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Nesten perfekt NM-idyll i Molde
Dette var et NM slik de
fleste nok ønsker det, trygt
plassert i en by som er
akkurat passe liten og
akkurat passe stor til å
skape den rette NM-stemningen. Sjakkspillerne
ble lagt merke til og preget bybildet. Og
samtidig er Molde stort nok til å ha et
variert tilbud utenom sjakk, for spillere
og ledsagere. Denne landsturneringen
viste nok en gang at NM er en familiebegivenhet. Et lite eksempel: samtlige
vinnere av klassene 1, 2, 3, 4 og 5 hadde
familiemedlemmer i aksjon i andre klasser, og i kulissene ventet søsken, koner
og mødre – og av og til fedre.
Spillelokalet var nesten optimalt, på
flotte Rica Seilet hotell som stiger opp av
havet. Det var synd ikke alle klassene
fikk plass i det samme lokalet, men det
er ikke enkelt med så mange deltakere.
For NM er populært som aldri før, denne
gang med 516 deltakere i en by temmelig
langt fra det sentrale Østlandet.
NM-komiteen holdt styr på det meste,
men kunne lite gjøre med kvaliteten på
sjakkspillingen – og nivået på kongressen. Et par timer før kongressen spurte

Ny verdensmester
i FIDE
Usbekeren Rustam Kasimdzjanov er
det noe overraskende navnet på FIDEs
offisielle verdensmester. 24-åringen
uttalte tidligere at han var desillusjonert over livet som profesjonell sjakkspiller. Men i FIDEs knock-out-turnering i Libya tidlig på sommeren trakk
han vinnerloddet til tross for sin relativt beskjedne rating på 2652.
Seieren var på ingen måte ufortjent etter at han slo ut toppspillere
som Ivantjsuk (2716), Grisjtsjuk
(2719) og Topalov (2737) før han lyktes i en forrykende finale å beseire
vestens sterkeste spiller, Michael Adams
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jeg en kjent skikkelse i sjakkmiljøet om
det var noe spennende på gang, noe som
kunne være interessant for sjakkbladet.
Jeg var ikke altfor entusiastisk, men han
mente absolutt at jeg burde møte opp –
og kunne nevne at han selv stilte som
presidentkandidat (!). Nyheten spredte
seg, og kongressen ble plutselig en het
potet, særlig fordi den sittende presidenten Hugo Parr stilte til gjenvalg.
”Det er en styrke for organisasjonen
å ha to presidentkandidater” ble det hevdet fra flere hold, men denne gangen
føltes det utsagnet som en floskel. For

“

...kongressen ble en het potet

mange var ikke valget et spørsmål om
(mis)tillit til Hugo Parr eller entusiasme/
skepsis overfor friske krefter representert
ved Torstein Bae og hans gutter, men et
spørsmål om valgkomiteens handlemåte.
Først og fremst reagerte delegatene på at
sittende president Parr ikke var informert om valgkomiteens innstilling før
han fikk nyss om den noe oppsiktsvekkende situasjonen noen få dager før kongressen. Bae var en så sterk presidentkandidat at han normalt kunne feie

(2731) fra England. Kasimdzjanov hadde
føringen i finalen, men Adams kom stadig tilbake. På stillingen 3-3 ble det spilt
en stikkamp (hurtigsjakk) over to partier som Kasimdzjanov vant 1½-½ – etter å ha bukket kvalitet i første parti.
Mange av verdens ledende spillere
manglet av ulike grunner på startstreken. Av de fremmøtte var bulgareren
Topalov den som spillemessig imponerte
mest. Før semifinalen mot Kasimdzjanov
stod han oppført med utrolige 9½ av 10
poeng. Men selv Topalov måtte gi tapt
mot Kasimdzjanov, så usbekeren er på
ingen måte en uverdig mester.
Vi nordmenn hadde som vanlig glede
av å følge Magnus Carlsen, som fikk en
friplass i Libya og dro nedover med fa-

Årets NM-logo
hvem som helst av brettet, men her ble
det spennende til tross for at Parr, som
ikke hadde fått noe hjelp fra valgkomiteen til å finne fram til aktuelle styrekandidater, manglet halve brikkesettet.
Hugo tapte til slutt, men fikk mye
fortjent ros og støtte i salen. ”Jeg holdt
meg for nesa og stemte på Torstein...”,
var omkvedet blant flere. Også det nye
sentralstyret uttrykte sin sympati for den
avtroppende presidenten og respekt for
hans innsats gjennom å tildele Hugo
Parr Norges Sjakkforbunds hedersmerke
i gull. Dette var det nye sentralstyrets
første styrevedtak og tross alt en lovende
start.
Atle Grønn

milien og Simen Agdestein som sekundant. Motstanderen GM Levon Aronian
(2645), en armener bosatt i Tyskland,
var som ventet en hard nøtt. Men Magnus spilte godt og holdt 1-1, etter to
remiser. Avansementet ble deretter avgjort gjennom hurtigsjakk. Magnus
holdt det første partiet til remis, men
kom tvilsomt ut av sin Trompowski
med hvit i 2. parti. Fra en ganske trøstesløs stilling kjempet han seg imidlertid tilbake i partiet, og havnet til slutt i
et tårnsluttspill med tårn mot tårn +
h- og f-bonde. Spillet foregikk på det
tidspunktet i lyntempo, og selv om stillingen på et tidspunkt var remisaktig,
endte Libya-eventyret med et hederlig
tap i første runde.

Drama til siste
trekk i Molde
Norges to ferskeste stormestere
var i en klasse for
seg i tidenes sterkeste
eliteklasse
under NM i Molde.
av Atle Grønn

NM-trollmannen Berge Østenstad (39)
fra Asker og stjerneskuddet Magnus Carlsen (13), NTG, tok gradvis kommandoen i tetsjiktet. Før siste runde var spenningen stor: Berge og Magnus ledet med
6 poeng, et halvt poeng foran forhåndsfavoritten GM Simen Agdestein – og ett
poeng foran GM Rune Djurhuus, IM
Roy Fyllingen og overraskelsen Helge
Nordahl. Oppsettet for siste runde gav
rom for alle mulige spekulasjoner:
Djurhuus fikk hvit mot Østenstad, og

Magnus Carlsen langer ut mot Kjetil A. Lie i den avgjørende sisterunden. I
bakgrunnen sitter Rune Djurhuus.
alle – ikke minst en nervøs, men innbitt allerede en runde før slutt.
Østenstad – visste at det betydde full
Etter hvert som spillet utviklet seg,
kamp med høyst uklart utfall. Samtidig ble det klart at Østenstad rett og slett var
registrerte Pappa
i mye bedre form enn
Henrik Carlsen
Jeg hadde min ene sjanse, Djurhuus, og svart tok
med en viss uro at
mer og mer over førinmen rett mann vant...
Magnus skulle til
gen i Berges spesialUansett er jeg godt variant i fransk
pers mot IM Kjetil
fornøyd med å ha fått Winawer (7…Kf8). På
Lie, som har en
knusende score
lov til å være med på nabobordet var situamot nettopp Maget slikt fyrverkeri av et parti. sjonen mer dramatisk.
nus. Muligheten (Kjetil Lie om tidenes NM-thriller) Lie hadde ikke hatt
for at både Magnus
noen stor turnering,
og Berge skulle gå på et tap, var absolutt men hadde glimtet til med sterkt spill i
til stede, noe som ville åpne veien for enkeltpartier, som i et knusende parti
alltid sultne Simen, som var satt opp mot en formsvak GM Leif Erlend Johanmed svart mot en avslappet Nordahl. nessen. Og adrenalinkicket man får av å
Sistnevnte hadde sikret sitt 3 IM-napp møte Magnus, gav full tenning:

“
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GM Magnus Carlsen (2568), NTG
IM Kjetil A. Lie (2490), Porsgrunn
Benoni
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5
5.cxd5 d6 6.e4
g6 7.f4 Lg7
Magnus’ 15.
8.Lb5+ Denne varianten regnes
som et svært giftig våpen mot
benoni, og er en av grunnene til at
ekte d4-spillere ikke spiller 1.Sf3 eller 2.Sf3, men 1.d4 og 2.c4. 8...Sfd7
”Enda draget” ifølge gjengs teori,
men Tempospillerne Lars Breivik og
Geir Ivar Henriksen har brukt klubbkveldene til å studere den kjente
”begynnerfeilen”8...Sbd7. I år var det
Breiviks tur til å prøve seg i eliteklassen, og han imponerte med følgende stormesterremis i runde 8:
GM Leif Erlend Johannessen - Lars
Breivik
Breivik: 8...Sbd7!? 9.e5 dxe5 10.fxe5
Sh5 11.e6 Dh4+ 12.g3 Sxg3
13.hxg3 Dxh1 14.Le3 Lxc3+
15.bxc3 a6 16.exd7+ Lxd7 17.Lxd7+
Kxd7 18.Da4+ b5 19.Df4 The8 20.00-0 De4

“

r+ +r+ +
+ +k+p+p
p+ + +p+
+ppP+ +
+ +qQ +
+ P L P
P+ + + +
+ KR+ N
½–½. En sjokkert Leif Erlend, som
alltid møter velforberedt, kjente til
Breiviks spesialvariant, men havnet
likevel i et uføre. Sluttstillingen er
ifølge GMen best for svart. Senere
på kvelden satt Leffi på stamstedet
”full gass” eller ”full bass” i Molde
sentrum og ymtet frampå at
«8...Sbd7 er objektivt best». Breivik
smilte bredt 200 meter lenger oppe
i gata på bryggebaren ”Løkta”. Det
eneste som var litt synd, ifølge
Tempospilleren, var at Leffi ikke ville
teste
ut
Tempos
hjemmeforberedelser i varianten som oppstår etter 12.Kd2!? 9.a4 a6 10.Ld3
Dh4+ En finesse som fremtvinger en
svekkelse av g4-feltet, da h2-h3 blir
vanskeliggjort. 11.g3 Dd8 12.Sf3 0-
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0 13.0-0 Sf6 14.f5!? Et ekstremt
forpliktende trekk som de færreste
toppspillere ville vurdere seriøst.
Hvits standardplan i disse stillingene
er nemlig
Lg5 er utrolig modig. e5-bruddet.
Et normalt
(Kjetil Lie) trekk ville
derfor ha vært 14.Kg2 med ideen
h3 for å gjenvinne kontrollen over g4feltet. Etter 14.f5 skapes det
svekkelser i den hvite stillingen som
Kjetil straks utnytter. 14...Sg4

rnlq rk+
+p+ +plp
p+ p +p+
+ pP+P+
P+ +P+n+
+ NL+NP
P + + P
R LQ+RK

Dxf2 kan hvit til og med spille 20.Tc1!?
med den ubehagelige trusselen å
fange dronningen med 21.Tc2.

rnl+ rk+
+p+ +p+p
p+ p +p+
P pP+PL
N+ lP+n+
+ +L+NP
+ + + P
q +Q+R+K

19.Db3! Sd7! Her er det mange måter å ta avskjed med dronningen på.
Kjetil prioriterer utvikling samtidig
som løperen kommer seg ”gratis”
til a1 og dermed unngår avbytte på
d4. Svart kan ikke tillate hvit å spille
Sb6 i varianter som følgende:
19...Dxf1+ 20.Lxf1 Sf2+ 21.Kg2
Sxe4 22.Lh6 Lg7 23.Lxg7 Kxg7
24.Sb6 Ta7 25.Sxc8 Txc8 26.Db6!
15.Lg5!N Dette er en invitt til totalt
Ta8 27.Dxb7 Sd7 28.Dxd7 20.Txa1
Lxa1 21.Le7 Te8 22.Lxd6 Sf2+
kaos. Etter svarts neste trekk er
23.Kg2 Sxe4 24.Lxe4 Txe4 25.Sg5
begge spillere nødt til ”å gi materiell”, hvilket normalt ville ha vært en
I ettertid er spillerne enige om at
selvmotsigelse, men her føles det
svart overtar føringen rundt trekk 30.
ganske presist. Et
Muligens er det her
spørsmål er hvor
hvit må finne en forJeg vil heller kommentere bedring. 25...Te2+
mye Magnus hadde
partiet mitt mot Djurhuus. 26.Kf1 Te8 Etter
sett og eventuelt
forberedt. 15.Lg5
(Magnus Carlsen) 26...Txh2 var Kjetil
er formelt sett en
sannsynligvis redd
nyhet, men den reelle nyheten på
for 27.De3 Sf6 28.De7. Det ser imidstormesternivå er 14.f5. I vestibylertid ut som svarts ressurser er tillen under kampens gang mumlet
strekkelige etter for eksempel
pappa Henrik Carlsen noe om f5 og
28...Lxf5 29.Dxb7 Td8 30.Dxf7+ Kh8
en New In Chess årbok, men Mag31.Le7 Sg4! med et voldsomt
nus velger å holde kortene tett i etangrepsbatteri mot hvits konge.
27.Df3 Et alternativ er å legge inn
tertid, og røper kun at han anser
slaget på g6 før Df3. Svart må da ta
ideen for å være interessant.
15...Db6 Hvit kan ikke dekke b2-bonhensyn til trusselen 29.Dxf7+, og kan
ikke spille 28...Se5 på grunn av
den og samtidig parere trusselen
29.Lxe5. 27...Se5 28.Dd1 Ld4
c4+. 16.a5 Dxb2 17.Sa4! Ld4+
29.Sb6 Lxf5! Det kom jo ikke som
18.Kh1 Løperen kan ikke slås på
noen bombe at Kjetil lot a8-tårnet i
grunn av matten på h2. 18...Dxa1!
stikken. Selv publikum i vestibylen
18...Sf2+ vinner en kvalitet, men
hadde gjettet seg til det. 30.Sxa8
svart mister alt angrep. Etter 19.Txf2

“

“

Kjetil Lie kan fortsatt vinne premien for
beste birolle på førstebord i siste runde...
(en forutseende Hans Olav Lahlum i bulletin nr. 7)

Sg4! 31.Lf4 Et kritisk punkt ifølge
spillerne.

N+ +r+k+
+p+ +p+p
p+ + +p+
P pP+lN
+ l Ln+
+ + + P
+ + + P
+ +Q+K+
31...Txa8?! Svart burde ha ignorert
den usle springeren på a8 og spilt
på angrep med det geniale lille trekket 31...h6!. Ideen er å frigjøre h3feltet for løperen som i følgende variant: 32.Sf3 Sxh2+! 33.Kg2 (33.Sxh2
Lh3#) 33...Sxf3 34.Kxf3 Le4+
35.Kg4 Lg2! med mattnett. Kjetil
hadde sett ideen, og anså 32.Sc7
som kritisk. Da hadde han planlagt
32...Te3! (32...Sxh2+ er også godt),
og etter 33.h3 Ld3+ 34.Kg2 Te2+
35.Dxe2 Lxe2 har svart materiell fordel i sluttspillet. Vareopptellingen ble
imidlertid gal i Kjetils hode, og han
avstod fra 31...h6 til Magnus’ lettelse. 32.Db3! Fritz foretrekker fremdeles svart, men ser ikke dette trekket til Magnus. Dronningen peker
mot b7 og f7, og snart kommer dbonden. 32...Te8 33.d6 Dette trekket krever iskald beregning, men hvit
må få igang motangrepet. 33...Sxh2+
34.Kg2 Te2+ 35.Kh1 Le4+ 36.Sxe4
Sg4

+ + +k+
+p+ +p+p
p+ P +p+
P p + +
+ lNLn+
+Q+ + P
+ +r+ +
+ + + +K
Hvordan dekker hvit seg mot matten
på h2? 37.Sf6+! Det eneste, men
trekket måtte forutses i god tid.
37...Lxf6 38.d7 Dermed bindes den
svarte løperen til forsvaret av d8-feltet. 38...Sf2+ Svart velger å slippe

hvits konge ut av kroken for å bytte
av løperen på f4 som i visse varianter kan understøtte den hvite d-bonden. 39.Kg2 Sd3+ 40.Kf3 Sxf4
41.Dxb7 Tidsnøden er over.
På nabobrettet er Djurhuus overspilt
av en Østenstad i sitt livs form, og
gir opp etter 40 trekk. Mens spillerne signerer skjemaene, kommer
en småirritert Magnus bort og mener Rune burde ha spilt videre i sluttstillingen nedenfor

+ + k +
+ + + R
+ + + +
+ + LP+
+r+p+ +
+ + + +
+p+n+K+
+ + + +
med 41.f6 (truer 42.Ld6+) 41...Tc6!
42.Lb2 (truer 43.La3+). Poenget er at
etter ”det naturlige” 42...c1D 43.Lxc1
Sxc1 44.Te7 må svart spille nøyaktig
for ikke å miste e-bonden da den
svarte kongen er effektivt holdt ute
av spillet. Rune og Berge tusler forfjamset opp til analyserommet, og –
heldigvis – stillingen er fremdeles
ganske lett vunnet for svart etter det
mer kaldblodige 42...Sf4+ eller
42...Tc3! med ideer som Tb3 og e3.
Med Berge på 7 poeng er utfallet av
Simens parti mindre interessant. Og
en noe tam Simen klarer ikke å realisere fordelen mot den nyvalgte visepresidenten – med remis som resultat. 41...Ta2?! Kjetil tar muligens
en gal avgjørelse – som så ofte før i
sjakkhistorien kommer det en feilvurdering i trekk 41. Etter det passive 41...Te6, som dekker a6-bonden, får svart etter hvert en festning
i dronning-mot-tårn-sluttspillet som
etter Magnus’ mening ville ha sikret
remis og avgjort kampen om tittelen
i Berges favør. 42.Db8+ Kg7 43.Dxf4

“

Jeg spilte et kanonparti
fram til 31...Txa8.
(Kjetil Lie)

De to beste spillerne i årets NM, Magnus Carlsen og Berge Østenstad, har
på bildet nettopp innvilget seg en rolig innbyrdes remis i 6. runde, men
møtes igjen til stikkamp om tittelen.
Østenstads syvende?
Merittene til 13-årige GM Magnus Carlsen er godt kjent og friskt i minne blant
alle sjakkinteresserte. Om han tar sin
første NM-tittel i 2004, avgjøres i
stikkampen første helg i september (se
annonse på baksiden).
GM Berge Østenstad er kanskje ingen kjendis utenfor vår menighet, men
som NM-spiller er han i ferd med å bli
tidenes største, 20 år etter en brakdebut i
eliteklassen. Sammen med Olaf Barda
og Simen Agdestein står han oppført med
6 titler før stikkampen. Her er altså en
gylden sjanse til å ta ledelsen på denne
prestisjefylte adelskalenderen. Østenstad
vant første gang som 19-åring i 1984, og
har siden vunnet i 1990, 1994, 1997,
1999, 2003. Mens Barda og Agdestein var/
er den klart sterkeste representanten for
hver sin generasjon, har Østenstad klart
å få et eget grep om NM-tittelen, selv om
han sjelden stiller som favoritt.
Berge har alltid prioritert NM høyt
og unner seg én uke ferie før NM-uka –
for å være uthvilt til selve mesterskapet.
Årets NM-resultat anser han for å være
sitt beste noen sinne. Høydepunktet hittil var 7½ poeng i NM i Drammen 1994,
men spillet og motstanden holdt et enda
høyere nivå i Molde. Som så ofte før i
NM-sammenheng fikk han inn viktige
seire mot GM-kollegene Gausel og
Djurhuus, og som i Drammen 1994, ble
det også en imponerende seier mot sambygdingen Simen Agdestein, som han
også slo i lilleputtklassen i 1979 – sist
gang Molde arrangerte NM.
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Hva med Df5?
(Geir Sune TTallaksen,
allaksen,
19 år
år,, Porsgrunn)

+ + + +
+ +P+pkp
p+ + lp+
P p + +
+ + Q +
+ + +KP
r+ + + +
+ + + +
Magnus’ teknikk i dette sluttspillet
er imponerende. I første omgang
dreier det seg om hva hvit får rasket
med seg før han tvinger svart til å gi
løperen på d-bonden. 43...Ta3+
44.Ke2 Ta2+ 45.Kd1 Ld8 46.De5+
f6 47.De8 Lxa5 48.De7+ Kh6
49.Df8+ Kg5 50.Dxc5+ Kh6 51.Kc1
Ta1+ 52.Kc2 Ta2+ 53.Kb1 Ta4
54.Kb2 Kg7 55.Kb3 Ta1 56.De7+
Kg8 57.Dxf6 Td1 58.De6+ Kf8
59.De8+ Kg7 60.De7+ Kg8 61.Kc4
Tf1 62.d8D+ Lxd8 63.Dxd8+ Kg7
64.De7+ Tf7 65.De5+ Tf6 66.g4 h6
67.Kd5 g5 Kjetil har fått opp den festningen (f4-feltet for tårnet) han var
ute etter. I likhet med stormesterne
i analyserommet regnet han stillingen for å være «død remis».

+ + + +
+ + + k
p+ + r p
+ +KQ p
+ + +P+
+ + + +
+ + + +
+ + + +
68.Dc7+ Tf7 69.Dc3+ Kg8 70.Ke6
Tf4 71.De5 Kh7 72.Ke7 Kg8
73.De6+ Kg7 Nå fører 74.Dxa6? til
remis på direkten etter 74...Tf7+ og
75...Tf8+, da 75.Ke6?? bukker dronningen etter 75...Tf6+. Men elite-junior Geir Sune Tallaksen har forlengst
lansert en genial idé. Spørsmålet er:
Har Magnus sett det samme?

“

8

Manøveren De6-d7-c8-e6
er vakker som bare det...
(Kjetil Lie)

+ + + +
+ + K k
p+ +Q+ p
+ + + p
+ + rP+
+ + + +
+ + + +
+ + + +
74.Df5! Ja! Bikkjeslagsmålet avsluttes diskret med en liten studie. Svart er i trekktvang. Dronningen kan ikke slås på grunn av senere f6+, og hvit får ny dronning.
74...a5 75.De5+ Kg8 76.Dxa5 Kh7
77.Dd5 Kh8 78.Dd6 Kg7 79.De6!
Kh7 Magnus vil gjerne ha denne stillingen med svart i trekket. Men hvordan fikser man det?

+ + + +
+ + K +k
+ +Q+ p
+ + + p
+ + rP+
+ + + +
+ + + +
+ + + +
80.Dd7! Kg8 81.Dc8+! Kh7 82.De6!

Store deler av sjakkfolket i Molde-NM
følger innspurten i eliteklassen på
storskjerm i vestibylen på spillehotellet. Samtidig er også analysebrettene fremme. Stormester Rune
Djurhuus er ferdig med sitt parti og
demonstrerer noen varianter fra det
pågående partiet Carlsen-Lie. Geir
Sune Tallaksen (sittende, med briller) har snart løsningen klar.

Sånn ja! 82...Kg7 Det eneste trekket ettersom svarts tårn mangler
gode felter, og kongen må dekke hbonden. 83.Df5! Så er vi der igjen,
men nå er a-bonden borte. De foregående dronningtrekkene til Magnus
var del av en tempo-manøver for å
tvinge den svarte kongen til g7, da
Df5-trikset fungerer kun med kongene på e7 og g7. 83...Ta4 84.Df7+
Kh8 85.De8+ Kg7 86.Df7+ Kh8
87.Dg6 Her ser vi resultatet av det
nitidige arbeidet. h6-bonden er vunnet, og dermed raser svarts festning
sammen i sin grunnvoll. 87...Tb4
88.Kd8 Tb7 Med «en time på resten»
nærmer man seg ubønnhørlig premieutdeling. Spillerne har noen minutter igjen hver, da Kjetil gratulerer
Magnus og haster hjem til Porsgrunn,
mens Magnus og Berge gjør seg klare
til premieutdeling. 1-0

Mobilprep
NM er nesten over, men ikke helt. Et par
meter lenger borte vinner IM Frode
Elsness, med få sekunder igjen, et bondesluttspill med bonde over mot Fyllingen.
Etter 102 trekk er det over. Comebacket
etter tre års delvis selvpålagt utestengelse
er kronet med en oppsiktsvekkende 4.
plass. «Da jeg så deltakerlista, bare måtte
jeg melde meg på – for å følge med på
den spennende kampen mellom
’goingene’. Ikke kunne jeg ane at jeg
selv skulle bli en del av spenningen».
Tre år med nesten total avholdenhet
har ikke fått dramatiske følger for Elsness
som sjakkspiller. Haldenseren er igjen
tilbake i Østfold – sjakklig sett – etter å
ha blitt vervet inn i ambisiøse Moss
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det mer beskjedne berlinerforsvaret i
spansk. Lettere stresset på grunn av ny
leilighet og ny lege-jobb i Oslo, hadde
han for sikkerhets skyld skaffet seg to
bærbare PCer til turneringen, men klarte
ikke å installere ChessBase på noen av
dem. Løsningen foran møtet med Magnus ble derfor en rask mobiltelefon til
sparringspartner Øystein Dannevig
(benkpress og åpningsteori). Dannevig
hadde som alltid variantene klare – og
et par minutter på mobilen var alt som
trengtes for å sikre Frode en komfortabel
utlikning med svart. Men så viste Magnus sin klasse:

«Han spilte bra, men ikke bra nok»,
Frode Elsness etter seieren mot Simen Agdestein.
sjakklubb. Han har beholdt selvsikkerheten, vinnerviljen – og viste tegn på å
leve opp til sitt (selvproklamerte) ry som
”sluttspillets far”, som da han i fjerderunde sensasjonelt førte et dronningsluttspill til sikker seier mot en overoptimistisk Agdestein.
Naturlig nok var Frode litt mindre
ambisiøs i åpningen enn tidligere. Sylskarpe najdorf-varianter var erstattet med

GM Magnus Carlsen (2568), NTG
IM Frode Elsness (2391), Moss
Spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 d6
5.0
0--0 7.Te1 a6 8.La4
5.0--0 Le7 6.c3 0
b5 9.Lc2 Te8 10.Sbd2 Lf8 11.Sf1 h6
12.Sg3 g6 13.h3 «Her gir 13…d5 utlikning» – Dannevig i mobilsamtale med
Elsness rett før runden. 13...d5 14.d4
dxe4 15.Sxe4 Lf5 16.d5 Lxe4
17.Lxe4 Sxe4 18.Txe4 Se7 19.Txe5
Lg7 20.Te2 Dxd5 21.De1 Kf8 Ikke
21...Dd8? 22.Lxh6! Lxh6 23.Td1, men
21...Dd6 virker ganske likt. 22.Lf4 Nå
får hvit et varig posisjonelt press.
22...Db7 23.Le5! Lxe5 24.Sxe5 c6
25.c4! bxc4 26.Dc3 Kg8 27.Tae1 Sd5
28.Dxc4 Te6 29.Dg4 Kh7 30.Sc4

+07 =09 =12 +08 +03 =02 +04 =05 +06 7
+14 +05 -03 +13 +04 =01 +06 =07 +10 7
+21 +11 +02 -04 -01 +12 +10 =06 =05 6
+16 =12 =13 +03 -02 +09 -01 =08 +07 5½
+18 -02 =15 =10 +20 =08 +14 =01 =03 5½
=20 +15 =09 =12 +16 +07 -02 =03 -01 5
-01 +22 +14 =09 +19 -06 +12 =02 -04 5
=17 =20 +10 -01 =13 =05 +11 =04 =09 5
+22 =01 =06 =07 =12 -04 =13 +17 =08 5
-11 +21 -08 =05 +22 +13 -03 +14 -02 4½
+10 -03 =20 =19 =14 =15 -08 +21 =18 4½
+19 =04 =01 =06 =09 -03 -07 =15 =13 4
=15 +17 =04 -02 =08 -10 =09 =18 =12 4
-02 +18 -07 +15 =11 +16 -05 -10 =19 4
=13 -06 =05 -14 +21 =11 =17 =12 =16 4
-04 =19 +17 +20 -06 -14 -18 +22 =15 4
=08 -13 -16 =22 =18 +19 =15 -09 +21 4
-05 -14 =22 -21 =17 +20 +16 =13 =11 4
-12 =16 +21 =11 -07 -17 =22 =20 =14 3½
=06 =08 =11 -16 -05 -18 -21 =19 =22 2½
-03 -10 -19 +18 -15 =22 +20 -11 -17 2½
-09 -07 =18 =17 -10 =21 =19 -16 =20 2½

Txe2 31.Txe2 Dc8 32.Dd4 Dc7
33.g3 Td8 34.Dc5 Kg8 35.Kg2 Db7
36.b3 Db5 37.Da7 Tf8 38.Te5 Td8
39.Kh2 Tf8 40.Sd6 Db8 41.Dd7
Db6 42.Kg2 Sf6 43.De7 Sd5
44.Dh4 Dd8 45.Dxh6! med poenget
45...Dxd6 46.Th5! 45...Df6 46.Sc4
a5 47.Te4 Ta8

r+ + +k+
+ + +p+
+p+ qpQ
p +n+ +
+N+R+ +
+P+ + PP
P+ + PK+
+ + + +
48.Sxa5! Dette trekket krever nøye
regning. Det holder ikke å se at
48...Txa5 strander på 49.Te8#. Her
begynner sluttstillingen å blinke i det
fjerne... 48...Sc3 49.Tf4! De5
50.Sxc6! Dd5+ 51.Kh2 Dxc6 52.Th4
f5 Et elegant sluttpoeng er dronningmanøveren Dh8-a8-g2 i følgende
nøkkelvariant: 52...Df6 53.Dh7+ Kf8
54.Dh8+ Ke7 55.Dxa8 Dxf2+ 56.Dg2
53.Dh8+ Kf7 54.De5! Svarts konge
er forsvarsløs. 1-0

Hvis leseren vil bli minnet om hva Frode
står for på sitt beste, henvises det til side
15.
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Spent stemning før det store prestisjeoppgjøret, det første seriøse partiet
mellom Norges to største spillere gjennom tidene. Simen – som så ofte før
– maktet å sette inn et ekstra gir i
anledning et slikt historisk oppgjør.
Overskriften i avisredaksjonene var
forutsigbar: «Lærer slo elev», selv om
«Elev slo lærer» er morsommere.

Magnus selv var mest fornøyd med et
tredje vinstparti, nemlig den viktige seieren mot Djurhuus fra syvende runde.
Dette var Magnus’ andre vinst i et seriøst
langparti mot en norsk stormester. Den
første kom i 4. runde mot Leif Erlend
Johannessen.

Carlsen kommenterer
GM Rune Djurhuus (2531), ASKO
GM Magnus Carlsen (2568), NTG
Siciliansk, dragen
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Han prøver å
unngå Svesjnikov (om jeg faktisk ville
ha spilt det eller ikke, vil jeg ikke røpe!).
3...g6 Jeg spiller dette når hvit ikke
har muligheten til å få en maroczy-oppstilling. 4.d4 4.Lb5 er et undervurdert
alternativ til teksttrekket. 4...cxd4
5.Sxd4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Le2 Rune
velger dette fremfor det noe mer aktive 7.Lc4. 7...0-0 8.Sb3 d6 9.0-0 a6!?
9...Le6 er hovedvarianten. 10.f4 b5
11.Lf3 Lb7 12.e5 Interessant, men
kanskje ikke det beste. 12.Dd2 eller
12.De1!? er andre muligheter.
12...dxe5 13.fxe5 13.Sc5 exf4
14.Sxb7 Dc7 gir klar fordel til svart.
13...Sd7 14.e6 fxe6 15.Lg4 Txf1+N
Sannsynligvis en nyhet. 15...Sce5 er
spilt før (1½ av 2 for hvit). 16.Dxf1
Sce5 17.Lxe6+ Kh8 18.Td1 Dc7
19.De2 Tf8 Rune trodde dette var dårlig fordi det tar f8-feltet fra springeren,
men svart har sannsynligvis ressurser. 20.Ld4 Computerens 20.a3 for å
hindre b4 er nok bedre da svart overtar initiativet etter dette. 20...b4
21.Se4 Tf4 Nå må hvit virkelig passe
seg.

+ + + k
+lqnp lp
p+ +L+p+
+ + n +
p LNr +
+N+ + +
PPP+Q+PP
+ +R+ K
22.Sg5? Ganske naturlig, men etter
svarts enkle svar er det nærmest tapt,
i hvert fall i begynnende tidsnød.
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22.Sf2 er det eneste som gir bare liten fordel til svart. 22...h6 23.Lxd7
hxg5 24.Le8? Te4?! Jeg overså
29...Da8+ i følgende vinstvariant:
24...Sf3+! 25.gxf3 Lxf3 26.Df1 Lxd1
27.Lxg7+ Kxg7 28.Dxd1 Da7+
29.Kh1 Da8+!. Jeg valgte derfor
24...Te4 som jeg mente gav avgjørende
fordel. 25.Df2 Tg4 26.g3? 26.Lxe5 er
et bedre forsøk, men taper forsert som
det fremgår av disse variantene:
26...Dxe5 27.g3 De4 28.Kf1 Dh1+
29.Ke2 (29.Dg1 Df3+ 30.Ke1 Te4+
31.Kd2 Lb2 vinner) 29...Lf3+ 30.Dxf3
Dxh2+ 31.Kf1 Txg3 32.Df2 Dh1+
33.Ke2 De4+ 34.Kd2 (Hvis hvit spiller 34.Kf1, følger 34...Tf3) 34...Tg2.
26...Sf3+ 27.Kf1 Dc4+ 28.Td3 Lxd4
29.Sxd4 Txd4 30.b3

+ +L+ k
+l+ p +
p+ + +p+
+ + + p
pqr + +
+P+R+nP
P+P+ Q P
+ + +K+
30...Txd3! Alt vinner, men dette er det
morsomste! 31.bxc4 Td1+ 32.Ke2
32.Kg2 Sg1+ hadde vært en morsom
måte å avslutte partiet på. 32...Td2+
33.Ke3 Txf2 34.Kxf2 Kg7 35.c5 Sd4
36.Ke3 e5 37.Kd3 Ld5 0-1

Hva med Simen?
Simen Agdesteins deltakelse i eliteklassen er alltid forbundet med skyhøye forventninger. På sine 8 tidligere NM-starter i eliten har han ifølge Lahlums grundige forhåndsrapport scoret 7,25 poeng i
snitt! Det begynte greit også denne gan-

gen med to seire før følgende oppgjør i 3.
runde mellom gigantene:
GM Magnus Carlsen (2568), NTG
GM Simen Agdestein (2614), NTG
Fransk
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6
5.Sf3 Ld7 6.Le2 Sge7 7.Sa3 cxd4
8.cxd4 f6N Ifølge Simens kommentarer i VG var dette trekket ukjent for ...
begge (!). 9.0-0 fxe5 10.Sxe5 Sxe5
11.dxe5 Sc6 12.Sb5 Magnus finner
en aktiv plan. 12...a6 12...Sxe5 13.Lf4
gir hvit et sterkt initiativ. 13.Ld3!? g6!
De færreste ville ha likt den svarte
stillingen her, men Simen trives med
slike hullete – men konkrete – stillinger. 13...axb5?? ville ha blitt litt pinlig
på dette nivået: 14.Dh5+ g6 15.Dxg6+
hxg6 16.Lxg6+ Ke7 17.Lg5# 14.Dg4
Sxe5 15.Dg3 axb5 16.Dxe5 Tg8

“

I Norge er det definitivt
Simen Agdestein, gjerne i
NM til sommeren.
(Magnus Carlsen i april som
svar på Lahlums spørsmål om
hvilken spiller han helst ville slå.)

17.Lxb5 Db6 18.Ld3 18.Lxd7+ Kxd7
er litt bedre for svart med dominans i
sentrum. 18...Lg7 19.Dg3 e5 20.Le3
De6 21.Tac1? Overoptimistisk, men
svart står uansett best. 21...Txa2
22.Dh4 e4 23.Le2 Lxb2 24.Tb1 Lf6
25.Dxh7 Tg7 26.Dh8+ Tg8 27.Dh7
Txe2 28.Txb7 Tc2! Poenget er at
29.Txd7 besvares med 29...Th8!
29.Tfb1 Tg7 30.Dh8+ Tg8 31.Dh7 Tg7
32.Dh8+ Dg8 33.Dh6 Lc8 34.T7b6
Ld8 35.Tb8 Tgc7 36.T1b6 Dg7
37.Df4 g5 38.Dd6 Tc1+ Et typisk Simen-parti som holder hodet over det
nokså grumsete vannet. 0-1

Deretter fulgte en overraskende nedtur
for vår første stormester med tapet mot
Elsness i fjerde runde. Mye kunne rettes
opp i møtet med en gammel kjenning,

“

Agdestein er favoritt.
Punktum.
(Einar Gausel til
Lahlums forhåndsrapport)

NM-kongen Østenstad i 5. Runde. Men
Berge viste seg fra sin beste side og ble
belønnet med en av de tre skjønnhetspremiene som var satt opp i eliteklassen:

Østenstad kommenterer
Østenstad i et konsentrert øyeblikk rett før den viktige sisterunden.
GM Berge Østenstad (2496), Asker
GM Simen Agdestein (2614), NTG
Engelsk
1.c4 c5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.e3 e5
5.Le2 d5 6.d4 exd4 7.exd4 dxc4 Det
vanligste, og kanskje sikreste, er
7...Le6. 8.d5 Se7? Litt typisk Simen,
som gjerne tar store sjanser for å kunne
spille på vinst. Svart får nå store problemer; mye bedre var 8...Sa5. 9.Lxc4
Sf5 10.Lb5+! Ld7 11.Lxd7+ Sxd7
11...Dxd7 12.Se5! Dc7 13.Da4+ Sd7
14.Lf4 er godt for hvit. 12.0-0 Le7

r+ qk+ r
pp+nlppp
+ + + +
+ pP+n+
+ + + +
+ N +N+
PP + PPP
R LQ+RK
13.d6! Et fint bondeoffer. Svart får ikke
rokert og kongen blir etterhvert stående veldig utsatt. 13...Sxd6 14.Lf4
Sb6 På 14...Sf6 kan følge 15.Te1 Sf5
16.Da4! (ulempen med Sf6) Dd7
17.Dxd7 Kxd7 18.Tad1 med kraftig initiativ. 15.Te1 Sf5 15...0-0 16.Txe7!
16.Dc2 Sd4 17.De4 Se6 18.Tad1
18.Dxb7? Dc8! og svart får rokert, men
hvit står bedre her også. 18...Dc8
19.Lg5! Et viktig trekk som hindrer
rokade en gang for alle. Hvit står nå
åpenbart til vinst. 19...Dc6 Merk at

Foto: Bjørn Berg Johansen

etter 19...Lxg5 20.Sxg5 kan ikke svart
rokere pga. matt på h7. 20.Df5 g6
21.De5 Tf8 22.Lxe7 Kxe7 23.Sg5 h6
24.Sce4 Jeg så avviklingen som følger i partifortsettelsen, og regnet det
som en ganske sikker vinstvariant. Et
godt alternativ, som ville ha vunnet
raskere, var 24.Sxe6! fxe6 25.Dg7 Tf7
26.Dxh6, og svarts konge står håpløst. 24...Sd7 24...f6 25.Dxc5+! Dxc5
26.Sxc5 hxg5 27.Sxe6 og hvit vinner
kvalitet.

r+ + r +
pp+nkp+
+q+n+pp
+ p Q N
+ +N+ +
+ + + +
PP + PPP
+ +RR K
25.Txd7+! Dxd7 26.Df6+ Ke8
27.Sxe6 fxe6 28.Sd6+ 28.Dxg6+ Kd8
29.Sxc5 Dd2 30.Sxb7+ vinner, noe jeg
hadde mistanke om under partiet, men
det krever presis variantregning. Jeg
valgte i stedet den sikre fortsettelsen.
28...Dxd6 29.Txe6+ Dxe6 30.Dxe6+
Kd8 31.Dd6+ Ke8 32.De6+ Kd8
33.Dd6+ Ke8 34.Dxg6+ Kd7 35.Dg7+
Kc6 36.Dxh6+ Hvit står nå til klar
vinst, de sammenhengende fribøndene
bør avgjøre greit. Nå kommer imidler-

tid en svak fase. 36...Kb5 37.Dh7 Kb6
38.Dg6+ Ka5 39.h4 39.Dc2 fulgt av
g3 og Kg2 var naturlige konsolideringstrekk. Deretter kan fribøndene begynne å løpe. 39...Tad8 40.Dg7 Ka6
41.Dc3 b6 42.Dc4+ Ka5 43.a3?! Det

“

Hvis jeg skulle være i god
posisjon tre runder før slutt,
spiller jeg gjerne for seier.
(Berge Østenstad til
Lahlums forhåndsrapport)

naturligste er fortsatt g3 fulgt av Kg2
som bør vinne lett, men jeg så for meg
at jeg kunne bytte bort c5-bonden og
dermed frata svart støttepunktet på
d4 og samtidig gjøre svarts konge
enda mer utsatt. Det er for så vidt en
god plan, men det kreves eksakt beregning. 43...Td1+ 44.Kh2 Td4
45.b4+ Ka4 46.Da6+ Kb3 47.bxc5
Txh4+ 48.Kg1 bxc5 49.Db5+ Ka2

+ + r +
p + + +
+ + + +
+Qp + +
+ + + r
P + + +
k+ + PP+
+ + + K
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“

37.Tc6+

Jeg vinner foran Simen og
Gausel (Magnus Carlsen til
Lahlums forhåndsrapport)

50.Dxc5?? Her kunne jeg spilt 50.g3!
fulgt av Dxc5 og jeg har oppnådd det
jeg ville. Etter partitrekket mister jeg
ganske enkelt a-bonden, hvoretter vinsten blir vanskelig. 50...Tb8! 51.g3
Ta4! 52.Kg2 a5 53.Df5! Txa3 54.g4
a4 55.De4! Det er veldig viktig at Ta3
er bundet til a4. Samtidig er g-bonden
nå veldig sterk og vil raskt koste svart
et tårn. Spørsmålet er hvor langt abonden kommer i mellomtiden.
55...Tb1! 56.g5 Kb2 57.g6 Taa1
58.Dd4+! Kb3 59.g7 Tg1+ 60.Kf3
Tac1 61.Dd5+ Kb2 62.g8D Tc3+
63.Ke2 Tc2+ 64.Ke3 Tc3+ Etter partiet så vi på 64...Txg8 og konkluderte
med at det kanskje var remis. Det er
nok en bedre sjanse, men Fritz påviser
vinst også her. 65.Ke4 Txg8 66.Dxg8
a3 67.Kd4! Tb3 68.Dg7 a2 69.Kc4+
Ka3 70.Da7+ Kb2 71.Dd4+ Ka3
72.Dd2?! Det ser fint ut, men tårnet
sto egentlig dårlig på b3. 72.Dd6! Kb2
73.Dd2 Ka3 74.Dc1! Ka4 75.Dd1 vinner direkte. 72...Tb7 73.Dd6+ Kb2
74.Df6+ Kb1 75.Df5+ Kb2 76.De5+
Ka3

+ + + +
+r+ + +
+ + + +
+ + Q +
+K+ + +
k + + +
p+ + P +
+ + + +
77.Kd3! En fin avslutning etter en del
planløst spill. 77...Tb1 78.Kc2! Ka4
78...a1D 79.Da5# 79.Dd4+ Tb4
80.Da7+ 1-0

De andre
Noen av feltets menige soldater gjorde
også et godt inntrykk – som skjønnhetspremievinner Fyllingen (se bildet øverst).
Når Fyllingen er i form, vinner han tidsnøder som i diagramstillingen i neste
spalte:
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+ + + r
pQ+ +pp
pR+ k +
+ + rPp
+ q + +
P + n N
P + + P
+ + + K

Roy Fyllingen, Bergens.
Kjetil Stokke (2201), Fana
IM Roy Fyllingen (2367), Bergens

+ k + r
p + +pp
p + + p
+ +qrPl
+ pNR +
P + n N
P +Q+ P
+ R + K
32.Da6! Et godt forsøk i tidsnøden av
fjorårets juniormester. 32...Dd7
32...Da8! er et finurlig computertrekk

“

På en deltakerliste som
kom til å inkludere
stadig flere GMer,
var navnet til IM Frode
Elsness likevel det mest overraskende – og gledelige.
(Hans Olav Lahlum)

med poenget 33.Sxg5 Dg2!#.
33.Sxg5 hxg5 34.Txd4 Dxd4? Etter
34...Td5 er stillingen høyst uklar. Nå
er det forsert matt... 35.Tc8+? Her
sitter poengene løst. Etter denne sjakken er det tvilsomt om hvit kan overleve svarts mattangrep! Isteden burde
hvit ha mattet først med 35.Dc8+! Ke7
36.Tc7+ Kf6 37.Tc6+ Ke7 38.f6+!
gxf6 39.Tc7+ 35...Ke7 36.Db7+ Kf6

37...Te6 Det eneste trekket – så det
blir intet utropstegn. Men samtidig et
ganske tilfredsstillende trekk å utføre
med hengende klaff. 38.Se4+ Eller
38.fxe6 Sg4+ 39.Kg2 Txh2+ 40.Kf3
Tf2# 38...Kxf5 Ikke 38...Dxe4??
39.Txe6+ og 40.Dxe4. 39.Dxf7+ Tf6
40.Sd6+ Kg4 Nå er matten uunngåelig. 41.Dd7+ Kf3 42.Tc1 Sg4+
43.Kh1 Txh2# 0-1

Stormesterene Djurhuus og Gausel var
ujevne, og sluttresultatet med 5 poeng
hver var lite å rope hurra for. Men enkelte lyspunkter var det innimellom:
GM Rune Djurhuus (2531), ASKO
Jøran Jansson (2227), Asker

r+ + +k+
+ + +pp
+ Q + p
+ +Np +
PqlP+ P
+ + + P
+ + P +
+ + R K
33.Dc6! Djurhuus inviterer svart inn i
et vanskelig sluttspill med bonde under etter 33...Dxc6 34.Se7+ og
35.Sxc6. Dette var ikke i Janssons interesser som, tro mot sin natur, gamblet på følgende løperoffer:
33...Lxf2+!? 34.Kxf2 Ta2+ 35.Kf3!
35.Kg1 gir kun remis etter 35...Dd4+
36.Kh1 Dd2 37.De8+ Kh7 38.Sf6+
gxf6 39.Dxf7+ Kh8 40.Dxf6+ Kh7 og
hvit må ta evig sjakk. 35...Dd3+
36.Kg4 36.Se3 straffes med
36...Dd2! 36...h5+

Visepresident
i støtet
Den aktive, nyvalgte visepresidenten Helge A. Nordahl (29)
var over alt i NM-uka. Den
tidligere Bærumspilleren, som
nå er bosatt i Bergen, men spiller med
kameratgjengen i Osloklubben Black
Nights, markerte seg med aktivt snakketøy og stor energi på kongressen og som
det nye sentralstyrets mann på premieutdelingen. Innimellom alle de sjakkpolitiske ideene som denne gutten bobler
over av, rakk han også å spille oppsiktsvekkende god sjakk: –Dette er mitt beste
NM noensinne. For første gang gjorde
jeg en prestasjon over 2500, og kvaliteten
på partiene var OK hele veien, selv om
jeg var litt heldig med remisen mot Simen i siste runde. Jeg er overrasket over
å spille såpass bra med tanke på at jeg
har mindre spilletrening enn før – og
har glemt mye teori. I tillegg er jeg vel
dårligere på å regne varianter, men til
gjengjeld tør jeg prøve ut nye ting. Som
da jeg gamblet med en ”løs prep” mot
Dannevig.
Med dette resultatet tok Helge sitt
tredje og avgjørende IM-napp. Nå gjenstår kun en håndfull elo-poeng for å
komme opp til 2400-grensen, som kreves for IM-tittel. Neste sjanse blir kanskje på Gausdal i høst, men samtidig vil
timeplanen være fullbooket med
doktorgradsstudier i finans (Handelshøyskolen i Bergen) og sentralstyrearbeid på
fritiden. Ingen tviler på at Helge mener
alvor når han annonserer at han ønsker
å gjøre en jobb for norsk sjakk. Han har
lenge markert seg med aktive innspill
fra sidelinjen, og på sitt mest kreative
har han kommet opp med ideer som
innføringen av åpen gruppe i lag-NM.
Nordahl understreker at det nye styret i NSF er et meget godt team, med en
gjeng som kjenner hverandre godt fra
før (Bae, Nordahl, Valaker, Gvein). I tillegg var det viktig å få med Tom Richard
Evensen fra Trondheim, som gjorde en
så god jobb med årets lag-NM. Helges to
hovedmål for eget arbeid er å synliggjøre
forbundet: –NSF må tore å ta stand-

punkt i ulike saker.
Og dernest brenner han for
turneringstilbudet som han vil gi en
grundig gjennomgang.
Visepresidenten ber NSb også få fram
at NM i Molde var et kjempefint arrangement, et av de beste noensinne – i hvert
fall føles det slik når man selv gjør en
god turnering.

Nordahl kommenterer
Sverre Heim (2351), OSS
Helge A. Nordahl (2368), Black Nights
Siciliansk, Najdorf
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 Dette trekket er
omtrent ikke nevnt i teoribøker fra den
gang jeg visste noe om Najdorf. Poenget er å gi komme inn i varianten 6.Le3,
men unngå 6...Sg4 7.Lg5 h6 8.Lh4
g5 9.Lg3 som utrolig nok har vært
vanskelig å gjendrive 6...e5 7.Sb3 Le6
8.Le3 Le7 9.Dd2 0
0--0 10.0
10.0--0-0 a5 Ikke
noen veldig imponerende variant, men
det er litt moro å flytte a-bonden en
gang til. Svakhetene i b-linjen skal kompenseres ved å plage b3-springeren
og prøve å (gjen)erobre kontrollen over
b5 etterhvert. 10...b5 er mer standard
11.De1 Nytt for meg og neppe så veldig sterkt. I denne varianten hører dronningen hjemme på f2 hvor den peker
mot b6. 11...Dc8 Ser litt rart ut, men
dette er nok bedre enn 11...a4 12.Sc5
a3 13.b3 Sc6 14.Sxe6 fxe6 15.Lc4
Dc8, og hvit kan banke løs på svakhetene etter tur; Kanskje det beste var
11...Sa6!? 12.Lxa6 Txa6 13.Sc5 Tc6
14.Sxe6 fxe6 med spill i c-linjen og/
eller i sentrum med d5; 11...Sbd7 var
selvfølgelig også mulig, men springeren skal helst til et felt der den kan
støtte b5. 12.Lb5 Sa6 Etterhvert blir
jeg nå nødt til å gi en kvalitet, men jeg
har fortsatt ikke tro på 12...Sbd7.
13.Sa4 Det grådigste alternativet.
Men jeg forstår at 13.Kb1 Sc7 14.Df2
Sxb5 15.Sxb5 a4 16.Sc1 d5 var lite

fristende. 13...Sb4 14.Df2
Sxa2+ 15.Kb1 Sb4 16.Sb6
Dc7 Jeg kan spise en ekstra
bonde med 16...Dxc2+?
17.Dxc2 Sxc2 18.Kxc2 Tac8+
19.Sxc8 Txc8+ 20.Kd3 Lxb3
21.Tc1, men kontroll over clinjen gir hvit fordel. 17.Sxa8
Txa8 18.Lb6 Dc8 19.La4 Hvis ikke
kommer a-bonden flygende over banen
19...Sd7 Jeg liker ikke å gi bort løperparet etter 19...Lxb3 20.cxb3 d5
21.De2 De6 22.Lf2 d4. 20.c3 Sxb6
21.Dxb6 Sa6 Etter at jeg droppet d5 i
første omgang, får vi nå en del manøvrering der jeg påstår at jeg har litt uklar
kompensasjon for kvaliteten i form av
løperpar, ekstra bonde og litt potensiell moro mot hvits konge 22.Sd2 Sc5
23.Lb5 Sd7 24.De3 a4 25.c4 Nødvendig for å stoppe 25...a3 25...Sc5
26.Da3 f5 Jeg hadde litt dårlig følelse
for dette og neste trekk, som å spille
på gal banehalvdel. Men jeg fikk aldri
noe tactics basert på 26...d5 til å fungere. Og noe måtte jeg jo gjøre...
27.The1 f4?! Å beholde spenningen i
sentrum var nok bedre, for eksempel
27...Dc7. 28.Ka2?! Her står ikke kongen særlig godt - utsatt for tårn og
løper. 28...Dc7 29.Dc3 Db6 30.Kb1
Ta5 31.g3 Lf6 32.gxf4? Hvit bør heller fortsette manøvreringen med
32.Tg1 Kh8 33.Da3 og omtrent lik
stilling. I stedet satser han alt på å gi
kvaliteten tilbake med kaotisk stilling.
Heldigvis (for meg) er det hvits konge
som er mest utsatt. 32...exf4 33.e5
Lxe5 34.Txe5 dxe5 35.Dxe5 Ta8
36.Dxf4

r+ + +k+
+p+ + pp
q +l+ +
+Ln + +
p+P+ Q +
+ + +P+
P N + P
+K+R+ +
36...a3! Nå vinner svart forsert
37.bxa3 Sd3 38.Dg5 Eller 38.Dh4
Da5 38...Dd4 Dette avgjørende trekket hadde han oversett. 39.Kc2 Txa3
39...Sb4+ gir matt i 4, ifølge Fritz.
40.Tb1 Ta2+ 41.Kd1 Sf4 0-1
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+ + + +
+ + +
+Q+ + +
+ +
+
+ +
+ + +
+ + + +
+ +
+
37.Kxh5? Dette trekket gir svart gode
remissjanser, og Rune ville helst spille
37.Kh3, men oppdaget den fine manøveren 44.Dc1! først i etteranalysene:
37.Kh3 Dd2 38.Dc8+ Kh7 39.Df5+
Kg8 (Ikke 39...Kh6 40.Dg5+, eller
39...Kh8 Dxh5+. ) 40.Se7+! Kf8
(40...Kh8 blir matt etter 41.Dc8+ Kh7
42.Dg8+ Kh6 43.Dh8#. ) 41.Sg6+
Kg8 42.Dc8+! Kh7 43.Sf8+. Rune regnet seg fram til denne stillingen, men
trodde angrepet gikk i stå etter svarts
neste trekk: 43...Kh6 (43...Kg8
44.Se6+ Kh7 45.Sg5+ Kg6 46.Df5+
Kh6 47.Sxf7#). Hvit har imidlertid en
nydelig ressurs som er ekstremt vanskelig å oppdage «på avstand»: 44.Dc1!
37...Dxg3 37...Df3+ 38.g4 gir svart
ingenting. 38.De8+ Kh7 39.Sf6+!
Svarts trusler levner ikke hvit mye valg.
39...gxf6 40.Dxf7+ Dg7 41.Dxg7+
Kxg7

+ + + +
+ + + k
+ + p +
+ + p +K
P +P+ P
+ + + +
r+ + + +
+ + R +
Dermed ble det likevel et sluttspill med
bonde under for Jøran. I slike stillinger
er Rune i sitt ess, men stillingen viser
seg å være svært nær remisgrensen.
42.Tb1 Ta6 43.b5 Tb6 44.Kg4 Kg6
45.h5+ Kg7 46.Kf5 Kh7 47.Tc1! Hvit
kommer ikke videre uten å gi avkall
på sitt trumfkort, b-bonden. 47...Kh6!
Svart er grådig og vil også ha med seg
h-bonden. 48.Tc7 Txb5 49.Kxf6 Kxh5
50.Tg7 Kh6 51.Te7 Ta5 52.Txe5
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+ + + +
+ + + +
+ + K k
r + R +
+ +P+ +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
Det var ikke med lett hjerte Rune gikk
inn i denne stillingen som han visste
var remis. Svarts problem er at mange
veier fører til remis og da blir spillet
fort litt planløst når man ikke har sluttspilldatabasene i hodet. 52...Ta1
53.Kf7 Ta7+ 54.Te7 Ta1 55.e5 Tf1+
56.Ke6 Kg6 56...Ta1 er kanskje mer
naturlig, for nå tar hvit a-linja: 56...Ta1
57.Tb7 Kg6 58.Ke7 Kf5 59.e6 Kg6
60.Ke8 Kf6 61.e7 Ta8+ 62.Kd7 Kf7
er en enkel remisstilling. 57.Ta7
57...Tb1? Den avgjørende feilen ifølge
tablebasene. Svart kunne her holde
remis på to måter: A) 57...Te1! 58.Kd6
Kf5! 59.Ta5 Tb1 60.e6+ Kf6 61.Ta6
Td1+ 62.Kc7 Ke7 med remis; B)
57...Tf8! 58.Kd6 Te8! 59.e6 Kf6
60.Tf7+ (60.e7 Kf7) 60...Kg6 61.Tf1
Ta8! Det eneste. 62.e7 (62.Te1 Ta6+
63.Kc7 Ta7+ 64.Kb6 Ta8!) 62...Ta6+
63.Kd5 Ta5+ 64.Kd4 Ta4+ Svart holder her remis gjennom sidesjakker.
( 64...Ta8? taper derimot etter
65.Tf8.) Hvis den hvite kongen nærmer seg tårnet, kan svart svitsje over
i e-linja: 65.Kc5 Ta5+ 66.Kb6 Te5.

+ + + +
R + + +
+ +K+k+
+ + P +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+r+ + +
58.Ke7! Rune er snar til å utnytte
Jørans feil og finner det eneste trekket som vinner. Med det svarte tårnet
i b-linja er ikke sidesjakkene like effektive som i forrige variant. 58...Th1 Nå
taper alt, for eksempel: 58...Tb2 59.e6
Tb1 60.Kd7 Tb8 61.Ta3 Tb7+ 62.Kc6
Tb8 63.Kc7 Tb2 64.Te3 Tc2+ 65.Kd7
Td2+ 66.Ke8 59.Ta6+ Kf5 60.e6 Th7+
60...Tb1 61.Kf7 Th1 62.Ta5+ Kf4
63.e7 og hvit vinner. 61.Kd8 Rune finner hele veien den mest økonomiske
vinstføringen. Etter partiet demonstrerte Rune hvordan sluttspillet
kunne holdes til remis, mens Jøran
følte seg lettere svimmel. 1-0

Det var satt opp tre likeverdige
skjønnhetspremier i eliteklassen:
Magnus Carlsen for partiet mot
Øystein Dannevig (runde 1-3)
Berge Østenstad for partiet mot
Simen Agdestein (runde 4-6)
Roy Fyllingen for partiet mot
Atle Grønn (runde 7-9)

NM i lyn – Magnus, selvfølgelig
Magnus Carlsen ble Norgesmester i
lynsjakk etter syv strake seire i finalegruppen. La oss også legge til at Magnus vant fotballturneringen (for Porsgrunn) og laglyn med tidshandicap
(sammen med Kjetil Stokke og Jon
Ludvig Hammer)...
Mesterklassen:
1. GM Magnus Carlsen, NTG 7/7
2. IM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 5
3. GM Leif E. Johannessen, OSS 4

Klassevinnere lynsjakk
Senior: Ragnar Hoen, OSS
Senior
Junior: Magne Sagafos, Porsgrunn
Kadett: Ørnulf Stubberud, OSS
Lilleputt: Lasse Ø. Løvik, Stavanger
Miniputt: Anders Hobber, Porsgrunn
Klasse 1: Håkon Bentsen, Molde
Klasse 2: Svein E. Lurdalen, NTG
Klasse 3: Svein H. Endresen, Mo
Klasse 4: Martin I. Standal, Ørsta
Klasse 5: Yngve Rasdal, Masfjorden

MINE BESTE TREKK...
Mannen bak årets come-back i norsk sjakk, IM Frode Elsness (31)
(31), viser oss hva han
står for, og hva norsk sjakk har i vente.
Nr.Nr.
1: Hvit
trekker
1: Svart
trekker

r+l+r+k+
p +p+p+p
p R +nL
+ p + +Q
+ + + +
+ + PN+
Pq + PPP
+ + +RK
Nr. 4: Hvit trekker
Nr. 2: Svart trekker

rnl+k+ r
+ + + p
pq + + +
lp+PppL
+ +N+ +
+Q+ +LPp
PP +PP P
R + +K+R
1) Frode – Czeslaw Prokopowicz,
Norge-Litauen, Oslo, 1992, 25.Dg5!
Planen er h2-h4-h5, eller som i partiet... 25...La6 26.Sd4! f6 27.Dd5+
Kh8 28.Df7 Te7 29.Lg7# 1-0
2) Frode – GM Nigel Davies, Oslo
Open, 1994, 18.Lxc5! dxc5
19.Sfxe4! Frodes første stormesterskalp kuttes med stil. 19...fxe4
20.Sxe4 Dxb2 20...De7 21.d6 De6
22.Lxf7+ og 23.Sg5+ følger uansett
hvordan svart slår igjen på f7.
21.Sf6+ Kd8 22.Dxb2 Txh5 23.dxc6
1-0
3) Pål Røyset – Frode, NM Namsos,
1995, 41...Lxb3! Enkelt og greit.
Fritz er først litt skeptisk, men mennesket vet hvordan tårnet sliter mot
to sammenhengende fribønder.
42.Txb3 Eller: 42.Lh4 Tb8! 43.Txb3
a4 44.Tb1 a3 45.Lf6 b3 46.Lb2
axb2 47.Txb2 Se3 48.Sf5 Sc4
49.Tb1 b2 42...a4 43.Tb2 Tc8 Bøndene spaserer rolig videre. 0-1

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

r+l+k+ r
pp+ +nl
+pp q +
+ nP+p+L
+P+pP +
+ N L Pp
PP +QN P
R + +R+K
Nr. 5: Hvit trekker
Nr. 1: Svart trekker

r+ + rk+
+pqn+ pp
+p+lp +
p Q + +
P+ RN+ +
+ + + P
P +PPLP
+ +R+ K

4) Frode – Eirik Gullaksen, NM Alta,
1996, 16.d6! Åpner diagonaler mot
svarts konge. 16...fxe4 17.Lh5+! Kd7
Alternativet er like dystert: 17...Txh5
18.Dg8+ Kd7 19.Df7+ Kc6 (19...Kxd6
20.Td1+ Kc6 21.Tc1+) 20.Tc1+ Kxd6
21.Le7+ Kd7 22.Lf8+ Kd8 23.De7#
18.Df7+ Kc6 19.Tc1+ Dc5 20.Txc5+
Kxc5 21.Le3+ Kxd6 22.Dg6+ Kd5
23.f3 1-0
5) Frode – IM Luke McShane, Rilton
Cup, 1998, 23.Dd6! Et kraftfullt, enkelt trekk som vinner materiell. Resten er teknikk for Frode som ikke frykter verken vidunderbarn som McShane
eller aldrende verdensstjerner. Tidligere verdensmester og en av verdens
fremste sluttspillteknikere, Vassilij
Smyslov, måtte gi tapt i et seigt tårnsluttspill mot Frode i samme turnering.
23...Dxd6 24.Txd6 Lb3 25.T1d3! Sikrer hvit et aktivt tårn på 7.raden.
25...Lc4 26.Txd7 Lxd3 27.exd3 Frode
forutser partiforløpet. Når b7-c6-kjeden
rakner, blir hvit sittende igjen med en

Løsninger står nederst på siden.
Nr. 3: Svart trekker

+ r k +
+ + +p+
+ p + N
p +l+ +
p + PP+
+P+R+ +P
+n+ L +
+ + + K
Nr. 6: Hvit trekker
Nr. 1: Svart trekker

rn q rk+
p + +pl
+ + n +
+NplN +
pp+ +LP
+ + + L
PP + +P+
R +Q+RK

fribonde i d-linja. 27...Tab8 28.Sd6
b5 29.Lxc6 bxa4 30.Sc4 Tb4
31.Ld5+ Kh8 32.Ta7 og hvit vant 10
6) Frode – IM Luis Valenzuela, OL
Istanbul, 2000, 18.Txf6!! Et intuitivt offer. 18...Lxf6 19.Lf5 Te8
20.Sg4! 20.Dg4+ gir også kompensasjon, men 20.Sg4 er mer effektivt. 20...Lg7 Frodes kvalitetsoffer er
utenfor Fritz’ rekkevidde, men med
litt samarbeid kommer menneske og
maskin fram til følgende: 20...Lxb2
21.Sh6+ Kg7 (21...Kf8 22.Ld6+ Kg7
23.Dxd5 Df6 24.Sg4) 22.Dg4+ Kh8
23.Dh5 Kg7 24.Td1 Sc6 25.Ld7
Dxd7 (25...Se7 26.Lxe8 Dxe8
27.Sc7) 26.Txd5 Db7 27.Tg5+ Kf6
28.Df3+ Ke6 29.Dd5+ Ke7 30.Dd6#
21.Sc7! Lc6 22.Sxe8 Dxe8 23.Dd6!
Holder svart nede. 23...Df8 24.Sf6+
Kh8 24...Lxf6 25.Dxf6 Dg7 26.Dd8+
Df8 27.Td1 vinner materiell. 25.Dd1!
En elegant avslutning på Frodes beste
angrepsparti. 1-0

15

Junior:
Fra patt til NM-gull
Carl Fredrik Ekeberg gjorde et modig valg
da han stilte til start i årets juniorklasse
med sin uvanlig høye rating og klare
favorittstempel. Alternativet var å stille i
mesterklassen, men for historiebøkene
er det NM-titler som gjelder, og dette var
Carl Fredriks siste sjanse da han passerte 20 år i august. Plassen i eliteklassen mistet han med minst mulig margin til elitejunior-kollega Espen Lie da
han gikk i Leif Øgaards pattfelle i lagNM-finalen i mai (se NSb nr. 3). I ettertid fikk historien en lykkelig utgang for
Askergutten, men alle som fulgte turneringen (inkludert far Øivind i klasse 3),
skjønte at det kan være tungt å spille når
man har alt å tape.
Og motstanden var slett ikke ufarlig,
men Carl Fredrik imponerte med sikkert
spill, og poengene trillet inn. Mye ble
avgjort i syvende runde i møtet med
klassens nest sterkeste spiller på papiret,
NTG-eleven Øystein B. Fossum. Øystein
lå ett poeng bak og måtte vinne:
Øystein B. Fossum (2189), NTG
Carl Fredrik Ekeberg (2284), Asker
Lukket Siciliansk
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.f4 e6 6.Sf3 d6 7.0-0 Sge7 Et
tidlig remistilbud – just in case... 8.d3
0-0 9.Le3 Sd4 10.Se1 Tb8 11.Dd2
b5 12.Sd1 b4 13.c3 bxc3 14.bxc3
Sdc6 15.Sf3 Da5 16.g4 f5! Svart gjør
alt riktig i dette partiet. f5 er den klassiske resepten i disse stillingene. Hvit
har spilt naturlig, men står likevel dårlig i denne pseudo-aktive varianten.

Nummer to Odin Blikra Vea og vinneren Carl Fredrik Ekeberg.
Foto: Bjørn B. Johansen

17.gxf5 exf5 18.Df2?! Dette taper materiell etter svarts svar:

rl+ rk+
p + n lp
+np +p+
q p +p+
+ +PP +
+ PPLN+
P+ + QLP
R +N+RK
18...La6! Dette er mye bedre enn å
slå på c3 da hvit kan bytte springeren
mot løperen og deretter spille for NMtittelen med Tac1 og et eventuelt e5brudd. 19.e5 dxe5 20.fxe5 Lxd3
21.Te1 Le4 22.Lxc5 Tfe8 23.Ld6
Tbd8 24.Txe4 fxe4 25.Sg5 Her tilbød
hvit remis, men Ekeberg er ikke redd
for spøkelser og ror partiet greit i land.
25...Sf5 26.Lxe4 Sxe5 27.Lb4 Db6
28.Lc5 Df6 29.Dg2 Sh4! 30.Dg3
Dxg5! 31.Dxg5 Shf3+ 0-1

Junior
1. Carl Fredrik Ekeberg, Asker
2284 +16 +26 +09 =02 +08 +07 +03 +04 =05 8
2. Odin Blikra Vea, NTG
1966 +18 +11 +10 =01 +04 -03 +08 +06 +07 7½
3. Øystein Bøyum Fossum, NTG
2189 +20 -04 =06 +09 +15 +02 -01 +10 +11 6½
4. Emil D. Agdestein, NTG
1950 +07 +03 =12 +13 -02 +14 =05 -01 +10 6
5. Håkon Haugsrud, Fr. Stad 5½, 6. Inge S. Skrondal, Akademisk 5½, 7. Martin Valla,
OSS 5, 8. Marte Egeland, Sandnes 5, 9. Daniel Kovachev, OSS 5, 10. Frode Ryan Lund,
NTG 4½, 11. Ståle Sending, OSS 4½, 12. Askild Bryn, NTG 4½, 13. Thomas Børstad,
OSS 4, 14. Håkon Astrup, OSS 4, 15. Brede A. Kvisvik, Kr. Sund 4, 16. Kristian Aandal,
Porsgrunn 4, 17. Anders Wågø, Hamar 4, 18. Johnny Schmidt, Sørum 4, 19. Kristian R.
Johansen, Nordnes 4, 20. Kenneth Einarsen, Tønsberg 3½, 21. Ellisiv Reppen, NTG
3½, 22. Magnus Danielsen, NTG 3½, 23. Rannveig Blikra Vea, Stavanger 3½, 24. J.
Paul Schmidt, Sørum 3, 25. Sverre Juul Hansen, Sørum 2½, 26. Rune Valle, Hammerfest 2
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Med denne seieren kunne Carl Fredrik
sikre NM-tittelen med en rask remis i
siste runde. Med 8 poeng var jobben gjort.
Carl Fredrik har fra før av 3 NMtitler for Asker, kadett-NM fra 1999 og

“

Carl Fredrik Ekeberg er
trolig den sterkeste spiller
som noensinne er nektet
adgang til eliteklassen.
(Hans Olav Lahlum)

seier i ungdoms-NM (klasse E) i 1994.
Det blir forhåpentligvis tid til mye sjakk
når han nå tar fatt på jusstudiene – og
følger opp en solid tradisjon blant lovende norske sjakkspillere.

Uberegnelig sølvvinner
2. plassen gikk til en av de mest originale spillerne i norsk sjakk. Odin Blikra
Vea (fylte 20 i august), fra en sjakkfamilie
i Stavanger, gjorde store framganger som
NTG-elev, men spiller fremdeles ikke
særlig ”skolert”. Simen har isteden latt
eleven få utfolde en grenseløs fantasi.
Etter at han sluttet på NTG, har han
beholdt sjakkgløden, med ønske om å
reise rundt som sjakknomade på heltid
etter endt militærtjeneste. Det følgende
partiet er noe av det råeste denne redaktøren har sett på lenge. Muligens er alt
bare tull, men det blir for komplisert for
NSb når selv dataprogrammene må
melde pass:

Johnny Schmidt (1680), Sørum
Odin Blikra Vea (1966), NTG
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.c4 e6 4.dxe6
Lxe6 5.Sf3 De7 6.Le2 Lxc4 7.Da4+
b5 8.Dd1 Sc6 9.b3 Ld3 10.Kf1 0-0-0
11.Lxd3 Txd3 12.De2 Dd7 13.Sc3
Lc5 14.Se1 Td6 15.Dxb5

+k+ + r
p pq+ppp
+nr n +
+Ql + +
+ + + +
+PN + +
P+ P PPP
R L NK+R
15...Lxf2!! Etter en merkverdig åpning,
som vi avstår fra å kommentere, skjer
dette. Det kan da ikke være holdbart,

tenker leseren, men hvor gjør hvit feil i
fortsettelsen? 16.Kxf2 Sg4+ 17.Kf1
Ikke 17.Kg1 Te6! 18.Sf3 Te1+!
19.Sxe1 Dd4+ 20.Kf1 Df2# 17...Tf6+

“

Odin elsker å ta brikker som
IKKE står i slag!
(Daniel Hersvik i NM-bulletinen)

18.Sf3 Dd4! 19.De2 Kd8! Dette er jo
helt sykt. 20.Ke1! Utrolig at hvit klarer å holde følge. 20...Dd7! 21.Sd1
Te8 22.Se3 Sb4! Hvit er fremdeles
offiser over, men svart later som ingenting. 23.Dc4! Igjen det beste. Har
de lov til å bruke Fritz i juniorklassen?
23...Sd3+ 24.Kf1 Sge5! Uten at hvit
har gjort noen ”feil” er det nå plutselig
fordel til svart ifølge tall-knuseren.
25.Dd5 Dxd5 26.Sxd5 Sxf3 27.gxf3
Te1+ 28.Kg2 Tg6+ 29.Kh3 Txh1
30.Lb2 Sf2+ 0-1

Fortjent overskudd
NM-komiteen la alt til rette for et trivelig opphold. Sekretariatet fungerte, på
bildet nedenfor representert ved Svein
Ose (til venstre) og Ola Mogstad (til
høyre). Mogstad la også ned mye viktig
forarbeid sammen med sjakklubbens
mangeårige formann, Harald Isachsen.
Isachsen skaffet for øvrig den viktige
hovedsponsoren med det velklingende
navnet «Chess».

Leder av NM-komiteen, Håkon Bentsen.
på rundt 50 000 kr., til tross for at
arrangøren manglet en skikkelig NMkantine.

NM-komiteens leder, Håkon Bentsen, regner i etterkant med et overskudd

Bak på bildet fra sekretariatet ser vi
Håkons bror, Øyvind Bentsen, som stod
for internettdekningen underveis. Med
en uvanlig sterk eliteklasse ble det meldt
om enorm pågang på hjemmesiden,
og arrangøren kunne by på hele seks
partier overført live i hver runde.

Sylvia Johnsen i samtale med Hugo
Parr under NM-uka.

NSFs hederstegn
i gull til Hugo Parr
Vår ferske eks-president, Hugo Parr
(57), fikk tildelt NSFs hederstegn i gull
av visepresident Helge A. Nordahl under premieutdelingen i Molde. Det er
ingen automatikk i denne tildelingen,
og den må sees på som en fin gest fra
det nye sentralstyret som, i likhet med
resten av norsk sjakk, verdsetter den
innsatsen Hugo har lagt ned gjennom presidentvervet.
Hugo spilte mye sjakk i gymnastiden, blant annet sammen med Arne
Zwaig på Oslo Katedralskole. Deretter
ble det doktorgrad i fysikk og arbeidslivet. Karrieren førte ham etter hvert
til USA. Gjennom sønnen Erik Parr
ble sjakkinteressen på ny vekket på
slutten av 1980-tallet, da Erik var blant
Norges mest lovende juniorer. Siden
har Erik vært mesterspiller – og Hugo
trofast deltaker i klasse 2, så også i år.
Begge representerer Nittedal sjakklubb.
Blant Hugos viktigste bidrag som
president er satsingen på sponsing
(spesielt av OL-laget) og kvinnesjakk.
Hugo markerte seg med to kvinner i
sentralstyret, visepresident Ellen
Hagesæther og Sylvia Johnsen. Sylvia
kjempet hardt for Hugo på kongressen, og de har tydelig funnet tonen
også på bildet ovenfor.
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Kadett A:
Sterk duo dominerte
–Jeg ville ha med denne tittelen før jeg
spiller juniorklassen, forteller Ørnulf
Stubberud (15) etter at seieren er klar.
Tidligere har han vunnet miniputt og to
ganger NM for ungdom, og var nå klar
ratingfavoritt i kadettklassen. Ørnulf
innfridde i høyeste grad med 8½ poeng,
men fikk likevel kamp til det siste av
Nordnorges stigende stjerne, Espen Forså.
Espen måtte nøye seg med 2. plassen selv
med hele 8 poeng. Willy Kristiansen klarte
dermed å påvirke kampen om førsteplassen gjennom å frarøve Espen et halvpoeng – for øvrig var Ørnulf og Espen
helt suverene. Espen trenes av den ferske
mester fra ”nordnorsken”, Trond Romsdal, og får tydelig god oppbacking i
Tromsø. Espen, som ble 14 under landsturneringen, har 2 år igjen i kadettklassen og kan bli vanskelig å stoppe i
framtida.
Remispartiet mellom nummer 1 og
2 fra 4. runde viser modent posisjonsspill og stor sjakkforståelse av begge spillerne:

Stubberud kommenterer
Ørnulf Stubberud (1951), OSS
Espen Forså (1718), Tromsø
Engelsk
1.c4 f5 2.Sc3 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7
5.e3 0–0 6.Sge2 e5 7.d4 d6 8.0–0
h6 9.b4 Jeg syntes det var unødvendig å forberede dette trekket med
9.Tb1. Hvis svart nå spiller 9...a5, kan
jeg slå bonden og angripe b7 med
11.Db3. 9...g5 10.Lb2 Sbd7?! Mer

Foto: Bjørn Berg Johansen

Nr 1, 2 og 3: Stubberud, Forså og Thomassen i aksjon ved brettet – og under
premieutdelingen.
naturlig var 10...Sc6 med planer som
Se7-g6 og f4. 11.Db3 Sh5 12.c5+ Kh8
13.cxd6 cxd6 14.dxe5 dxe5 med
remistilbud. 15.Sd5

r+lq r k
pp+n+ l
+ + + p
+ +Npppn
P + + +
+Q+ P P
PL +NPLP
R + +RK
På dette tidspunktet var jeg veldig fornøyd med stillingen. Alle brikkene unntatt tårnene (som jeg var på vei til å
plassere i c- og d-linjen,) var utviklet.
Svart på sin side hang etter med utviklingen, satt med en «offside-springer»
på h5 og slet med å gjennomføre ...f4
grunnet et potensielt løperbytte på g7,
noe som gjorde det mulig for hvit å
spille f4 selv. Derfor så jeg mine vinstsjanser som formidable. 15...Sb6 Jeg
hadde totalt oversett dette enkle trekket. 16.Tfd1 går ikke på grunn av
16...Le6. For eksempel 17.Sxb6 Lxb3
18.Txd8 Taxd8 19.axb3 axb6 og svart
står kvalitet over. 17.Dd3 går heller
ikke på grunn av 17...e4 og det henger på d5. 16.Sxb6 Dxb6 Svart har
forbedret sin stilling betraktelig.

Kadett A
1. Ørnulf Stubberud, OSS
1951 +10 +16 +12 =02 +05 +03 +04 +07 +09 8½
2. Espen Forså, Tromsø
1718 +19 +06 +03 =01 +12 =04 +09 +13 +10 8
3. Joachim Thomassen, Mo SK
1462 +17 +11 -02 +15 =09 -01 +05 +12 =04 6
4. Willy Kristiansen, Sandnes 5, 5. Mats Bergvoll, Tromsø 5, 6. Sigmund Reppen,
Kongsv. 5, 7. Johannes L. Kvisla, SK Av 1911 5, 8. Daniel N. Nyberg, Våler 5, 9. Brede
Hagen, Asker 4½, 10. Tone Namtvedt, OSS 4½, 11. Anders G. Hagen, Våler 4½, 12.
Ingar Edvardsen, Drammen 4, 13. Aina Marie Svendsen, Stavanger 4, 14. Martin T
Johannessen, Kragerø 4, 15. Ellen Øen Carlsen, NTG 3½, 16. Jørgen Flo, Nordstrand
3½, 17. Bendik Svendsen, Kragerø 3, 18. Håvard Vederhus, SK Av 1911 3, 19. Lasse
Engebretsen, Nordstrand 2, 20. Nicholas Carding, Kragerø 2
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17.Sc3?! Bedre var nok 17.Ld5 med
trusselen 18.Lf7 Sf6 19.Lxe5.
17...Le6 18.Ld5 Lxd5 19.Sxd5 De6?
Dette fører til et (med riktig spill) vunnet sluttspill for hvit. Bedre var nok
19...Dg6. 20.Sc7 Dxb3 21.axb3 Tac8
22.Se6 Tfe8 23.Sxg7 Sxg7 24.Txa7
Te7 25.Ta5! Jeg legger press på den
svake e5-bonden. 25...Tce8 26.Td1
f4! Svarts beste forsøk. 26...Kg8?
27.Tdd5 e4 28.Lxg7 Kxg7 29.Txf5 og
hvit vinner. 27.Tdd5? Her røk vinsten.
Etter partiet kom vi fram til at 27.gxf4
gxf4 28.exf4 exf4 29.Tf5! vinner for
hvit i med at svart mister enda en
bonde. Trekk som 29...Te4?? strander på 30.Tf7 Tg8 31.Tdd7 og “”gampen’’ på g7 faller. 27...fxe3 28.fxe3
e4 29.Te5 Kg8 30.Txe7 Txe7
31.Lxg7 31.Te5 Txe5 32.Lxe5 Sf5
33.Kf2 g4 resulterer til et temmelig
dødt sluttspill. 31...Kxg7 32.Kf2 Kf6
33.Ke2 Te5 34.Kd2 b5 35.Ta1 Td5+
36.Ke2 Td3 37.Tf1+ Kg6 38.Tb1 Kg7
½-½

Etter at Espen ble liggende et halvt poeng
bak i 6. runde, følte Ørnulf seg ganske
sikker på seieren og var aldri truet. Ørnulf er et produkt av OSS-miljøet, men
har også hentet impulser andre steder.
Han begynte med sjakk allerede som 5åring i barnehagen, og kom inn i OSS
som 10-11-åring. Selv om han føler seg
komfortabel i åpningspillet, regner han
likevel sluttspillet som sin største styrke.
Sluttspill lærte han i en videosjappe på
Tåsen i Oslo, der en polsk gjestearbeider
med 2300-spillestyrke arbeidet et par år.
Ørnulf var flere ganger innom butikken
for å bli innviet i sluttspillets hemmeligheter av den mystiske polakken. I tillegg
har han også lært mye av Sverre Johnsen
og Kristian Trygstad. Og nå venter Simen Agdestein og NTG til høsten.

Sterke putter

Kadett B
1. Espen Haugstad, Sandnes
929 +13 +09 +15 +02 =03 +04 +08 +05 +07 8½
2. Kenneth Hamre, Sarpsborg
1171 +06 =04 +07 -01 +05 -03 +10 +09 +08 6½
3. Magnus K. Tande, Masfjorden 1052 +16 =07 +04 +06 =01 +02 -05 =08 +12 6½
4. Jonatan M Andersen, Moss 5, 5. Håkon Øksnevad, Nittedal 5, 6. Morten A. Svendsen, Stavanger 5, 7. Bror Johannes Larsen, Stavanger 4½, 8. Dennis Nygaard,
Porsgrunn 4½, 9. Anders Preben Bay, Asker 4½, 10. Patrick Elphinstone, Nittedal 4½,
11. Petter T. Bossum, Fr. stad 4½, 12. Stian Valle, Hammerfest 4, 13. Ruben Floer,
Asker 3½, 14. Tone Aarthun, Sandnes 2½, 15. Magnus Hestsveen, Follo 2, 16. Stian
Kosberg, Molde 1

Kadett B:
Treningsvillig talent
–Dette er min første landsturnering, så
jeg er jo fornøyd med 8½ poeng, sier
Espen Haugstad (14) beskjedent etter å
ha knust all motstand i Kadett B. Han
forteller at han nettopp har fått rating,
men har spilt i et par år. Han kommer
fra Bryne, men spiller i voksensjakklubb
i Sandnes – og gleder seg naturlig nok
til neste års NM i hjemtraktene. Hvis
han holder treningsiveren ved like, blir
det spennende å følge Espen, som røper
at han trener opptil 15 timer i uka med
sjakkspilling og lesing av sjakkbøker.
–Jeg kan litt Najdorf, hvis det kommer så langt, og av og til spiller jeg dragen. Ellers satser jeg på kongegambit
med hvit, forteller Espen.

NSFs bragdpremier for 2003 gikk til
Magnus Carlsen (IM-tittel oppnådd
i Politiken cup) og Ellen Hagesæther
(nordisk mester) etter avstemming
blant sjakkfolket i Molde.

Her er to ferske Norgesmestere fra en
lovende1993-årgang. Frode O. Urkedal fra SK 1911 (første bilde) valgte å
spille en klasse høyere – i lilleputt –
og gikk freidig nok hen og vant hele
klassen. Etter tap i siste runde måtte
han riktignok stole på sin gode

Diagramstillingen nedenfor fra siste
runde viser et godt øye for taktiske vendinger:
Bror Joh. Larsen (664), Stavanger
Espen Haugstad (929), Sandnes

+ r + +
+ + +pk
+ +q+pp
+ pnN +
p + +P+
+ + + +P
PP Q P +
+K+R+ +
29.De1 I et ganske jevnt parti har svart
etter hvert fått et lite overtak og truet
i diagramstillingen 29...Sc3+ med
dronningvinst. Hvit kom seg derfor ut
av d-linja med dronningen og tilbød samtidig remis. Espen fikk imidlertid en
lumsk idé og spilte videre: 29...Ta8!?
30.Sf3? Bror Johannes er uoppmerksom. Stillingen var uansett ikke enkel, men det fantes en fantastisk
forsvarsressurs: 30.Sd7!! Sc3+
(30...Dxd7 31.De5+ gir likt spill.)
31.bxc3 Dxa2+ 32.Kc1 b3 33.De5+
Kg8 34.Sf6+ (poenget!) 34...Kf8
35.Sd7+ med evig sjakk. 30...Sc3+!
En fin kombinasjon. 31.bxc3 Dxa2+
32.Kc1 b3! Det mest presise da kongen holdes forsvarsløs nede på førsteraden. 33.De5+ Kh7 34.c4 Svart truet
også 34...b2+ og 35...b1D+.
34...Dc2# 0-1

Partier, resultatlister og mye mer
og
stoff om lilleputtminiputtklassene finner du i neste
nummer av Førsteraden.

monradkvalitet, da hele seks spillere
endte på 6½: Jonatan E. Time
(Hauge), Lasse Østebø Løvik (Stavanger), Line Jin Jørgensen (Sevland),
Sondre Waage Tofte (Stavanger) og
Kristoffer Madland (Sandnes).
I Miniputtklassen vant Even
Thingstad fra Modum (bildet under)

komfortabelt med hele 8 poeng, men
fikk godt følge av Katrine Tjølsen fra
Bergens på 7½. Katrine fikk for øvrig
tildelt jentestipend på premieutdelingen. Tredjeplassen i denne klassen
gikk til en annen Modumspiller, Anders Strand.
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Senior A:
Hoens tredje
–Nei, jeg kan ikke være fornøyd med 8
poeng. 9 av 9 i fjor var bedre, og jeg
”surra fælt” i år, sier en oppriktig Ragnar Hoen (63) til NSb. Men kona, som
er med i Molde, bryter inn, og alle blir
enige om at 8 poeng og en klar førsteplass var ganske bra, tross alt. Hoen tok
med det resultatet sitt tredje strake seniormesterskap. Som vanlig var det klasseforskjell, og så lenge Svein Johannessen
foretrekker eliteklassen, er det ingen som
kan matche Hoens meritter: Norgesmester 1963, 1978 og 1981, samt
nordensmester 1967. I tillegg har han
en rekke OL-deltakelser både som spiller
og lagkaptein.
–Det er fint med seniorgruppene,
synes Hoen. Dette tilbudet trekker mange
som ellers ikke ville ha deltatt. Jeg er for
dårlig trent for eliteklassen, og mesterklassen er helt uinteressant for meg. Hoen
er opptatt av seniorsjakken og det sterke,
OSS-pregede seniorlaget Norge har mønstret de siste årene. Hoen gjør det godt
internasjonalt, men er likevel mellomfornøyd med innsatsen i årets senior-EM
for lag: –Jeg hadde stort sett bonde over,
men klarte ikke vinne. Hadde det vært

OL, hadde jeg satt meg selv rett ut av
laget!
Den gamle lynhaien merker at treningsgrunnlaget er dårligere enn før:
–Jeg er innom OSS omtrent én gang
i måneden, men kommer som regel for
sent til lynturneringen som begynner kl.
19.00. Bare parkeringen i Bogstadveien
tar jo 20 minutter, og etterpå står du
utenfor lokalene – stort sett i regnvær –
og ringer på uten at noen åpner opp. Og
vinteren er jo et kapittel for seg...

Mens Hoen er i ferd med å snakke seg
varm, går det rykter om at Magnus har
klart å vinne sluttspillet mot Kjetil Lie.
Hoen er mektig imponert over den unike
13-åringen, men trekker også fram Berge
Østenstad – som alltid framstår
som veldig seriøs. –Og selvsagt
Simen Agdestein, men – Hoen
klarer ikke å dy seg – hadde vi
gamlekara hatt den stillingen
han hadde mot Frode Elsness,
ville Elsness aldri ha sluppet
unna!
Partiet nedenfor viser at Hoen
ikke kan ta for lett på oppgaven i
seniorklassen: Her det full kamp
hele veien.

Senior A
1. Ragnar Hoen, OSS
2284 =06 +04 =07 +05 +03 +02 +08 +09 +10 8
2. Aage Mella, Strømmen
1678 =05 +06 +13 =03 +07 -01 =04 +08 +12 6½
3. Kjell Martin Haug, Stjernen
1803 +12 =07 +05 =02 -01 =08 +10 =04 +09 6
4. Karl W. Strand, Kr. Sund
1838 +11 -01 =08 +10 +12 +07 =02 =03 =05 6
5. Hans Chr. Fotland, OSS 5½, 6. Tord Høyhilder, Tønsberg 5, 7. Vidar Taksrud, Tempo
4½, 8. Sigmund Løvåsdal, Asker 4, 9. Willy L. Olsen, OSS 4, 10. Gunnar Bue, Tønsberg
3½, 11. Odd Birkestrand, Masfjorden 3½, 12. Jan Svenske, Strømmen 3, 13. Roar
Thorstensen, Stjernen 3, 14. Odd Frydendal, Ottestad ½
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”Pipa tar også sin tid ...” var overskriften i et NSb-intervju etter Hoens
seier i NM 1978. 26 år etter, utenfor
spillelokalet Seilet, er problemstillingen aktuell med en ny vri: –Det er
vanskelig nå når man må ut av lokalet. Jeg prøver jo å ta en røyk med
Jansson, men han holder seg til sigaretter. Jeg skal jo tenne pipa, og det
tar gjerne 3-4 minutter. På den annen side var det ikke uproblematisk i
gamle dager heller, da vi satt og røykte
under partiet. Når du sitter der med
piperenseren, går det fort 7-8 minutter, med tidsnød som resultat.
Hans Christian Fotland (1893), OSS
Ragnar Hoen (2284), OSS
Dronninggambit
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Lg5 Le7
5.e3 0–0 6.Sf3 b6 7.Tc1 Lb7 8.Lxf6
Lxf6 9.cxd5 exd5 10.Ld3 a6 11.Dc2
g6 12.h4! Hvit har aggressive hensikter. 12...Sc6 13.a3 Se7 14.Se2 Tc8
15.b4 c6 16.h5 Tc7 17.Sf4 Kg7
18.g4 g5! Ringreven Hoen lar seg ikke
19.Lxh7! men Fotbegrave levende...19.Lxh7!
land er med på notene. 19...gxf4 20.g5
Dd6 21.gxf6+ Dxf6 22.h6+ Kh8
23.Se5 Lc8 24.Th5 Begge spillerne
er på høyden. Svart vil frigjøre seg gjennom Lf5, men hvit forhindrer dette. Nå
kunne Hoen oppnå en grei stilling med
24...Dd6 fulgt av f6, da hvit ikke har
noe direkte mot svarts konge. Hoen
foretrekker å skape motspill mot hvits
konge og åpner derfor opp i sentrum.
24...c5!? Et bondeoffer som hvit kanskje burde ha tatt imot. 25.Ke2 Sc6!
Springeren på e5 må bort. 26.Tg1
cxb4 27.Dd3 Svart truet 27...Sxd4+.
27...Sxe5 28.dxe5 f3+! Et viktig
mellomtrekk. Hoen lar ikke slike muligheter til motangrep gå fra seg.
29.Kd2 Dc6 30.axb4 Da4!? Truer både
på b4 og Da2+. Svart hadde også en
annen interessant mulighet: 30...f5
31.Lxf5? (31.Lg6 gir omtrent like sjanser.) 31...Lxf5 32.Txf5 Txf5 33.Dxf5

Dc3+ 34.Kd1 Dc1# 31.Db1! Da3
32.Tg7! Nå er det hvit som må søke
motangrep. 32...Dc3+ 33.Kd1 f6?
33...d4! gir fortsatt uklart spill.
34.exf6 Le6 Begge spillerne overser i
tidsnøden at hvit her har en forsert
vinst. 35.Te7? 35.Txc7 Dxc7 36.Dg6!
fulgt av Dg7+! vinner for hvit, som påpekt i NM-bulletinen. Nå kontrer Hoen
for siste og avgjørende gang i dette
spennende partiet.

+ + r k
+ r R +L
pp +lP P
+ +p+ +R
P + + +
+ q Pp+
+ + P +
+Q+K+ +
35...d4! Den tidligere Norges- og
nordensmesteren har selvtillit nok til
å gi en offiser før tidskontrollen i
angrepets tjeneste. 36.Txe6 dxe3
37.Txe3 Td8+ 38.Ld3 Tcd7 39.Txf3
Txd3+ 40.Txd3 Txd3+ 41.Ke2 Td2+
42.Kf1 Dc4+ 0-1

Senior B:
Østfolddominans
–Det var veldig jevnt, men jeg er fornøyd
med å ha ”best kvalitet”, sier en lettet
Odd Bjørn Johansen (71) etter at han og
tre andre seniorer i B-klassen endte på
6½ poeng.
Johansen har vært en sentral skikkelse i Fredrikstads sjakkmiljø siden han
meldte seg inn i klubben i 1953. Først og
fremst er han profilert gjennom sin
ukentlige sjakkspalte i ”Demokraten”
gjennom 27 år, fram til 2001. Johansen
forteller at spillestyrken var enda høyere
før, opp mot 1750 i rating. Nå gleder
han seg til senior A i Sandnes neste år.
Det skjer mye på sjakkfronten i Østfold, og ikke minst i seniorsjakken, noe
resultatlisten nedenfor viser med tydelighet. Dessuten kan det legges til at den
mest aktive av dem alle – Fredrikstads
Bjørn Berg Johansen – valgte å spille i
klasse 4.

Karsten Ovesen (1356), Sevland
Odd B. Johansen (1421), Fredriksstad

+ + rk+
+l+ + p
+ qpr p
pp+p+ +P
+pP +P+
P P PL+R
P +Q+ +
+ + KR+
28...b4! Etter lengre manøvrering er
begge parter konsentrert om kongefløyen. Johansen viser dyp forståelse
for stillingen og trenger gjennom til
hvits konge via dronningfløyen:
29.axb4 axb4 30.Kf2 Ta8! 31.Kg1
Ta2! 32.Lg2 Dette taper, men gode
råd var dyre. 32...Txf1+ 33.Dxf1 Txb2
34.Dc1 bxc3 35.Tf3 Da3 36.Kh1 Da2
37.Dg1 Tb1 0-1

Ellers merker vi oss den sterke 2. plassen
til friluftsmennesket Aage Mella (70),
vinneren fra senior-NM i år 2000.
Foto: Bjørn B. Johansen

NM-bulletinen var fyldig og svært
ambisiøs, og selvsagt med en noe
underbemannet redaksjon. Redaktøren, Tarjei Svendsen, får
her bidrag fra de yngre klassene.
Ellers var tidligere elitespiller
Daniel Hersvik svært oppoffrende
og kommenterte til han mistet
nattesøvnen, langt inn i
mesterklassens morgenrunder...

Fra venstre: Karsten Ovesen (2. premie), vinneren Odd Bjørn Johansen og
Foto: Bjørn B. Johansen
Lars Sæther (3. premie).
Senior B
1. Odd Bjørn Johansen, Fr. Stad
1421 +07 =06 +04 -03 +08 +02 +09 -05 +12 6½
2. Karsten Ovesen, Sevland
1356 +09 +05 -03 +06 +04 -01 +10 =07 +11 6½
3. Lars Sæther, Fr. Stad
1483 +15 +14 +02 +01 =05 =06 -04 +09 =08 6½
4. Tore Thonstad, Moss
1379 +12 +10 -01 +11 -02 +05 +03 =06 +13 6½
5. Erik Lind Pedersen, Moss 6, 6. Frank Johansen, Halden 5½, 7. Roald Storslett,
Tromsø 5, 8. Harald Oldernes, Vadsø 5, 9. Magnar Sigerset, Molde 4½, 10. Ragnvald
Monge, Sandnes 4, 11. Sigurd Stene, Moss 4, 12. Knut Frimannslund, Sotra 3½, 13.
Bernth Milovan, Moss 3, 14. Klaus Smedtorp, Kongsv. 2½, 15. Knut Svensson, Verdal
2, 16. Karl Petter Jernberg, Tromsø 1
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Klasse Mester:
Historiske Silje
Årets mesterklasse vil utvilsomt bli husket for Silje Bjerkes (22 år i uka etter
NM) oppsiktsvekkende 2. plass som kvalifiserer for spill i eliteklassen i Sandnes
neste år! En historisk bragd – og en
viktig milepæl i norsk kvinnesjakk.
Framgangen ble også understreket gjennom sterke prestasjoner av Gro
Ferkingstad – som faktisk spilte på førstebord i siste runde (!) – og Siljes treningspartner, Sheila Barth Berntsen.
En kuriositet er det jo også at Silje er
samboer med vinneren av årets mesterklasse – Harald Borchgrevink (22 år i
NM-uka). Etter alt å dømme blir dette
tidenes første samboerpar i eliteklassen,
men akkurat det skal vi ikke spekulere
videre i. Uansett var det naturlig å ta en
prat med det lykkelig paret, som nylig
har kjøpt leilighet sammen på hippe
Grünerløkka i Oslo.

Innfridde
Bergenseren Harald var favoritten som
innfridde. For første gang siden han vant
kadett-NM 1997, var NM-formen prikket
inn. I forhold til sine konkurrenter i
mesterklassen framstår han som en mer
komplett spiller, dog med et visst svartkompleks. Den delen hadde han fått reparert til NM, og dermed var han nokså
suveren med sin kombinasjon av sunt
posisjonsspill og tålmodig angrepssjakk.
Sitt mest rufsete parti har han kommentert nedenfor. Motstander er klubbkamerat Terje Karlsen (36) som endte på en
sterk 3. plass, med uttalte ambisjoner
om å spille i eliten før han blir 40.

Borchgrevink kommenterer
Terje Karlsen (1972), Bergens
Harald Borchgrevink (2193), Bergens
Richter-Veresov
1.d4 Sf6 2.Sc3 En overraskelse. Terje
har lest en del på dette systemet fortalte han meg i etteranalysene. For
meg var det upløyd mark, men ikke
det mest avskrekkende å møte. Jeg
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Et enkelt måltid før runden: Som vanlig med Silje og Harald på 2. og 1.bord.
husker dog Sverre Johnsen lurte meg
dette en veldig vanskelig stilling å
inn i caro-kann etter 1.d4 d5 2. Sc3 c6
spille for hvit. Th1 binder tre brikker
3.e4! for mange herrens år siden.
bak løperen, og dobbeltbonden på
2...d5 3.Lg5 c6 4.e3 Sbd7 5.f4 Db6
kongefløyen er et åpenlyst angreps6.Tb1 e6 7.Sf3 c5 8.Le2 Se4 Et formål. 17...b5 18.Se3 Med remistilbud.
søk på å få litt taktikk inn i stillingen.
Sjakkelskeren i meg kunne dog ikke
Det viktige er stillingsbedømmelsen
ta imot i denne artige stillingen. 18...f5
etter trekk 16, da svart fort kan stå
Ikke 18...Ld6 19.Dg4 19.d5 Den
nest best hvis jeg avviker fra denne
beste, og for så vidt eneste, kilden til
planen. 9.Sxe4 dxe4 10.Se5 cxd4
motspill. 19...Sb6 20.Kf2? Det virker
10...f6 11.Lh5+ Ke7 12.Lh4 11.exd4
kanskje merkelig å sette et «?» ved et
h6 12.Lh4 Jeg
så naturlig trekk
satt faktisk og
(som i tillegg legDet
vil
være
en
sensasjon
–
en
v u r d e r t e
ger en billig felle),
12...Da5+ fulgt
meget populær sådan – dersom men her ombeav Dxa2, men
denne mesterklassen gir oss vår stemmer faktisk
fornuften seiret
første kvinnelige elitespiller. Fritzer’n seg også
over griskheten
og gir noen poeng
- denne gang.
(Fra Lahlums forhåndsomtale) i svarts favør. Be12...g5 13.Sc4
dre er 20.Dd4 Kf7
13.fxg5 Sxe5 14.dxe5 Le7 virker litt
21.Td1
Lg7
22.Dc5
Kg8 (22...f4
bedre for svart, med Ld7 og 0-0-0 i
23.gxf4 gxf4 24.Dc7+ Kg8 25.Dxf4)
tankene. 13...Dc7 14.fxg5 hxg5
23.dxe6 Lxe6 24.De7 Lf7 25.Td8+
15.Lg3
og hvit bør vinne. 20...Kf7 Ikke 20...f4?
21.Lxb5+ 21.Dd4 Lg7? Fristelsen til
å få ut løperen med tempo ble for stor,
men svart har ingen tid å miste og
burde fortsatt bondestormen: 21...f4
22.Sg4 e3+ 23.Kf3 Lg7 24.Se5+ Lxe5
25.Dxe5 Sxd5 med uklart spill.
22.Dc5 f4 23.gxf4 gxf4 24.Dc7+ Kg8
25.Dxf4? Hvit har fortsatt fordel, men
har ett nydelig alternativ som er å foretrekke: 25.Dd8+ Kh7 26.Ld3! Terje
hadde sett denne muligheten i partiet,
men forkastet den i begynnende tidsnød. Like fullt, med Fritz ved min side
15...Dxg3+!? Dette var det jeg satt
går hvit ut av komplikasjonene med
min lit til. Hvis jeg må trekke damen,
klar fordel. 26...fxe3+ 27.Kxe3 Sxd5?
for eksempel 15...Dc6, bør hvits overvar planen min, men dette taper utrolegne utvikling sikre ham en langvarig
lig nok etter 28.Kxe4, for eksempel
fordel. 16.hxg3 Txh1+ 17.Lf1 Fritz gir
28...Txb1 29.Kf3+ Kh6 30.Dh4#. Alselvsagt hvit fordel, men i praksis er

“
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ternativet 27...Th3+ holder svart inne
i partiet, men hvit har alle mulighetene, og kan enkelt ta evig sjakk hvis
ønskelig: 27...Th3+ 28.gxh3 exd3
29.Dh4+ Kg8 og her kan hvit spille
videre med 30.Tg1 hvis evigsjakken
forkastes. Heller ikke godt nok for svart
er 27...Lh6+ 28.Kxe4 Txb1 29.Ke5+
Kg7 30.De7+ Kg8 31.Dh7+ Kf8
32.Dxh6+ Ke8 33.Kd6 da den hvite
kongens penetrasjon i stillingen er det
samme som 1-0. 25...exd5 Her var
jeg ganske fornøyd med min stilling.
Fritzer’n gir hvit fordel, men det ser
lyst ut for svart. Sentrumsbøndene er
mobile, hvitfelteren har fått en diagonal å danse i, hvits utsatte konge vil
fort bli offer for en tårnsjakk i f-linjen,
og svartfelteren er både angrepsbrikke
og et fint skjold mot den hvite dronnings sjakker. 26.Sxd5? Et smådesperat forsøk på å forenkle i tidsnøden, dog til svarts fordel. 26...Sxd5
27.Dxe4 Etter 27.Lc4 Lb7 28.Txh1
Tf8 29.Dxf8+ Kxf8 er svart sjefen i sluttspillet. 27...Lb7 28.Lc4? Alternativene er heller ikke behagelige, men
hvit må prøve å holde på materiellet.
28.Kg3 Tf8 29.De6+ Tf7 30.Td1 med
klar fordel til svart. 28...Tf8+ 29.Kg3
Txb1 30.Lxd5+ Lxd5 31.Dxd5+ Tf7
32.c3 Txb2 og hvit kastet inn håndkleet 0-1

Harald ble kjent med Silje på NTG, der
Harald gikk to år og Silje ett. Et par ble
de først for halvannet år siden. Siden
har Harald vært i Irak, som del av
ingeniørkompaniet. Nå er begge studenter i Oslo – Harald skal begynne med
statsvitenskap, mens Silje avslutter en
bachelor i engelsk litteratur.
Silje kommer fra en ekte sjakkfamilie
– faren Rune Andersen har tidligere skrevet en del for NSb, og storebror Bendik
var en barnestjerne på nivå med jevngamle Leif Erlend Johannessen. Bendik
gav seg tidlig med skyhøy lilleputtrating,
men er stadig å se i kulissene – sist som
ansvarlig for barnas sjakkleir under NM.
Silje har derimot fortsatt som aktiv spiller, først for Strømmen og så for Porsgrunn på grunn av lagsjakk-miljøet, med
et avslappet forhold til sjakken: –Jeg spiller for moro skyld, og tenkte ikke på eliten som et realistisk mål. Mitt mål var å

kvalifisere meg for OL-laget til høsten,
men da jeg svindlet forhåndsfavoritten
Magne Sagafos i 4. runde i et tapt sluttspill – som til vanlig er mitt svakeste
punkt – skjønte jeg at alt var mulig.
Nedenfor har hun kommentert partiet
mot Nikolas Mellem, en klassekamerat
fra NTG-tiden, som gjorde et godt NM til
tross for passivitet de siste årene.

Bjerke kommenterer
Silje Bjerke (2025), Posgrunn
Nikolas A. Mellem (1958), Våler
Moderne
1.d4 d6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 Sc6
5.Le3 e5 6.d5 Sd4 7.Dd2 7.Sge2 er
vanligere. 7...Se7 8.Sge2 Sxe2 Nå har
svart brukt tre trekk med springeren
for så å bytte den av. 8...c5 er derfor
mer naturlig. Nikolas fryktet 9.dxc6
Sexc6 10.Sb5, men 10...Sxb5 11.cxb5
Se7 er vel ok. 9.Lxe2 f5 10.f3 0–0
11.0–0–0 Vanligvis spiller hvit på
dronningfløyen i disse variantene, og
11.c5 var sikkert en bedre idé. 11...b6
11...a6 for å få spilt b5 er kanskje mer
spennende nå som jeg har rokert langt.
12.Kb1 a5 13.h4 Siden springeren
står på e7 og ikke f6, blir dette litt
ubehagelig. 13...f4 14.Lf2 Kh8 15.g3
Sg8 16.gxf4 Lh6 Bedre er 16...exf4.
Min plan var da 17.Ld4 fulgt av Tdg1
og h5. 17.h5 gxh5 17...Lxf4? fungerer ikke på grunn av 18.hxg6 Lxd2?
19.Txh7# 18.Txh5 Lxf4 19.Le3 Sf6
20.Thh1 Sd7? Starten på en mislykket springermanøver. Bedre er
20...Lxe3 21.Dxe3 Ld7. Svart rekker

nå å spille De7, Tg8 og å få Ta8 med i
spill. 21.Tdg1 Sc5 22.Ld1 For å få
dronningen over på kongefløyen. Selv
om det ikke fungerer akkurat nå, må
svart også i noen varianter passe seg
for Txh7-temaer, etterfulgt av matt med
dronningen i h-linja. 22...Df6 23.Sb5
Sa6 Vi ser at svart har hoppet 6 ganger med denne springeren som nå har
endt opp på a6. Det ville derfor vært
bedre å la springeren være på f6 i
20.trekket. 24.Lxf4 Dxf4 25.Dg2 Df7
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PP + +Q+
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26.f4! Får med løperen i angrepet. Jeg
vurderte 26.Txh7+ Dxh7 27.Th1, men
hvis svart får spilt Ld7 og får med tårnet på a8, er det ikke så klart. 26...exf4
Dette taper med en gang. 26...Tg8 er
svarts beste forsøk. Jeg får da et vunnet sluttspill etter 27.Dxg8+ (27.Dh2
er fristende, men etter 27...Txg1
28.Dxg1 Ld7 29.Lh5 Dg7 30.Lg6?!
Tg8 31.f5 Le8 klarer svart seg fint.)
27...Dxg8 28.Txg8+ Kxg8 29.fxe5
dxe5 30.Th5 27.Lh5 f3 28.Df2 De7
29.Lg6 Tg8 30.Dd4+ Tg7 31.Txh7+
Kg8 32.Txg7+ oppgitt. Det blir matt
etter 32.Txg7+ Dxg7 33.Lh7+ Kxh7
34.Dxg7# 1-0

Mester
1. Harald Borchgrevink, Bergens 2193 =33 +38 +03 +07 =02 +05 =04 +06 +10 7½
2. Silje Bjerke, Porsgrunn
2025 +40 =17 +37 +08 =01 +11 =03 +05 =04 7
3. Terje Karlsen,
1972 +30 +32 -01 +16 =11 +13 =02 +12 =09 6½
4. Bjørn-Erik Glenne, Nordstrand 6, 5. Nikolas A. Mellem, Våler 6, 6. Øyvind A. Lundeby,
Trondheim 6, 7. Arnt Esbensen, Vadsø 6, 8. Magne Sagafos, Porsgrunn 5½, 9. Jan
Sørgjerd, Nordstrand 5½, 10. Gro Ferkingstad, Sevland 5½, 11. Sheila B. Berntsen,
Asker 5, 12. Jon Ludvig Hammer, OSS 5, 13. Rune Myhrvold, Hønefoss 5, 14. Steinar
Moen, Narvik 5, 15. Edwin F. David, Trondheim 5, 16. Frode Ludvigsen, Tempo 5, 17. Arne
Danielsen, Nordstrand 4½, 18. Frode Lillevold, Strømmen 4½, 19. Per Nestande, Førde
4½, 20. Steinar Sidselrud, Akademisk 4½, 21. Stig K. Martinsen, Fana 4½, 22. Geir Ivar
Henriksen, Tempo 4½, 23. Erik Parr, Nittedal 4½, 24. Åsmund Hammerstad, Asker 4½,
25. Øyvind Pedersen, Sjakkam. 4½, 26. Sverre Johnsen, OSS 4½, 27. Bertil Svendsen,
Porsgrunn 4½, 28. Espen Thorstensen, Kongsv. 4, 29. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 4,
30. Bror Thanke, Nordstrand 4, 31. Daniel Hersvik, Bergens 4, 32. Ole Smeby, Kongsv.
3½, 33. Trond M. Thorgersen, Tempo 3½, 34. Sylvia Johnsen, OSS 3½, 35. Anita
Hersvik, Bergens 3, 36. Carsten Aubert, Tønsberg 3, 37. Thomas Thomassen, Mo SK
2½, 38. Åge Olsen, Kr. Sund 2½, 39. Arild Monsøy, Trondheim 2, 40. Andreas Moen, OSS
½, 41. Aleksandar Radojicic, Kr. Sund 0
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MESTERTAKTER
Er du like årvåken i taktiske stillinger som norske mesterspillere? Stillingene nedenfor
er hentet fra NM-bulletinen.
Nr.
trekker
Nr.1:
1: Svart
Hvit trekker

Nr. 2: Hvit trekker

r+l+r+k+
+p+n+ +p
p+ +p+pQ
q +p+ P
l NP+ +
+PN L +
PP+ + P
+K+ +RR

+k+ + r
+ q + +
p+ p + +
+ppPp +p
+N+ +pn
+ P + +
PP + RPP
+ +Q+ K

Nr. 3: Svart trekker

+ + l k
+ p + +r
+PpQ+n+
+ +Pp q
+ + p p
+ + nP+
R+ + LPK
+ + N R

Nr. 5: Svart trekker

Nr. 6: Hvit trekker

r+ q rk+
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pp +p+ +
+ + P +
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R +QR K
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1) Terje Karlsen, Fana – Bror Thanke,
Nordstrand, 21.Tf7! Svart gav opp
på grunn av 21...Kxf7 22.Dxh7+ Kf8
23.Tf1+ 1-0
2) Espen Thorstensen, Kongsvinger
– Erik Parr, Nittedal, 24.Tf7! Dd8 Eller 24...Db8 25.Sa5 Db6 26.Sc6 c4+
27.Kh1 og hvit truer 28.Df1! fulgt av
tårnbytte og et mattbatteri med dronning og springer mot den svarte kongen. 25.Ta7! Df6 25...Kb8 26.Txa6!
bxc4 27.Da4 med mattangrep.
26.Txa6 Tf8 27.Sxd6+ Kb8 28.De2
c4 29.Tb6+ Kc7 30.Se8+ 1-0
3) Jan Sørgjerd, Nordstrand – Magne
Sagafos, Porsgrunn, 39...Dg3+! Tematisk, men selvsagt trivelig for
40.Kh1
kongeindisk-spillere.
40.Lxg3 hxg3# 40...h3! 41.Df6+
Kg8 42.De6+ Kg7 43.Dd7+ Le7
44.Lxg3 hxg2# 0-1

4) Gro Ferkingstad, Sevland –
Aleksandar Radojicic, Kristiansund,
16.Sf6+! Lxf6 Eller 16...gxf6 17.Dg4+
Kh8 18.exf6 Lxf6 19.Dh4! med dødelige trusler mot f6 og h7. 17.Lxh7+!
Dette er jo årets NM-kombi! 17...Kxh7
18.Dh5+ Kg8 19.exf6 Hvit truer Dg5.
19...gxf6 20.Dg4+ Kh7 21.Te3! Svart
blir matt på h3. 1-0
5) Aleksandar Radojicic, Kristiansund
– Sverre Johnsen, OSS, 34...Txe2!
35.Dxe2 f3 36.De1 Dh3 37.Txh6+
gxh6 38.Dxe5+ Kh7 39.De7+ Kg8
40.De6+ Sleipt, men dog... 40...Dxe6
0-1
6) Steinar Moen, Narvik – Stig K. Martinsen, Fana, 20.Lxg5! Moen utnytter
at svarts dronning er bundet til dekningen av e7. 20...hxg5 21.Dxg5+
Kh8 22.Dh6+ Kg8 23.Sg5! 1-0

Nr. 4: Hvit trekker
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Løsninger står nederst på siden.

Gro Ferkingstad – en av fem
kvinner i årets mesterklasse – og
med NMs mest klassiske kombi?

Klasse 1:
Til topps uten rating

Som mange andre opplever Jon Haug
(36) en ny vår som sjakkspiller gjennom
sønnens sjakkspilling. Haug var en sterk
skolesjakkspiller på begynnelsen av 1980tallet, og velger i sitt comeback å representere moderklubben Våler selv om han
for lengst har mistet kontakten med
sjakkmiljøet i Hedmark. Nå er han papirmedlem i 1911 dit miniputten August
(10) har brakt ham via skolesjakk på
Kringsjå i Oslo under ledelse av Johs.
Kjeken.
Haug fikk spille klasse 1 etter å ha
rykket opp med en 6. plass i kl. 2 i fjorårets turnering. Han fikk en knallstart i
årets turnering og hadde en klar ledelse
etter 6 runder. Men så fulgte to tap i
runde 7 og 8. Da var det deilig å kunne
avslutte med en seier mot sterke Tor Kristian Larsen. I denne jevne klassen måtte
det kvalitetsberegning til, og den gikk i
Jons favør. Haug gleder seg til mesterklassen neste år, og synes det er morsommere å spille jo bedre motstanden
er. Klasse 1-spillerne spiller godt, synes
han, man får lite gratis, og det er interessant å se hvor langt motstanderne har
sett i analysene. Og – ikke minst – de er
hyggelige folk.
Spillerne i klasse 1 holder et jevnt,
høyt nivå. Det blir spilt gode partier lenger nede på bordene også, som i partieksempelet nedenfor med en relativt lokal helt i hovedrollen:
Håvard Skøien (1810), Kristiansand
Anders Olsen (1919), Kristiansund

+ r rk+
p + +ppp
+l+ + +
+ P pN+
LLpP+nq
P + + +
PQ+ PPP
+ + K +R

Jon Haug var i Molde med familien på 4, deriblant sønnen August (10) som
deltok i miniputtklassen – og dro tre torsk utenfor spillehotellet Seilet.
Klasse 1
1. Jon Haug, Våler
(-)
+wo +29 =04 +13 +03 +08 -02 -05 +10 6½
2. Tore Tjensvoll, Trondheim
1790 +23 =20 +37 =04 =09 +21 +01 =10 =05 6½
3. Audun Kvam, Lørenskog
1745 +27 =37 +21 =08 -01 +17 =06 +18 +04 6½
4. Per Kr. Vigdal, Nordstrand 1824 +33 +30 =01 =02 =10 +09 =18 +13 -03 6
5. Karle Stangeland, Sandnes 1913 =24 =09 +33 =11 =17 =07 +21 +01 =02 6
6. Eilif Odde, Kr. Sund
1922 -17 +34 -09 +35 +36 +11 =03 =08 +14 6
7. Carl Eric Horda, Caïssa
1802 =31 =28 +22 +36 -08 =05 =12 +29 +19 6
8. Terje Lund, Verdal 5½, 9. Morten Lilleøren, Lørenskog 5½, 10. Tor Kristian Larsen,
Fana 5½, 11. Henrik Carlsen, NTG 5½, 12. Lars Erik Pedersen, Strømmen 5½, 13. Karl
Mosbye, Halden 5, 14. Trond E. Nilsen, Nordstrand 5, 15. Øyvind Ukkelberg, Stjørdal 5,
16. Harry Andersen, Fr. Stad 5, 17. Ragnar Edvardsen, Drammen 4½, 18. Anders Olsen,
Kr. Sund 4½, 19. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 4½, 20. Olav Otterlei, Masfjorden 4½,
21. Terje Nilsen, Strømmen 4½, 22. Ronny Ellingsen, Sotra 4½, 23. Gunnar Stake
Larsen, OSS 4½, 24. Gjermund Sørseth, Caïssa 4, 25. Odd Nordahl, Førde 4, 26. Thore
Østrem, Nordstrand 4, 27. Helge Theting, Kragerø 4, 28. Håvard Skøien, Kr. Sand 4, 29.
Einar Hamre, Drammen 3½, 30. Thomas Bryn, Molde 3½, 31. Hans Arild Runde, Akademisk 3½, 32. Dag Danielsen, Sjakkam. 3½, 33. Gudmund Farstad, Molde 3, 34. Roar E.
Nakken, Aalesunds 3, 35. Leif Kverndal, Stjernen 3, 36. Jan Stokke, Drammen 2½, 37.
Tore Garberg, SK Av 1911 2, 38. Jan Arne Bjørgvik, Verdal 1½, 39. Svein H. Johnsen,
Vadsø 1½

Hvit har bonde for kvaliteten og aktivt
spill, ser det ut til... 21...Se3! En kalddusj som gir svart initiativet. 22.Sxe3
22.Sxh4 Sxc2+ 23.Kd2 Lxe4 er ikke
fristende for hvit. 22...dxe3 23.g3
exf2+ 24.Kxf2 Dh3 25.Lc3 Kh8! Med
en klar plan som hvit ikke kan gjøre
stort for å forhindre. 26.Lxe5 f5
27.Dc3 fxe4+ Dermed har svart klart
å åpne opp for begge tårnene, mens
hvits løpere mangler angrepsmål.
28.Ke1 Dd7! 29.Ld6 e3 30.Tf1 Txf1+
31.Lxf1 Df5! Den svarte dronningen
er over alt. 32.Ld3 Df2+ 33.Kd1 Lf3+
34.Kc1 Dg1+ 35.Kc2 Ld1+ 0-1

Sjakkquiz
Hvilken sterk klasse 1 spiller deltok ikke
i årets NM? Et mulig svar er Ivar Areklett, Hauge. Mer fornuftige spørsmål
finner du på Ivars sjakkquiz: http://
home.no.net/ivarare/quiz/. Toppscorer
idet NSb går i trykken, er visepresident
Helge A. Nordahl.
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Klasse 2:
Til topps med ICC
–Arrangementet her i Molde var kjempefint, forteller en fornøyd Tor Ketil Larsen (43) etter at remisen og en klar
klasseseier er sikret i siste runde. –Jeg
tapte første runde etter overivrig offisersofring på b5 i Siciliansk og dro nytte av
en viss ”monradbølge”, men spilte jevnt
og sikkert gjennom hele turneringen.
Han forklarer suksessen med et bedre åpningsreportoar enn før og
”Lahlum-klokke” for å holde støyen ute.
Til daglig spiller han i Stavanger
sjakklubb som har et godt og variert
miljø. –Stavanger-spillerne er nok noe
”underrata”, men sånn blir det lett når
jobb og familie krever sitt – deltakelse på
turneringer utenbys blir nedprioritert.
Samtidig har Stavanger fostret mange
unge talenter de siste årene, og det skyldes utvilsomt den positive stemningen vi
har i klubben, – selv eldre folk med hardt
opptjente ratingpoeng dukker rett som

det er under for tenåringer av begge
kjønn, sier Larsen.
For Tor Ketil
Larsen er landsturneringen også
familieferie, med
sønnen Bror Johannes i Kadett B. Larsen trener sønnen
og andre lovende
sjakkungdommer på Jåtten skole, men
det er likevel ikke sønnens skolesjakk som
førte Larsen inn i sjakken. Han forteller
om en aktiv sjakkperiode i tenårene med
blant annet deltakelse i NM i Sandefjord
i 1974, men så ble brikkesettet stuet vekk
i over 15 år, før han kom i prat med
Øivind Ekeberg, far til årets juniormester,
en dag for 13 år siden. Både Ekeberg og
Larsen arbeider innenfor psykiatrien, men
den dagen ble samtalen penset inn på
sjakk, og Ekeberg nevnte muligheten for
å spille på Internett. Dermed ble Larsen
igjen bitt av sjakkbasillen og har siden
spilt over titusen lynpartier på ICC

Klasse 2
1. Tor Ketil Larsen, Stavanger 1632 -34 +65 +57 +63 +46 +06 +08 +02 =04 7½
2. Hans R. Thjømøe, Drammen 1641 =62 +49 +47 +09 +05 +08 =04 -01 =03 6½
3. Jan Fr. Moen, Kongsberg
1710 +35 +51 =09 =14 =07 +58 +05 =04 =02 6½
4. David Lilleøren, Lørenskog 1732 +74 +29 +28 =46 +17 =14 =02 =03 =01 6½
5. Rune Salomonsen, Nordnes 1711 +48 +56 =14 +34 -02 +15 -03 +33 +20 6½
6. Tore Kallset, Kr. Sund
1670 +39 =47 =33 +18 +38 -01 +50 =19 +08 6½
7. Dag Andersen, I. Østfold
1726 +43 +w67 -08 +56 =03 -10 +29 +46 +14 6½
8. Sven Sawa, Kongsv. 6, 9. Svein Arne Thrana, Nittedal 6, 10. Einar Kjæmperud, Caissa
6, 11. Kjell Ove Blekken, Verdal 6, 12. Olav Fredriksen, Fnatt 6, 13. Jon Åge Ellefsen, Fr.
Stad 6, 14. Jan Elvebakk, Trondheim 5½, 15. Mikhail Lilleøren, Lørenskog 5½, 16. Leif
Oskar Bjornes, Kr. Sand 5½, 17. Ole Richard Tuft, Caissa 5½, 18. Ole Martin Wiig, Molde
5½, 19. Aslak Haanshuus, Røros 5½, 20. Jussi Dyrnes, Nordstrand 5½, 21. Tom R.
Wister, Kirkegata 5½, 22. Sigmund Lunde, Sarpsborg 5½, 23. Jon Arne Stokhaug,
Stjørdal 5½, 24. Thor Roverud, Caissa 5½, 25. Kjell Magne Johnsen, Samisk 5, 26. Hans
Hovden, Kirkegata 5, 27. Sissel Janneth Stava, Sevland 5, 28. Svein Otto Solem, Kr.
Sund 5, 29. Per I. Holmen, Mo SK 5, 30. John K. Johnsen, OSS 5, 31. Tore Kristiansen,
Kr. Sund 5, 32. Rune Aarthun, Sandnes 5, 33. Hugo Parr, Nittedal 4½, 34. Espen Sollum,
Stjernen 4½, 35. Håkon Hoel, Molde 4½, 36. Lars Johansen, Nordstrand 4½, 37. Magne
Svendsen, Lillestrøm 4½, 38. Tron K. Aarstad, Stjørdal 4½, 39. Ida Lahlum, Alta 4½, 40.
Asbjørn Lindland, Voss 4½, 41. Svein H. Endresen, Mo SK 4½, 42. Bjørn Lund Nilson,
Caissa 4½, 43. Egil Teger, Nordstrand 4½, 44. Jarle Nilsen, Porsgrunn 4½, 45. Jørund
Berstad, Førde 4½, 46. Jan Rune Moberg, Follo 4, 47. Jon Gunnar Tufta, Bergens 4, 48.
Thoralf Barstad, Nordstrand 4, 49. Arild Øksnevad, Nittedal 4, 50. Glenn L. Bekkelien,
Follo 4, 51. Kent Ove Snekkermo, Verdal 4, 52. Trond E. Michalsen, Sortland 4, 53.
Oddvar Solli, Voss 4, 54. Carl Aarnes, Nordstrand 4, 55. Tore Reppen, Kongsv. 4, 56.
Hafsteinn Agustsson, Nordnes 3½, 57. Torbjørn Dahl, Frosta 3½, 58. Egil Arne Standal,
Ørsta 3½, 59. Knut Valle, Hammerfest 3½, 60. Alf Vederhus, SK Av 1911 3½, 61. Jan
Ludvigsen, Fr. Stad 3½, 62. Tore H. Løvaas, Trondheim 3, 63. Per H. Wibe, Asker 3, 64.
Per M. Berg-Jensen, OSS 3, 65. Svein-Erik Ruud, Stjernen 3, 66. Audun Sele, Molde 3, 67.
Eric Fanghol, Molde 3, 68. Jan Petter Leidland, Egersund 3, 69. Linda Hansen, NTG 3, 70.
Rudolf Steinkellner, Kirkegata 3, 71. Stein Fjellseth, Caisa 2½, 72. Trygve Lindsjørn,
Stjernen 2½, 73. Stein Tore Gausdal, Sandnes 2½, 74. Øyvind Weberg, Follo 2, 75.
Oddvar Kristiansen, Stjernen 2, 76. Viggo Andersen, Stjernen 1
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(Internet Chess Clubb), i snitt 2-3 partier om dagen!
Nedenfor følger et strategisk helstøpt
parti fra runde 2 som innledet en imponerende serie med 7 strake seire.
Svein-Erik Ruud (1564), Stjernen
Tor Ketil Larsen (1632), Stavanger
Trompowski
1.d4 Sf6 2.Lg5 g6 3.Lxf6 exf6 4.Sf3
Lg7 5.e3 d6 6.Ld3 0-0 7.Sc3 f5 8.Dd2
a5 9.h4 h5! Svart tar bort mye av brodden i hvits angrepsplaner. 10.Sd5 Te8
11.c3 Lh6 12.g3

rnlqr+k+
+pp +p+
+ p +pl
p +N+p+p
+ P + P
+ PLPNP
PP Q P +
R + K +R
12...b5! Svart griper initiativet.
13.Lxb5 strander på 13...c6, men hvits
hovedproblem er hvor kongen skal
gjøre av seg. Kort rokade er lite fristende med svarts sterke kontroll i diagonalen a8-h1 (etter Lb7), men lang
rokade er ikke mye bedre som vi ser
av partifortsettelsen. 13.0-0-0 Lb7
14.c4 Sd7 15.De2 c5! 16.The1 Lxd5
Vinner bonde. 17.cxd5 c4 18.Lc2 Sb6
19.Kb1 Sxd5 20.Sh2 Dd7 21.a3 Sf6
22.Df3 d5 23.Sf1 b4 Nå ruller angrepet av seg selv. 24.Ka1 bxa3 25.bxa3
Dd6 26.Ka2 Lf8 27.e4 dxe4 Hvit fant
tiden moden for oppgivelse. Larsen angir følgende mulige fortsettelse:
28.De3 Sd5 29.Dc1 Teb8 30.Se3 c3
31.Lb3 Txb3 32.Kxb3 Tb8+ 33.Ka2
Tb2+ 34.Ka1 Dxa3# 0-1

Klasse 3:
Pappa Ferkingstad
holdt distansen ut
–Jeg blir ofte lei etter 4-5 runder, men
denne gangen holdt det. Jeg var mer konsentrert og unngikk å bukke, forteller
Per Ferkingstad (54) som nå vant klasse
3 – 10 år etter at han vant klasse 4 i NM
i Drammen.
Sveinung Ramsøy (1416), Kongsv.
Per Ferkingstad (1394), Sevland

+ + + +
+ + qpk
ppnr+p+
p +p+ +p
P+ P + P
+PPLrPP
+QR RK+
+ + + +
Svart har solid kontroll i e-linja, men
hvordan kommer man videre? 39...g5!
40.hxg5 Dxg5 41.Tde2 Hvit tar opp
kampen om e-linja, men svart trenger
nå inn i stillingen gjennom en tematisk manøver. 41...h4 42.g4 Df4!
43.Txe3 Txe3 Trusselen Dg3+ avgjør
partiet. 44.Le2 Dg3+ NM-bulletinen
(Hersvik/Fritz) påpeker at 44...h3+!
vinner enda raskere på grunn av vakre
varianter som 45.Kxh3 (45.Kf1 h2)
45...Se4! 46.Tg2 Dh6#. 45.Kf1 h3
46.Dd2 Df4 47.Kg1?

+ + + +
+ + +pk
ppn + +
p +p+ +
P+ P qP+
+PP rP+p
+ QLR +
+ + + K
Hvit trår feil i en vanskelig stilling og
tillater en pen kombinasjon. 47...Se4!
48.Dxe3 48.fxe4 Tg3+ vinner dronningen. 48...Dxe3 49.fxe4 h2+! 0-1

Superstormestere til Drammen

Suksessoppskriften inneholdt også et
skifte av åpningsspill. –Før tapte jeg alltid med hvit, spilte 1.d4 og 2.c4, tårn i clinja med avbytting og en inneklemt stilling. Nå har jeg gått over til kongegambit og friere spill.
Per og familien ser alltid landsturneringen som en helhetsopplevelse,
og prioriterer deltakelse på nye steder,
med flott natur. Molde innfridde forventningene på alle måter, og får også ros
for knallbra spilleforhold. Per og kona
Anne Kirsten kunne her i tillegg glede
seg over datteren Gros (27) sterke spill i
mesterklassen. Sønnen Sjur (24) holdt
seg hjemme, da han ikke kvalifiserte seg
for eliteklassen, mens yngstemann Trond
(18) har lagt sjakken på hylla etter at
han ble kadettmester i 2001. I denne fa-

Norsk sjakk er i siget og går spennende
tider i møte. En nyopprettet Sjakkallianse Buskerud med Øystein Brekke
i spissen har store planer i anledning
at Drammen Sjakklubb fyller 100 og
den sterke lillebroren Tempo fyller 75
år i 2004. Mer konkret satser Brekke på
å kunne tilby ”Drammen Internasjonale Sjakkfestival 04-05” i perioden 27.
desember til 4. januar. Dette vil være et
arrangement med ulike turneringer,
hvor rosinen i pølsa er en lukket GMturnering (ca. kategori 14-15), der de
norske GMene Simen Agdestein, Magnus Carlsen, Leif Erlend Johannessen
og Berge Østenstad skal i ilden mot
utenlandske verdensstjerner.
milien var det ungene som dro foreldrene inn i sjakkmiljøet. Mamma Anne
Kirsten er alltid en aktiv ledsager på landsturneringene. Tidligere var hun også formann i Sevland, med ukentlige bingoarrangement i sommersesongen for å
sikre klubbøkonomien.

Klasse 3
1. Per Ferkingstad, Sevland
1394 +37 +46 +32 +06 =16 +02 =07 +14 +04 8
2. Bagher Portazedi, Stord
1261 +43 =03 +72 =20 +10 -01 +21 +06 +09 7
3. Øystein Edvardsen, Drammen 1409 +65 =02 =21 +44 -15 +32 +08 +36 +10 7
4. Ryaad Aabid, Br. Sund
1441 =20 -15 +67 +61 +23 +11 +25 +07 -01 6½
5. Per Skogli, Gjøvik
1317 +51 +22 -06 =23 +28 +34 +20 -09 +w146½
6. Eirik Lynghaug, Risør 6, 7. Foad Amin Hamid, Kr. Sund 6, 8. Per Blikra, Stavanger 6,
9. Ivar Kosberg, Molde 6, 10. Øyvind Carstensen, Nordstrand 6, 11. Vemund Svendsen,
Stavanger 6, 12. Geir Ove Olsen, Br. Sund 6, 13. Bjørn Salvesen, Røros 6, 14. Sveinung
Ramsøy, Kongsv. 5½, 15. Odd Pedersen, Lørenskog 5½, 16. Odd H. Birkestrand,
Masfjorden 5½, 17. Rune Haug, Frosta 5½, 18. Pål Skogli, Gjøvik 5½, 19. Frank Eggerud,
Porsgrunn 5½, 20. Erik E. Søyland, Stavanger 5, 21. Kjell Børre Grebstad, Asker 5, 22.
Bernt Kirkebø, Strømmen 5, 23. Jan M. Karlsen, Arendal 5, 24. Jørgen Skjånes, Vadsø 5,
25. Tore Lambrechts, Sandnes 5, 26. Ståle Lund, Røros 5, 27. Pål Moe, OSS 5, 28. Helge
Jansson, Fr. Stad 5, 29. Odd I. Fystro, Sjakkam. 5, 30. Aleksander Omtvedt, SK Av 1911
5, 31. Pat Schanzenbecker, Kr. Sund 5, 32. John Røset, Namsos 4½, 33. John Olav
Birkeland, Egersund 4½, 34. Erik Rudi, Ørsta 4½, 35. Oddbjørn Christensen, Tønsberg
4½, 36. Pærviz Elka, Tromsø 4½, 37. Leif Gulliksen, Stjernen 4½, 38. Stig Allan Sn„hre,
Egersund 4½, 39. Sudhir Gupta, Sarpsborg 4½, 40. Svein-Erik Bakken, Follo 4½, 41.
Daniel Snerthammer, Sandnes 4½, 42. Jan Brix, Caissa 4, 43. Steinar Lande, Br. Sund
4, 44. Steinar Lode, Våler 4, 45. Torbjørn Brenden, Nordstrand 4, 46. Anders K. Beck,
Tønsberg 4, 47. Gitle Kirkesola, Kr. Sand 4, 48. Kjell Juul, Stjernen 4, 49. Per Chr.
Ødegaard, Trondheim 4, 50. Finn Syvertsen, Asker 4, 51. Steinar Flo, Nordstrand 4, 52.
Torfinn Eriksen, Konnerud 4, 53. Harald Mottang, Stjernen 4, 54. Håkon Briseid, Akademisk 4, 55. Finn A. Wister, Kirkegata 3½, 56. Kjell Iversen, Stjernen 3½, 57. Øyvind
Myhrvold, Hønefoss 3½, 58. Erling Hugo Jensen, Nordnes 3½, 59. Olav Hjortås, Bergens
3½, 60. Vegard Ramstad, Stjernen 3, 61. Hogir Talat, Fr. Stad 3, 62. Ivar Stensrud,
Stjernen 3, 63. Åsmund Forfang, Orkdal 3, 64. Olav Grande, SK Av 1911 3, 65. Øivind
Ekeberg, Bærum 3, 66. Hans K. Gaarder, Nordstrand 3, 67. Espen Kristiansen, Sarpsborg 2½, 68. Tore Sverdrup, Bodø 2½, 69. Tommy Kjerte, Sørum 2, 70. Odd Gunnar
Heitun, SK Av 1911 2, 71. Trygve Olsen, Follo 2, 72. Marco Lorieri, Sandnes 1½
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En president av folket
– i en samtale fri for sjakktrekk

Det er flott
–Det
at noen trener for å bli
gode, men
for min del
er sjakk bare
en hobby, sier elitespiller og nyvalgt
president i NSF
Torstein Bae (25).
av Atle Grønn

Som sjakkspiller har han ikke lenger
stort imot å tape – som da han nylig
”forærte” Kjetil Lie et stormesternapp i
Politiken Cup (se reportasje annet sted i
bladet). Hvor viktig det var for ham å
vinne presidentvalget, er også litt uklart:
–Det hadde ikke vært noe problem for
norsk sjakk om den sittende presidenten
Hugo Parr hadde fortsatt. Hugo gjorde
en god jobb og hadde høye ambisjoner.
Av og til noe urealistiske, kanskje, men
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han hadde i hvert fall en heldig hånd trakk seg. Jeg – som president – og mitt
med sponsing av norsk deltakelse i sjakk- sentralstyre representerer en ”total
OL. Likevel synes jeg mitt styre virker pakke”, dette dreier seg ikke kun om premer lovende enn det uferdige styret Hugo sidenten.
Til tross for Torstein Baes beskjedenkunne presentere. Vi kjenner norsk sjakk,
har mye tid og resursser – og vil styrke het, mangel på skryteliste, løfter og store
NSF gjennom handling – ved å legge ord, sitter man med følelsen av at seisten på sten – mer enn fagre program- eren på kongressen nok likevel var viktierklæringer. Beklageligvis var det ingen gere for sjakkmennesket Torstein enn
god prosess i forkant av kongressen, og tidligere triumfer som sjakkspiller. HvorHugo burde opplagt ha fått en måned dan han havnet i valgkomiteens fokus,
ekstra på å forberede sammensetningen ble det spekulert over i kulissene i Molde.
Torstein er ikke tyav et sentralpen som trenger
styre. Da kunne
vi kanskje fått
Vi har et kommunikasjonsproblem. seg på i slike sammenhenger, så
en fruktbar
noen må ha snaksjakkpolitisk
debatt. Nå ble det isteden en debatt om ket sammen og funnet ut at Torstein
valgkomiteens arbeid. Jeg kunne ikke kunne være rette mann. Og delegatene
gjøre noe fra eller til. Men sånn som det ville ha ham – rett og slett fordi Torstein
utviklet seg, synes jeg det var en grei an- er en populær skikkelse i alle leire: En
ledning til å skifte hele styret siden store ekte sjakkentusiast med dugnadsånd,
deler av det gamle sentralstyret uansett som brenner for alle sider ved sjakken.

“

gode sjakkmiljøer på Kampen i Oslo el- spiller – og vinner – alle klubbForsvar for breddesjakken
mesterskap i 1911, og den interne
Torstein er født inn i en radikal, sam- ler i Masfjorden?
funnsengasjert juristfamilie. Hans avTorsteins egen fartstid som tillitsvalgt lynratingen er på svimlende 2897. Han
døde far, advokat Ole Jakob Bae, var en på klubb- og kretsplan er imponerende, er trofast, og har ingen planer om å søke
nye sjakklige utfordringer i
profilert forsvarer av de svake
en sterkere klubb. Man kan
i samfunnet. Torstein tar opp
jo ikke svikte en av
arven og forsvarer dem som
”stiftelsesklubbene” (1911
faller utenfor … topplistene.
var med på stiftelsen av NSF
Mens mange medlemmer føi 1914). Slik tenker Johs.
rer til mange sterke spillere,
Kjeken, og den tanken har
er ikke Torstein overbevist om
den nyvalgte presidenten
at sterke spillere fører til
sans for. De to utgjør en vikmange medlemmer: –Vi må
tig duo, som sammen med
ha et bevisst forhold til eliteveteranen Finn Møller, nedsjakken. Vi får ingenting igjen
legger et enormt frivillig arøkonomisk for å ha en elite.
beid med skolesjakkSelv Magnus-effekten vil neppe
undervisning i 1911s ungføre til en eksplosjon i
domsavdeling som teller
medlemstallet. Vi har lov til
550 medlemmer fordelt på
å være litt mer optimistiske
3 skoler. Dette er et område
når det gjelder sponsorhvor Torsteins idealisme slår
mulighetene som følge av en
økt sjakkinteresse i samfun- Før det avgjørende valget. Taleren Svein A. Thrana er forbanna ut for fullt. For oss andre
net, men for verving av nye på bakerste benk over behandlingen av sittende president Hugo virker det nærmest ekstremt
medlemmer er det mye vikti- Parr. Presidentkandidat Torstein Bae (foran til høyre) er noe når Torstein forteller om
gere hva som skjer på klubb- betenkt over hvordan diskusjonen utvikler seg, mens parhesten skolesjakkundervisning tre
plan. Klubbformannen er fra 1911, Johs. Kjeken, forbereder neste pause og ruller diskret ganger i uka uten godtgjørelse: «Hvis vi tar betaling,
den viktigste tillitsvalgte i en røyk.
blir det mindre til klubben».
norsk sjakk – og vi må finne
ut hva som gjør at noen klubber vokser, med godt synlige resultater. Torstein er (Intervjueren har ikke full oversikt over
mens andre nedlegges. Hvordan skapes den typen som alltid møter opp. Han det viktige området skolesjakk og støtte-

Sjakkspilleren
–Spillestyrke har ingenting med
presidentverv å gjøre. Men jeg har
den fordelen at jeg kjenner mange –
både hobbyspillere og elitespillere.
Selv hører jeg nå snarere til den første gruppen. Jeg liker den innstillingen man kan finne i lavere klasser:
”Et morsomt parti, men jeg tapte til
slutt…” Selvsagt er det morsomt å
vinne, men jo viktigere det blir å
vinne – jo verre blir det å tape.
På sitt beste hadde Torstein uoffisielt en internasjonal elo på 2398,
med 3 IM-napp i boks, hvorav ett av
nappene kommer fra 3.plassen i NM
i 2001. Den magiske 2400-grensa er
imidlertid lenger unna enn på mange
år. Det ville ikke ha vært vanskelig å

finne partieksempler for dette intervjuet,
men Torstein synes allerede det er for
mye sjakk i NSb. («Men jeg ser på
bildene – eh... diagrammene»). Og
redaktøren ser at det kan være en svakhet ved sjakkblader. Hvis vi likevel
skulle valgt et parti, hadde det vært

fristende med nedsablingen av superstormester Vadim Milov fra 2002, en
spiller like under verdenseliten. Den
viktigste oppskriften bak slike seire er
Torsteins totale mangel på respekt: –
Jeg vet at også de gode gjør feil. Den
dårlige sjakkformen de siste årene
tilskrives latskap: –Jeg tar det hele
ganske intuitivt og gidder ikke regne
for mange varianter. Det fører ofte til
grove blundere som straffes brutalt
av de beste.

Det nærmeste vi kommer et diagram med spilleren Torstein Bae
– her som lagspiller for 1911 mot
OSS’ GM Einar Gausel. Stillingen
på bildet endte remis etter sedvanlige komplikasjoner.
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Torstein Bae blir en aktiv president.
Ledige stunder tilbringes gjerne på
sjakkontoret. På bildet ønskes sjakkbladets lesere velkommen til lokalene
i Frennings vei.
med kameratene Kristian Trygstad (nylig ferdig utdannet), Andreas Moen og
Leif Erlend Johannessen – alle kjente
navn i sjakkmiljøet. Intervjueren husker at Ole Chr. Moen pekte på disse gutta
under NM 1992 og spådde at denne generasjonen ville dominere norsk sjakk. I
motsetning til tidligere generasjoner elitespillere er dette en stor, inkluderende
ordninger. Dette varierer muligens noe gruppe som også omgås mye privat. Og
for ulike klubber/kretser/skoler. Da jeg nå har de også overtatt sentralstyret: Norselv var instruktør en gang i tiden, fikk dahl, Valaker og Gvein tilhører alle Torjeg noe betaling, synes jeg å huske, uten
steins nære venneat noen led av den
krets.
grunn. Torstein
Mitt styre virker mer lovende... Torstein er et soopplyser at også
sialt dyr som trives
ungdomsavdelbest som menig
ingen i 1911 i år
medlem av Klanen
har begynt med beskjedne honorarer, i Vålerenga – eller på sjakktur med gjensamtidig som Torstein selv trapper ned gen. –For meg er turen like viktig som
den biten for å gå inn i et annet ulønnet det sjakklige utbyttet, sier Torstein. Og
verv!)
folk kommer langveis fra for å feste med
de ”kule” sjakkgutta som nå sist i KøSynliggjøre forbundet
benhavn delte en leilighet til 13 persoMange menige medlemmer glemmer at ner. Det ryktes at enkelte kjørte 7 timer
sjakkforbundet, som andre tilsvarende Oslo-København ikke for å spille, men
organisasjoner, er styrt av et tohodet ve- for å menge seg med presidenten og hans
sen: Sentralstyret og sjakkontoret. Sam- hoff under Politiken Cup. Sjakk er blitt
arbeidet er ikke alltid like knirkefritt, men en sosial happening i dette miljøet. Det
Torstein, med sin bakgrunn først som er derfor ikke tilfeldig at Torsteins hjersivilarbeider på kontoret og senere som tebarn på turneringsfronten er 1911’s
vikarierende generalsekretær, er i den Colorline som kombinerer sjakk og moro
unike situasjon som nyvalgt president at på danskebåten. Nå tar han fatt på opphan også kjenner sjakkontoret ut og inn. gaven å endre NSFs image, om ikke an–Vi har et kommunikasjonsproblem. net i egne rekker.
Medlemmene er ikke klar over hva som
gjøres på kontoret, en endeløs rekke med
småting som lett blir usynlig, som for
eksempel forespørsler om ratingtall eller
klage på uteblitt sjakkblad. Det er klart
at medlemmene må føle at de får noe
igjen, blant annet gjennom et godt sjakkReferat fra NSFs 83. kongress i
blad og et variert turneringstilbud.
Molde 4. juli vil bli tilgjengelig på
h t t p : / / w w w. s j a k k . n o / N S F /
Turen like viktig
organisatorisk.htm
Som sønn av to jurister, er Torstein selv
godt i gang med jusstudiene, i likhet

“
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Klasse 4:
Ungdommen best i
Ørsta

Martin Inge Standal (20) er for lengst
innviet i sjakken gjennom sin far, Egil
Arne Standal, mangeårig klasse-2-spiller, nyvalgt RU-medlem og drivkraft i
Ørsta. Ørsta er også klubben til nr. 2 i
denne klassen, Per Steinar Runde – som
på sin side lot sønnen Hans Arild representere familien i klasse 1.
Martin Inge har i likhet med sine
søsken knapt spilt de siste 6-7 årene, og
ratingen er nærmest uforandret siden
putte-alderen. Sjakkforståelsen stiger
imidlertid med alderen tross passivitet,
og Martin Inge antar selv at hans
posisjonsspill nok holder klasse 3 nivå.
Det kan vi nok trygt fastslå etter at
han også vant lynsjakken i klasse 4. Han
spiller engelsk med hvit – og fransk med
svart, og kommer langt med det i klasse
4. Det var gøy å vinne, men om han
spiller i Sandnes, er foreløpig uvisst –
selv om pappa gjerne vil ha ham med.
Vinneren hadde ikke noe ønske om å
fremheve eget spill, så vi tar med en fin
avslutning fra en farlig konkurrent, John
Ivar Brekke. Brekke ledet sammen med
Runde og Morten Jervan etter fire runder, men falt av mot slutten. Standal,
derimot, innledet med tap, men mot slutten slo han både Jervan og Brekke. Bare
pappa Runde klarte å frariste unge
Standal et halvpoeng på de siste 8 rundene.

Truls Jørgensen (938), Kragerø
John Ivar Brekke (1191), Trondheim

+ + rk+
plp + pp
p pp+ r
+ + + +
+PPp+ q
P P P +P
+ N PP+
R + QRK
22...Tf3! Ofrer tårnet med ideen å ofre
det en gang til på h3 hvis hvit avslår.
23.Sxf3 exf3 hvit blir matt i h-linja. 0-1

Klasse 5:
Fra bridge til sjakk

–Jeg var usikker før start, da jeg ikke har
spilt på 20 år, forteller den suverene vinneren av klasse 5, Hans Thomas Holmøy (35). Som mange andre i klassen
var han uratet, men få hadde bedre forutsetninger: –Jeg hadde tidligere en
spillestyrke på ca. 1300, så jeg regnet jo
med å kjempe i toppen, selv om jeg var
litt usikker. Men spillet gikk faktisk bedre enn ventet. Etter slagvekslingene var
det som regel jeg som ble stående offiser
over da vareopptellingen ble gjort. Manglende spilletrening kompenseres med
større modenhet som kommer med alderen. Dessuten har jeg spilt bridge i alle
disse årene, så konsentrasjonsevnen er
intakt.
Til Molde reiste Hans Thomas Holmøy med datteren Vilde, som tok hele 6
poeng i miniputt. På papiret er faren
medlem av Sørum, som datteren, men
han kommer opprinnelig fra Nesodden
hvor han spilte med jevnaldrende Baard
Dahl. Mange i sjakkmiljøet husker nok
Baard som nådde mesterstyrke og tok
flere tittelskalper på 80-tallet. Hans Thomas forteller at Baard fremdeles er spillesugen, og har sagt opp jobben for å bli
profesjonell pokerspiller!

Klasse 4
1. Martin Inge Standal, Ørsta
1064 -11 +41 +13 +12 +04 +16 =02 +03 +05 7½
2. Per Steinar Runde, Ørsta
1215 +25 +06 =14 +24 +10 +03 =01 =05 =07 7
3. Morten Jervan, Fr. Stad
1228 +30 +07 +12 =04 +05 -02 +10 -01 +14 6½
4. Torkel Kvinge Tande, Masfjorden 6, 5. John Ivar Brekke, Trondheim 6, 6. Roy
Brokvam, Lillestrøm 6, 7. Geir Blom, Stord 6, 8. Thorbjørn Skaug, Fr. Stad 6, 9. KarlJohan Rist, Alta 6, 10. Tor Petterson, Porsgrunn 5½, 11. Henrik Gaudernack, SK Av
1911 5½, 12. Harald Omland, Asker 5½, 13. Pål-Egil Knutsen, Samisk 5, 14. Frode
Snerthammer, Sandnes 5, 15. Øyvind Hjelle, Bodø 5, 16. Andreas R Angeltveit, Porsgrunn 5, 17. Truls Ljådal, Porsgrunn 5, 18. Trygve Vie, Førde 4½, 19. Kjell Hoff, Fr. Stad
4½, 20. Øivind Hagberg, Stovner 4½, 21. Daniel Mollan, Verdal 4½, 22. Bjørn N. Dybvik,
Aalesunds 4½, 23. Jan I. Stava, Sevland 4½, 24. Olav Skjæveland, Strand 4, 25. Trond
Vidar Braathen, Moss 4, 26. Steinar Ulvik, Frosta 4, 27. Bjørn Berg Johansen, Fr. Stad
4, 28. Kjell Bjørnar Larsen, Bærum 4, 29. Knut Are Hansen, Kr. Sand 4, 30. Trond
Davidsen, NSF 4, 31. William Magnor, SK Av 1911 4, 32. Nils Solbakk, Tønsberg 3½,
33. Fredrik Heggelund, Sevland 3½, 34. Tom Rune Johansen, Sarpsborg 3½, 35. Karl
Eirik Ødegaard, Trondheim 3½, 36. Jack Helgesen, Sarpsborg 3, 37. Truls Jørgensen,
Kragerø 3, 38. Allan Lilleøren, Lørenskog 3, 39. Odd Ridal, Gjøvik 2½, 40. Ole Birkeland, Kr. Sand 2½, 41. Lars Hope, Voss 2, 42. Kristian Thorsø, Trondheim 1½

Klasse 5
1. Hans Thomas Holmøy, Sørum
(-)
+wo =16 +03 +23 +20 +08 +13 +02 +05 8½
2. Håkon Strand, Stavanger
(-)
=03 -23 +33 +18 +09 +07 +08 -01 +13 6½
3. Halfdan Holmen, Mo SK 6, 4. Tore W. Adamsen, Fr. Stad 6, 5. Anders Stanghelle, NordOdal 6, 6. Håvard Løvik, Stavanger 6, 7. Bård Andrew, Nittedal 5½, 8. Anne Jervan, Fr. Stad
5½, 9. Freddy Gjøs, Fr. Stad 5½, 10. Paul Goksøyr, Ørsta 5½, 11. Bjørn H. Benjaminsen,
Masfjorden 5½, 12. Roy Andrè Lilleby, Asker 5½, 13. Yngve Rasdal, Masfjorden 5, 14. Bjørn
Michaelsen, Stovner 5, 15. Solveig Kluge Engh, Stavanger 5, 16. Ulf Atle Limburg, Asker
4½, 17. Gro Lafton, Sørum 4½, 18. André Midtgård, Sarpsborg 4½, 19. Lisbeth Aarthun,
Sandnes 4½, 20. Anders Tofte, Stavanger 4, 21. Anette Thorstensen, Kongsv. 4, 22. Ellen
Holter, Asker 4, 23. Melker Laitamaa, Samisk 3½, 24. Tor Engebretsen, Nordstrand 3½,
25. Robert Johnsen, Asker 3½, 26. John Rønningen, Våler 3½, 27. Arne Knut Røv, Ørsta
3½, 28. Asbjørn Thomassen, Stavanger 3, 29. Øystein Bjurholt, Asker 3, 30. Frank
Kristensen, Tønsberg 3, 31. Silje Engvig Sørbø, Kr. Sund 3, 32. Nils P. Mikkelsen, Sandnes
3, 33. Jens O. Østmann, Tønsberg 2½, 34. Alf Terje Aure, Molde 2

Yngve Rasdal (-), Masfjorden
Hans T. Holmøy (-), Sørum
1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lf4 Lf5 4.Sf3
e6 5.a3 a6 6.Se5 Sbd7 7.e3 Sxe5
8.Lxe5 Ld6 9.Lxd6 Dxd6 10.Ld3
Lxd3 11.Dxd3 0–0 12.e4 Df4
13.Se2? En ren bukk i en ganske
lik stilling. 13...Dxe4 14.Dxe4
Sxe4 15.f3 Sd6 16.0–0–0 Sc4
17.Td3 Tfc8 18.Sc3 c5! 19.Sa4
cxd4! 20.b3!? Hvit er tydelig fristet av en kvalitetsvinst (Sb6).
20...Sxa3 21.Kb2

r+r+ +k+
+p+ +ppp
p+ +p+ +
+ +p+ +
N+ p + +
nP+R+P+
KP+ +PP
+ + + +R
21...Txc2+!? Svart gir offiser for å
presse hvit på defensiven. 22.Kxa3
b5 23.Sb2 Hvit må være forsiktig:

23.Sb6 Tb8 24.Sd7 b4+! 25.Ka4 Ta2#
23...b4+ 24.Ka2 e5 Svart har fire bønder og aktivt spill for offiseren. Det
viser seg å være tilstrekkelig. 25.g4
Tac8 26.Te1 f6 27.f4 T8c3 28.Ted1
Txh2 29.Kb1 e4 30.Txd4 Txb3
31.T4d2 Txd2 32.Txd2 Tf3 33.f5 Tg3
34.Txd5 Txg4 35.Sc4 h5 36.Td8+
Kh7 37.Sd6 g5 38.fxg6+ Kxg6
39.Tg8+ Kh7 40.Ta8 e3 41.Sf5 e2
42.Te8 Tg1+ 43.Kc2 e1D 44.Txe1
Txe1 0-1
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FIDE-VM og antisemittisme:
Spørsmål til presidenten
Herr president.
Ifølge avismelding stilte påmeldte deltagere fra Israel ikke opp i FIDE-VM i Libya.
Hvorvidt de ble nektet innreisetillatelse,
om uteblivelsen skyldtes protest fra israelerne eller en kombinasjon av disse og
eventuelt andre faktorer, er uklart for
meg, men vel ikke så viktig. Uansett sakens nøyaktige bakgrunn: den lukter ikke
spesielt godt. Var det på noe tidspunkt
aktuelt å boikotte hele turneringen fra
den internasjonale sjakks side? Hva foretok Norges Sjakkforbund seg i sakens
anledning? Var det aktuelt å be Magnus
Carlsen holde seg hjemme?
Internasjonal sjakk på toppnivå er
blitt et pengesirkus, hvor Fandens egen
oldemor gjerne kan være sponsor, bare
hun har nok penger. Libyas hersker
Gadaffi er åpenbart en ålreit mann for
FIDE å samarbeide med. Jeg vet ikke om
han er i direkte slekt med Fanden, men
det skulle ikke forundre meg. Jeg er ingen purist når det gjelder støtte fra ulike
hold, faktisk har jeg langt på vei sans for
ordtaket «penger lukter ikke». Men det
går en grense der hvor spillere uteblir på

grunn av rasetilhørighet. For meg var
FIDE-VM i Libya diskvalifisert før turneringen begynte, om mine forutsetninger
(informasjoner) holder stikk. I den
hjemlige sjakkpresse har jeg sett fint lite
om denne saken ellers. Den er vel ikke
viktig nok. Selvmatt, spør du meg.
Øystein Skar, Nordstrand

NGP – for folk med god tid
og mye penger?
Sitter her og studerer årets NGP-resultat, og finner ut følgende: 27 personer
fordelt på alle klasser har fått NGP-poeng i minst 6 turneringer. Av 1558 startende. Videre er det et gjennomsnitt på
under 3 tellende resultater for alle. Det
er ikke så rart, for det er dyrt å reise
rundt og spille sjakkturneringer. Iallfall
for oss som har litt reiseavstander å
snakke om.
Fordi det er så vanskelig (økonomisk
og muligens tidsmessig) å få nok tellende resultater, blir NGP ingen motiverende faktor for hopen. Det er altså likegyldig for det store flertall av spillere om
turneringa er med i NGP eller ikke. Det
er synd, men slik NGP er lagt opp, er
dette bare et show for en liten skare iv-

rige og muligens pengesterke personer.
Skal det være slik? Eller kan man
gjøre NGP til noe som flere kan være
med på, og som faktisk kan fungere som
en motivasjonsfaktor. Jeg har tidligere
slått til lyd for at man må senke antall
tellende turneringer, og vil nok en gang
be våre sjakkledere om å vurdere dette.
Følgende positive effekter kan oppnås: Mer spenning for flere, siden flere
har en reel sjanse til å klare å spille nok
turneringer. Flere deltakere i turneringene fordi flere blir motivert når de kan
nå opp. Siden gjennomsnittet i dag er
under 3 turneringer for alle som er med,
må målet i første omgang være å få dette
tallet opp mot 4. Derfor tror jeg det vil
være lurt å senke kravet til antall tellende turneringer til 4. Det blir en liten
utfordring å finne på kriterier som skiller ved poenglikhet (en slags kvalitetspoeng), men den saken er en bagatell.
Videre tror jeg at man må få et mer
profesjonelt og aktivt system – der man
kan operere med flere variabler (hurtigsjakkcup og langsjakkcup i tillegg).
Oppdateringene når turneringer er ferdigspilt, må komme kjapt, og det må presenteres slik at det blir oversiktlig og greit
å følge med for massene. Synes å huske
at det var en komité som skulle arbeide
med å fornye NGP-systemet – hva ble
egentlig resultatet? For meg synes det som
vi er der vi alltid har vært.
Jan Sigmund Berglund, Tromsø

”Sjakk på torgene og kafeene” var et
slagord til den avtroppende presidenten Hugo Parr. Her er det våre to
sjakk-kjendiser Simen og Magnus
som opptrer på Torgalmenningen i
Bergen under Bergen Spillfestival, en
årlig begivenhet med sjakkspilleren
Jan Arild Breistein som en av drivkreftene. Samme dag, 6. august, tok
Simen og Magnus også turen innom
kafeene som man kan lese om på
side 36.

Foto: Tom Eriksen

32

Stor og sterk norsk gjeng i Køben
København er definitivt i
ferd med å etablere seg
som ferieparadis nr. 1 for
norske sjakkspillere. I år
var det nærmere 50
nordmenn som hadde tatt
turen til Politiken Cup i
slutten
av juli,
til den
største
åpne
GMturneringen i
Norden.
av Leif Erlend Johannessen

Nytt i år var at spillelokalet befant seg et
lite stykke utenfor København sentrum,
på Quality Hotel i Høje Taastrup. Fine

IM Kjetil A. Lie fra Porsgrunn tok sitt andre stormesternapp for året i Politiken
Cup. På veien møtte han storheter som Aleksandr Beljavskij. Deres parti fra 8.
Foto: turneringens hjemmeside
runde endte remis.
omgivelser for sjakk, men stedet bød ikke
på noe særlig annet. Fremfor å bo på
hotellet, valgte derfor undertegnede –
sammen med 12 (!) andre glade, unge
mennesker – isteden å leie en kjempeleilighet downtown Køben rett ved Tivoli
og Strøget. Dette medførte naturligvis visse
utenomsjakklige fristelser på kveldstid,
men med rundestart lagt til det sympatiske tidspunktet kl 16.00 var det god tid
til å hente seg inn igjen.
Turneringsformen de gjennomfører
i Danmark (Sveitser), fører alltid til en
rekke David vs. Goliat-oppgjør, med
mulighet for overraskelser. Et eksempel
fikk vi allerede i første runde da Stjernen-spiller Børge Svanholm hadde den
senere turneringsvinneren i tauene:

Børge W. Svanholm (2052), Stjernen
GM D
D.. Sadvakasov (2626), Kazakstan

+ + + +
+ + +pk
+ + + +
+n+ + +p
P + +p+
+ +NKPP
R + + P
+ + + +r
Hvit har en sunn merbonde på dronningfløyen og bør stå til vinst. Dessverre for
Svanholm mistet han etter hvert kontrollen og tapte på tid i en remisstilling
rundt trekk 100.
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Kjetil A. Lie kom fra et ganske middelmådig resultat i Landsturneringen i
Molde, men skulle vise seg å bli det største norske lyspunktet i København. Han
gikk gjennom turneringen uten tap, og
med 7½ av 10 sikret han seg sitt andre
GM-napp. Fortsetter han dette spillet i
høst, er det ikke lenge før Norge får sin
åttende stormester. Men litt glid skal
man ha for å score disse normene. Her
følger det avgjørende partiet fra 9. runde,
der han spiller mot selveste presidenten.
Kjetil måtte vinne for å klare GM-kravet:
Torstein Bae (2269), SK 1911
IM Kjetil A. Lie (2459), Porsgrunn

+ r r k
+l+ + lp
+ + +p+
q + + +
+R+ P +
+P+ + +
P+ +QLPP
+L+ R K
Hvit har gjennomført et godt parti til
nå og står til klar vinst med tre merbønder. Men dette har kostet tid på
klokka, og med klaffen hengende går
det helt galt for Torstein rett før 40
trekk. 39.Le4 Ødelegger ingenting
foreløpig, men det kraftfulle 39.De7!
avgjorde umiddelbart. 39…La6
40.Ta4? Dette er imidlertid en stygg
bukk. Etter 40.Tc5! ville hvit fremdeles ha stått til vinst. 40…Dxa4!
41.bxa4 Lxe2 42.Txe2 Td1+ 43.Le1
Lc3 44.Kf2 Txe1 45.Txe1 Lxe1+
46.Kxe1 Te8 0-1

Litt tidligere hadde Kjetil stått for ett av
turneringens mest severdige partier, og
hans motstander var ingen hvem som
helst: Magnus Carlsen! Som i NM et par
uker tidligere var Magnus hvit, og igjen
ble det en Benoni der brettet stod i flammer rett ut fra åpningen. Etter at Magnus hadde spilt med tårn under fra trekk
25 (!), nådde man følgende stilling da
tidsnøden var overstått:
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Vinnertrioen: stormestrene Nick de Firmian (amerikaner bosatt i Skandinavia), Darmen Sadvakasov (nr. 1 på kvalitet) og Leif Erlend Johannessen.
Foto: turneringens hjemmeside

GM Magnus Carlsen (2567), NTG
IM Kjetil A. Lie (2459), Porsgrunn

+l+k+ +
+ + r Q
+ + + +
+ pPL +
+p+ + +
+ + + +P
PP +q+PK
+ + + +
41.Dg6+ Tf7 Intet endres av 41…Kf8
42.Df6+ osv. Å gå til d-linja med kongen, er farlig kun for svart. 42.Dg8+
Tf8 Ikke 42…Ke7 43.d6+, og svart
taper! 43.Dg6+ Tf7 44.Dg8+ Tf8 ½½

Med dette får vi en naturlig overgang til
Magnus, som igjen leverte en sterk turnering. Han endte på samme poengsum
som Kjetil – også uten tap – og så vidt
jeg kunne registrere, var han ikke i tapsfare i et eneste parti. Man kan lære mye
av å studere partiene til Magnus for tiden. Hans sjakk har en 100% sunn basis, og når han er i form, finnes det ikke

Politiken Cup, København,
24. juli - 1. august
1 GM Darmen Sadvakasov, Kazakstan 8
2 GM Leif Johannessen, Norge 8
3 GM Nick de Firmian, USA 8
4 GM Peter Heine Nielsen, Danmark 7½
5 GM Magnus Carlsen, Norge 7½
6 GM Normunds Miezis, Lativa 7½
7 GM Eduardas Rozentalis, Litauen 7½
8 IM Kjetil Aleksander Lie, Norge 7½
9 GM Lars Bo Hansen, Danmark 7½
10 GM Sune Berg Hansen, Danmark 7½
11 IM Erling Mortensen, Danmark 7½
12 GM Curt Hansen, Danmark 7½
13 Sigurbjorn Bjornsson, Island 7½

21
30
31
33
41
42
43
50
57
60
66
69
77
80
83
84
88
90

Øystein Dannevig, OSS 7
Kristian Dahle Trygstad, OSS 6½
IM Eirik Gullaksen, Bergens 6½
Richard Bjerke, OSS 6½
Magne Sagafos, Porsgrunn 6½
Torstein Bae, SK 1911 6½
Trond Romsdal, Tromsø 6½
Jon Ludvig Hammer, OSS 6
Carl Fredrik Ekeberg, Asker 6
Torbjørn R. Hansen, Tempo 6
Kenneth Gvein, OSS 6
Andreas Moen, OSS 6
Espen Forså, Tromsø 6
Hans Olav Lahlum, Porsgrunn 5½
Harald B. Borchgrevink, Bergens 5½
Pål Røyset, Tromsø 5½
Torben Søraas, Narvik 5½
Frode Bull Jæger, Tromsø 5½

(244 deltakere,
med nærmere 50 nordmenn)

Børge W. Svanholm fra Stjernen (til
venstre) er her nær sensasjonen i
første runde mot turneringsvinneren. Foto: turneringens hjemmeside
sykdomstegn eller defekter i stillingene
hans. Han befinner seg vel rundt 2600
nå, og åpenbart kan man ikke forvente
at han klatrer like fort derfra som han
har gjort hittil. Men hvis ikke Magnus
har alle forutsetninger som skal til for å
nå 2700+, ja – da har jeg veldig vanskelig for å se hvem som eventuelt har det…
Her følger et eksempel på hans spill, fra
fjerde runde. Motstander er en annen
nordmann:
GM Magnus Carlsen (2567), NTG
Øystein Dannevig (2363), OSS

r+l+k+ r
+pp +pp
+p+ + +
p + P +p
+ N n +
+PL + +P
P+P+ PP+
+ +RR K
Ved første øyekast kan det se ut som
et normalt Berliner-sluttspill, der intet
spesielt er på ferde. Svart planlegger
Sf4-e6, da han er på god vei til å sette
opp en blokade. Jeg mener å huske at
Kasparov uttalte etter VM-matchen
mot Kramnik i 2000 at hvit i disse
sluttspillene må utnytte utviklingsforspranget sitt, det vil si ikke stole på
at bondemajoriteten på kongefløyen vil
gjøre jobben på egen hånd. Det er tydelig at Magnus er av samme formening:
17.e6! Energisk og praktisk talt avgjørende. 17…fxe6 Også 17…Sxe6
18.Sf5! er katastrofe for svart. 18.Ld2
Sg6 19.Sxe6 og hvit vant raskt.

Når det gjelder undertegnede, hadde jeg
en ganske merkelig turnering. Jeg lå hele
tiden litt etter det absolutte tetsjiktet og
ble på grunn av Sveitser-systemet alltid

”pairet” nedover, det vil si at jeg møtte
lavere rangerte motstandere. Etter 9 runder hadde jeg derfor 7 poeng, men uten å
ha møtt noen over 2400 og uten å være
spesielt fornøyd med turneringen så
langt. I siste runde fikk jeg endelig sterk
motstand i form av Aleksej Fedorov. Etter
å ha misset en gylden sjanse i åpningen
til å få stor fordel, havnet jeg i en ganske
deprimerende stilling etter hvert og var
innstilt på å deffe (”å være på defensiven; å forsvare seg” – red.). Han tok
imidlertid litt vel store sjanser etter min
smak og vi havnet i følgende stilling:
GM Leif E. Johannessen (2538), OSS
GM A. Fedorov (2620), Hviterussland

+ln +k+
+ + + r
+ p p +
+ pP+ q
pP+PRp+
r + + Pp
P+ +QN P
+ + +RKL
46.e5!? Etter dette skvatt min motstander høyt på stolen og ble sittende
å riste på hodet i lang tid. Dette fungerte naturlig nok som en ”confidence
boost” for meg og jeg spradet rundt i
spillelokalet en halvtime i den tro at
jeg stod til vinst. Det var først litt senere på kvelden, etter å ha satt Fritzy
på saken, jeg fant ut at stillingen objektivt sett er totalt uklar! 46…fxe5?
Først dette er tapstrekket. Den korrekte responsen var 46…Dxe5!, som
både jeg og min motstander under
partiet trodde strandet på 47.Te4. Det
ser ut som dama må trekke seg, og da
vinner hvit gjennom en tårnsjakk på
e8. Jeg satte imidlertid kaffen i vrangstrupen da Fritzy indikerte 47…Txg3+!

med matt i to trekk! Forhåpentligvis
ville jeg oppdaget dette om han virkelig hadde slått med dama og funnet 47.Dd2 i stedet. Jeg truer fremdeles å infiltrere i e-linja og har således komp for bonden, men stillingen
er åpenbart langt ifra klar. 47.Tf8+!
Nå vinner jeg uten problemer.
47…Kxf8 På 47…Kh7 er både 48.Se4
fulgt av Sf6+ og 48.Le4+ avgjørende.
48.Se4+ Ke7 Eller 48…Df5 49.Sxd6.
49.Sxg5 Txg5 50.Dd2 Th5 Ikke
50…Tf5 51.Txf5 Lxf5 52.Dg5+ osv.
51.Le4 Kd7 52.Lg6 Th8 53.Dg5 1-0

I og med denne seieren endte jeg på 8
poeng og delt førsteplass. Kvaliteten min
var av naturlige årsaker dog ikke spesielt
god, og jeg havnet på annenplass bak
allerede omtalte Sadvakasov, men foran
den tredje på åtte poeng: alltid like sympatiske Nick de Firmian fra USA.
Av de andre nordmennene fortjener
spesielt Jon Ludvig Hammer og Richard
Bjerke å fremheves. Begge hadde gode
sjanser til IM-napp, men misset hårfint. Spesielt var det hyggelig å se sistnevnte i aksjon igjen på sjakkbrettet.
Bjerke er Norges beste shogi-spiller
(2.plass i internett-VM nylig og blant
favorittene i det nært forestående EM!),
men viste i København at han ikke har
glemt gamle kunster på sjakkbrettet heller! Han forklarte meg hastig noen av
reglene i dette Japan-baserte sjakklignende spillet, og jeg tror etter det at
jeg holder meg til sjakken. Det virket
uhyre komplisert!

Jon Ludvig Hammer fikk premie som
beste «tittelløse» junior, med Tromsøs
Espen Forså på tredjeplass. Vår ferske
elitespiller, Silje Bjerke, Porsgrunn, ble
beste kvinne, selv om spillet var mer
ujevnt enn under NM.
Joachim Thommassen, Mo, som
kom rett fra en sterk tredjeplass i kadettklassen i Molde, var best i ratinggruppe
1451-1600, mens Stavangers lilleputtspiller Lasse Østbø Løvik (også nr. 3 i
NM) vant ratinggruppe 1151-1300. I
gruppen 1000-1150 gikk Terje Lie fra
Bergens til topps med en ratingprestasjon
himmelhøyt over sin egen rating.

35

Kafésjakken er et uhøytidelig møte mellom topp og bredde. I bildet til venstre demonstrerer Bergens IM Roy Fyllingen
noen triks med en dansende bonde til en undrende Vidar Garmannslund fra Sotra. Samme Garmannslund fikk
Foto: Tom Eriksen
også prøve seg i 17 trekk mot GM Simen Agdestein (bildet til høyre).
For tolvte året på rad var
Bergen åsted for det som
har utviklet seg til å bli et
av sommerens store
sjakklige høydepunkter
for mange, nemlig NM i
cafésjakk.
av Leif Erlend Johannessen

Og igjen hadde arrangørene greid å
mønstre et imponerende felt, med sterke
navn i toppen og 100 deltakere totalt. I
år var dette spesielt imponerende, da man
ikke kunne rekruttere deltakere fra Bergen Chess International slik man har
gjort de siste årene. Men det ryktes at
man likevel klarte å lokke noen av de
langveisfarende fra Oslo,
blant annet med løfte om
svært gunstige priser i baren. En liten titt ganske
langt nede på resultatlista tilsier at særlig én, med en markant posisjon i norsk
sjakk for tiden, benyttet seg aktivt av dette
tilbudet!
Også jentene gjorde seg bemerket.
Både nybakt elitespiller Silje Bjerke og
norgesvenninnen Heather Richards fra
England kjempet lenge i toppen, men
ble nok litt slitne på slutten av kvelden
og falt noe ned. Sistnevnte fortjener dessuten ros for å ha overtalt GM Agdestein til
å nyte kafélivets gleder på linje med de

andre deltakerne. Mens jeg er inne på
dette temaet, var det rimelig klart på forhånd at GM Carlsen ville ha et sunnere
kosthold under turneringen enn de fleste
av sine konkurrenter og derfor bli en
hard nøtt å knekke. Dette tipset viste seg
å slå til, og han cruiset inn til 6 av 6 mot
svært habil motstand. Med andre ord:
Enda en solid forestilling av vår unge,
sympatiske stjerne.
Her følger det avgjørende partiet fra
5.runde:
GM Magnus Carlsen (2568), NTG
GM Simen Agdestein (2614), NTG
Hollandsk
1.d4 f5 2.Sc3 Sf6 3.Lg5 d5 4.Lxf6
exf6 5.e3 Le6 6.Df3 c6 7.Ld3 g6 8.h3

nus bruker b4-bonden som en ”hook”
for å åpne linjer mot svarts konge på
dronningfløyen.

+kr + r
p qn+llp
+p+ pp+
+ +p+ +
p P NP+
P +LPQN
PP+ PK+
R + + +R
17…Se5!? Et kreativt forsøk på å snu
trenden i partiet og forvirre motstanderen. Mot de aller fleste andre i turneringen ville det sannsynligvis også ha funket,
men Magnus forholder
seg cool. 18.dxe5 fxe5
19.Sh3 e4 20.Sxe4
dxe4 21.Lxe4 Lxb2 22.axb4 Lxa1
23.Txa1 Hvits komp for kvaliteten er
av den formidable sorten. 23…Thf8
24.Sf4 Ld5 På 24...g5 er 25.Ta6! meget sterkt. 25.Lxd5 cxd5 26.Ta5 g5
Svart spiller fallitt, men stillingen stod
neppe til å redde uansett. 27.Tc5 Dxc5
28.bxc5 gxf4 29.exf4 Tf7 30.f5 a5
31.c4 dxc4 32.Da8+ Kd7 33.c6+ Ke8
34.Dxa5 Tc8 35.De5+ Kd8 36.Dd6+
Ke8 37.De6+ 1-0

NM i Cafésjakk
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Sd7 9.g4 fxg4 10.hxg4 Lf7 11.Sge2
Ifølge teorien skal svart være OK her.
Han har løperparet og ingen store
svekkelser. Simens neste trekk – pågangen på dronningfløyen – er dog uheldig. Antakelig fryktet han et eventuelt
e3-e4 fra hvit, men dette er ikke så
farlig. Interessant var 11…De7!? med
planen Lg7 og 0-0-0 for å fullføre utviklingen. 11…b5 12.Sf4 b4 13.Sce2
Lg7 14.Sg3 Da5 15.Kf1 0
0-- 0 - 0
16.Kg2 Dc7 17.a3! Dermed er det klart
at det er hvit som har initiativet. Mag-

NM i Cafésjakk, Bergen,
6. august
10 min. pr. parti.
1 GM Magnus Carlsen 6
2 GM Leif E. Johannessen 5½
3 Dag Orseth 5
4 IM Eirik T. Gullaksen 5
5 IM Roy H. Fyllingen 4½
6 GM Simen Agdestein 4½
7 Ole Kvamme 4½
8 Kjetil Stokke 4½
9 Petter Stigar 4½
10 Ronny Ellingsen 4½
11 Rudi Serch 4½
12 Silje Bjerke 4½
13 GM Normunds Miezis 4½
14 Kjell Arne Mork 4½
15 IM Ivar Bern 4½
16 Sverre Johnsen 4½

17 John Kvamme 4½
18 Hafstein Agustsson 4
19 Terje Torgersen 4
20 Harald B. Borchgrevink 4
21 Eirik Sandal 4
22 Per Nestande 4
23 Håvard Holder 4
24 Svein Kjenner 4
25 Eilif Odde 4
26 Thomas Pedersen 4
27 Morten Madsen 4
28 Daniel Hersvik 3½
29 WIM Heather Richards 3½
30 Jan Stokke 3½
31 Katrine Tjølsen 3½
32 Odd Nordahl 3½
33 Eivind Hauge 3½
34 Anita Hersvik 3½
35 Torstein Bae 3½
(100 deltakere)

Lystig stemning før runden.

Foto: Tom Eriksen

ELO-SPALTEN
ved Øistein Yggeseth

Elo-komiteen har fra tid til annen behov
for å gi informasjon til NSFs medlemmer, både for egen del, men også fordi
det stadig kommer spørsmål til komiteen om forskjellige Elo-forhold. Først et
par spørsmål som stadig går igjen:
«Jeg har spilt en turnering, men
har ikke fått rating.» Svaret er som regel
at arrangøren ikke har sendt oss en rapport på turneringen. Det kan også være
at vedkommende spiller ikke er registrert
som medlem i NSFs database. Da ber vi
om at spilleren undersøker i sin klubb
om han/hun er innmeldt.
En annen mulighet er at arrangøren
har oppgitt galt navn/galt stavet, og samtidig unnlatt å oppgi fødselsdato. Da tar
vi ikke sjansen på å oppdatere en person
med et lignende navn. Dermed kan det
bli to eller flere registreringer på samme
person. Spilleren har her selv et ansvar
for å kontrollere at navnet er korrekt på
spillekortet eller resultatlister. Meld fra
til arrangøren dersom noe er galt.
Spesielt for yngre spillere kommer
ofte spørsmålet om hvorfor de ikke er
representert på topplistene selv om
ratingen er høy nok.
Igjen kan det være at medlemskapet
ikke er ordnet, men like ofte er grunnen
at det ikke er spilt nok partier. For å

komme med på topplistene må man ha
spilt minst 30 partier, unntatt lilleputt
og miniputt hvor kravet er 15 partier.
Så noen ønskemål fra komiteen:
 Det er mange som bruker
Turneringsservice for sine turneringer.
Når turneringen er ferdig, kan dere sende
oss filene i stedet for papirutskrifter. Det
letter arbeidet, og gir en sikker tabell.
Husk å angi betenkningstiden. Denne
lagres
ikke
i
TS.
Arrangører som sender TS-filer og betenkningstid via e-post, vil få tilbakesendt nye Elo-tall etter beregningen.
Det viser seg at de manuelle rapportene ofte innholder feil som gjør at vi
må returnere dem eller innhente flere
opplysninger for korreksjoner.
Arrangøren bør summere kolonnene I
og II. Summen i II skal være to ganger
summen i I. Stemmer ikke dette, er det
noe galt i tabellen.
 Arrangøren skal oppgi start- og
sluttdato. Dette slurves det mye med. For
at turneringene skal kunne beregnes i
riktig rekkefølge må datoene være angitt, og selvfølgelig rapporten innsendt
umiddelbart etter turneringens avslutning.
Vi opplever ofte at turneringer for
vår og høst blir sendt samlet. Da blir det
lett avvik for spillerne.
Deltagerne angitt i en Elo-rapport,

skal nummereres fra 1 og fortløpende
oppover. Tidligere var det slik at ved
lagturneringer kunne man nummerere
dekadevis, altså lag nr. 1 fikk numrene
11-12-13 osv, lag nr 2 fikk 21-22-23 osv.
Dette kan ikke lenger gjøres. Sekvensen
skal være 1-2-3 osv. uten opphold.
Vi har etter hvert mottatt mange
rapporter fra utenlandske turneringer.
Vi er avhengig av at spillerne selv sender
rapporten. Dersom det deltar mer enn
én norsk spiller, må vi ha rapport for
alle slik at beregningene blir rettferdige.
 Så til dere som sender utskrifter.
Vær så snill å sette en tekstfont som er
leselig. Vi har fått en del rapporter som
vi må bruke lupe for å kunne lese. Det
blir litt slitsomt i lengden, og vi overveier
å returnere slike.
Dette var nok for denne gang. Elo-komiteen svarer gjerne på spørsmål utenom
NSb.
Komiteens medlemmer er:
Øistein Yggeseth, formann,
oistein.yggeseth@online.no
Rune Djurhuus, sekretær,
runed@ifi.uio.no
Johs. R. Kjeken, medlem,
kjeken@sensewave.com
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Artikkelforfatteren mot Anna – mens
han «ennå var i skyene»...

Kirsebær
med de store

Da jeg litt senere på dagen skulle møte
Anna Tabrina, som for øvrig fylte 22 år
nettopp da, var jeg ennå i skyene, og
syntes det nesten gikk like lett å finne de
gode trekkene:
Anna Tabrina (2136), Murmansk
Jan Sigmund Berglund (1979), Tromsø

Foto: Finn Haug

av Jan Sigmund Berglund

Det norske monradsystemet sikter seg
inn på 3. runde for de store møtene. Da
har ratingfavorittene hatt et par
oppvarmingsrunder mot de med lavere
rang i sjakksystemet, og vanligvis banket dem opp etter alle kunstens regler.
Det sjarmerende med dette systemet er at
her ligger muligheten for oss som bare
av og til ser lyset, til å lage kaos og uorden, og med litt gli ta en skalp.
Barentsturneringa 2004 er så langt
tidenes helgeturnering i Nordnorge.
Rause premier dro sterke spillere til
mesterskapet, og disse ”sværingene” dro
igjen svært mange av de lokale heltene
til Alta.
For min egen del var sværingen i
første runde IM Gennadij Kiselev fra
Murmansk med nesten 500 ratingpoeng
mer i panna.
Jan Sigmund Berglund (1979), Tromsø
IM Gennadij Kiselev (2442), Murmansk
Trompowski
1.d4 Sf6 2.Lg5 c5 3.d5 Db6 4.Sc3
Dxb2 5.Ld2 Db6 6.e4 d6 7.f4 e5 8.Tb1
Dd8 9.f5 g6 10.g4 Sg8 11.Sf3 h5
12.Lb5+ Ke7 Siden resultatet egentlig var gitt, tok vi nok begge lett på
det. Jeg ofret med største letthet b2bonden i min gode gamle favorittåpning. Min motivasjon var å få et parti
med god gli i den hvite fartsretninga.
Kiselev tok selvsagt bonden med like
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stor letthet, for sånne er gode å ha når
sluttspillet kommer. Etter at hvit fremdeles med letthet har utført sitt
12.Lb5+, sitter det en svett og hoderystende russer med alle offiserne i
utgangstillinga, og brikkene er blitt fryktelig tunge nå. Det gikk lang tid, og jeg
trodde at han satt og grublet på om han
skulle sette en springer eller en løper i
veien. Uansett hadde jeg tenkt å spille
13.g5 og rulle på med bønder mot
kongestillinga hans. Så kommer altså
trekket jeg har oversett 12...Ke7, og vi
har denne stillinga:

rnlq lnr
pp+ kp+
+ p +p+
+LpPpP+p
+ +P+P+
+ N +N+
P+PL + P
+R+QK +R
Dette diagrammet skal jeg forstørre
og ramme inn på veggen, slik at jeg
kan smile for meg selv slik jeg gjorde
da jeg her skjønte at jeg sto til vinst. I
løpet av 12 trekk har han utviklet en
brikke – kongen til e7. Det var lett å
utføre de neste trekkene…. 13.fxg6
fxg6 14.Lg5+ Sf6 15.0
15.0-- 0 Lg7
16.Lxf6+ Lxf6 17.g5 Sd7 18.Lxd7
Kxd7 19.gxf6 Dxf6 20.Dd2 Df4
21.Dxf4 exf4 22.Sg5 1-0

k + +r+
pp+ql r
+ npp +
+ +p+p+p
PPpPnP +
+ P PN+P
KLQ+ +P+
+ +R+NR
Her har hun akkurat spilt 27.Ka2??
Bukker kommer ofte i dårlige stillinger. Trolig kom mitt neste trekk som
en liten bombe. 27...Sf2! 28.Td2
28.Dxf2 ender i forferdelse etter
28...Dxa4+, og det faller på d1 med ny
sjakk. 28...Sd3 29.La3 Se4 Snakk om
gullspringere. Nå er hvit fortapt. 30.Te2
Dxa4! Siste spiker, gaffelen på c3 gjør
fullstendig slutt på hvits plager. 0-1

Dermed var man definitivt Murmansk
store sorg og dagens ”lokale” helt! At jeg
spilte bort vinststillinga mot Miezis neste
dag og for øvrig fikk kontakt med bakken etter bare ½ poeng til i turneringa,
tar jeg ikke så tungt. Sjakk er et herlig
spill.


Les mer om denne unike turneringen på de uvanlig innholdsrike og
innbydende hjemmesidene http://
altasjakklubb.no/BM/2004/, redigert av Vadsøs Svein Harald Johnsen, formann i Sjakkens
Barentsutvalg. Ansvarlig for det vellykkede arrangementet i Alta var for
øvrig Victor Paulsen.

En nordmann som holdt løpet ut i Alta,
var langveisfarende Jon Ludvig Hammer
på jakt etter GP-poeng. Jakten endte med
en delt 2. plass etter en stormesterremis
mot turneringsvinneren GM Miezis i siste
runde. Hvor mange 14-åringer i den
norsk sjakkhistorien har spilt partier som
følgende oppgjør fra 5. runde?

Hammer kommenterer
Jon Ludvig Hammer (2041), OSS
IM G. Sarakauskas (2430), Litauen
Prøysisk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4
exd4 5.0-0 Sxe4 6.Te1 d5 7.Lxd5
Dxd5 8.Sc3 Dh5 8...Da5 er mer kritisk, for eksempel 9.Sxe4 Le6 10.Ld2
Lb4 11.Sxd4! med interessant spill.
9.Sxe4 Le6 10.Lg5 Ld6 11.c4!?
11.Sxd6+ fører til likt spill. Etter
11...cxd6 12.Lf4 har stillingen en

remisprosent på 69% i databasene!
11...h6 12.Sxd6+ Alt annet er dårlig,
selv om jeg brukte veldig mye tid på
hva jeg skulle spille etter 13...Dc5
12...cxd6 13.Lf4 Dc5N

r+ +k+ r
pp+ +pp
+npl+ p
+ q + +
+Pp L +
+ + +N+
PP + PPP
R +QR K
13...0-0 er det eneste som har blitt
spilt før. Ikke skjønner jeg hvorfor, siden Dc5 ser uten tvil mest naturlig og
best ut. 14.b4!? Bondeofferet ser ut
til å være det eneste som gir muligheter for en fordel. 14...Dxc4 Svart tar

Barentsmesterskapet (MGP), Alta 18.-20. juni
Klasse A
1. GM Normunds Miezis, Latvia
2530
+12 +10 +17 +02 =08 =03 5
2. GM Rune Djurhuus, Akademisk
2531
+26 +04 +06 -01 =05 +11 4½
3. Jon Ludvig Hammer, OSS
2041
-04 +26 +15 +12 +06 =01 4½
4. GM Edvins Kengis, Latvia
2562
+03 -02 +25 +13 =09 +08 4½
5. Evgenij Kirillov, Murmansk 4, 6. IM G. Sarakauskas, Litauen 4, 7. Steinar Moen, Narvik
4, 8. IM Alex. Feoktistov, Murmansk 3½, 9. IM Gennadij Kiselev, Murmansk 3½, 10.
Joachim Solberg, Alta 3½, 11. Andrei Borisenko, Arkhang 3½, 12. Lars Andreassen,
Samisk 3, 13. Pål Røyset, Tromsø 3, 14. Frode Bull Jæger, Tromsø 3, 15. Trond Romsdal,
Tromsø 3, 16. WFM Anna Tabrina, Murmansk 3, 17. Jan Sigmund Berglund, Tromsø 2½,
18. Frank Svendsen, Kirkenes 2½, 19. Roar Nakken, Aalesunds 2½, 20. FM Stanislav
Krylov, Murmansk 2½, 21. Paul Johansen, Moss 2½, 22. Espen Forså, Tromsø 2½, 23.
Mehmedalija Kunic, Kongsberg 2, 24. Torben Søraas, Narvik 2, 25. Viktor Fedin, Komsa
1½, 26. Stein Jensen, Harstad 1½, 27. Aleksander Kazak, Murmansk 1½, 28. Aksel
Brasøy, Vadsø 1

Klasse B
1. Timur Sirbiladze, Murmansk
1500
+21 +02 +07 -03 +11 +06 5
2. Audun Pedersen, Tromsø
1600
+22 -01 +09 +12 +07 +03 5
3. Andreas Larsen, Narvik
1522
+14 +13 +17 +01 =06 -02 4½
4. Mats Bergvoll, Tromsø
1615
=06 -05 +26 +14 +12 +08 4½
5. Odd Erling Mikalsen, Alta
1558
=26 +04 -08 +24 +16 +11 4½
6. John-Olav Njå, Vadsø 4, 7. Frank Remman, Tromsø 4, 8. Kjell Magne Johnsen, Samisk
3½, 9. Jan Arnt Hammari, Komsa 3½, 10. Johannes Kvisla, 1911 3½, 11. Tony Svendsen,
Kirkenes 3, 12. Jørn Romsdal, Alta 3, 13. Nicolai Getz, OSS 3, 14. Paul Johan Jensen,
Narvik 3, 15. Nils Henrik Nilsen, Alta 3, 16. Egor Kokarev, Murmansk 2½, 17. Egil
Rasmussen, Alta 2½, 18. Joachim Nordbø, Tromsø 2½, 19. Ida Lahlum, Alta 2½, 20. Odd
Gunnar Malin, Vadsø 2, 21. Kristian Talberg, Alta 2, 22. Pål Norvoll, Alta 2, 23. Trygve
Røtvold, Kirkenes 2, 24. Jan Gunnar Bakke, Alta 1½, 25. Pærviz Elka, Tromsø 1, 26. OddKjetil Selnes, Narvik ½

Klasse C
1. Maria Kiseleva, Murmansk
1200
+10 =08 +13 +09 =02 =03 4½
2. Pål Egil Knutsen, Samisk
1194
+14 +12 +09 =08 =01 =04 4½
3. Melker Laitamaa, Samisk 4, 4. Eirik Nymo Isaksen, Alta 3½, 5. Harald Martinsen, Alta
3½, 6. Steinar Arild, Alta 3½, 7. Anders Svadberg, Tromsø 3½, 8. Stig-Ove Floer, Tromsø
3, 9. Birger Pedersen, Alta 3, 10. Asmo Luostarinen, Alta 3, 11. Jørn Ole Olsen, Tromsø
2½, 12. Ulv Greve Alsos, Tromsø 2, 13. Svein Erik Romsdal, Alta 1½, 14. Aki Pylvinen, Alta 0

imot utfordrin- Foto: Finn Haug
gen! 14...Dxb4
15.Sxd4 Sxd4
16.Dxd4 0-0
17.Lxd6 Tfd8
18.Dxg7+
Kxg7 19.Lxb4
Lxc4 gir likt
spill. En annen
variant
er
14...Sxb4
15.Sxd4 0-0
16.Sxe6 fxe6 17.Dxd6 Dxc4 18.Lxh6!!
gxh6 19.Tab1 a5 20.a3 Sd3 21.Txe6
Sf4 22.Tg6+ Sxg6 23.Dxg6+. Selv om
denne varianten ender i evig sjakk, tror
jeg 14...Sxb4 gir svart gode praktiske
sjanser, da 18.Lxh6 er veldig vanskelig å se. 15.Lxd6 Td8 16.Lc5 b6? Det
er helt unødvendig å svekke a4-e8 diagonalen sånn som dette! Nå mister
svart alle vinstsjanser og må forsvare
seg. Bedre var 16...d3, men etter
17.Da4 må svart spille veldig nøyaktig for å ikke gjøre en bukk, og for å
beholde en liten fordel. 17.Da4! Utnytter svarts dårlige trekk. 17...b5? Her
velger svart feil igjen. Etter 17...bxc5
18.Dxc6+ Kf8 19.bxc5 får hvit bare en
liten fordel, som muligens ikke er nok
til å vinne partiet. 18.Da6 Sxb4
19.Dxa7 Sc6 20.Db6 Dd5 21.Tac1!
Nå får svart store problemer. Hvit dekker løperen og truer Dxb5, samtidig
som svarts Sc6 blir utsatt. 21...b4
22.Db5! Bindingen av springeren avgjør partiet. 22...Tb8 23.Da4 Dd7

r +k+ r
+ +q+pp
+n+l+ p
+ L + +
Qp p + +
+ + +N+
P+ + PPP
+ R R K
24.Ld6! Tc8 24...Tb6 25.Se5! Dxd6
26.Sc4 vinner for hvit. 25.Lxb4 Resten
er enkelt. 25...Sd8 Dette taper, men
svart står forferdelig uansett.
26.Dxd7+ Kxd7 27.Se5+ Ke8
28.Txc8 Lxc8 29.Sg6+ Tårnet faller,
og Sarakauskas gav opp. 1-0
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Klassevinnerne
De fleste av årets klassevinnere har sjakkblod i familien. Det er sikkert en fordel
med forståelse på hjemmebane når man
bruker helg etter helg på favoritthobbyen.
IM Kjetil A. Lie (23) fra Porsgrunn
har hatt en
strålende sesong med to
GM-napp og
suveren
sammenlagtseier i klasse
Mester. Deltakelsen i NGP
blant de beste
er
svært
ujevn, så for
Kjetil er deltakelse som regel synonymt
med seier. Man merker seg riktignok at
tidligere GP-hai, nesten-IM Øystein
Dannevig er ute på landveien igjen, og
tok 2. plassen.
Klasse 1 ble vunnet av Norges nest
største talent, Jon Ludvig Hammer (14)

fra OSS. Jon Ludvig spurtet godt og var

svært reisevillig. Både Kristiansund og
Alta ble besøkt med stort hell på slutten
av sesongen.
Klasse 2 gav oss et nytt spennende
navn i Agdestein-sagaen. Emil (18),
hadde 1800
ratingpoeng
mindre enn
sin berømte
onkel da
han begynte
som NTGelev. 3 år etter er han
nær mesternivå
og
demonsterer
at sjakktalentet ligger i genene, til tross
for en sen start.
Klasse 3 ble dominert av Svein H.
Endresen (42) fra Mo. Begrenset
turneringstilbud nordpå stoppet ikke

Foto: Ragnar Edvardsen

Endresen som målbevisst satset på opprykk. Planen er å rykke opp én klasse i

Sluttstilling NGP 2003/04
KLASSE MESTER
Kjetil A. Lie
Øystein Dannevig
Hallvard V. Ådnøy

Porsgrunn
OSS
Follo

95
86
69

KLASSE 3
Svein H. Endresen
Carl Chr. Aarnes
Vegar Koi Gandrud

Mo
Nordstrand
Hønefoss

90
72
67

KLASSE 1
Jon Ludvig Hammer
Ivar Areklett
Mehmedalija Kunic

OSS
Hauge
Kongsberg

86
70
69

KLASSE 4
Vegar Koi Gandrud
Kristian Aandal
Nicolai Getz

Hønefoss
Porsgrunn
OSS

95
94
63

86
77
69

KLASSE 5
Magnus Danielsen
Håkon E. Hansen
Terje Lie

NTG
Mo
Bergens

99
60
55

KLASSE 2
Emil Døving Agdestein NTG
Pål K. Levang
Hauge
Svein Erik Lurdalen
NTG
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året, etter at han fant igjen brikkene for
to år siden da sønnen begynte å spille.
Håkon E. Hansen, som nylig fylte 11,
var for øvrig i toppen i klasse 5. Det blir
artig å følge denne sjakkfrelste duoen
framover.
Klasse 4 ble vunnet av en talentfull
Hønefoss-spiller, Vegar Koi Gandrud

(13), som deltar aktivt både i ungdomssjakk og voksensjakk. Med en solid
ratingframgang det siste året ligger han
bare ett poeng bak Jonatan E. Time
(1589) på toppen av lilleputtlista. I NGP
gikk poenget i hans favør da han distanserte Kristian ’fetter’n’ Aandal (i familie
med Hans Olav Lahlum) med ett fattig
poeng i sammendraget.
I klasse 5 gikk en annen NTG-elev,
1-klassingen Magnus Danielsen (16), til
topps med
suveren
margin.
Magnus er
sønn av tidligere styremedlem i
NSF, Dag
Danielsen
fra Sjakkameratene. Magnus har mer
enn doblet ratingen siden han fikk Simen som lærer. I Cannes tidligere i år
gjorde han faktisk en 2000-prestasjon!

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

fra 27. august

27.-29. august
28. august
28.-29. august
4. september
4.-5. september
4.-5. september
10.-12. september
17.-19. september
18.-19. september
25.-26. september
1.-3. oktober
2. oktober
2.-10. oktober
5.-13. oktober
8.-10. oktober
14.-31. oktober
15.-17. oktober
16. oktober
16.-17. oktober
17. oktober
23.-24. oktober
30.-31. oktober
6.-7. november
19.-21. november
4.-5. desember

Vadsøsjakken (GP)
Nordstrand GP Hurtigsjakk (GP)
Rogaland Sjakkrets 50-årsjubileumsturn.
Fredrikstenkula
Stikkamp om NM-tittelen
Telemark Open
NM for juniorlag
Kalotturneringen (GP)
Fredrikstad Grand Prix (GP)
Polarsirkelen Grand Prix (GP)
NTG cup (GP)
Instruktørkurs for barn og ungdom
European Club Cup
VM for seniorlag
Sandefjord Master Grand Prix (MGP)
Sjakk-olympiaden
KM-helg
Oslomesterskapet i hurtigsjakk
KM for ungdom (USF)
Oslomesterskapet i lynsjakk
Knut Brokstads Minneturnering (MGP)
David Løvers Minneturnering (GP)
NSFs seriesjakk (1. kamphelg)
NM for ungdom (USF)
NSFs seriesjakk (2. kamphelg)

Vadsø SK
Nordstrand SK
Rogaland Sjakkrets
Halden SK
NSF
Telemark Sjakkrets
Bærum SSU/USF
Hammerfest SK
Fredriksstad SS
Mo SK
NTG SK
Buskerud SKU
Tyrkia
Isle of Man
Caïssa SK
Spania
NSF-kretsene
SK Stjernen
USF-krestsene
OOS
Trondheim SF
Modum SK
lokale arr.
Nord-Odal USK
lokale arr.

4. sept.: Fredrikstenkula
PI: Anker Aasum, tlf. 69 18 33 88p,
w-lauri@online.no
4.-5. sept.: Telemark Open
SS: Gamle Posten Kulturhus, Storgt.
164, Porsgrunn TT: 1,5t/40, 0,5t/
resten, 5r, ratinggrupper à 6 spillere,
SA: 300, 200 (jr./student), IM fri, PP:
øverste gr. 2000-1000, nederste gr.
500-400-300-100, øvrige gr. 1000-300,
PI: Tore Narvøy 35 55 06 72p, 95 79 94
33a, tore.narvoy@tiscali.no, F kl. 0930
17.-19. sept.: Kalotturneringen (MGP)
SS: Hammerfest hotell, TT: 1,5t/40,
0,5t/15, 0,5t/resten (første 2 runder
hurtigsjakk: 30 min på hele partiet), 7r
i én gr., SA: 400-200, PP: 5000-30002000, 5 ratingklasser: 1000-500, PI:
Victor Paulsen 784 35 286p, 99 69 01
49m, F kl. 1630
18
.19
18..-19
19.. sept.
sept.:: Fredrikstad GP
SS: Lisleby Samfunnshus, TT: 1,5t/40,
0,5t/resten (1. runde hurtigsjakk), 5r,
gr o/u 1500, SA: 300-200, F kl. 1030
Se annonse i NSb nr. 3.
25.-26. sept.: Polarsirkelen GP
SS: Holmen hotell, TT: 1,5t/40, 0,5t/
resten, 5r i to gr., SA: 300-200, PP: gr.
A 2000-1000-500; gr. B 1300-800-400,
PI: Bjørn Vollstad 91801198,
bjornvollstad@hotmail.com, F kl. 1030
1.-3. okt.: NTG cup (GP)
Se annonse s. 43
8.-10. okt.: Sandefjord (MGP)
Se annonse s. 43
16. okt.: Oslomesterskapet i hurtigsjakk
Se annonse s. 41

VELKOMMEN TIL

Oslomesterskapet
i hurtigsjakk
Tidspunkt:
Spillested:
Turneringsform:
Betenkningstid:
Startavgift:
Premiering:
Informasjon:

Lørdag 16. oktober
påmelding kun ved oppmøte senest 10.00.
Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11, Oslo
7 runder, alle i én gruppe
25 minutter på hele partiet + 10 sekunder per trekk
Junior kr. 100, andre kr. 250
Klassevis premiering. Vinneren får tittelen ”Oslomester i hurtigsjakk 2004”, samt kr. 1000 og pokal.
Gudmund Stenersen, tlf. 47 50 38 10
eller Kjell M. Haug, tlf. 91 58 30 71

Vel møtt!

17. okt.: Oslomesterskapet i lynsjakk
PI: Victor Hansen 95799891,
vahansen@student.hf.uio.no
23.-24. okt.: Knut Brokstad Minnetur. (MGP)
SS: Britannia Hotel, Trondheim, TT:
1,5t/40, 0,5t/15, 0,5t/resten, 5r i tre
gr., SA: 300-150, PP: gr. A 5000-30001500; gr. B 3000-1500-1000; gr. C
1000-750-500, PI: Tom Richard Evensen
90918597, trichaev@online.no, F kl.
0930
30.-31. okt.: David Løvers Minnetur. (GP)
SS: Rosthaug vg. skole, Åmot, TT:
1,5t/40, 0,5t/resten, 5r i tre gr., SA:
350-250, PP: gr. A 2000-1000-500; gr.
B 1500-750-350; gr. C 1000-500-250, PI:
http://home.no.net/kvaler/, Tore
Bonsaksen 90086015,
torebon@frisurf.no, F kl. 0915
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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 9365.05.98332.
Kontoret er åpent
mandag til fredag kl. 10-16
Generalsekretær: Bjarke Kristensen
Medlemssekretær: Bård Andrew
Medlemsavgift 2004 gjennom klubb
Voksen kr 350
junior/kadett kr 160
lille- og miniputt kr 80
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster det dobbelte.

NSFs sentralstyre
President
Torstein Bae (SK av 1911)
Tlf 924 09 376
e-post president@sjakk.no
Visepresident
Helge A. Nordahl (Black Knights)
Tlf 916 06 449
e-post helge.nordahl@nhh.no
Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
66 79 68 39p, 22 96 03 01a
e-post oistein.yggeseth@online.no
Kasserer
Kenneth Gvein (OSS)
Tlf 977 11 257
e-post gvein77@hotmail.com
Eliteutvalgsleder
Roaul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf 994 51 370
e-post roaul.abrahamsson@chello.no
Styremedlem uten portefølje
Tom Richard Evensen (Trondheim SF)
Tlf 909 18 597
e-post trichaev@online.no
USFs leder
Espen Andersen (Moss SKU)
Tlf. 69 25 89 75p, 69 31 18 00a
e-post kiresp@online.no
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✮ Nytt fra NSF
av Bjarke Kristensen, generalsekretær

Det nye sentralstyret
Se spalten til venstre. Varamedlemmene
er Frode Wiggen (Stavanger SK) og Ole
Valaker (NTG SK).
NM – Landsturneringen
NSFs kongress bestemte at NM 2006 skal
arrangeres av Moss Sjakklubb. I tillegg
fikk Tromsø SK opsjon på arrangementet av NM Landsturneringen 2008.
Thomas Heibergs minnestipend 2004
Fra «Thomas Heibergs Minnefond» skal
det utbetales et stipend på kr. 3000 til en
spiller mellom 16 og 26 år som har vist
gode resultat samt stor vilje til deltakelse
og satsing på sjakk. Klubbene kan foreslå kandidater. Forslag med begrunnelse
skal sendes skriftlig til NSF innen den
15. oktober. Statutter for «Thomas Heibergs Minnefond» står i NSFs håndbok
1.0.5. (88.11.01) på: http://
w w w. s j a k k . n o / N S F / H a a n d b o k /
haandbok_index.htm (se under Økonomi).
Norges Grand Prix 2004-2005
Også i år ble NGP-sesongen åpnet av
Bergen Sommer GP i regi av Sotra SK.
Avgiftene er kr. 25 per deltaker uansett

alder. Premiene er i år: Klasse Mester:
5000/2500/1500/1000. Klasse 1, 2, 3, 4
og 5: 2000/1000/750.
Merk at de tre øverstplasserte i klassene 1, 2, 3, 4 og 5 får adgang til å spille
én klasse høyere ved NM 2005 i Sandnes.
I mesterklassen er det bare vinneren som
kvalifiserer seg til eliteklassen.
Obs! Det innskjerpes at arrangører/
turneringsledere må sende inn resultatliste med påførte GP-poeng og Elo-rapport til NSF straks turneringen er ferdigspilt.
NSFs seriesjakk 2004-2005
Lagsjakk er spennende og engasjerende,
og vi oppfordrer klubbene til å delta med
flest mulig lag. Men husk at å melde seg
på i en turnering er å inngå en forpliktende avtale om å møte frem og spille
sjakk i hver runde.
Invitasjon til årets seriesjakk blir senest 1. september sendt til formannen i
alle klubber i NSF sammen med gjeldende reglement. Påmeldingsfristen er
den 27. september
september, og vi ber om at tilsendt påmeldingsskjema blir brukt.
Startavgifter og opplegg blir i hovedsak
som i fjor. Første runde spilles i helgen
6.-7. november.

Landsturneringen 2005
går i Sandnes!
Websiden vår fylles opp fortløpende;
les om rimelige overnattinger og lave kantinepriser.
Følg med!

http://home.no.net/rogsjakk/nm2005.html

Sandefjord Master Grand Prix
8.-10. oktober
Tidspunkt:

Spillested:
Turneringsform:
Betenkningstid:
Gruppeinndeling:
Premiering:

Startkontingent:
Overnatting:

8.-10. oktober
Registrering senest fredag kl. 1900
1. runde starter fredag kl. 1930
Kurbadet, Thor Dahls gate 7 - midt i sentrum
5 runder Monrad
Master GP = Høy GP-skala i NGP-serien!
90 min. på 30 trekk, deretter 60 min. på resten
Over/under 1500
Gruppe A (over 1500): 5000 - 2500 - 1500
Gruppe B (under 1500): 2000 - 1000 - 500
Øvrige NGP-klassevinnere: 500
For øvrig 1/3 klassevis bokpremiering.
Senior/Junior kr 300/200
Hotell Kong Carl
tlf. 33 46 31 17
Home Atlantic
tlf. 33 42 80 00
Sandefjord Herberge
tlf. 33 46 40 79
Alle overnattingsstendene ligger
5-10 min. gåtur fra spillelokalet.

Påmelding og
informasjon:
Internett:
caissa.cjb.net
(her finnes også
påmeldignsoversikt og
løpende oppdatert
deltakerliste)
Alternativer:
Pål Farmen
tlf. 33 46 54 29 (p)
Einar Kjæmperud
tlf. 33 47 47 17 (p)

Velkommen til Sandefjord!

NTG cup (GP)

Norges første åpne cupturnering!
– men alle får spille 6 partier uansett.
Tidspunkt:

1.-3. oktober
Frammøte kl. 1830, 1. runde kl. 1900.
Spillested: Norges Toppidrettsgymnas
Hans Burums vei 30 ved Bekkestua
System:
Cup/sveitser-system, 6 runder, alle i
samme gruppe. Detaljer på hjemmesida.
Tenketid:
Cup: 1t/40 trekk, 0,5t/resten
Ved remis avgjør hurtigsjakk/lynsjakk;
Sveitser: 1,5t/40 trekk, 0,5t/resten
Startavgift: kr 350; junior kr 250; lilleputt kr 200
Premiering: kr 2000-1200-800; kr 1000 til beste u/2000
og beste u/1500.
1/3 bokpremier i hver NGP-klasse.
Innkvartering: Eikeli Gjestehus, www.eikeli.no, tlf. 67165300

NB! Kun de 64 først påmeldte og registrerte får
delta i cupen. Seinere påmeldte får også delta,
men kan best bli nr. 3 da de spiller utafor cupen.

Påmelding:
Victor Hansen
tlf. 957 99 891m

vahansen@student.hf.uio.no
NYHET: Påmelding og betaling
av startavgift kan også gjøres på
turneringas hjemmeside:

folk.uio.no/vahansen/ntg/
cup04

Rabatt kr. 100 ved påmelding
og betaling med kredittkort
på Internett seinest 20. sept.
Rabatt kr. 50 ved påmelding
seinest 29. sept.
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I Norge:

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

NSF inviterer til

NM 2004
Stikkampen
4.-5. september
i Sandvika
GM Magnus Carlsen (13)
fra Lommedalen i Bærum.
Verdens yngste stormester
har her sjansen til å ta
sin første NM-tittel.

Bli med på

en sjelden sjakkopplevelse

GM Berge Østenstad (39)
fra Asker. Den forsvarende
mester har her sjansen
til å ta sin 7. NM-tittel
og bli “historisk”.

Alle sjakkspillere inviteres til to sjakkdager utenom det vanlige når Berge Østenstad og Magnus
Carlsen møtes i stikkampen om NM 2004 den første helgen i september på Rainbow Hotel Oslofjord i Sandvika.
Kun to partier skiller Magnus Carlsen fra å føye enda en imponerende bragd til sin raskt voksende samling.
Vinner Magnus, slår han to år av på Simens gamle rekord og blir den yngste Norgesmester noen sinne.
Berge Østenstad trenger – takket være bedre kvalitet fra Eliteklassen i Molde – bare å
spille uavgjort 1-1 for å bli den første i norgeshistorien med syv (7!) NM-titler.

Gratis
adgang!

Der vil bli servert forfriskninger i tillegg til svært kvalifiserte
trekk-for-trekk kommentarer på spillestedet i Sandvika.
Vær med når det skjer – følg stikkampen fra ringsiden i Sandvika!

GM
Simen
Agdestein

Informasjon
22 15 12 41
sjakkfor@online.no

GM
Leif Erlend
Johannessen

Øystein Brekke
De tre kommentatorene vil analysere stikkampens partier trekk for trekk
og dermed gi tilskuerne et sjeldent innsyn i sterke spilleres forskjellige tenkemåter.
Lørdag 4/9
11:50 Pressemøte og trekning
13:00 - 20:00 Første parti med kommentering

Søndag 5/9
13:00 - 20:00 Andre parti med kommentering
Senest 20:15 Seremoni med utdeling av HM Kongens Pokal

Stikkampen sponses av

www.sjakk.no/stikkamp
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