 2, 15. Thor-K.
Brandth, Mosjøen 2, 16. Ryaad Aabid, Brønnøysund 1½, 17. Svein
H. Endresen, Mo 1, 18. Olav Hermansen, Brønnøysund 1.
Gruppe B
1. Per Chr. Ødegaard, Trondheim
+12 +02 =06 =04 +07 4
2. Geir-Ove Olsen, Brønnøysund
+20 -01 +14 +09 +03 4
3. Odd-St. Arntzen, Brønnøysund
=06 +16 +10 +07 -02 3½
4. Gunnar A. Moe, Nærøy-NSF
+08 -05 +15 =01 +12 3½
5. Reidar Tørum, Namsos
+21 +04 -07 =06 +13 3½
6. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 3, 7. Arne J. Pettersen, Mo 3, 8.
Rune Sandholm, Black Knights 3, 9. Ketil Drevvatn, Mosjøen 3,
10. Olav Aarstad, Stjørdal 3, 11. Odd Nicolaisen, Brønnøysund 3,
12. Trond Kristensen, Mosjøen 2½, 13. Jan-T. Martinsen, Mosjøen
2½, 14. Håkon E. Hansen, Mo 2, 15. Kristian S. Røilid, Mosjøen
2, 16. Børre Andreassen, Namsos 2, 17. Egil Heitmann, Brønnøysund 2, 18. Arnstein Martinsen, Brønnøysund 2, 19. Steinar Ulvik,
Frosta 1½, 20. Mohamed Elhassan, Brønnøysund 1, 21. Lars
Wibe, Steinkjer 0.

ASKOs Pinseturnering 2004
Akademisk Sjakklubb inviterer til sin tradisjonsrike Pinseturnering
– årets siste Grand Prix-turnering i Oslo-området
med lang betenkningstid før NM i Molde i juli.
Tid:
Spillested:
Ankomst:
Turneringsform:
Betenkningstid:
Startavgift:
Premiering:

29.-31. mai 2004. Registrering senest lørdag 29. mai kl. 09.15.
1. runde starter kl. 10.00.
Universitetet i Oslo, Blindern, Vilhelm Bjerknes hus, 1. etasje
T-bane 3 mot Sognsvann eller 5 mot Storo; gå av på Blindern, første stasjon etter
Majorstua.
6 runder Monrad med to grupper (over/under 1500)
90 minutter på 30 trekk, deretter 60 minutter på resten av partiet (Elo-kategori II)
Senior kr 250, junior kr 150
Gruppe A (over 1500): 2000 - 1400 - 800
Gruppe B (under 1500): 1400 - 1000 - 600
Pluss bokpremier.
Påmelding og informasjon:
Øystein Hole
tlf. 67 86 43 41a; 21 91 98 94p
e-post: yhole@chello.no
Direkte påmelding på Internett, se: http://heim.ifi.uio.no/~runed/pinse2004.html
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MINE BESTE TREKK...

fra 1. april

3.-9. april
3.-11. april
8.-9. april
17.-18. april
23.-25. april
1.-2. mai
8. mai
8. mai
12.-13. mai
15. mai
19.-23. mai
29. mai
29.-30. mai
29.-31. mai
18.-20. juni

Oslo Young Masters
Det åpne NM
Tiger hurtig-GP (GP)
Sparebank1 Nordvest Grand Prix (GP)
NM for skolelag
Arendal Grand Prix (GP)
Bondeofferet GP (GP)
Bergen hurtig Grand Prix (GP)
ColorLine Hurtigsjakk
Stjernespretten (GP)
NM-lag finale
Moss Open
Åpent sørlandsmesterskap
ASKOs Pinseturnering (GP)
Barentsmesterskapet (MGP)

OSU
Tiger SK
Tiger SK
Kristiansund SK
Sandnes USK/USF
Arendal SK
SMPOAÅ
Bergens SK
SK 1911
SK Stjernen
Trondheim SF/NSF
Moss SK
Kristiansand SK
ASKO
Alta SK/SBU

3.-10. juli

Landsturneringen

Molde SK

1.-6. august
6. august
27.-29. august
28. august
4.-5. september
10.-12. september
17.-19. september
18.-19. september
8.-10. oktober
2.-10. oktober
5.-13. oktober
14.-31. oktober

Sommer Bergen (MGP)
NM i Cafésjakk
Vadsøsjakken - Tor Gran Nilssens minneturn.
Nordstrand GP Hurtigsjakk (GP)
Telemark Open
NM for juniorlag
Kalotturneringen (GP)
Fredrikstad Grand Prix (GP)
Sandefjord Master Grand Prix (MGP)
European Club Cup
VM for seniorlag
Sjakk-olympiaden

Sotra SK/Bergen Spillfestival
Sotra SK/Bergen Spillfestival

Vadsø SK
Nordstrand SK
Telemark Sjakkrets
Bærum SSU/USF
Hammerfest SK
Fredriksstad SS
Caïssa SK
Tyrkia
Isle of Man
Spania

Kristiansand Sjakklubb inviterer til:

Åpent Sørlandsmesterskap

29.-30. mai

seneste registrering kl. 0930, 1. runde kl. 1000

Spillested:
Turneringsform:
Betenkningstid:
Gruppeinndeling:
Startavgift:
Premiering:
Påmelding/info:
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«Peisestua» HIA
(Høyskolen i Agder, Kristiansand)
5 runder Monrad
90min/30 trekk, 30min/resten
over/under 1500
Junior: kr. 200, andre kr. 300
3 pengepremier i hver gruppe
for øvrig 1/3 premiering
Thomas Ager Ryen, tlf. 93069070,
e-post: tryen@hotmail.com

Oppgavene står på side 18.
1) Roy H. Fyllingen - Nicolas Eliet, EM for
ungdom, Sas van Gent, 1992. 21.d6!
Splitter opp svarts bondeformasjon ved
roten. 21...a4 22.Dc3 exd6 23.Sxf6+
Lxf6 24.Txf6 La6 25.Lxh7+! og svart
gav opp da 25...Kxh7 26.Df3 fører til rask
matt. 1-0
2) Einar Gausel - Roy H. Fyllingen, NM,
Oslo, 1993. 27...Dh5! 28.fxe4 Alle andre forsvarstrekk strander på 28...Sxg3.
Prøv selv! 28...Dxh2+ 29.Kf1 fxe4! Den
åpne f-linja avgjør. 30.Ke1 Tf8! 31.Kd2
La6!! Det naturlige 31...Dxg3? besvares
med 32.Kc1! 32.Dxa6 Dxg2+ 33.De2
Tf2 34.Te1 Txe2+ 35.Txe2 Dxe2+
36.Kxe2 Th2+ 37.Kd1 Txa2 38.Lc3 Kf7
39.e6+ Kxe6 40.Lxg7 Tg2 0-1
3) Roy H. Fyllingen - Helge Nordahl, Vestlandsserien, 1994. 24.Sxg6! hxg6
25.Sf6+! Lxf6 26.gxf6 Svart blir matt
eller taper dronningen 1-0
4) Roy H. Fyllingen - Dag Madsen, LagNM, 1995. 10.Se6! Derimot ikke
10.Sxc6 Lxc6 11.Txd8+ Txd8 12.Dc2
Le4 13.Da4+ Lc6, og hvit må ta trekkgjentakelse på grunn av førsteradsmatten. 10...Db6 Dronningen er fortapt.
10...Dc8 11.Td8+ er enkelt. 11.Le3!
fxe6 11...Da5 12.Dxa5 Sxa5 13.Sc7#
12.Lxb6 Ld5 13.Sc3 Tc8 14.Le3 g6
15.Lg5 Sd7 16.e4 Sc5 17.Dc2 Sb4
18.De2 1-0
5) Per Ove Egeli - Roy H. Fyllingen, NM,
Oslo, 1998. 36...Lxh4! 37.gxh4 Dxh4+
38.Kf1 Sd1! Et avgjørende poeng ved
kombinasjonen. 39.Sh3 39.Ke2 taper etter 39...Df2+ 40.Kxd1 Dxg2 41.Se2
Lxf3. 39…Lxf3! Eller 39...Dg3 40.Lxf3
Dxh3+ 41.Ke2 Sc3+ 42.Kf2 Dh2+
43.Lg2 Td6 44.Se1 Tf6+ 45.Sf3 Txf3+!
Hvit blir forsert matt 0-1
6) Roy H. Fyllingen - Jan Vidar Vestly, Nordisk mesterskap, Bergen, 2001.
13.Lxd7! Td8 14.Lxc8! Et posisjonelt
dronningoffer. 14...Txd3 15.Lxe6+ Kf8
16.Txd3 Svarts stilling er en ruinhaug
selv om det skal spilles noen nøyaktige
trekk til. 16...Txb2 17.Se2 Txc2 18.Sf4
Lb2 19.Td7 Tc1 20.Txc1 Lxc1 21.Txh7
Lb2 22.Txa7! Db6 23.Sg6+ Ke8
24.Te7+ Kd8 25.Sg5 Trusselen 26.Sf7#
er dødelig 1-0

Turnerings i nfo
SS=spillested, r=runder, TT=Tenketid,
Gr=grupper, SA=startavgift, PP=pengepremier,
PI=påmelding/informasjon, F=Frammøtetid

3.-11. april: Oslo påskesjakkfestival
SS: Scandic hotell Edderkoppen, St. Olavs
plass, Oslo, PI: Victor Hansen 957 99 891,
e-post vahansen@student.hf.uio.no
3.-9. april: Oslo Young Masters
3.-11. april: Det åpne NM
4. april: Laglyn
8.-9. april: Tiger hurtig-GP, TT: 25 min, 8r,
alle i éi gr, SA: 250-150, PP 3000-20001000 v/ min 50 delt., F kl. 1800.
10. april: Påskelyn
17.-18. april: Sparebank1 Nordvest GP
SS: Hotell Kristiansund, TT: 1,5t/40 +
0,5t/resten, 5r, gr o/u 1500, SA: 300150, PI: Roger Hojem 412 56 220m, epost rogerhoj@start.no, F kl. 0930
1.-2. mai: Arendal GP
SS: Tyholmen vgs, TT: 1,5t/40 + 0,5t/
resten, 5r, gr o/u 1500, SA: 300-200, PP
gr. A 2000-1000-500, gr. B 1300-800-400,
PI: Jan M. Karlsen 37 09 51 39p,
e-post j-mkarl@online.no, F kl. 0830

8. mai: Bondeofferet GP
SS: Erkebispegården, Trondheim, TT: 25
min (3./4. r 15 min), 6r, alle i éi gr, SA:
200-100, PP: 1500-1000-500 + 500 til
beste u/1500, PI: Tormod Ingul 73 91 53
83, e-post tormod@multinet.no, F kl. 0930
8. mai: B
ergen hurtig GP
Bergen
SS: BS lokaler, Hollendergt 13, TT: 25
min, 6r, alle i éi gr, SA: 200-150, PP:
1000-600-400, PI: Eirik T. Gullaksen 55
52 50 86a, 55 29 40 71p,
Eirik.Gullaksen@bergen.online.no, F kl. 1030
12.-13. mai: ColorLine Hurtigsjakk
SS: Danskebåten, TT: 25 min, 6r, SA: 530
kr (inkl. overnatting i 2-mannslugar), PP: 1.
premie: Tur-retur Oslo-Kiel for 2 pers. 3
beste i hver klasse: 700-500-300.
PI: Lars Erik Hagen 21 90 00 14;
hilde.kristoffersen@chello.no, F: Hjortneskaia 1800-1900 før avgang 12. mai,
påmelding og innbetalt startavgift senest
15.april.
15. mai: Stjernespretten GP
SS: Stjernens lokaler, Seilduksgata 11, TT:
30 min, 6r, gr o/u 1500, SA: 300-150, PP
gr. A 1000-750-500, gr. B 750-500-300 v/
min 30 delt, PI: Stjernen tirsdag og torsdag
etter kl. 18 tlf. 22 35 19 03, F kl. 1000.
Se annonse side 38.

29. mai: Moss Open
SS: Funksjonshemmedes Fritidssenter i
Moss. Prins Chr. Augustplass 4. TT: 20
min. fordeles med tidshandikapp, 11r, SA:
150-75 (+50 etter 26. mai), PI: Jahn
Spillum 69266698p, 41311945m, F
0930
29.-30. mai: Åpent sørlandsmesterskap
SS: «Peisstua» HiA, TT: 1,5t/30, 1t/
resten, 5r, gr o/u 1500, SA: 300-200,
F kl. 0930
Se annonse side 36.
29.-3
1 . mai: ASKOs Pinseturnering
29.-31
SS: Vilhelm Bjerknes hus, Blindern, TT:
1,5t/30, 1t/resten, 6r, gr o/u 1500, SA:
250-150, PP: gr. A 2000-1400-800, gr. B
1400-1000-600, F kl. 0915
Se annonse side 35.
18.-20. juni: Barentsmesterskapet
SS: Høgskolen i Finnmark, Alta, TT: 1,5t/
40, 0,5t/15, 0,5t/resten, 6r, gr o/1750,
1250-1749 og u/1250, SA: 400-200, PP:
gr. A 12000-8000-6000-4000-20001000, gr. B 3000-2000-1000, gr. C
1500-1000-500, PI: Svein Harald Johnsen 78 95 14 21p, 970 80 814m, e-post
dryfish@online.no, F kl. 0930

Trondheim SF
inviterer til

NM - finalen for lag 2004
i samarbeid
med Norges
Sjakkforbund

Den åpne gruppen
Alle klubber i NSF inviteres til å stille ett eller flere
femmannslag i årets åpne gruppe. Hvert lag kan
bruke inntil åtte spillere som må nomineres i
bordrekkefølge før første runde.
Vinnerlaget er sikret plass i mesterskapsgruppen
ved NM-finalen for lag 2005.
Program (spilletidene kan bli endret)
Onsdag 19. mai
16:30 Registrering
18:30 1. runde
Torsdag 20. mai
11.00 2. runde
Fredag 21. mai
11.00 3. runde
Lørdag 22. mai
11:00 4. runde
Søndag 23. mai
10:00 5. runde
Ca. 15:00 Premieutdeling

Trondheim
19. - 23. mai
2004

Anbefalt losji
Spillestedet Britannia Hotel, tlf. 73 800
800. Pris i delt dobb.rom kr. 325,- pr. natt pr.

person. Tillegg enerom kr. 225,- pr. natt.
Priser inklusiv frokost. Bestilling av hotell ved
påmeldingen anbefales.

Spillested
Britannia Hotel i Dronningensgt. 5.
Startavgift
kr 950,- per lag.
Påmelding
må skje gjennom Trondheim Sjakkforening
v/ Tom R. Evensen, tlf. 90 91 85 97 eller
trichaev@online.no
For ytterligere informasjon kontakt Tom R.
Evensen eller NSF på tlf. 22 15 12 41 eller
sjakkfor@online.no
Påmeldingsfristen er: fredag 30. april
april.
Hjemmesideadgang:
http://home.online.no/~trichaev/sjakk/tsf/tsf.html
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✮ Nytt fra NSF
av Bjarke Kristensen, generalsekretær

Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3
0588 Oslo
Tlf. 22 15 12 41
faks 22 71 00 07
e-post sjakkfor@online.no
NSF på Internett: www.sjakk.no
Bankgiro 6011.05.33090
Kontoret er åpent
mandag til fredag kl. 10-16
Generalsekretær: Bjarke Kristensen
Medlemssekretær: Bård Andrew
Medlemsavgift 2004 gjennom klubb
Voksen kr 330
junior/kadett kr 150
lille- og miniputt kr 75
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster det dobbelte.

NSFssentralstyre
President
Hugo Parr (Nittedal SK).
Tlf. 67 07 21 58p, 22 24 66 00a
e-post famparr@online.no
Visepresident
Ellen Hagesæther (Hauge SK)
Tlf. 22 95 12 57p,
e-post sjakkellen@hotmail.com
Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
66 79 68 39p, 22 96 03 01a
e-post oeyggst@frisurf.no
Kasserer
Hans Richard Thjømøe (Drammens SK)
Tlf. 32 84 04 20p, 901 02 191m
e-post hans-richard.thjomoe@hibu.no
Eliteutvalgsleder
Raoul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf. 22 60 07 50p,
e-post raoul.abrahamsson@chello.no

Kongress 2004
NSFs 83. kongress finner sted i Molde søndag 4. juli kl. 18.00. Innkalling er sendt
alle klubber, kretser og sentralt tillitsvalgte.
Kongresspapirer vil bli sendt ut senest 3.
juni. Ta kontakt med Sjakkontoret dersom
du trenger en ekstra kopi.
Valgkomiteen
Vil du selv være med å gjøre en jobb for
norsk sjakk? Eller kjenner du noen som
kunne tenke seg verv i NSF fra sommeren?
Ta da kontakt med valgkomiteens formann Dag Lauvås (Drammen SK) på telefon 90 65 51 70 eller via e-post:
dag.lauvas@drammen.kommune.no
Finalen i NM for lag
Finalen spilles i år i Trondheim i tiden 19.
til 23. mai. Følgende lag kjemper om tittelen: Asker, Bergens 1, Bergens 4, Narvik,
NTG, OSS, Randaberg og Trondheim SF.

USFs leder
Espen Andersen (Moss SKU)
Tlf. 69 25 89 75p, 69 31 18 00a
e-post kiresp@online.no
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NM – Landsturneringen
2005 og 2006
NSFs kongress avgjør hvem som skal arrangere NM i 2006. Landsturneringen
2005 vil bli arrangert i Sandnes.
Viktige datoer
Elo: Fristen for innsendelse av resultater
som skal telle på den neste offisielle Elolisten, er 1. juni.
Skjemaer og formularer
De mest anvendte skjemaer og formularer i NSF kan lastes ned fra Sjakktuelt
(www.sjakk.no). Se under overskriften
”Norges Sjakkforbund” og ”Skjemaer” i
venstre kolonne på Sjakktuelts forside.

VELKOMMEN TIL

STJERNESPRETTEN GP
Tidspunkt:
Spillested:
Antall runder:
Betenkningstid:
Gruppeinndeling:
Startavgift:

Premiering:
Styremedlem uten portefølje
Trond Romsdal (Tromsø SK)
Tlf. 77 63 11 65p
e-post t-roms@online.no

Sistnevnte står i samarbeid med NSF for
det tekniske arrangementet. Se invitasjon
til den åpne gruppen ved finalen i NM for
lag på side 37.

Informasjon:

Lørdag 15. mai 2004
Sjakklubben Stjernen Seilduksgata 11 Oslo
6
30 minutter pr. spiller pr. parti.
Over og under 1500 i rating.
Junior kr. 150, andre kr. 300
Påmelding ved oppmøte.
Siste frist for frammøte kl. 10.00
1. runde starter ca. kl. 10.30.
Gruppe A: kr. 1000 - 750 - 500;
Gruppe B: kr. 750 - 500 - 300 ved min. 30 delt.
Gudmund Stenersen tlf. 22687469,
mobil 41503810, e-post gsteners@chello.no
eller Kjell M. Haug tlf. 22193633, mobil
91583071, e-post kjell-haug@c2i.net
eller Sjakklubben Stjernen tlf. 22351903

Turneringen teller i Norges Grand Prix

Ny moderne nettbutikk

sjakknett.no

www.

Vi har fått inn neste generasjon sjakkcomputere
Nå med lavere priser og bedre spillestyrke

Travel

Advanced Travel

Touch Screen

Elo: 1450
64 Nivåer
Begynnere

Elo: 1900
64 nivåer
6000 åpninger

Kr. 199,-

Kr. 449,-

Elo: 2000+
100 nivåer
3650 Åpninger
Håndmodell

Kr. 590,-

Trainer

Challenger

Master

Elo: 1250
64 Nivåer
Begynnere
Leksjoner

Elo: 2000
Arvtageren til bestselgeren Barracuda
Adapter inkludert

Elo: 2140
Leksjoner
50000 Åpninger
Adapter inkludert

Kr. 299,-

Kr. 799,-

Kr. 1499,-

Ditt sjakkutsalg i Norge
Sølvkongen sjakkutsalg, Dyrgravveien 13 b, 3617 Kongsberg Tlf. 32 73 00 63,
mob 971 22 477, Fax 32 73 44 64
www.kongsberg.net/kongen
epost: kongen@kongsbergnett.no
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I Norge:

B-blad i postabonnement
Til øvrige land: B-Economique
Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO

LØSNINGEN ER EN SJAKK-COMPUTER !
Med en sjakk-computer i huset har du alltid noen å spille mot, uansett tid på døgnet. Sjakk skjerper hjernen
for store og små, og tester har bevist at barn som spiller sjakk oppnår bedre skoleresultater. Prøv selv!

4 in 1 Kr. 390,- (24x17x3,5cm)
 Nyhet ! 4 spill i en computer
 SJAKK, 64 spille-nivåer
 DAM, 32 spille-nivåer
 TOP MIND (Mastermind) 64 nivåer
 4 PÅ RAD, 24 spille-nivåer

BRAVO Kr. 690,- (20x13,5x3,5cm)
 64 nivåer fra nybegynner til hobbyog klubb-spillere (rating ca. 1900)
 Display og klokke-funksjon
 Spiller ca. 100 timer på 3 batterier
 Ypperlig reise-computer!

COSMOS Kr. 990,- (23x18x2,5cm)
 Reise-sjakk med display og klokke
 64 nivåer fra nybegynnere til hobbyog klubb-spillere (rating ca.1950)
 Samme finesser som Barracuda
 Stilig kabinett med lokk

BARRACUDA Kr. 990, Verdens mest solgte
sjakk-computer
 64 nivåer fra nybegynnere
til hobby-og klubb-spillere
(rating ca.1950)

 Display med klokke og
parti-informasjoner
 Garantert suksess!

ARAGON Kr. 690,- (31x25x3cm)
 Ypperlig førstegangs-computer
 64 nivåer (med klokke) for barn,
nybegynnere og hobby-spillere
 Tale (Engelsk) med kommentarer
 En populær gaveartikkel!

Bestselgeren! (31x23x3cm)

EXCLUSIVE Kr. 4990,- (40x40x5cm)
 Flott møbel i valnøtt, med magnetiske
brikker for automatisk registrering
GAME CLOCK Kr. 590,- (19x12x8cm)
 64 nivåer fra nybegynnere til hobby Elektronisk klokke med ”alle”
og klubb-spillere (rating ca.2000)
mulige forskjellige tids-varianter
 Utskiftbare program-moduler
 Kan programmeres etter ønske
 m/Magellan-modul (2250) Kr. 6490, Solid utførelse, Stilig design
SJAKK-programmer og PARTI-baser for PC
World Champ. Package, Shredder4/Gen.6,5/Nimzo 2000/ K.T.'s Sluttsp. Kr.
Kr.
Fritz 8,
Elo-rating 2600+, 1 million teori-trekk, 320.000 partier
Rebel 11, 4 Forskjellige program, Elo 2600+, 20 mill.teori, 800.000 partier Kr.
ChessMaster 9000, Elo-rating 2600, 100.000 teori-trekk, 90.000 partier Kr.

990,590,590,490,-

Chess Assistant 5,1, 1,15 mill. partier + Chess Tiger, Topp!
Rebel EOC, 50 mill. teori,1 million partier + sjakk-program
Rebel-Tiger, Elo 2600, 1 million teori-trekk, 500.000 partier
Rebel Century, Elo 2600, 16 mill. teori-trekk, 300.000 partier
Tasc Chess Tutor, Opplæring og Øving + sjakk-program

N.B! Bestilling sendes Norges Sjakkforbund, Frenningsvei 3, 0588 Oslo
Vennligst send omgående pr. post-oppkrav: (Porto-tillegg Kr. 99,-)
1 stk. …………………………………….……………….…... Kr. ……………..….

Tlf. 22 15 12 41

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Fax 22 71 00 07

Prisene er inklusive moms, batterier eller
transformator, og Norsk bruksanvisning.

Navn ………………………………………………………….. Postnr. …………..
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690,490,390,290,490,-

Adresse ………………………………………………………. Sted …………..………………..……………………………

