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(Størrelse m/ramme: ca. 85 cm x 80 cm)

”Springertrekk”
fargelitografi av Carl Oscar Schelbred

Støtt norsk sjakk!
Årets julepresang, en investering i god kunst – eller rett og slett inspirasjon på egen eller klubbens vegg?
Inntektene fra dette salget går uavkortet til norsk sjakk. Vær med på å støtte!
Kontakt Norges Sjakkforbund på 22 15 12 41 eller sjakkfor@online.no
Pris kr. 1.700 m/ramme, kr 1.200 u/ramme.
Om kunstneren:
Carl Oscar Schelbred er født i Sandefjord i 1957. Han er utdannet ved Statens kunstakademi og debuterte
i utstilling så sent som i 1985. Til gjengjeld fikk han da stående ovasjoner fra en samlet presse. Han ble
stemplet som en kunstens wonderboy, og ble umiddelbart innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Oslo kommune og Norsk Kulturråd. Han har senere holdt en rekke separate og kollektive
utstillinger, og regnes i dag som en av Norges mest betydningsfulle kunstnere i sin generasjon.
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Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges
Sjakkforbund. Synspunkter som framføres i
bladet, er ikke nødvendigvis i samsvar med
sjakkforbundets offisielle mening.
Årsabonnement for ikke-medlemmer koster
kr 350. Ved abonnementsbestillinger, adresseendringer m.m., kan man henvende seg til:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, 0588 Oslo
Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07,
e-post sjakkfor@online.no
Generalsekretær: Bjarke Kristensen

Foto: Calle Erlandsson

I arbeid for leserne. Les hva visepresident og NSbs referent Helge A. Nordahl har kokt sammen fra sjakk-OL.
Annonsepriser nr. 1 2005:
Alminnelig side (svart-hvitt): helside kr 3000,
halvside kr 1800, kvartside kr 1000
2. og 3. omslagsside (farger): helside kr 3600,
halvside kr 2400
4. omslagsside (farger): helside kr 4000.
50% rabatt på rene turneringsannonser!
Spesialpris for turneringer i Norges Grand Prix:
helside kr 1100, halvside kr 600, kvartside kr 350
Utgivelsesplan 2005:
Nr 1/2005 har deadline 6. januar 2005.
Trykk: Allservice AS, Stavanger
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Remis?
Vi har alle fått dette herlige forslaget, som ofte betyr at man kan senke
skuldrene, pakke ned
penn og noteringsskjema
og hengi seg til en aktivitet som er om mulig
enda artigere enn å spille sjakk: nemlig
å spankulere rundt og se på andre som
spiller sjakk. Likevel er det noe merkelig,
nesten uanstendig over forslaget...
For all del, poengdeling er et naturlig resultat – ved patt og trekkgjentakelse
– men hvorfor kan man ikke spille stillingen helt ut? Når selv Kramnik ikke
klarer å holde følgende stilling (5. parti)
til remis, kan ikke sjakk være så enkelt:

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7+-+-+pzpp0
6-+-vL-vl-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-zPP+P0
2-+-+-zP-+0
1+R+-+-mK-0
xabcdefghy
Svart har tidligere holdt dette sluttspillet,
men Leko spilte rolig nyheten (!) 26.Kg2
og vant etter mye spenning i 69 trekk.

Regelendring?
En mulighet er å fjerne selve remistilbudet fra sjakkreglene, det hadde utvilsomt gjort oss til bedre sjakkspillere, spesielt i sluttspill. Problemet er imidlertid
ikke at sjakkamatører av og til innvilger
seg en hviledag, men at sjakkproffene til
stadighet undergraver sitt eget levebrød.
Unotene ser ut til å øke med spillestyrke
(selv om unntakene er mange:
Morozevitsj, Sjirov, Agdestein...). Årets
superturnering i Linares var pinlig, men
det var enda verre i Dortmund der de 12
partiene i den ene superforgruppen endte
remis alle som en. Det er klart vi ville
fått mer underholdning om stillingene
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hadde blitt spilt helt ut, som i diagrammet ovenfor der Leko jaget sin første seier.
Mange av partiene i VM-matchen mellom Kramnik og Leko illustrerte problemet med all tydelighet, og med live-sendinger er antall skuffede publikummere
langt høyere enn i remistilbudets egentlige gullalder, 1970- og 80-tallet.
Det var en tid da fredsfyrstene herjet
også i vårt land. En NM-reportasje skil-

Trykket stemning på pressekonferansen i Brissago etter nok en tidlig
Foto: Chessbase.com
remis.
dret en gang den joviale kappestriden
blant en håndfull elitespillere som siktet
inn mot 9 korte remiser. Selvsagt artig
for de involverte – og høyst smittsomt
for oss som var unge på den tiden –
men det tar seg dårlig ut med dagens
sensorbrett.
Hvis leseren etter disse linjene ønsker
en remistilbudets antabus, kan hun
inngå en forpliktende avtale med Ari
Zieglers www.chessfighter.com. Selv er jeg
ikke blant disse sjakkens riddere, og jo
lenger jeg skriver, jo mer føles det som å
kaste sten i glasshus. En rask remis er
ikke noe særlig å se på, men kan være
deilig å ta. Derfor, for å unngå misforståelser: Hvis jeg skulle møte leseren over
brettet, vil jeg selvsagt vurdere nøye alle
tilbud innenfor gjeldende regelverk. Men
hva vil leseren si om vår FIDE-delegat,
den kompromissløse sjakkspilleren Torstein Bae, foreslår å fjerne remistilbudet
på neste FIDE-kongress? Han risikerer
vel å bli banket opp av sikkerhetsvaktene,
for spørsmålet om remis ser ut til å engasjere mange. Er vi klare for forbudslinja?
Atle Grønn

VM-matchen
Så skjedde det endelig
noe, i noen høstuker i et
sveitsisk fjellandskap. En
nesten klassisk VM-match
over 14 partier mellom
russeren Vladimir
Kramnik (29) og utfordreren Peter Leko (25) fra
Ungarn. Nesten – fordi
den ikke ble spilt i FIDEregi, og det er fremdeles
et skritt igjen før sjakkverden gjenvinner ro og
orden og en samlende
VM-tittel.
av Atle Grønn

Kramnik beholdt tittelen (Botvinniks
gamle regel) etter en dramatisk avslutning som gav matchresultatet 7-7. Forhåpentlig vil Kramnik stille opp mot vinneren av det bebudede møtet mellom regjerende FIDE-verdensmester Rustam
Kasymzjanov og nr. 1 på verdensrankingen Garry Kasparov. Dessverre var
Kramniks uttalelser etter matchen mot
Leko ikke helt oppmuntrende, men han
vil neppe bli tilgitt av sjakkopinionen hvis
gjenforeningen trekker ut enda en gang.

Marshallhjelp
Matchen mellom Kramnik og Leko etterlot et splittet inntrykk. Vennene og fredsfyrstene skuffet publikum gang på gang,
men de partiene der det faktisk ble gjort
seriøse vinstforsøk, viste at sjakken lever
videre, også på dette nivået. Siste fase av
matchen gav publikum den spenningen
og intensiteten som man bare kan få i
en klassisk VM-match med skikkelig betenkningstid. Det sjakklige høydepunktet for mange kom imidlertid noe tidligere, i 8. runde.
Da matchen var i ferd med å sovne
inn, kom Lekos Marshallhjelp oss til
unnsetning. Kramnik er blitt 1.e4-spiller, og endelig våget han å ta imot Lekos
spanske invitt.

som måtte ende uavgjort

28.Sxf3 De2+ 29.Kg1 Sg4! 30.a8D+
Kg7, og hvit blir matt. 26...Lxf3!
27.Sxf3 Se4+ 28.Ke1 Sxc3! 29.bxc3
Dxc3+ 30.Kf2 Dxa1 31.a7 h6 32.h4
g4 0-1

Et av VM-historiens flotteste partier! Dermed var utfordreren i føringen, og
Kramnik var tvunget til å spille på vinst
– i hvert fall i de resterende hvitpartiene.
De neste partiene ble imidlertid et antiklimaks før Kramnik mobiliserte i de tre
siste rundene. Det 14. og siste partiet ble
en thriller som fikk fram det beste i sjakken og live-overføring på nettet. Kramnik
fikk inn en nyhet allerede i det sjette trekket
i en sjelden 3.e5-variant mot caro-kann.
Leko var tydelig på defensiven, mens
Kramnik spilte svært energisk. Avslutningen var en verdensmester verdig:

Utfordreren Leko (til venstre) og Kramnik diskuterer åpningsvalget etter en
rolig dag på jobben.
Foto: Chessbase.com
GM Vladimir Kramnik (2760), Russland
GM Peter Leko (2743), Ungarn
Spansk, Marshall
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0
8.c3 d5 Marshall-gambiten. Nå er det
ingen vei tilbake. Hvits problem i Marshall er at stillingen er farlig, selv når
hvit kanskje objektivt sett har fordel.
9.exd5 Sxd5 1 0 . S x e 5 S x e 5
11.Txe5 c6 12.d4 Ld6 13.Te1
Dh4 14.g3 Dh3 15.Te4 g5 16.Df1
En sjelden variant som sendte
Leko 50 minutter i tenkeboksen.
16...Dh5! 17.Sd2 Lf5 18.f3 Sf6!
19.Te1 Tae8 20.Txe8 Txe8 21.a4
Dg6 22.axb5 Ld3 23.Df2?
Kramnik har hittil spilt automatisk
og var muligens fremdeles inne i
hjemmeforberedelsene. Det ble
spekulert i om Kramniks sekundanter
hadde
skrudd
av
regnemaskinene for tidlig, da de
leverte fra seg «fasiten» til sjefen.
Dataprogrammene vurderer nem-

lig det følgende dronningofferet
som vinnende for hvit, men skifter
etter hvert mening når de går seg
varme. Det var ikke for sent å ta
remis med 23.Dd1 Le2 24.Dc2 Ld3
25.Dd1. 23...Te2! 24.Dxe2 Lxe2
25.bxa6

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+-+p+p0
6P+pvl-snq+0
5+-+-+-zp-0
4-+-zP-+-+0
3+LzP-+PzP-0
2-zP-sNl+-zP0
1tR-vL-+-mK-0
xabcdefghy
25...Dd3! Leko har regnet på alt og
har kun syv minutter igjen. Her skjønte
Kramnik at hjemmeanalysen hadde et
alvorlig hull. 26.Kf2 Det elegante poenget er: 26.a7 De3+ 27.Kg2 Lxf3+!

GM Vladimir Kramnik (2760), Russland
GM Peter Leko (2743), Ungarn

XIIIIIIIIY
8-+-mk-+-+0
7+p+-+-tR-0
6pzPlsNp+-+0
5+-+pzP-+-0
4r+-zP-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+KzP-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
34.f4! Ta2+ 34...Txd4 strander på
35.f5! exf5 36.e6 Te4+ 37.Sxe4 fxe4
38.Tc7! med ideen Txc6, og hvits fribønder går inn. 35.Kf3 Ta3+ 36.Kg4
Td3 37.f5 Txd4+ 38.Kg5 exf5 39.Kf6!
Kongen hjelper til i mattangrepet.
39...Tg4 40.Tc7 Th4 41.Sf7+ Leko
satt lenge stille før han samlet krefter
til å gi opp kampen om VM-tittelen.
Publikum verden over hadde forlengst
oppdaget matten: 41...Ke8 42.Tc8+
Kd7 43.Td8# 1-0

VM-match, Brissago, Sveits, 25. september - 18. oktober 2004
Vladimir Kramnik (2770), Russland 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 7
0 ½ ½ ½ 1 ½ ½1 ½ ½ ½½ ½0 7
Peter Leko (2741), Ungarn
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Magnus – liv og lære

Stor spredning i Drammenfeltet

Med Magnus-effekten
kommer Magnus-effektene. Magnus’ eget
miljø på NTG har i det
stille arbeidet fram to
ulike bokprosjekter.

Superturneringen i
romjula har det
meste: kvinne og
mann, gammel og
ung, øst og vest...

Stormester,
sjakk-kjendis, sjakklærer og
sjakkjournalist i VG Simen Agdestein
har dristet seg til å skrive en hel biografi om 13-åringen. Simen følger
Magnus fra hans første sjakktrekk fram
til stormestertittelen. Med Simens
sjakklige bakgrunn er det et naturlig
fokus på sjakkpartiene, men VG-leserne
vet jo at Simen heller ikke er redd for en
spissformulering her og der om
utenomsjakklige ting. Simen forteller
at det gikk litt tregt med å finne en
norsk forlegger, men etter et oppslag i
Aftenposten i høst fikk han flere henvendelser. Boka kommer dermed ut på
KOM Forlag i Kristiansund, trolig like
før påsketider neste år. Omtrent samtidig har NRK planer om å sende en
dokumentar om Magnus i serien «Fakta
på lørdag». Simens biografi er allerede
oversatt til engelsk av stormesterkollega
og Askernabo, Jonathan Tisdall. I tillegg foreligger en nederlandsk og tysk
utgave, alle utgitt av New In Chess.
Journalist Ole Valaker (TV2-Nettavisen), mesterspiller og tidligere leder
av USF, har skrevet en lærebok i tett
samarbeid med Magnus. Magnus er
medforfatter og forteller om hvorfor
sjakk er gøy, hvordan han trener osv. I
tillegg vises flere av hans beste kombinasjoner. Men først og fremst er dette
en begynnerbok, en norskprodusert
sjakkens ABC. Valaker opplyser at ideen
til boken ble unnfanget for et par år
siden ved et tilfeldig møte med SOSSspiller Per Oscar Andersen, som arbeider i fagbokavdelingen hos Gyldendal.
Boken kommer ut på Gyldendal i god
tid før jul.
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Arrangør Øystein Brekke forteller at de siste avtalene ble gjort
under sjakk-OL, der mange potensielle deltakere naturlig nok
var samlet. Drammen kunne
nærmest velge og vrake, og valget falt på
tidligere europamester Bartlomiej
Macieja (27) fra Polen og det evige
vidunderbarnet Luke McShane (20) fra
England. Dermed er feltet komplett, med
en gjennomsnittsrating på hele 2611:
GM Aleksej Sjirov
ESP
GM Aleksander Khalifman RUS
GM Peter Heine Nielsen DEN
GM Luke McShane
ENG
GM Bartlomiej Macieja POL
GM Viktor Kortjsnoj
SUI
GM Simen Agdestein
NOR
GM Magnus Carlsen
NOR
GM Leif E. Johannessen NOR
GM Antoaneta Stefanova BUL

2726
2669
2663
2629
2613
2601
2589
2581
2519
2523

To spillestiler?
De syv utlendingene representerer syv forskjellige land og er også ganske ulike

“

Han spiller ikke superturneringer der 50%
er et godt resultat.
Han har vokst opp som en fighter.
Garry Kasparov
til New In Chess
om Magnus Carlsen

spillertyper, som man grovt sett kan dele
i to: Sjirov, McShane, Kortsjnoj,
Agdestein og Stefanova er utpregede
fightere. McShane og Agdestein er til dels
ubehandlet talent som har lært seg å
kjempe for å overleve, da de mangler et
klassisk åpningsreportoar. Kortsjnoj og
Sjirov er mer komplette som spillere,

Sjirov (til venstre) har lenge skapt liv
og røre i den ypperste verdenstoppen.
McShane var vestens forrige
«wonderboy». Talentet er enormt,
men han mangler klassisk dannelse
Foto: Øivind Johansen
(på brettet).
med bakgrunn fra den sovjetiske sjakkskolen. Førstnevnte lærte å kjempe under beleiringen av Leningrad, mens
Sjirov har arvet Tals taktiske blikk, og da
er det vanskelig å holde seg i skinnet.
Eks-verdensmester Khalifman, Heine
Nielsen, Macieja og Johannessen er representanter for en klassisk sjakkskole.

“

Han bor i et land
uten sjakktradisjoner.
Kasparov om Magnus

Det blir spennende å følge dansken, Nordens beste spiller, som i begynnelsen av
november vant Europamesterskapet i
internettsjakk etter å ha slått VM-finalist
Michael Adams 2½-½ i finalen. Heine
har jobbet tett med de norske spillerne
og har mye å lære bort når det gjelder
profesjonalitet. Han kommer garantert
velforberedt.
Magnus er litt for ung til å bli satt i
bås. Magnus er blitt svært populær i
Russland fordi han ikke er som «dem».
Men Magnus har tatt innover seg mye av
den klassiske (sovjet-russiske) tradisjonen, så vi kan vel driste oss til å plassere
ham med et ben i hver av de to gruppene.

Silje Bjerke skuer ut over sjakk-OL.

Herrelaget hadde sjansen, men...
bare Sheila gnistret i OL
WIM-tittel til Sheila
Berntsen ble den norske
beholdningen etter et
svært variabelt sjakk-OL.
Herrelaget var kanskje
det beste vi har stilt med
noen gang, men endte på
39. plass. Damelaget
klarte (som damene ikke
unnlot å bemerke) en
plass bedre.
tekst: Helge A. Nordahl
foto: Øivind Johansen

To seire på rad førte Norge helt opp på
delt 12. plass (men med dårlig kvalitet)
foran siste runde i OL. Forventningene
til det norske laget var enorme, her skulle
vi knuse USA, overgå Havana 1966 og

plassere oss på topp 10. I virkeligheten
var dette som å håpe at Norge skulle slå
ut Spania fra fotball-EM. Vi var totalt
sjanseløse. I stedet for avansement ble
det et skarve halvpoeng og 19 plasser ned
på resultatlisten.

WIM-tittel
Dermed måtte vi ta turen inn til ”Dronning Isabellas sal” for å finne norsk
suksess. Her holdt nemlig dameklassen
til, og Sheila Berntsen var vår store spiller. 30-åringen fra Moss var norsk
damesjakks store talent på 90-tallet, men
de siste årene har hun spilt lite. I vinter
klarte hun imidlertid å overtale samboer, IM og generalsekretær Bjarke
Kristensen til å lage en liten treningsgruppe hvor også Silje Bjerke fikk plass.
Blant målene de satte seg, var kvalifise-

ring til eliteklassen og WIM-napp. Silje
klarte det første i sommer, men denne
gang var det Sheilas tur. På grunn av en
særregel gir WIM-napp i OL tittelen direkte, altså full uttelling for treningsgruppen.
– Jeg har forandret fokus fra å vinne
partier til å finne beste trekk, forteller
Sheila. – I tillegg har jeg forbedret åpningene og studert typiske midtspill. Du
må få med at Bjarke har hjulpet meg
veldig mye, legger hun til.
De andre spillerne på damelaget kom
i skyggen av Sheila. På forhånd var det
store forventninger til neste års elitespiller Silje Bjerke som også fikk en knallstart med remis på førstebord mot selveste Kina. Siden var det imidlertid full
stopp. Fullt så ille var det ikke for Ellen
Hagesæther. Hun lå lenge an til en solid

7

prestasjon mot svært sterk motstand på
førstebord, men tre tap på slutten trakk
scoren ned til 50%. Ellen måtte også til
legen underveis etter en hard takling av
Magnus på fotballbanen. Gro
Ferkingstad kom inn mot slutten og hentet viktige poeng. Mange
mente hun burde fått mer
spilletid underveis.

Satset på spurten
Herrelaget hadde som strategi at Simen Agdestein og
Magnus Carlsen skulle
komme siste uken og sikre
en topplassering. Reservene
Kjetil A. Lie og Frode Elsness
skulle spille alt første uken
og lite andre uken. Dessverre
var Berge Østenstad rammet
av kronisk formsvikt, og i tillegg fikk Leif Erlend Johannessen tre strake smultringer midtveis. Kombinert med
Kjetil og Frodes solide resultater gjorde det at innbytterne
fikk mer spilletid enn ventet.
Etter en kjempestart med

Sjakk-OL
Calvia, Mallorca, Spania
14. - 30. oktober 2004
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Åpen klasse
1 Ukraina +10
2 Russland +11
3 Armenia +8
4 USA
+7
5 Israel
+7
6 India
+10
28 Danmark +7
39 Norge
+7
45 Sverige +6
47 Island
+4
49 Finland
+6
75 Færøyene +6

=4
=0
=4
=4
=5
=0
=1
=1
=4
=7
=2
=1

-0
-3
-2
-3
-2
-4
-6
-6
-4
-3
-6
-7

Kvinneklassen
1 Kina
+11
2 USA
+10
3 Russland +9
4 Georgia +10
5 Frankrike +8
6 Ungarn +8
15 Sverige +6
38 Norge
+6
42 Finland
+4
51 Island
+6
64 Danmark +4

=1
=3
=3
=1
=2
=3
=6
=2
=4
=2
=4

-2
-1
-2
-3
-4
-3
-2
-6
-6
-6
-6

7/8 var optimismen stor på det norske
lagets vegne. Men halvveis var det klart
at et kjempeløft måtte til for en plassering blant de 20-25 beste. Simen og Magnus ble til tross for solide prestasjoner
opp mot 2600 dessverre ikke de seiers-

slutt. På herresiden (åpen klasse) havnet pokalen utenfor Moskva for andre
gang siden annen verdenskrig. En historisk begivenhet som fikk relativt lite
oppmerksomhet, delvis fordi resultatet
slett ikke var uventet. Russland stilte uten
Kasparov og Kramnik og var
sårbare. Samtidig demonstrerte Ukrainas seier at den
eks-sovjetiske dominansen
fortsatt er overveldende. Bak
Ukraina fulgte dessuten
Russland, Armenia, ” Russland 2”” og ” Russland 3”” (de
to siste er populære navn på
USA og Israel). Da var det
kanskje større grunn til å
merke seg at 14-årige Sergej
Karjakin ble tidenes yngste
OL-vinner og i tillegg premiert
for
høyeste
ratingprestasjon i mesterDet post-sovjetiske området byr fremdeles på fantastiske sjakk- skapet med 2929 etter 6½/7
talenter. I fremste rekke er Aserbajdsjan (stilte rent juniorlag) og på sistebord.
Ukraina. Sistnevnte ble anført av en storspillende Ivantsjuk, men
På damesiden
andrereserven Karjakin (til høyre på bildet) imponerte mest av merker vi oss i tillegg til Kialle. 18-årige Andrej Voloktin (til venstre i bildet) er heller ikke nas suverene seier at Zsuzsa
dårlig, i OL forsvarte han tredjebordet til en prestasjon på 2771. Polgar har skiftet navn til
Susan, nasjonalitet til USA
maskinene enkelte hadde forventet. Det og ledet det amerikanske laget inn til en
er lett å glemme at de fleste land har sterk andreplass. Polgar selv måtte spille
svært sterke førstebordspillere. Laget fikk alle partiene (innbytter Jennifer Shahade
en sjanse til å overgå seg selv i siste runde, fikk bare to kamper), men ble likevel
men det gikk som kjent heller ikke.
mesterskapets beste. God innsats også av
½
39½
England, der minst halve laget har et
½
36½
Suverene vinnere
ekstra godt forhold til Norge og nord½
36½
35
På toppen av tabellen var det ingen tvil. menn. Deres åttendeplass var dermed det
½
34½
Ukrainas herrelag og Kinas damelag var nærmeste vi kom topp ti i OL.
34
½
31½
i realiteten klare vinnere flere runder før
½
30½
½
29½
½
29½
½
29½
½
27½

31
28
½
27½
½
27½
½
25½
25
24
½
21½
21
20½
½
½
19½

Det er nok av sjakk-kjendiser i OL.
Guttas lagleder, Øivind Johansen,
knipset i vei. Her har han foreviget
Vishy Anand, mannen som trekker
raskere enn sin egen skygge. Inderen har vært svært overbevisende de
siste par årene og er verdens ubestridte ener i hurtigsjakk. Han er heller ikke langt bak Kasparov på Elolistene. I OL førte han den kommende
sjakkstormakten India til 6. plass.

Herrelaget (åpen klasse)
Navn
GM Magnus Carlsen
GM Simen Agdestein
GM Leif E. Johannessen
GM Berge Østenstad
IM Kjetil A. Lie
IM Frode Elsness

Klubb
Rating
NTG
2568
NTG
2614
OSS
2557
Asker
2496
Porsgrunn 2490
Moss
2391

FIDE-Elo
2581
2589
2519
2506
2474
2425

1 2
- - 1 1
1 ½
1 1
1 ½

3
½
½
0
½

4
½
0
½
0

5
½
0
1
0

6
½
1
0
½

7
1
0
½
1
-

8
½
0
0
1

9
½
½
1
1

10
1
1
0
½

11
½
0
0
½
-

12
1
1
½
1

Klubb
Hauge
NTG
Asker
Sevland

FIDE-Elo
2188
2142
2118
2035

1 2
- ½ 0
0 1
0 ½

3
1
0
1
-

4
½
½
1

5
0
0
½
-

6
1
1
1
-

7
½
0
½
-

8
½
0
0

9
1
½
1
-

10
1
½
1
-

11
0
1
1
-

12
0
0
1

Lagleder: Øivind Johansen
13 14 Poeng
% Prest
Prest..
½ 0 3/5
60% 2567
½ ½ 4½/8
56% 2559
1 0 6½/12 54% 2494
- 3/9
33% 2330
- 6½/10 65% 2526
1 0 7/12
58% 2455

Damelaget
Navn
Ellen Hagesæther
Silje Bjerke
Sheila B. Berntsen
Gro Ferkingstad

Rating
2173
2025
2004
1917

1. runde
Puerto Rico - Norge 0-4
Ramon Ovalle (2184) 0-1 Leif
IM Alejandro Montalvo (2240) 0-1 Berge
IM Juan Santa Torres (2229) 0-1 Kjetil
Juan Davila Vega (2169) 0-1 Frode

med resten av laget skal være usagt, Kjetil fikk uansett problemer og måtte ty til
en nødredning av tapt stilling i tidsnøden.
De andre vant mer eller mindre greit.

Norge - Kina ½-2½
Silje ½-½ WGM Yuhua Xu (2487)
Sheila 0-1 WGM Xue Zhao (2487)
Gro 0-1 WIM Qian Huang (2371)

2. runde
Norge - Østerrike 3-1
Leif 1-0 IM Eva Moser (2447)
Berge ½-½ IM Martin Neubauer (2440)
Kjetil 1-0 Herwig Pilaj (2431)
Frode ½-½ IM Georg Danner (2436)

Silje sto for et av Norges beste enkeltresultat under OL med sin remis mot
Kinas toppbord. Før kampen var våre jenter glade for å møte det høyest rangerte
laget, istedenfor Jomfruøyene, Trinidad
og Tobago eller en annen miniputt som
det lenge lå an til. Med sveitsersystemet
(øverst ratet mot øverst under midten)
blir det alltid slike marginer i første runde.
De senere turneringsvinnerne lot tidligere verdensmester Xie Jun få hvile, men
vi manglet også vår ankerdame Ellen
Hagesæther. Dermed ble førstebord overlatt til de to ”nest beste”, en oppgave Silje
besto med glans. Hun hadde sjansen til
å sikre seg en merbonde og spille på vinst
underveis, men halvpoenget var selvsagt
strålende og en fin start for det norske
laget. På andre- og tredjebord gikk vi
ned uten altfor store sprell.
Herrene fikk en kjempestart med 4-0.
Land som høres ut som sjakklige miniputter, er ofte verre enn man tror. Russland måtte blant annet avgi poeng mot
Andorra, men for oss gikk det veien. Leifs
motstander hadde vunnet noe sånt som
5000 euro på kasino kvelden før og etter
sigende drukket opp en anseelig del av
gevinsten utover natten. Om han delte

Mexico - Norge 1½-1½
WIM Yadira H. Guerrero (2248) 1-0 Silje
WIM Edith Garcia Garcia (2051) 0-1 Sheila
WIM Alejandra G. Rodriguez (2102) ½-½ Gro

Herrelaget er helt oppe på delt åttende
plass etter en ny klar seier. Østerrike stilte
et jevnt lag, anført av en kvinnelig

13
0
1
½

Lagleder: IM Ari Ziegler
% Prest
Prest..
14 Poeng
0 5½/11 50% 2096
3½/10 35% 1963
1 9½/14 68% 2254
0 3/7
43% 2086

førstebordspiller. OL spilles som kjent
med åpen klasse og kvinneklasse, men
de feminine innslagene i åpen klasse kan
telles på en hånd. Denne gang var spillere som Pia Cramling (Sverige) og Susan
Polgar (USA) henvist til kvinneklassen,
mens Judit Polgar har svangerskapspermisjon. Leif viste seg imidlertid ikke som
noen gentleman ved brettet og vant på
tid i et muligens vunnet sluttspill mot
Eva Moser. Han økte dermed scoren sin
med 1.e4 til 8-0. Kanskje et tankekors
for oss dogmatiske d4-spillere?
Damelaget fikk enklere motstand i
dag, men Mexico var tross alt høyere rangert enn oss, og uavgjort var et akseptabelt resultat. Den meksikanske laglede-

Leif klarte seg bra i 6. runde mot Belgia og lot seg ikke «psyke ut». Kjetil (i
midten blant de norske) følger med, mens Frode smiler til fotografen.
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stein Dannevig er det computeranalysert
til vinst i 72 trekk. Dessverre fant ikke
Gro gevinstføringen.
3. runde
½-1½
Skottland - Norge 2
2½-1½
GM Jonathan Rowson (2577) ½-½ Leif
GM Colin McNab (2434) ½-½ Berge
John Shaw (2433) 1-0 Kjetil
IM Stephen Mannion (2357) ½-½ Frode
Norge - Canada 2-1
Ellen 1-0 WIM Dinara Khaziyeva (2100)
Silje 0-1 Diane Mongeau (2079)
Sheila 1-0 Goutor Valentina (2013)

Ellen, Sheila og Gro (lengst fra kamera) spiller her den viktige sisterunden mot Hellas. Lagleder IM Ari
Ziegler (redaktør av Schacknytt og
innehaver av Svenska Schackbutiken) følger nøye med.
ren la sin elsk på Silje, med kommentarer om ”beautiful blond girls”. Gro
hadde fordel i sluttspillet med dronning
og bonde mot dronning, og ifølge Øy-

Amatørturneringen
Parallelt med OL foregikk turneringen Calvia International Amateurs
for spillere under 2300. På Simens
initiativ ble det satt sammen en delegasjon norske ungdommer med en
blanding av NTG-elever, tidligere
NTG-elever, (forhåpentligvis) kommende NTG-elever og ymse som (i
hvert fall i løpet av uken) skulle ønske de var NTG-elever. Døgnrytmen
var tøff, partiene var stort sett ferdige
godt over midnatt, og for enkelte ble
det også tur på karaoke-bar etterpå.
Da var det greit at vi ikke startet dagen før ett, med fellessamling, partianalyser og forberedelser til runden.
OL var ikke langt unna, og underveis fikk vi analysehjelp både av det
norske og aserbajdsjanske OL-laget.
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Fortsatt ingen toppmotstander for herrelaget som ladet opp med volleyball i
bassenget. Været på Mallorca var langt
bedre enn årstiden skulle tilsi, med temperaturer opp mot 30 grader den første
halvannen uken. Dessverre medførte varmen kombinert med et tvilsomt aircondition-anlegg at spilleforholdene var
langt fra optimale. Drikkevannforsyningen var heller ikke helt patent,
noe som fikk overdommer Ignatius
Leong fra Singapore til å true med å
kaste de spanske lagene ned fra scenen.
(de tre spanske lagene ble automatisk

Øystein B. Fossum kommenterer her
hvordan han knuste en svenske:
Olle Algars (2105), Sverige
Øystein B. Fossum (2198), NTG

XIIIIIIIIY
8-+rtr-+k+0
7+l+-+pzpp0
6p+n+p+-+0
5+p+-+-+q0
4-zP-+-+-+0
3zP-snL+N+P0
2-+Q+-zPPvL0
1tR-+-tR-mK-0
xabcdefghy
Svart har selvfølgelig klar fordel takket være en bonde i pluss og aktive
brikker, så hvorfor ikke slippe villdyret
løs? 24...Dxf3!! Når til og med Fritz
foretrekker dameofferet må det være

satt opp til å spille på scenen, der det var
sensorbrett og live-overføring til internet.)
Dette skulle vise seg å være en standardtrussel når dommerne var misfornøyde
med arrangøren.
Med tanke på motstanden og stillingene underveis var tapet i dag meget surt.
Berge hadde kjempestilling som hvit i
klassisk kongeindisk og burde avgjort ha
vunnet. Det samme kunne Kjetil, som
tro mot sin spillestil var gjennom masse
kaos underveis, men denne gang uten
suksess.
Damelaget var i dag styrket med Ellen. Debuten var upåklagelig, en tilsynelatende enkel seier. Også Sheila vant greit,
mens Silje måtte tåle sitt andre nederlag
etter drømmestarten mot Kina.
4. runde
Norge - Frankrike 1-3
Leif ½-½ GM Josif D. Dorfman (2596)
Berge 0-1 GM Igor-Alexandre Nataf (2565)
Kjetil ½-½ GM Jean-Marc Degraeve (2551)
Frode 0-1 GM Fontaine Robert (2531)
Norge - Libanon 2-1
Ellen ½-½ WIM Knarik Mouradian (2119)
Sheila ½-½ Elena Nekrasova (2107)
Gro 1-0 Mouradian Suzan (-)

godt! 25.gxf3 Sd4 Hvit er helt
sjanseløs, alle svarts brikker er
som sultne pirajaer. 26.Lxh7+ Kh8
27.Db2 Det eneste trygge stedet
for dama. 27...Sxf3+ 28.Kg2
Sxe1+ 29.Kg3 Sf3 Truer enkelt
og greit hvits løper på h7.
29...Td3+ 30.Lxd3 Sxd3 31.Db3
Ld5 er selvfølgelig Fritz’ førstevalg.
Dama har ingen steder å gå.
30.Lc2 Se2+ Det kan følge
31.Kg2 (31.Kg4 Tc4+ 32.Kh5
Th4#) 31...Txc2 32.Dxc2 Sfd4+ og
svart vinner. 0-1

Foruten Øystein var nok Ørnulf
Stubberud og Emil Agdestein mest
fornøyd med spillet. Dette trekløveret
endte på 5½/9 i gruppen 2000–2300,
der Ørnulf og Emil var blant de lavest ratede.
Helge A. Nordahl

– Vi lå kanskje an til å tape 3-0 underveis, mente Sheila, men Gro snudde
matchen og vant et fint parti. Libanon
var slett ikke dårlige, og våre damer var
fornøyd med nok en matchseier og 50%
hittil.
Frankrike er det nærmeste man
kommer en «hatmotstander» for det
norske herrelaget. Best huskes kanskje
da de nektet oss å sette inn sjakkbladredaktøren som reserve for en syk Gausel
i Manila 1992. (Det endte med at redaktøren spilte den matchen. Redaktøren minnes imidlertid at vår spiller
Djurhuus og Frankrikes Kouatly nærmest havnet i håndgemeng før rundestart. De to spilte senere en lite hyggelig
remis – red.). Denne gang var det spesielt andrebord Natafs grimaser og ulovlig
bruk av MP3-spiller som irriterte den
norske lagledelsen. Sportslig burde vi
være på talefot med franskmennene uten
Lautier og Fressinet, men to svarte tap
ødela det håpet. Berge ble for en gangs
skyld knust i åpningen, mens Frode nok
en gang ødela en kjempestilling. –Tre
års fravær fra turneringsspill setter tydeligvis sine spor, skrev lagleder Øivind Johansen i sin runderapport på Gullaksens hjemmesider.
5. runde
Norge - Spania B 1½-2½
Leif ½-½ GM P. San Segundo Carrillo (2516)
Berge 0-1 IM Manuel P. Candelario (2474)
Kjetil 1-0 IM Herminio H. Hidalgo (2474)
Frode 0-1 IM Victor A. Jimenez (2412)
Mongolia - Norge 2½-½
WGM Bathuyag Mongontuul (2345) 1-0 Ellen
WIM Tuvshintogs Batceceg (2209) 1-0 Silje
Enhbaatar Enhjargal (2163) ½-½ Sheila

En skikkelig crazy remis for Sheila som
egentlig hadde presset for hardt i et bedre
sluttspill. Da mongolerinnen sto til vinst,
var laglederen ivrig etter å meddele resten av laget gledens budskap og ga ”tommelen opp” til tilskuerne. Slikt er selvfølgelig fullstendig uakseptabelt, men
Sheila merket ingenting, og episoden fikk
ingen følger. Tilskuerforholdene var dårlige i herreklassen, men katastrofale i
dameklassen, der man bare hadde sjanse
til å følge bordene nærmest inngangen

Simen Agdestein (i forgrunnen) og
Kjetil A. Lie var begge på topp i matchen mot Iran i 7. runde.
(som stort sett var besatt av lag som
Jomfruøyene og Liechtenstein). På toppen av det hele ble spillerne til stor irritasjon kastet ut av lokalet rett etter at
partiene var ferdige. Bare laglederne fikk
være til stede.
I herreklassen var det mulig å følge
noen av kampene fra galleriet, dog hersket en viss usikkerhet (”har Berge virkelig en bonde på h7 nå?”). Tor Arne
Hauges kikkert ble flittig brukt av de
norske supporterne, og policyen med å
kaste ut spillerne ga oss i hvert fall god
tilgang på kommentatorer til de siste sluttspillene. Likevel var det nok de hjemmeværende som hadde best tilskuerforhold
så lenge Norge holdt til på live-bordene.
Dessverre fikk norsk publikum lite å
glede seg over i dag. Frode presset igjen
hardt på gevinst, men rotet bort poenget
i ”den evige tidsnøden”. På plussiden
noterer vi en fin seier til Kjetil i nok et
dynamisk parti.
6. runde
Belgia - Norge 2-2
GM Luc Winants (2519) ½-½ Simen
IM Ekrem Cekro (2433) 0-1 Leif
IM Arthur Abolianin (2412) 1-0 Kjetil
Bruno Laurent (2335) ½-½ Frode
Norge - Tadsjikistan 3-0
Ellen 1-0 Elena Nuritdinova (-)
Silje 1-0 Nadezjda Antonova (-)
Sheila 1-0 Zebo Ulugkhozjaeva (-)

Leif hadde samme motstander i Bled

2002. Den gang kunne Cekro ha sikret
GM-napp med remis og var svært lite
begeistret over å tape (og skjelte ut både
Leif og lagleder Øivind). Oppførselen var
ikke særlig bedre denne gangen, men det
var heldigvis ikke scoren heller. Laget vårt
var nå også styrket med Simen, uten at
han klarte å vinne en lovende stilling
mot GM-kollega Winants.
Damelaget hadde en grei runde mot
Tadsjikistan. Sheila og Silje konkurrerte
i etteranalysene om hvem som hadde fått
vinststilling først. Ellen måtte jobbe litt
for seieren, men spilte solid.
Etter sjette runde var det fridag og
klart for det klassiske bermudapartyet på
kvelden. Siden Bermuda normalt ikke
hevder seg på toppbordene under selve
turneringen, markerer de seg ved å arrangere fest dagen før fridagen. Her gis
det tradisjonelt gode muligheter for å
sikre seg poeng i B-turneringen. Kjetil
ble best av de norske etter gode samtaler
med en koalabjørn på stranden. Samtalene fortsatte inn i runde 13.
7. runde
Iran - Norge 1½-2½
GM Ehsan G. Maghami (2558) 0-1 Simen
IM Morteza Mahjoob (2455) 1-0 Leif
IM Elshan Moradiabadi (2445) ½-½ Berge
Shojaat Ghane (2376) 0-1 Kjetil
Malaysia - Norge 2-1
Zulaikha Siti (2162) ½-½ Ellen Zullkafli
Nur Shazwani (2062) 1-0 Silje Marmono
Roslina (2028) ½-½ Sheila

En etterlengtet seier for herrelaget på en
dag der spesielt Simen imponerte. Motstanderen er normalt en sterk stormester, men i dag forvandlet Simen ham til
en pudding, og seieren med svart var
klar etter bare 28 trekk. Dessverre bukket
Leif i en vunnet stilling og spolerte muligheten for en storseier. Kjetils parti følger her:
IM Kjetil A. Lie (2474), Norge
Shojaat Ghane (2376), Iran
Reti
1.c4 c6 2.g3 d5 3.Lg2 Sf6 4.Sf3 dxc4
Ghane hadde kanskje preppet partiet
Lie-Østenstad (0-1) fra NM 2003? (se
NSb 4/03). Strengt tatt blir vel hvits
kompensasjon for bonden noe tvilsom
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siden svart fortsatt har en solid stilling. Men Kjetil er en mester i slike
stillinger. 5.Dc2 Dd5 6.Sc3 Da5 7.b3
Le6 8.bxc4 Lxc4 9.Tb1 La6 10.0-0
e6 11.d4 Sbd7 12.Te1 Le7 13.e4 0-0
14.Ld2 Dd8 15.a4 Hvits strategi er å
ta mest mulig terreng overalt og trykke
svart ned fra bordet. 15...Tc8 16.Da2
Te8 17.a5 Lf8 18.Lf4 h6 19.Ted1 De7
20.Dc2 Ted8 21.h3 Se8 22.g4 Sd6
23.g5 Sc4

XIIIIIIIIY
8-+rtr-vlk+0
7zpp+nwqpzp-0
6l+p+p+-zp0
5zP-+-+-zP-0
4-+nzPPvL-+0
3+-sN-+N+P0
2-+Q+-zPL+0
1+R+R+-mK-0
xabcdefghy
24.gxh6!? Kjetil ofrer igjen, denne gang
en kvalitet, fortsatt med litt uklar
komp. Men han hadde forståelig nok
ikke lyst på 24.Ta1 e5, hvoretter svart
er i ferd med å kjempe seg tilbake i
sentrum. 24...Sa3 25.Dc1 Sxb1
26.Dxb1 Da3 27.h7+ Kxh7 27...Kh8
28.Sg5 De7 29.e5 f6 30.exf6 Dxf6 gir
hvit en viss komp på de svake feltene
rundt svarts konge (ikke 30...gxf6?
31.Dg6). 28.Sg5+ Kg8 29.e5 g6
30.Sce4 Db4 Svart prøver på evig
sjakk på den hvite dronningen. Etter
30...c5 31.Sxf7 Kxf7 32.Sg5+ Kg7
33.Sxe6+ Kh7 34.Sxd8 Txd8 35.d5
begynner de hvite bøndene å marsjere.
31.Dc2 Dc4 32.Db1 Db5 33.Dc1 Dc4
34.De3 De2 35.Db3 Lc4 36.Db1 Da2?
Hvit kommer seg nå ut av «sjakkene» i
en god diagonal. Bedre var 36...La2
37.Dc1 Ld5 38.Td2 Db5 39.Dc3.
37.Dc1 c5 38.Td2 Da4 39.Dc3 Db3
40.Da1 Ld3 41.d5

XIIIIIIIIY
8-+rtr-vlk+0
7zpp+n+p+-0
6-+-+p+p+0
5zP-zpPzP-sN-0
4-+-+NvL-+0
3+q+l+-+P0
2-+-tR-zPL+0
1wQ-+-+-mK-0
xabcdefghy
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Georgias sterke mann, FIDEs visepresident GM Zurab Azmaiparashvili (2672)
er utvilsomt verdens sterkeste sjakkpamp. Her forsvarer han førstebordet med
hvit mot Hviterusslands GM Aleksej Aleksandrov (2659). Zurab vant partiet,
men fikk senere juling av spanske sikkerhetsvakter på avslutningsseremonien.
En gedigen skandale som førte til full skjæring mellom FIDE og arrangøren.
Zurab havnet i spansk varetekt der mishandlingen angivelig fortsatte. Den
norske juristen Morten Sand – også en av FIDEs visepresidenter – var aktiv i
arbeidet med å ivareta FIDEs og Zurabs interesser i konflikten.Et par dager på
overtid kunne visepresidentene Zurab og Morten forlate ferieparadiset. Nå
venter rettssaker og mer bråk.
41...Db1+ Endelig dronningbytte, men
nå er det godt for hvit. Svart burde
heller prøvd totalt kaos etter 41...exd5
42.Sc3 (42.e6 Lg7) 42...d4 43.Txd3
dxc3 44.Ld5 Db2 45.Lxf7+ Kg7
46.De1, men mot Kjetil er det uansett
en diskutabel strategi. 42.Dxb1 Lxb1
43.dxe6 fxe6 44.Sxe6 Lxe4 45.Lxe4
Te8 46.Txd7 Txe6 47.Ld5 Dette sluttspillet er nok vunnet for hvit på grunn
av svarts svake bønder. 47...Tce8
48.Txb7 Kh8 49.Lxe6 Txe6 50.Txa7
Tc6 51.a6 c4 52.Ta8 Kg7 53.a7 Ta6
54.Le3 1-0

– De var små, kommenterte damelaget
etter runden. I og for seg ikke så overraskende når motstanderen heter Malaysia,
men det var et ungt og sannsynligvis
underratet lag som møtte de norske jentene. Silje presset for hardt og tapte; dessverre virker neste års elitespiller å være
helt ute av form her.

8. runde
Norge - Mexico 1½-2½
Simen ½-½ GM Gilberto Hernandez (2509)
Leif 0-1 Juan C. Gonzalez Zamora (2524)
Berge 0-1 IM Jose Gonzalez Garcia (2447)
Frode 1-0 IM Alfonso A. Saenz (2388)
Norge - Estland ½-2½
Ellen ½-½ WIM Viktoria Bashkite (2206)
Sheila 0-1 WIM Leili Piarnpuu (2227)
Gro 0-1 WIM Tuulikki Laesson (2254)

Før runden hadde president Torstein Bae
truet med å kaste herrelagets lagleder
hvis det ikke ble seier. Dette hindret ikke
et nytt dårlig resultat, men trusselen viste
seg ikke uventet å være tom. Både Leif og
Berge var frustrerte etter runden. Berge
mente han prøvde altfor hardt å kompensere dårliger resultater tidligere med
et håpløst kvalitetsoffer i en stilling der
han burde nøye seg med remis. Leif ble
regelrett utspilt og får stå over neste runde.
Derimot virker Frode å spille seg i form,
og har nå begynt å få bedre uttelling.

Sheila ville vært nesten sikret WIMnapp etter 9 runder med seier i dag, og
var derfor deppa etter tapet, spesielt siden
det kom etter noe hun følte var et godt
anlagt parti. Også Ellen hadde mer inne.
Midtspillet var klart vunnet, og også i
sluttspillet var det gode muligheter inntil det siste.
9. runde
Irland - Norge 1-3
GM Alexander Baburin (2527) ½-½ Simen
Sam E. Collins (2389) ½-½ Berge
IM Gavin Wall (2385) 0-1 Kjetil
Joseph Ryan (2316) 0-1 Frode
New Zealand - Norge ½-2½
Vivian Smith (-) 0-1 Ellen
Sue Maroroa (-) ½-½ Silje
Helen Courtney (2050) 0-1 Sheila

Magnus ankom Mallorca i dag, men
Øivind valgte klokelig nok ikke å sette
ham direkte inn på laget en time etter
landing. Derimot kunne Magnus observere (det han måtte se fra tribunen...) en
god norsk dag i begge klasser. Simens
parti var mest dramatisk, med remistilbud begge veier. Han mente selv han
hadde gode vinstsjanser, men den sedvanlige tidsnøden gjør det vanskelig å
finne de beste trekkene hele veien.
Sheilas motstander gjorde et forsøk
på å glede skolesjakkspillere med en ny
definisjon av en passant-regelen. Etter
trekkrekken h5-h6, g7-g5 prøvde
newzealenderen h6xg6 e.p., men tapte
bonde uten kompensasjon da hun isteden måtte spille h6-h7. Men Sheilas stilling var uansett vunnet. Silje var også
nær seieren mot en ung maori, men
tårnsluttspillet med tre mot to bønder
ebbet ut i remis. Et solid resultat for
damelaget, som dog var litt skuffet da de
håpet på 3-0.
10. runde
Norge - Kasakhstan 2½-1½
Magnus 1-0 IM Nurlan Ibraev (2476)
Simen 1-0 Petr Gnusarev (2357)
Leif 0-1 Kirill Kuderinov (2323)
Frode ½-½ GM Serik Temirbaev (2468)
Norge - Brasil 2½-½
Ellen 1-0 Suzana Chang (2095)
Silje ½-½ WIM Regina Ribeiro (2076)
Sheila (2118) 1-0 Evandra Cruz (2036)

Magnus kom, så et øyeblikk på brettet og

vant. Kasakhstan hadde satt ut sin beste
spiller Sadvakasov, som såvidt klarte å
slå Jon Ludvig Hammer i København og
tydeligvis ikke var klar for å møte den
minste bukken Bruse. Men andrebordet
er også en habil spiller som gjorde naturlige trekk og ble smadret på 17 trekk.
Slik gikk det til:
GM Magnus Carlsen (2581), Norge
IM Nurlan Ibraev (2476), Kasakhstan
Nimzo-indisk
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5
5.dxc5 Lxc5 «Jeg har aldri skjønt dette
systemet for svart» – Magnus. 6.Sf3
Db6 7.e3 Dc7 8.b3 b6 9.Lb2 Lb7?!
Svart må nå deplassere dronningen. I
Aeroflot Open tidligere i år møtte Magnus 9...a6 og fikk godt spill etter
10.Le2 Lb7 11.g4!? 10.Sb5 Dd8 11.00-0 0-0? Den avgjørende feilen ifølge
Magnus. Svart rokerer rett inn i et
minefelt. 12.Sg5 Te8 13.h4 Magnus
vurderte også varianten 13.Sc7 Dxc7
14.Lxf6 g6 15.h4 Le7, men ville spille
tålmodig. 13...e5 13...h6 14.Sc7 Dxc7
15.Lxf6 g6 16.h5 er en sterkt forbedret utgave av forrige variant og vinner
for hvit. 14.Sd6 Lxd6 15.Txd6 Planen
er nå c5 og Lc4. 15...h6

XIIIIIIIIY
8rsn-wqr+k+0
7zpl+p+pzp-0
6-zp-tR-sn-zp0
5+-+-zp-sN-0
4-+P+-+-zP0
3+P+-zP-+-0
2PvLQ+-zPP+0
1+-mK-+L+R0
xabcdefghy
16.Df5! Sc6 16...hxg5 17.hxg5 Le4
18.Dh3 Sh7 19.Ld3 er ingen forbedring. 17.Txf6! avgjør siden hvit nå har
fått tilgang på feltet e4: 17...Dxf6
18.Dh7+ Kf8 19.Se4 De6 20.La3+
Te7 21.Dh8#. 1-0

Leif var frustrert etter at han først overså
en enkel offisersgevinst (som Tor Arne
Hauge pekte ut på tribunen) og deretter
bukket offiser selv. – Jeg takler ikke denne
betenkningstiden, beklaget han etter partiet og satte fingeren på et ømt punkt hos
det norske laget. Mange av spillerne (Mag-

nus er selvfølgelig et unntak) har liten
erfaring med FIDE-tiden (90 minutter
på hele partiet + 30 sekunder per trekk)
og fikk problemer med den evige tidsnøden. Kanskje var Sheilas policy ”aldri
under 10 minutter” fornuftig.
Damelaget vant en grei seier mot
svake Brasil. Silje sliter fortsatt med formen og var for andre dag på rad den
eneste som avga poeng.
11. runde
Norge - Hellas 1-3
Magnus ½-½ GM Vasilios Kotronias (2599)
Simen 0-1 GM Ioannis Papaioannou (2577)
Berge 0-1 GM Dimitrios Mastrovasilis (2574)
Kjetil ½-½ GM Ioannis Nikolaidis (2527)
Colombia - Norge 1-2
WIM Nadya Karolina Ortiz (2148) 1-0 Ellen
Angela Franco (2046) 0-1 Silje
Yenny Chirivi (2070) 0-1 Sheila

Simen ville stå over, men ingen av argumentene ”Skal på karaokebar med NTGelevene”, ”Må skrive sjakkspalter til VG”
eller ”Vil ikke ha min femte svarte av
seks mulige” gjorde særlig inntrykk på
lagledelsen. Isteden ble det hans første
tap etter et feilfylt parti. Mange av tilskuerne trodde vi skulle slå tilbake på førstebord etter nok et gnistrende opplagt parti
av Magnus, men Kotronias forsvarte seg
strålende, og Magnus ble tvunget til å ta
ut evig sjakk. Bittert med tap for herrelaget som var i ferd med å spille seg opp på
podiet igjen.
Fine seire for Sheila og Silje ga damelaget den tredje strake matchseieren.
Sheila brukte en halvtime på å finne et
sterkt offer på f2, og var etterpå litt skuffet over at Fritz fant det samme etter ca.
to sekunder:
Yenny Chirivi (2070), Columbia
Sheila B. Berntsen (2118), Norge
Slavisk
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5 4.cxd5 cxd5
5.e3 exd4 6.Dxd4 Sf6 7.Sf3 Sc6
8.Dd1 8.Dd3 er noe bedre siden løperen likevel skal til e2. Men åpningen
er uansett ikke egnet til å skremme
svart. 8...Ld6 9.Le2 0-0 10.0-0 a6
11.a3 11.b3 gir færre svekkelser og
var å foretrekke. 11...Lc7 12.b4 Dd6
13.Lb2 Lg4 Det skarpere 13...Te8
14.Tc1 (14.g3 må kanskje spilles)
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preppet på Pakistan og Kjetil på
Kirgisistan. Bare det slutter på -stan...
Men de fant ut av feilen noen timer før
runden. Magnus var bedre forberedt, og
pappa Henrik kunne fortelle oss på tribunen at motstanderen tidligere har vært
med i VM for svaksynte. Nå var han imidlertid i høyeste grad seende og med en
spillestyrke 3-400 poeng over ratingtallet,
blant annet med seire over Granda
Zuniga (Peru) og Azarov (Hviterussland)
tidligere i OL. Mot Magnus var han derimot sjanseløs. Leif hadde preppet
Grünfeld, men hadde heller ingen problemer med en slavisk-variant han spiller med begge farger og kjenner godt:

Trangt og kaotisk. Norge i den avgjørende kampen mot USA. Lagleder Øivind Johansen (stående bak Simen) står forholdsvis rolig i forhold til de andre
som svirrer rundt Magnus.
14...Lg4 15.g3 d4 16.exd4 Txe2 ser
ut til å gi svart klar fordel. 14.g3 Tad8
15.b5 Se7 16.Db3 Se4 17.Tfd1 Dh6
18.Sd4 En kritisk variant som ikke
fungerer for hvit er 18.bxa6 bxa6
19.Db7 Lxf3 (Men ikke 19...Tb8?
20.Dxc7 Txb2 21.Sxe4 dxe4 22.Dxe7
exf3 23.Td8 og motangrepet sikrer hvit
fordel.) 20.Lxf3 Sxf2 21.Dxc7 (21.Kxf2
Dxh2+ 22.Kf1 Dxg3 og svart har vinnende angrep.). Her får svart fordel
etter 21...Dxe3 22.Kg2 Sxd1.

XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0
7+pvl-snpzpp0
6p+-+-+-wq0
5+P+p+-+-0
4-+-sNn+l+0
3zPQsN-zP-zP-0
2-vL-+LzP-zP0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy
18...Sxf2! Et sjanserikt offer. 19.Kxf2
Dxh2+ 20.Ke1 Sf5! Poenget med offeret. Langt svakere var 20...Dxg3+?
21.Kd2, og hvit får fort motspill mot
g7. 21.Sxf5 Lxf5 Svart får nå kontroll
i diagonalen b1–h7 og kan fortsette å
plage den hvite kongen. 22.Db4
22.Td4 holder d4-bonden under kontroll og gir en spillbar stilling, selv om

14

svart har de beste sjansene. Nå derimot går det fort nedoverbakke med
hvit. 22...d4 23.Txd4 Txd4 24.Dxd4
Td8 25.Sd5 La5+ 26.Lc3 Lxc3+
27.Dxc3 Dxg3+ 28.Kd2 Txd5+
29.Kc1 Dd6 30.Db4 Tc5+ 31.Kb2
Tc2+ 32.Kb3 Dxb4+ 0-1
12. runde
Tadsjikistan - Norge ½-3½
IM Suhrob Khamdamov (2150) 0-1 Magnus
IM Jamshed Isaev (2424) 0-1 Leif
Rashid Khusejnov (2343) ½-½ Kjetil
Negmat Zijaev (2295) 0-1 Frode
Norge - Moldova 1-2
Silje 0-1 WGM Svetlana Petrenko (2323)
Sheila 0-1 WGM Anja Susterman (2299)
Gro 1-0 WGM Elena Partac (2259)

Damelaget satte inn Gro etter at Ellen
hadde spilt alle kampene siden hun kom
ned og ville stille uthvilt til innspurten.
Det viste seg å være svært vellykket da
Gro gjennomførte et tøft og godt parti
mot sterk motstand. Lagleder Ari Ziegler
hadde som policy at de tre første (Ellen,
Silje og Sheila) skulle spille dersom de
kunne. Jentene var ikke alltid enige, men
aksepterte at sjefen bestemmer.
Herrelaget fikk storseieren de trengte
til tross for tvilsomme forberedelser.
Tadsjikistan viste seg nemlig som et veldig vanskelig lag (å stave), så Frode

GM Leif E. Johannessen (2519), Norge
IM Jamshed Isaev (2424), Tadsjikistan
Slavisk
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 dxc4
5.a4 Lf5 6.Se5 Sbd7 Den mest moderne varianten i slavisk siden offisersofferet 6...e6 7.f3 Lb4 8.e4 Lxe4
9.fxe4 Sxe4 10.Ld2 Dxd4 11.Sxe4
Dxe4+ 12.De2 Lxd2+ 13.Kxd2 for tiden regnes som godt for hvit. 7.Sxc4
Dc7 8.g3 e5 9.dxe5 Sxe5 10.Lf4 Sfd7
11.Lg2 g5 Dette er Morozevitsj’ trekk,
brukt første gang mot Kasparov.
12.Se3 gxf4 13.Sxf5 0-0-0 14.Dc2
Sc5 15.0-0 Se6 16.De4 fxg3 17.hxg3
a5 18.Tfc1 Lc5 Sannsynligvis første
gang dette trekket spilles, men det
har lenge vært kjent som dårlig for
svart. Det vanlige trekket er 18...Sc5
som Leif selv spilte mot Magnus på
Gausdal en måned tidligere.

XIIIIIIIIY
8-+ktr-+-tr0
7+pwq-+p+p0
6-+p+n+-+0
5zp-vl-snN+-0
4P+-+Q+-+0
3+-sN-+-zP-0
2-zP-+PzPL+0
1tR-tR-+-mK-0
xabcdefghy
19.Sb5! cxb5 19...Db8 20.Lh3 er
også håpløst. 20.axb5 b6 Nå taper alt
for svart. Han kunne prøvd 20...Sg5
21.b6 Sxe4 22.bxc7, men stillingen
er uansett vanskelig på grunn av varianten 22...Kxc7 23.Lxe4 b6 24.b4

deres tidligere møte før partiet, hadde
hun det psykiske overtaket da Botsari sto
bokført med fem strake tap:

axb4 25.Ta7+ Kc8 26.Se7+ Kb8
27.Tb7+ Ka8 28.Ta1#. 21.b4 axb4
22.Ta8+ Kd7 23.Td1+ Ke8

XIIIIIIIIY
8R+-trk+-tr0
7+-wq-+p+p0
6-zp-+n+-+0
5+Pvl-snN+-0
4-zp-+Q+-+0
3+-+-+-zP-0
2-+-+PzPL+0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy
24.Dxe5! Den fine avslutningen er
selvfølgelig 24...Dxe5 25.Lc6+ Kf8
26.Taxd8+ Sxd8 27.Txd8+ De8
28.Txe8#. 1-0
13. runde
Norge - Estland 3-1
Magnus ½-½ GM Kaido Kulaots (2597)
Simen ½-½ IM Aleksandr Veingold (2473)
Leif 1-0 IM Meelis Kanep (2475)
Frode 1-0 IM Olav Sepp (2455)
Australia - Norge 1½-1½
IM Irina Berezina (2281) 1-0 Ellen
WIM Anastasia Sorokina (2199) 0-1 Sheila
Ingela S. Eriksson (2098) ½-½ Gro

OLs beste runde for herrelaget på et helt
optimalt tidspunkt. Estland hadde passende nok satt ut Jaan Ehlvest og overlatt
førstebordet til Norgesvennen Kaido
Kulaots, som har bodd på barnerommet
til både familien Carlsen og undertegnede. Kaido så en stund ut til å gjengjelde gjestfriheten, men reddet remis da
Magnus ikke fant den rette fortsettelsen.
Derimot kom helpoengene tikkende inn
på den nederste halvdelen der Leif og Frode
ikke ble distrahert av den tidligere toppmodellen Carmen Kass. Hun er nå president i det estiske sjakkforbundet og promoterte (uten hell) Tallinns søknad om
OL 2008.
Damelaget spilte uavgjort mot et
Australia med alt annet enn australsk
opprinnelse. Sistebord var en gammel
kjenning, svenske Ingela Eriksson, som
flyttet til Australia da hun ble sammen
med den australske IM Jean-Paul
Wallace. Wallace er nå blitt sammen med
en norsk jente og konkurrerer med Geir
Sune Tallaksen om tittelen ”beste spiller

Storesøster Susan Polgar er blitt amerikaner. I lillesøster Judits fravær ble
hun OLs sterkeste kvinnelige spiller
og førte det amerikanske kvinnelaget
helt opp til 2. plass.
bosatt på Sørlandet”, mens Ingela har
funnet en ny australer. Derimot ble det
intet gjensyn med Gausdal-kjenningen
Arianne Caoili (eks-Filippinene) som tok
en fridag sammen med halvparten av
reservene til det norske herrelaget. Sheilas
motstander fra Hviterussland kunne tatt
WGM-napp, men var veldig nervøs og
brøt sammen i gråt etter partiet. Ikke
rart hun ble omdøpt til Sorry-Kina av de
norske jentene.
14. runde
USA - Norge 3½-½
GM Aleks. Onisjtsjuk (2653) 1-0 Magnus
GM Aleks. Sjabalov (2608) ½-½ Simen
GM Aleksander Goldin (2620) 1-0 Leif
GM Gregorij Kajdanov (2611) 1-0 Frode
Hellas - Norge 2-1
IM Yelena Dembo (2396) 1-0 Ellen
WGM Anna-Maria Botsari (2362) 0-1 Sheila
WGM Marina Makropoulou (2270) 1-0 Gro

Sheilas WIM-tittel var selvfølgelig dagens
høydepunkt, vår andre WIM etter Ingrid
Dahl (begge Asker). Sheila møtte første
gang Botsari som 18-åring under OL i
Novi Sad i 1992 og knuste henne, noe
som førte til at Botsari gikk fullstendig
fra konseptene. Til tross for at Sheila
ikke fikk lov til å minne grekeren om

Sheila B. Berntsen (2118), Norge
WGM Anna-M
Anna-M.. Botsari (2362), Hellas
Siciliansk
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4
e6 5.Sf3 Sf6 6.Ld3 Ld7 En litt uvanlig
variant som prioriterer kontroll over
d5 fremfor å presse mot d4. 7.0-0 Lc6
8.Te1 cxd4 Hvit truet c4 og d5. 9.cxd4
Ld6 10.Lg5 Sbd7 11.Sbd2 En litt rar
springerplassering, men Sheila ønsket
forståelig nok ikke 11.Sc3 Da5 12.Se4
(12.Lh4!? er kanskje mulig.) 12...Sxe4
13.Lxe4 Lxe4 14.Txe4, og hvit har
byttet for mange offiserer. 11...h6
12.Lh4 0-0 13.Sc4 Lb4 14.Tf1 Dh5
15.Lg3 Lxf3 16.gxf3 Hvit får nå veldig
mange svake bønder, og begge spillerne mente svart sto klart best. Svart
har nok fordel, men som vi skal se, er
det mer liv i den hvite stillingen enn
man skulle tro.

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zpp+n+pzp-0
6-+-+psn-zp0
5+-+-+-+q0
4-vlNzP-+-+0
3+-+L+PvL-0
2PzP-+-zP-zP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy
16...Sd5 17.Se3 Dg5? Svart har oppnådd målet om å svekke den hvite
kongestillingen, tror hun står godt og
slapper av. En typisk psykologisk
tabbe. Etter dette trekket kommer
Sheila på offensiven og kan hamre løs.
17...S7b6 sikrer kontroll over d5 og
fordel for svart. 18.Sxd5 exd5?!
18...Dxd5 19.Le4 Db5 20.Db3 var å
foretrekke, men løperne sikrer hvit
kompensasjon for bondestrukturen.
19.Db3 Ld2 20.Tfd1 20.Tad1 var hårfint bedre, siden f-tårnet hører hjemme
på g1. Legg merke til at de svarte bøndene plutselig er svakere enn de hvite.
20...h5 21.h4 Dh6 22.Dxd5 Sf6
23.Df5 23.Dxb7 var for så vidt mulig,
men hvit har ikke bruk for flere merbønder og konsentrerer seg om å sikre det viktige f4-feltet. 23...Tfd8
24.Le5 Sd5 25.Lc4 Lb4 26.Kh1 Dc6
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27.Tg1 Lf8

XIIIIIIIIY
8r+-tr-vlk+0
7zpp+-+pzp-0
6-+q+-+-+0
5+-+nvLQ+p0
4-+LzP-+-zP0
3+-+-+P+-0
2PzP-+-zP-+0
1tR-+-+-tRK0
xabcdefghy
28.Ld3 28.Txg7+! Lxg7 29.Tg1 vinner raskere. F.eks. 29...Sf6 30.Lxf6
Dxc4 31.Txg7+ Kf8 32.Dh7 Df1+
33.Kh2 Dxf2+ 34.Tg2. 28...g6
29.Dxh5 Lg7 30.Lxg6 Sf6 31.Lh7+
31.Lxf7+ Kf8 32.Dg6 Dxf3+ 33.Tg2
er den kjappeste vinsten, men Sheila
turde ikke slippe dronningen inn på f3
i tidsnøden. 31...Kf8 32.Df5 Se8
33.Dg4 Dh6 34.Lc2 Tac8 35.La4 f6
36.Lf4 Dh7 37.Tae1 f5 38.Dg5 Sf6
39.Te6 og svart ga for så vidt ikke
opp, men gjorde heller ikke noe forsøk
på å flytte og tapte følgelig på tid. 1-0

Både Ellen og Gro hadde sjansen til å
sikre Norge et sterkt lagresultat, spesielt
var vi optimistiske til Gros parti. Men
tross alt et hederlig nederlag mot et sterkt
lag.
Herrelaget sto foran en kjempeutfordring mot USA helt oppe på 7. bord
(egentlig 6. bord siden Spania A hadde
fast plass på 2. bord, men lå skuffende
langt nede og bak Norge til tross for stjerner som Sjirov, Vallejo og Illescas). Foran
runden var vi klart beste nordiske lag og
lå til og med 1½ poeng foran England
med Adams og Short. I sisterunden ble
vi imidlertid utsatt for kollektiv svikt,
ifølge Leif.
Lagoppstillingen ble heftig debattert,
og Kjetil var naturlig nok svært skuffet
over ikke å få spille, men det var vanskelig å sette ut Frode etter 4½/5. En bedre
analyse er nok at vi rett og slett ikke var
gode nok. Stillingene underveis ga heller
ikke løfter om særlig mange poeng, selv
om Magnus hadde remisen innen rekkevidde til langt ute i sluttspillet.
!
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FIDE-kongressen
Nederland kritiserte ordningen, siden
den medfører at Jarrett og Sand både
sitter i og arbeider for Presidential Board.
Denne innvendingen kan man vanskelig være uenig i – noe heller ikke trioen
var – men det er nå slik i denne verden
at man ikke bør ri prinsipper til man
faller av hesten. Løsningen som ble funMakro
En av sakene som preget kongressen, net, synes for meg å være den beste for
var organiseringen av FIDE-sekreta- FIDE på et vanskelig tidspunkt.
riatet. For at leseren skal få et innblikk i forutsetningene, er det nød- Stolte
vendig med en liten gjennomgang av Generelt må det sies at det går meget
ledelsen i FIDE. President er, som vel bedre for FIDE enn for bare kort tid
de fleste har fått med seg, russeren siden. Presidenten har gjort opp sin gjeld
Kirsan Iljumzjinov. Han er imidler- (på omtrent 500.000 dollar), og FIDEs
tid lite aktiv, og i praksis kan man si drift er ikke lenger avhengig av midler
at grekeren Georgios Makropoulos er fra presidenten eller andre privatpersoden som styrer FIDE. Makro (som ner. Det synes også som FIDE er på vei
han kalles) er valgt til deputy presi- til å få verdensmestertittelen under kondent i FIDE, nr. to i hierarkiet. Etter troll igjen.
For min del handlet kongressen til
dette kommer seks visepresidenter,
stor del om å treffe folk og knytte konblant dem Morten Sand.
takter. Jeg håper vi får noe konkret ut av
min deltagelse, blant annet gjennom et
Ommuko
Kontorlederen (en lønnet stilling i skolesjakksamarbeid med Nederland,
motsetning til de over) har hatt titte- men jeg tror også det er veldig nyttig å
len Executive Director. Denne stillin- kjenne personer når NSF (og USF) bevegen var inntil nylig besatt av Emanuel ger seg ut på den internasjonale arena.
Ommuku, men han ble presset til å Så mye direkte innflytelse på kongrestrekke seg etter skandaløs pengebruk. sen kan man ikke ha første gang man
Ommuku hadde blant annet 75.000 deltar – her handler det om å kjenne de
dollar i telefonregning i løpet av ett som betyr noe.
Det er mitt inntrykk at mange i
år. Ved Ommuku avgang oppsto
spørsmålet om hvem som skulle Norge tror at alle i FIDE er kjeltringer.
Det stemmer ikke. De aller fleste er heoverta kontorledelsen.
Løsningen ble at trioen David Jar- derlige, og tullingene er et betydelig større
rett, England (kasserer i FIDE), Is- problem enn kjeltringene. Som nordrael Gelfer, Israel (medlem av Execu- menn bør vi også være stolte av at vi har
tive Board) og Morten Sand nå i fel- Morten Sand høyt oppe i systemet – per
lesskap gjør den jobben som tidligere dags dato nummer tre til fire i FIDE
ble gjort av Ommuku som Executive sammen med Jarrett, etter min vurdeDirector. Hver av disse får en godtgjø- ring. Sand gjør uten tvil en meget viktig
relse på 50.000 sveitserfranc årlig for og god jobb for sjakken internasjonalt.
arbeidet.
Torstein Bae,
Det var enighet om at trioen hadde
Norges FIDE-delegat
gjort en god jobb, men særlig USA og
Årets FIDE-kongress ble avholdt under sjakk-OL på Mallorca, og forløp
uten den store dramatikk – det er
ikke valg i FIDE før på kongressen
om halvannet år (neste OL spilles i
Torino 20. mai til 4. juni 2006).

Verdens yngste stormester er forlengst blitt en
publikumsyndling. Invitasjonene er hyppige.
Spesielt i Nederland er
han populær, og det
nederlandske elitetidsskriftet New In Chess
har nylig publisert Simen
Agdesteins ferske Magnus-biografi på tre språk.

Magnus i Essent

av Atle Grønn

Lanseringen av boka (med den engelske
tittelen «Wonderboy», se side 6) falt
sammen med en eksklusiv invitasjonsturnering i Essent, der ungguttene Magnus Carlsen (13) og det lokale nederlandske håpet Daniel Stellwagen (17) fikk
måle krefter med de etablerte toppspillerne Nigel Short og Ivan Sokolov.
Magnus startet, som på Gausdal tre
uker tidligere, nonchalant med to tap,
men samlet seg til tredjerunden og tok
sin hittil største skalp:
GM Magnus Carlsen (2581), Norge
GM Nigel Short (2687), England

XIIIIIIIIY
8-+-+k+-+0
7tR-+-+lzP-0
6-+-+-+-+0
5zp-sN-zP-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+K+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-tr-0
xabcdefghy
50.Se4!! En elegant slutt. Short gir
selv to utropstegn i sine kommentarer. 50.e6? Txg7! gir svart remis.
50...Txg7 51.Sd6+ Kf8 52.Ta8+ Ke7
53.Sf5+ Kd7 54.Ta7+! Unngår det
billige 54.Sxg7?? Ld5+. 1-0

Kunsten å telle til tre
Magnus endte sist av de fire etter å ha
tapt begge oppgjørene mot fire år eldre
Stellwagen. Derimot klarte han seg fint
mot gamlekara, selv om Short var nær
revansjen i 5. runde:

Nådeløs sluttspillteknikk med skoene av
av.. «I must acknowledge that he
played rather well, in fact. The little devil...», skriver Short (til høyre i bildet) i
sin spenstige spalte i The Telegraph. Magnus fikk en fordel i midtspillet og lot
Foto: Turneringens hjemmeside
aldri Short komme tilbake.
GM Nigel Short (2687), England
GM Magnus Carlsen (2581), Norge

XIIIIIIIIY
8-+-wq-+-+0
7+-+l+pmk-0
6-+-zp-zp-zp0
5+-+P+-zpP0
4-+PwQ-+P+0
3+-+LtR-+-0
2r+-+-zPK+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Short har presset hele partiet, men
den tidligere VM-finalisten viser seg
som den mest uerfarne i diagramstillingen, og havner i en finurlig trekkgjentakelse. 35...Ta3 1. gang. 36.Kg3
Tb3 37.Tf3 De7 38.Te3 Dd8 39.Kg2

Ta3 2. gang. Det er lett å glemme at
tårnet har stått på a3 fire trekk tidligere. 40.Tf3 De7 41.Te3 Tidsnøden
er over, og Short forstår hva han har
stelt i stand. Her reiser han seg fra
brettet og håper i det stille at Magnus
ikke har holdt telling med stillingen
slik at han kan fortsette sine vinstforsøk. 41...Dd8 3. gang – og nå med
berettiget krav om remis! ½-½

Essent Crown Group,
Nederland, 18.-23. oktober
1.
2.
3.
4.

Ivan Sokolov
Nigel Short
Daniel Stellwagen
Magnus Carlsen

NED
ENG
NED
NOR

2663
2687
2512
2581

4½
3
2½
2

Magnus konsentrerte seg i sisterunden mot den overlegne
turneringsvinneren, bosnisknederlenderen Ivan Sokolov. Det
holdt til remis i en hard fight.
Foto: Turneringens hjemmeside
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Ni stormestere
i østlandsserien
Så er det på’n igjen. Seriesjakken startet
i november med de første rundene i
østlandsserien og vestlandsserien sør.
Bredden er litt større enn i fjor, med over
100 påmeldte lag. I toppen er
østlandsseriens 1. divisjon i en klasse for

seg. Nivåforskjellen i forhold til resten
av landet er forsterket etter at de to
nyopprykkede lagene Moss og NTG hver
stiller med to stormestere.
Vi venter med detaljene til neste nummer, men gir en prøve på nivået, fra førstebordsoppgjøret i matchen ASKO-Asker.

Selv Hole – som vanligvis er mer opptatt av å fremheve motstanderens fortreffelighet – måtte innrømme at spillet mot Tisdall var godt.

OL til Norge i 2014?
Tidligere sentralstyremedlem og
landslagsspiller Sylvia Johnsen slo
til i VG mandag 1. november med
en visjonær helsides artikkel der
hun argumenterer for at Norge
bør søke om å få arrangere sjakkOL i 2014, samme år som NSF
fyller 100 år. Sylvia hevder at sjakkOL er verdens nest største idrettsarrangement (etter sommer-OL),
og at arrangementet er svært billig for staten sammenliknet med
for eksempel vinter-OL...
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Hole kommenterer
Øystein Hole (2325), Akademisk
GM Jonathan Tisdall (2439), Asker
Østlandsserien (1)
Dronninggambit
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.d4 Le7
5.Lg5 Sbd7 6.e3 0-0 7.Tc1 a6 8.c5
c6 9.Ld3 e5 10.dxe5 Se8 11.h4 Sxc5
12.Lb1 Se6 13.Dc2 To kjente spillere
spilte en gang slik: 13.Sd4 g6 14.Lh6
S8g7 15.h5 Lg5 16.hxg6 hxg6
17.Lxg5 Dxg5 18.Sf3 ½-½ KortsjnojAgdestein, Tilburg 1989. 13...g6
14.Lh6 S8g7 15.h5 Sg5?!N 15...Te8
er nok et tryggere alternativ. 16.hxg6
Sxf3+ 17.gxf3 hxg6 18.Da4! Med planen Df4 og Lxg7. 18...Lg5 18...Te8
19.Df4 Sf5 20.Lxf5 Lxf5 21.Dh2 ser
ut til å vinne for hvit. 19.Lxg7 Kxg7
20.f4 Lh6

XIIIIIIIIY
8r+lwq-tr-+0
7+p+-+pmk-0
6p+p+-+pvl0
5+-+pzP-+-0
4Q+-+-zP-+0
3+-sN-zP-+-0
2PzP-+-zP-+0
1+LtR-mK-+R0
xabcdefghy
21.f5! Dette trekket havner langt nede
på listen av kandidattrekk hos min
Fritz, men jeg tror fortsatt det er det
beste. 21...Lxf5 22.Lxf5 d4?!
22...gxf5 var det jeg var mest redd for,
men det ser også bra ut for hvit etter
for eksempel 23.Ke2 (23.Dc2 er også
mulig.) 23...Th8 24.Tcg1+ Lg5
(24...Kf8? 25.Txh6 Txh6 26.Db4+ De7
27.Tg8+ vinner.) 25.Txh8 Kxh8
26.Dc2 Lh6 27.Dxf5 De7 28.Th1 Kg7
29.f4 De6 30.Tg1+ Kh8 31.Dxe6 fxe6
32.Tg6. 23.Td1 Dg5 24.Dxd4 gxf5
24...Tad8 går ikke på grunn av 25.Ld7;
24...Dxf5 strander på 25.e6+ Kh7
(25...f6 26.Dd7+; 25...Df6 26.Dxf6+
Kxf6 27.Txh6) 26.e7 Tfe8 27.Se4 Txe7
28.Sf6+ Kg7 29.Se8+! Kg8 30.Txh6.
25.e6+ Kh7 Relativt best er kanskje
25...Kg6 26.Se2 Tad8 27.Sf4+ Kh7
28.Db4 Txd1+ 29.Kxd1 Td8+ 30.Kc2
Df6 31.Dxb7 Tf8, men dette taper nok
også i lengden. Hvit vinner også etter

25...Kg8 26.e7 Tfe8 27.Ke2 eller
25...f6 26.Dd7+ Kg8 27.e7 Tfe8
28.Dxb7 Dg6 29.Dxa8 Txa8 30.Td8+.
26.e7 Tg8 26...Tfe8 27.Dd6! holder
svart nede: 27...Tac8 (27...Dg6
28.Se2) 28.Td4 Dg6 29.Dd7 Kg7
30.Td6 f6 31.Se2. 27.De5 Jeg regnet
dette som vinnende, men 27.Dd7 er
kanskje mer nøyaktig. En mulig fortsettelse er 27...Tae8 28.Td6 f6
29.Dxb7 Kg7 30.Dxc6 Txe7 31.Sd5
og hvit vinner. 27...Tae8 28.Td6 Tg6
29.Txg6 29.Td8! Txd8 30.Se4 ser
også bra ut. 29...Dxg6 30.Se2 De6
Her burde svart ha forsøkt 30...f4!
31.e4 Dg7 (31...De6 32.Dxf4 Txe7
33.Sg3 Te8 34.Txh6+) 32.Df5+ Dg6
33.Dd7 Dxe4 34.Txh6+ Kxh6 35.Dxe8
Db1+ 36.Kd2 Dxb2+ 37.Kd1 Da1+
38.Kc2 Dxa2+ 39.Kd3 Db1+. Men hvit
vinner da kongen gjemmer seg bak
svarts bønder:
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8-+-+Q+-+0
7+p+-zPp+-0
6p+p+-+-mk0
5+-+-+-+-0
4-+-+-zp-+0
3+-+K+-+-0
2-+-+NzP-+0
1+q+-+-+-0
xabcdefghy
(analysediagram)
40.Kc3! De1+ 41.Kc4! Dxe2+ 42.Kc5
Dxf2+ 43.Kd6.
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8-+-+r+-+0
7+p+-zPp+k0
6p+p+q+-vl0
5+-+-wQp+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-zP-+-0
2PzP-+NzP-+0
1+-+-mK-+R0
xabcdefghy
31.Dh2! c5 Svart får ikke med seg
bonden: 31...Txe7 32.Sd4! Dg6
33.Dxh6+ Dxh6 34.Txh6+ Kxh6
35.Sxf5+. 32.Sg3 Db6 33.Sxf5 Db4+
34.Kd1 Svart slipper raskt opp for
sjakker. 1-0

MINE BESTE TREKK...
Spalten har en ny vri denne gangen –
uten at det går ut over kvaliteten. De seks
diagrammene nedenfor skjuler de dypeste
og vakreste ideene noen nordmann har
evnet å komponere ved sjakkbrettet. Det
dreier seg om studier, og forfatteren er
Norges fremste (og eneste) utøver i den
genren, Jarl H. Ulrichsen (57).
Ulrichsens studier røper en interesse også
for praktisk sjakk, og han beskriver sin
stil som naturalistisk. Stillingene nedenfor er derfor en ypperlig anledning til
å ta fram analysebrettet. Det dreier seg
ikke om spektakulære førstetrekk, men
om høyst uvanlige og elegante ideer. Leseren må utvise litt tålmodighet her, hvor
selv datamaskinene har problemer med
å skjønne hva som foregår.
Ulrichsen representerer nå Trondheim sjakkforening etter at han ble professor i bibelvitenskap ved NTNU i 1995.
Han har tidligere også spilt for Stjernen,
Akademisk, Drammens, Tempo og OSS.

Han var mest aktiv ved brettet på 70- og
80-tallet, og var blant annet på Norges
OL-lag i 1974. Samtidig er han kjent
som en spesielt giftig lynspiller, med en
spesiell forkjærlighet for sluttspillet, naturlig nok. Her forteller han om de utvalgte diagrammene:
«Jeg publiserte min første studie i

Nr.
Nr.1:1:Svart
Hvit vinner
trekker

Nr. 2: Hvit holder remis

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+k+K+-+-0
6-+-+-+-+0
5+P+-+-+-0
4-vL-+-+-+0
3+-+-+-zP-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+n0
xabcdefghy
Nr. 4: Hvit vinner

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+r+-+p+-0
6-zp-+-+-+0
5+-zP-+-+R0
4-+-+-+-+0
3+-+-sNk+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-mK-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-mK0
5+-vLP+k+N0
4l+-+-+p+0
3+-+-+-+-0
2-+-zp-+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Nr. 5: Hvit vinner

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-zpK+lvL-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-zp0
3+k+-+-+-0
2-zP-+P+P+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Dagbladet i 1967 og har så langt komponert mer enn hundre. Det har derfor
ikke vært lett å velge ut seks stykker som
skal fremstå som mine “beste”. Jeg skulle
gjerne ha villet vise atskillig flere.
Jeg har komponert i to perioder. Den
første varte frem til 1975. Det var ikke
noe miljø for studiekomposisjon i Norge,
og jeg manglet ganske enkelt inspirasjon til å fortsette. I de neste femten årene
publiserte jeg bare én eneste studie. I
1989 ble jeg ansatt ved universitet i Uppsala. Der møtte jeg min gamle venn Alexander Hildebrand, en av Sveriges mest
fremgangsrike og allsidige sjakkkomponister. Dette møtet medførte en ny
giv.
Ettersom min aktive karriere som
studiekomponist faller i to perioder, har
jeg tatt med tre studier fra den første
tiden og tre fra den andre.»
Løsninger står på side 36.
Nr. 3: Hvit vinner

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+-+p+N0
6n+P+r+-+0
5+-+-+-+p0
4-+-+-+-+0
3+-vL-+-+-0
2K+-+-+-+0
1+-+-+-+R0
xabcdefghy
Nr. 6: Hvit holder remis

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+k0
4-+-zp-+-+0
3+-+l+R+-0
2-+p+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
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1976-1982

Sjakkforbundene
ønsker alle
medlemmer en
riktig gledelig jul
og et godt nytt år
- med forslag til
julepakker fra
Sjakkontoret.

Norsk Sjakkblad
Samtlige årganger med 8 hefter.
Enkelte numre mangler.

Pris per årgang
kr. 70,-

Sigurd Heiestad &
Øystein Brekke

VM sjakk i 100 år
1983-1998

Norsk Sjakkblad
Samtlige årganger med 8 hefter.
Enkelte numre mangler.

Pris per årgang
kr. 80,-

Portretter av 13
verdensmestre
En blanding av biografiske detaljer og
spektakulær sjakk introduserer leseren for de 13 verdensmestere fra
Wilhelm Steinitz til Garri Kasparov.
Utgitt i samarbeid med NSF og USF.
Utgitt av Aventura (1986)

Pris kr. 50,-

Øystein Brekke

Nordisk sjakk
i 100 år
Et av de mest elegante sjakkverk
på et nordisk språk. Forfatteren
Øystein Brekke øser gavmildt av
sin uuttømmelige historiske kjennskap og selv om boken ble gitt ut i
1999 er den fortsatt like aktuell
med sine rike historiske personportretter og spennende partier.
Alt i alt en fin julegave til enhver
voksen sjakkinteressert.
Hardcover og 176 sider.
Utgitt av Norsk Sjakkforlag (1999)

Pris kr. 70,-
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2000-2004

Norsk Sjakkblad
Komplett med 6 hefter.

Pris per årgang
kr. 200,-

Knut Jøran Helmers

Sjakkleksjoner med
Simen Agdestein

I denne samlingen av Simens beste partier (frem til 1988) setter Helmers
fokus på en rekke lærerike temaer fra
klassisk spillestil til arbeidsomme
løpere. “La dette bli en arbeidsbok!”,
som Helmers skriver i forordet sitt.

Pris kr. 40,-

Øystein Sande

Lær å sette SJAKK MATT
En grei grunnbok for begynnere i alle aldre. Fra å lære reglene
korrekt til kompliserte mattbilder. Rikt illustrert med mange
instruktive oppgaver. Utgitt av USF

Pris kr. 50,H.K. & T.G. Harestad

Mesterspill

Partier + oppgaver
Heftet byr på 40 partier med lærerike
kommentarer fra en periode på over 100 år.

Pris kr. 40,Sverre Johnsen

Basis 123
Vinn med
1.e4

SJAKKFORBUNDETS

MEDLEMSMERKE
Jakkemerke m/ vridd nål kr. 40,Samme m/ sikkerhetsnål kr. 40,Merke m/ halskjede
kr. 60,-

Sunne og aktive åpninger er
emnet i dette heftet som
nok har tekst og forklaringer
for begynneren, men varianter som spilles helt opp til
stormesternivå.
Utgitt av USF (1994)

SAMLEPERM TIL
NORSK SJAKKBLAD
Blå m/ stiv rygg, plass til to årganger.
Nr 3012 perm frem til år 2000
Nr 3013 perm fra og med år 2000 (nytt format)

Pris kr. 40,-

kr. 60,-

Gammafon

Lær sjakk
med Fritz og
Mats
Dette uvanlige PC-sjakkeventyr
øver kunnskapene i strategisk
tenkning og sjakk. Sjarmerende
hjernegymnastikk for alle barn og
unge på 8 år og oppetter.
Forutsetter PC m/ Windows.
Utgitt av
Gammafon Multimedia AB

Pris kr. 200,-

Bestillinger
Alle bestillinger kan skje skriftlig eller
per telefon til:

Sjakkontoret
Frennings vei 3, 0588 Oslo
Telefon: 22 15 12 41
Fax: 22 71 00 07
E-post: sjakkfor@online.no
Obs! Alle priser er eksklusiv porto.

20% rabatt
ved bestillinger over kr. 600. Leveres
med faktura etter maks. ti dager.
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OSS vinner Europacupen
... neste gang, men nøyde seg i år med å slikke sol og sår
Lørdag 2. oktober satte
fire unge og tre enda
yngre sjakkspillere fra
Oslo Schakselskap kursen mot
Tyrkia og
Europacupen for
klubblag.
av Kristian
Trygstad

De sju utvalgte var Leif Erlend Johannessen, Sverre Heim, Andreas Moen, Kenneth Gvein, Ørnulf Stubberud, Martin
Østtveit og Kristian Trygstad.
Turen nedover var lang og slitsom,
og i beste øst-europeiske stil hersket den
totale forvirring da vi ankom hotellet
klokka tre om natta. Etter at ti minutter
hadde passert uten at noe skjedde, tok
Sverre Heim, lagets ansikt utad, ansvar
og forlangte forandring. Vi ble deretter
kommandert til en fotoseanse for å ta
bilder til ID-kort. Kenneth og Sverre rømte
inn på badet for å fikse sveisen, mens vi
andre smilte våre skjeveste smil. Klokka
rakk å bli 4 før vi var i seng, men en ekte
OSS-gutt er vant til å jobbe sent på lør-

dagskvelden, så vi var alle tidlig oppe søndag morgen for å få med oss frokosten.

Badeby
Turneringen ble arrangert i Cesme, en
liten badeby i Tyrkia. Spillelokalene ga
tilstrekkelig plass til å røre litt på seg, og
det var nok ventilasjon til at man slapp
den kjente sjakkspillerlukta. Hotellets
plassering ved havet åpnet for at man
under partiene, dersom man ble lei av å
skule oppover mot verdensstjernene på
de øverste bordene, kunne titte ut av vinduet og se bølger, skip og andre ting som
kan ødelegge konsentrasjonen.
Til de flestes store tilfredshet, var det
fortsatt sommerlige temperaturer i Tyrkia, og hotellet kunne skilte med en
swimming pool med tilskuerplasser
rundt. Den eneste som virket noe skeptisk til denne fritidsaktiviteten, var en
stormester som skal få lov til å forbli
anonym. Han hadde nemlig feilberegnet
oktoberværet i Tyrkia, og hadde kun med
seg vinterklær. GM-en var likevel sporty
nok til å stille til daglige økter i langbukse under en parasoll ved bassengkanten. Kanskje var det det lystige selskapet som trakk ham, eller kanskje var
han redd for å gå glipp av noen av hotellets mange vannaktiviteter.

Foto: David Lilleøren

Høyt nivå
Turneringen ble spilt over sju runder med
FIDEs ikke fullt så nye betenkningstid
(90 min + 30 sekunders tillegg pr trekk).
Vinnere ble det franske superlaget NAO
som hadde full kontroll gjennom hele
turneringen. Dette er kanskje ikke så rart
Oppladningen til turneringen var
variert fra Selskapets side. Martin
Østtveit demonstrerer her det siste
innen hjernemassasje på artikkelforfatteren, lagets toppscorer Kristian
Trygstad.
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siden laget kunne mønstre følgende rekke
med superstormestere: 1 Michael Adams,
2740, 2 Aleksander Grisjtsjuk, 2704, 3
Etienne Bacrot 2718, 4 Francisco Vallejo
Pons 2678, 5 Joel Lautier 2682, 6 Teimur
Radzjabov 2663.
Vårt lag plasserte seg til slutt ganske
beskjedent på en 28. plass med 5 lagpoeng og 17 individuelle poeng. Resultatet sier imidlertid ikke alt siden laget
slet med dårlig uttelling og i tillegg var
uheldige med trekningen i siste runde.
Noen av lagkameratene mine kommer helt sikkert til å bruke mest plass i
minneboka på feriedelen av turen, selv
om de etter spill og sjanser hadde flere
poeng inne. FIDE-betenkningstiden er
nådeløs mot spillere i dårlig form, og
havner man først i evig tidsnød, betyr
stillingen på brettet ikke så veldig mye.
For tilskuerne blir det imidlertid morsommere, og rett som det er får man
sjansen til å bivåne vanvittige avslutninger fra spillere som helt har mistet kontrollen over hva som skjer på brettet.

Fri fra jussen
En som derimot holdt god kontroll både
over tidsforbruk og brikker, var lagets
ankermann, Leif Erlend Johannessen.
Nivået i Europacupen er høyt, og alle
lagene har minst en god spiller, men det
hadde heldigvis vi og! Med 4½ av 7 viste
Leif Erlend at han har hatt godt av en
liten pause fra jussen og storbylivets gleder (les Gausdal Classics). Selv om også
han slet litt med uttellingen, ble poeng
plukket jevnt og trutt, og det var bare den
stadig stigende stjernen Shakhriyrar
Mamedyarov som med hvit klarte å ta
hele poenget fra ham. Mamedjarov ble
da også beste førstebordsspiller med imponerende 6 av 7 poeng.
I matchen mot Istanbul Teknik
Üniversitesi i 5. runde hamret Leif Erlend stadig flere spikere inn i svarts kiste:

GM Leif E. Johannessen (2519), OSS
IM Umut Atakisi (2304), Istanbul

XIIIIIIIIY
8-+r+-vl-mk0
7zp-+-wq-trp0
6-zpl+p+p+0
5+-+pzPp+-0
4-+-vLnzPP+0
3+-sN-zP-+Q0
2PzP-+L+RzP0
1+-+-+-tRK0
xabcdefghy
I en g3-Grünfeld, vurdert som veldig
remisaktig av teorien, har hvit klart å
utvikle et visst press, men har ingen
avgjørende trusler ennå. 27...De8?
Antakelig fryktet svart et springerhopp
til b5 (og videre til d6 om han ikke
bytter). Men nå blir ting raskt enda
verre. 28.gxf5 gxf5 29.Lh5! Dd8 Like
ille er 29...Txg2 30.Txg2! (ikke
30.Dxg2? Sf2+! 31.Dxf2 Dxh5 med likt
spill.) 30...De7 31.Lg6!, og trusselen
Lxf5 fulgt av e6+ lar seg ikke forhindre. 30.Sxe4 dxe4 31.Lg6! Hovedtrusselen er Lxh7 fulgt av matt på g8,
og på for eksempel 31...Lc5 vinner
32.Lxf5. Svart forsøkte et åpenbart
utilstrekkelig dronningoffer: 31...Dxd4
32.exd4 e3 33.Dxe3 Txg6 34.h3
Lxg2+ 35.Txg2 Txg2 36.Kxg2 Td8
37.Dc3 Kg8 38.Kf3 Kf7 39.Dc7+ Le7
40.Ke3 Tg8 41.d5 exd5 42.Dd7 d4+
43.Kd3 Tg3+ 44.Kxd4 1-0

For min egen del ble turneringen en etterlengtet sjakklig opptur. Motivert av gleden over å bytte ut jobb med sydenliv,
klarte jeg å spille min beste lagsjakkturnering på fryktelig lenge. Etter et
unødvendig tap i første runde vant jeg et
kaotisk parti i andre runde, og etter det
var jeg aldri i tapsfare. Fem poeng av sju
og en ratingprestasjon på drøye 2450 med
fem svarte partier, må jeg være fornøyd
med selv om jeg skulle ha vunnet i siste
runde og selv om jeg ikke møtte nok
tittelholdere til at det ble IM-napp denne
gangen. Hemmeligheten bak oppturen
lå i at forberedelser foran PC-en ble byttet ut med sjakkbøker, sol og badebasseng. Slikt hjelper på humøret, og denne
gangen ga det meg den ekstra inspirasjonen jeg trengte for å spille godt. Jeg

Profiler i TTyrkia.
yrkia. Førstebordspillerne Garry Kasparov (Max Ven Ekaterinburg)
Foto: Turneringens hjemmeside
og Leif Erlend Johannessen (OSS).
kan imidlertid berolige de andre lagene i
Østlandsserien med at jeg, tradisjonen
tro, er klar til igjen å løpe alt jeg kan
mot veggen uten sykkelhjelm i den hjemlige serien. Partiet mitt fra 4. runde mot
et av de finske lagene kan likevel stå som
en advarsel på hvor skummel en angrepsspiller kan være når han får ladet
opp solcellepanelet:
Petri Kekki (2387),Matinkylän
Kristian Trygstad (2282), OSS
Hollandsk
1.d4 f5 2.Sf3 e6 3.g3 Sf6 4.Lg2 Le7
5.0-0 0-0 6.c4 d6 7.Sc3 Se4 8.Dc2
Sxc3 9.Dxc3 a5 10.b3 Sc6! 11.Lb2
Eller 11.c5 dxc5; 11.La3 e5. 11...Lf6
12.Tad1 De8 13.Tfe1 e5 14.dxe5
dxe5 15.e4 Dh5 16.c5 fxe4 16...Kh8
17.h3 fxe4 18.g4 Dg6 19.Sd2 er OK
for hvit. 17.Txe4
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8r+l+-trk+0
7+pzp-+-zpp0
6-+n+-vl-+0
5zp-zP-zp-+q0
4-+-+R+-+0
3+PwQ-+NzP-0
2PvL-+-zPLzP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy
En spennende stilling. Den svake
svarte bonden i e-linja kompenseres
av svarts aktive brikker og muligheten til å angripe hvits svekkede kongefløy. 17...Kh8 Et nyttig ventetrekk for å
hindre taktiske motiver mot svarts
konge i varianter som 17...Lg4
18.Dc4+; 17...Lf5 18.g4. 18.De1 Hvit
ønsker å fjerne dronningen fra skuddlinjen til løperen på f6, men etter denne
passive retretten har hvit alvorlige problemer. Også 18.Tde1 Lf5 ville satt
fingeren på hvits uheldige plassering
av de tunge offiserene, men 18.Dc4
var en mulighet til å kjempe videre. For

eksempel: 18...Sd4 19.Lxd4 exd4
20.Tde1. 18...Lg4 19.Td3 Dette trekket mister materiell, men stillingen var
vanskelig for hvit uansett, for eksempel: 19.De2 Sd4 (19...Le7 er også interessant.) 20.Lxd4 exd4 og svart står
best; under partiet var jeg mest redd
for 19.h3 som nok er hvits beste forsøk, men jeg kom til at svart beholder
fordelen etter 19...Lxf3 20.g4 Lxg4
21.hxg4 Dh4 med bonde over og muligheter for å angripe hvits svekkede
kongestilling. Lg5-f4 ligger i lufta.
19...Lf5 20.g4 Hvit prøver å komplisere. 20...Lxg4 21.Tde3 Dessverre for
hvit gikk ikke 21.Sxe5 på grunn av
21...Lf5. 21...Lf5 22.Tc4 22.Txe5 besvares med 22...Tad8 22...e4 Svarts
aktive brikker gjør at til og med den
potensielt svake e-bonden blir et farlig
angrepsvåpen. 23.Lxf6 Hvit gir en offiser for noen sjakker. Alternativet var
like håpløst: 23.Sd4 Se5 24.Tcc3
(24.Tc2 Sf3+ 25.Lxf3 exf3) 24...Sd3
og svart vinner materiell. 23...exf3
24.Lxg7+ 24.Lxf3 Dg6+ 24...Kxg7
25.Dc3+ Kg8 26.Lxf3 Dg6+ 27.Kh1
Df6 Hvits hevnsjakker er parert, og
svarts meroffiser gjør at angrepet slår
igjennom. 28.De1 Tad8 29.Tf4 Td4
30.Dg1+ Kh8 31.Txd4 Dxd4 32.Dc1
Se5 33.Lxb7 Sd3 34.Dg1 Sxf2+
35.Dxf2 Le4+ 0-1

Den vanligvis solide Sverre Heim slet
denne gangen noe med den uvante betenkningstiden, og uttellingen ble dårligere enn fortjent. Nevnes bør også Kenneth Gvein som i sitt comeback på europeisk nivå oppnådde solide 3 av 6 poeng.
Kenneth var full av spilleglede og overskudd og var til og med i kjempeform
under hjemreisen natt til søndag!
Søndag var vi tilbake på Gardermoen.
Vi var litt brunere og litt trøttere enn da
vi dro, og alle var enige om at det hadde
vært en fin tur. Neste år vinner vi!
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Polarsirkelen, Mo 25.-26. september

Svogere i «sudden death»
Den mest spennende turneringen så langt må
være NTG cup i oktober med sitt uvanlige format, derav den merkelige resultatlisten i
høyre spalte. Arrangør Victor Hansen har grunn
til å være skuffet over deltakelsen, men
skremte nok mange bort med et knallhardt
spilleprogram fra 9 om morgen til 23.30 om
kvelden. Neste gang blir det mer humane
spilletider, for turneringsformen fortjener
absolutt en sjanse til. Alle er garantert 5 runder, men i tillegg får man spenningen med
cup og mange tøffe dueller.
Favorittene, treningskameratene Dannevig og Elsness, tok seg til finalen, der sistnevnte spilte en åpning han hadde lært av
førstnevnte, men læremesteren viste seg å være
hvassere. Hardest kamp fikk Dannevig i semifinalen av svoger’n Sjur Ferkingstad, bror
av Gro, Øysteins landslagsspillende samboer.
Første parti endte remis i en kritisk variant av
selveste kongegambit. Tie-break (25 minutter per spiller) måtte til, kun 10 minutter etter langsjakkpartiet. De to svogerne var de
eneste i løpet av turneringen som ikke klarte
å få en avgjørelse selv etter hurtigsjakken. Gro
heiet ivrig i bakgrunnen og kunne konstatere
at Øystein til slutt vant lynsjakken, og dermed fikk møte husvennen Frode i finalen.

Mo ligger ca. 14 timer med tog+buss
fra hovedstaden. Sjur Ferkingstad, for
tiden student i Oslo, tok turen i år som i
fjor. Med den innstillingen blir han vanskelig å stoppe i NGP-sammendraget.
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1. Sjur Ferkingstad
Sevland
+07 +05 +04 =02 +03
4½
2. Mikael Rølvåg
Narvik
+12 =03 +06 =01 +04
4
3. Rikard Engman, Umeå 3½, 4. Jon K Myrene, Elverum 3, 5. Tron Aarstad, Stjordal 2½,
6. Svein H. Endresen, Mo 2½, 7. Fredrik Lindsoe, Frosta 2, 8. Rune Haug, Frosta 2, 9.
Andreas Larsen, Narvik 2, 10. Per I Holmen, Mo 1½, 11. Jan Elvebakk, Mo 1½, 12.
Torbjorn Dahl, Frosta 1

NTG cup, Bekkestua 1.-3. oktober
(Understrekede resultater gjelder sveitserturneringen, for spillere utslått i cupen) Plass
1. Frode Elsness
2391 Moss
+29 +16 +08 +04 -02
4
2
2. Øystein Dannevig
2367 OSS
+28 +15 +10 =03 +01
4½
1
3½
3
3. Sjur Ferkingstad
2229 Sevland
+27 =14 +06 =02 =07
2
19
4. Bjørnar Byklum
2211 SOSS
+26 =13 =05 -01 -19
3½
5
5. Kjetil Stokke
2201 Bergens
+25 +12 =04 =06 =09
3
10
6. Harald B. Borchgrevink 2193 Bergens
+24 +11 -03 =05 =14
3½
6
7. Joachim Berg-Jensen 1992 Porsgrunn +23 -10 +13 +16 =03
3½
4
8. Håkon Bentsen
1963 Molde
+22 +21 -01 =14 +10
3½
8
9. Anita Hersvik
1930 Bergens
-21 +18 +22 +20 =05
3
9
10. Christian Harstad
1876 OSS
+20 +07 -02 +17 -08
2
21
11. Bjarne Zachariassen 1807 SOSS
+19 -06 -20 -15 +27
2½
17
12. Daniel Kovachev
1774 OSS
=18 -05 +24 -13 +23
3½
7
13. Pål Levang
1723 Hauge
+17 =04 -07 +12 +15
=15 =03 +21 =08 =06
3
11
14. Tarek Spreemann
1720 1911
=14 -02 +18 +11 -13
2½
16
15. Thomas Bryn
1692 Molde
3
12
16. Aage Mella
1678 Strømmen +WO -01 +23 -07 +22
3
13
17. Pål Farmen
1666 Caïssa
-13 -24 +26 +25 +20
1½
24
18. Kai Inge Esbensen
1581 1911
=12 -09 -15 -26 +WO
3
14
19. Neil Benn
1518 Asker
-11 +25 +29 -10 +04
2
20
20. Eirik Søreng
1512 Akademisk -10 +26 +11 -09 -17
2½
15
21. Petter Lund
1449 Asker
+09 -08 -14 =24 +28
2
22
22. Guttorm Andersen
1392 Stjernen
-08 +28 -09 +29 -16
1½
26
23. Andrei Olsen
1388 Akademisk -07 +27 -16 =28 -12
2½
18
24. Frode O. O. Urkedal 1357 1911
-06 +17 -12 =21 +26
2
23
25. Håkon Briseid
1336 Akademisk -05 -19 +27 -17 +29
1
28
26. Roy Brokvam
1184 Lillestrøm -04 -20 -17 +18 -24
1
29
27. Terje Lie
1094 Bergens
-03 -23 -25 +WO -11
1½
25
28. Olav Bakke
OSS
-02 -22 +WO =23 -21
29. Jathavan Suntharalingam
OSS
-01 +WO -19 -22 -25
1
27

Sandefjord Master Grand Prix 8.-10. oktober
Gruppe A
1. IM Kjetil A. Lie
Porsgrunn
+17 +08 +07 +05 =02
4½
2. Vidar Taksrud
Tempo
+21 =04 +12 +11 =01
4
3. Kjetil Stokke
Fana
+23 =13 +18 =04 +09
4
4. Ivar Areklett, Hauge 3½, 5. Pål Skogli, Gjøvik 3½, 6. David Lilleøren, Lørenskog 3½, 7.
Morten Lilleøren, Lørenskog 3, 8. Hallvard Ådnøy, Follo 3, 9. Lars Hjelmås, Drammen 3,
10. Stig K. Martinsen, Fana 3, 11. Per Nygård, Stjernen 3, 12. Christian Harstad, OSS 3,
13. Bertil Svendsen, Porsgrunn 2½, 14. Øyvind Bakken, Porsgrunn 2½, 15. Jan Brix,
Caïssa 2½, 16. Bjørn Lund Nilson, Caïssa 2½, 17. Leif O. Bjornes, Kr. sand 2½, 18. Carl
Eric Horda, Caïssa 2½, 19. Jan Synnestvedt, Nordstrand 2½, 20. Odd E. Mikalsen, Alta
2, 21. Pål K. Levang, Hauge 2, 22. Leif T. Andersen, Caïssa 2, 23. Svein Erik Lurdalen,
NTG 1½, 24. Gunnar Bue, Tønsberg 1½, 25. Neil Benn, Asker 1½, 26. Rune Hansen,
Caïssa 1½, 27. Thor Roverud, Caïssa 1½, 28. Magnus Danielsen, NTG 1½, 29. Oddvar
Solli, Voss 1½, 30. Jan Rune Moberg, Follo 0
Gruppe B
1. Eric Dokmo
Kr. sand
+38 +07 +02 +04 +06
5
2. Carl Aarnes
Nordstrand
+28 +03 -01 +11 +12
4
3. Tore Narvøy
Porsgrunn
+13 -02 +14 +19 +05
4
4. Anders Sørjordet, SK 1911 3½, 5. Edgar Olsen, Caïssa 3½, 6. Christian Strand, SK
1911 3½, 7. Jan Svindahl, Kr.sand 3½, 8. Thorleif Gusland, Larvik 3½, 9. Odd Ristesund,
Sjakkam 3½, 10. Odd Fystro, Sjakkam 3½, 11. Johnny Sebastian, Porsgrunn 3, 12.
Håkon Briseid, Akademisk 3, 13. Marius Fjellheim, Akademisk 3, 14. Tor Petterson,
Porsgrunn 3, 15. Helge Fjellestad, SK 1911 3, 16. Rune Bergquist, Tønsberg 2½, 17. Olav
Øye, Nordstrand 2½, 18. Anders-Preben Bay, Asker 2½, 19. Morten Sundby, Asker 2½,
20. Timmie Nygaard, Porsgrunn 2½, 21. Trond Jacobsen, SK 1911 2½, 22. Tor KrøvelVelle, Follo 2½, 23. Jan Ø. Kristoffersen, Caïssa 2, 24. Thor Christenson, Nordstrand 2,
25. Kåre Skuggevik, Nordstrand 2, 26. Kristoffer Haugan, Tønsberg 2, 27. Lars Erik
Nielsen, Caïssa 2, 28. Knut Are Hansen, Kr. sand 2, 29. Dennis Nygaard, Porsgrunn 2,
30. Brede Hagen, NTG 2, 31. Jan Karlsen, Arendal 2, 32. Morgan Henriksen, Fredrikst.
1½, 33. Anders Hobber, Porsgrunn 1, 34. Allan Lilleøren, Lørenskog 1, 35. Jan Ludvigsen, Porsgrunn 1, 36. Svenn Solberg, Caïssa 1, 37. Erlend Mikalsen, Alta 1, 38. Jens
Østmann, Tønsberg ½

Knut Brokstads Minneturnering (MGP), Trondheim 23.-24. oktober
Gruppe A
1. Øyvind A. Lundeby
Trondheim
+04 +06 +08 +02 =05
4½
2. Sjur Ferkingstad
Sevland
+11 =+7 +05 -01 +04
3½
3. Kjell A. Lilleløkken
Verdal
+12 -08 =10 +13 +09
3½
4. Hugo Lande, Namsos 3, 5. Christian Harstad, OSS 3, 6. Øyvind Bentsen, Molde 3, 7.
Anders Olsen, Kristiansund 3, 8. Bo Skagen, Nordnes 2½, 9. Tore Kolås, Trondheim 2½,
10. Håkon Haugsrud, Fredrikstad 2½, 11. Terje Lund, Verdal 1½, 12. Øyvind Ukkelberg,
Stjørdal 1½, 13. Arild Monsøy, Trondheim 1

Reiseglade og spillesugne Sjur
Ferkingstad fikk med seg en annenplass fra Trondheim og leder NGP
ganske klart. Turneringen til minne
om Knut Brokstad, mannen som for
10 år siden var en av arkitektene
bak sammenslåingen av de to
trondheimsklubbene, ble vunnet av
Øyvind A. Lundeby (i bildet til høyre).
Gruppe B
1. Jon A. Stokhaug
Stjørdal
+11 +06 +07 +02 =04
4½
2. Jan Elvebakk
Trondheim
+22 +13 +08 -01 +10
4
3. Tormod Ingul
SMPOAÅ
+19 -07 +11 +06 =05
3½
4. Trond Solstad
Namsos
=09 +20 +14 =10 =01
3½
5. Jan A. Bjørgvik
Verdal
=12 =17 +15 +07 =03
3½
6. Thomas Bryn, Molde 3, 7. Arild Tørum, SMPOAÅ 3, 8. Christian Jørgensen, Trondheim
3, 9. David Lilleøren, Lørenskog 3, 10. Torbjørn Dahl, Stjørdal 2½, 11. Tore Narvøy,
Porsgrunn 2½, 12. Rune Haug, Frosta 2½, 13. Arne S. Kristoffersen, Trondheim 2, 14.
Kjell O. Blekken, Verdal 2, 15. Åsmund Forfang, Orkdal 2, 16. Geir-Ove Olsen, Brønnøysund 2, 17. Thomas Håland, Trondheim 2, 18. Erling Skjelstad, SMPOAÅ 2, 19. Øyvind
Gabrielsen, Trondheim 1½, 20. Erik Rudi, Ørsta 1½, 21. Olav A. Aarstad, Stjørdal 1½, 22.
Svein H. Endresen, Mo 0
Gruppe C
1. Tommy Kokkvoll
Røros
+15 +15 =02 +11 +03
4½
2. Vegard Kartfjord
SMPOAÅ
+12 +04 =01 =03 =06
3½
3. Marius Fjellheim
ASKO
+09 +10 +08 =02 -01
3½
4. Steinar Ulvik
Frosta
+11 -02 =05 +08 +10
3½
5. John I. Brekke, Trondheim 3, 6. Guttorm Fjørtoft, Svartlamon 3, 7. Bent Hestad,
Trondheim 3, 8. Arve Trulsen, Trondheim 2½, 9. Terje Leiros, Brønnøysund 2½, 10.
Birger Kvam, Svartlamon 2, 11. Martin W. Jentoft, Tromsø 2, 12. Karl E. Ødegaard,
Trondheim 2, 13. Vegard Bentsen, Trondheim 1½, 14. Egil Bratland, Drammen 1, 15.
Hans Andreasen, Horg ½

David Løvers Minneturnering, Åmot 30.-31. oktober
Gruppe A
1. Kristian Aandal
Porsgrunn
+11 +06 =02 +03 +08
4½
2. Magne Sagafos
Porsgrunn
+07 +12 =01 +04 +06
4½
3. Fredrik Rekkedal
Akademisk
=08 +05 +04 -01 +07
3½
4. Roger Østebø, Hønefoss 3, 5. Vegard K Gandrud, Hønefoss 3, 6. Ivar Areklett, Hauge
2½, 7. Einar Kjæmperud, Caissa 2½, 8. Pål Farmen, Caissa 2½, 9. Pål Skogli, Gjøvik 2,
10. Pål Kr Levang, Hauge 2, 11. Sissel J Stava, Seveland 1½, 12. Nicolai Getz, OSS 1½,
13. Gunnar Bue, Tønsberg 1½, 14. Oddbjørn Christensen, Tønsberg ½
Gruppe B
1. Tore Narvøy
Porsgrunn
+10 +09 +06 +02 +05
5
2. Even Thingstad
Modum
+19 +05 +07 -01 +12
4
3. Tor Petterson
Porsgrunn
-09 +20 =04 +06 +07
3½
4. Jan I Stava
Seveland
-14 +17 =03 +15 +09
3½
5. Dennis Nygaard, Porsgrunn 3, 6. Per Skogli, Gjøvik 3, 7. Marius Fjellheim, Akademisk
3, 8. Geir Tveit, Akademisk 3, 9. Anders Thingstad, Modum 2½, 10. Anders Hobber,
Porsgrunn 2½, 11. Timmie Nygaard, Porsgrunn 2½, 12. Odd Pedersen, Lørenskog 2½,
13. Lars Erik Nielsen, Caissa 2, 14. Arvid Gundersen, Hønefoss 2, 15. Tommy Thoresen,
Porsgrunn 2, 16. Andreas Strand, Modum 2, 17. Guttorm Andersen, Stjernen 2, 18.
Steinar Leite, Modum 1, 19. Thormod Thingstad, Modum 1, 20. Jathavan Suntharalin,
OSS 0

Sammenlagt
NGP-oversikt etter David
Løvers minneturnering.
Det er avviklet 10 turneringer, hvorav kun én hurtigsjakk, med til sammen 458
deltagere.

Klasse Mester
Sjur Ferkingstad
Sevland 65
Kjetil A. Lie
Porsgrunn 40
Øyvind A. Lundeby Trondheim 23
Normunds Miezis Moss
23
Kjetil Stokke
Fana
22
Klasse 1
Christian Harstad
Ivar Areklett
Anita Hersvik
Øyvind Normann
Kjell A. Lilleløkken
Vidar Taksrud

OSS
Hauge
Bergens
Bergens
Verdal
Tempo

Klasse 2
Pål Skogli
Pål K. Levang
Jan Elvebakk
David Lilleøren
Jonatan E. Time
Jon A. Stokhaug

Gjøvik
28
Hauge
26
Trondheim 23
Lørenskog 23
Hauge
23
Stjørdal 23

41
25
24
23
23
23

Klasse 3
Tore Narvøy
Porsgrunn 49
Frode O. O. Urkedal 1911
38
Carl Chr. Aarnes
Nordstrand 24
Oddbjørn Christensen Tønsberg 23
Trond Solstad
Namsos 23
Eric Roar Dokmo Kr. sand 23
Klasse 4
Marius Fjellheim
Tor Petterson
Eric Roar Dokmo
Tommy Kokkvoll
Line Jin Jørgensen

Akademisk
Porsgrunn
Kr. sand
Røros
Sevland

Klasse 5
Timmie Nygaard
Dennis Nygaard
Asmo Luostarinen
Guttorm Fjørtoft
Anders Preben Bay

Porsgrunn 51
Porsgrunn 47
Alta
30
Svartlamoen23
Asker
23

42
37
23
23
23
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To eks-presidenter runder 70:
Dette er historien om Magnus fra Sandnes og Per fra
Bergen, to 12 års gutter
som hver for seg i 1947 ble
betatt av sjakkspillet da
de fulgte det flotte radiopartiet som Einar Haave
spilte mot Bjørn Nielsen fra
Danmark. Begge ble også
inspirerte av å spille gjennom
mange partier fra C.O.
Hovinds flotte bok ”Sjakk for
alle”.
Foto: Øystein Brekke

Foto: Leif Magne Svendsen

av Øystein Brekke

Skolesjakkmisjonæren og
seniorsjakkens forkjemper
Så falt det seg slik at de to møttes til duell
under Landsturneringen i Stavanger i
1951, i tredje runde av juniorklassen etter at begge hadde fått en fin start. Per
spilte hvit, og Magnus svarte litt
ukonvensjonelt med 1.e4 Sc6. Etter 24
trekk hadde Magnus så store problemer
at han kom med hånda og takket for
partiet. I denne turneringen var bergenseren Per ustoppelig. Han gjorde noe så
sjeldent som å vinne alle de ni partiene
på stripe og ble tidenes første norske
juniormester i sjakk. Siden har begge
gutta hver for seg blitt kjente forgrunnsfigurer i sjakklivet vårt, og nå i november har de i god stil og med høyt aktivitetsnivå rundet de 70.
Noen lesere vil ha gjennomskuet at
de to heter Magnus Monsen og Per Ofstad.
Blant mye annet har de to vært presidenter i Norges Sjakkforbund henholdsvis i
tidsrommet 1979-81 og 1998-2001. Med
sjakkentusiasmen som felles ballast og
presidentvervet som én arena, må vi ellers si at de to har utviklet lidenskapen
sin på ganske ulike måter. Mens Per har
beholdt den høyere spillestyrken på sjakkbrettet, er Magnus stadig den ukonven-
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sjonelle og kreative. To forgrunnsfigurer.

Fra elevenes valg til NM-gull
Som sjakktrener for de unge er Magnus
Monsen i sitt ess, og den mest imponerende meritten hans i så måte er antagelig laget fra Solås skole i Ålgård som
vant årets NM for barneskolelag. Det var
første gang skolen deltok og under halvannet år etter at Magnus startet en sjakkgruppe der under et opplegg med ”Elevens valg”. Kvartetten og treneren klarte
på oppsiktsvekkende kort tid å distansere
alle de gode og særdeles rutinerte Oslolagene.
Magnus selv sto samtidig i spissen
for NM-arrangementet hjemme i Sandnes, tilsvarende som han i fjor var primus motor for både jente-NM og ungdoms-NM i Sandnes – og til sommeren
kan ønske alle velkommen til landsturnering. Baktanken med å påta seg
disse arrangementene er først og fremst
at Rogaland-spillerne selv da får bedre
anledning til å delta og utvikle seg videre!
– I de siste årene har jeg for det meste
drevet med rekruttering, start og drift av

skolesjakklag, forteller
den svært så ungdommelige Magnus Monsen.
- Samværet med de unge
har jeg alltid satt pris på.
Det er noe spesielt å se at
de begynner å forstå hva sjakken går ut
på. De blir selv glade, og det er smittsomt. Jeg har visst en litt hard og kontant måte å snakke med dem på, men de
ser ut til å akseptere den etter hvert som
de skjønner at jeg er aldeles ufarlig.

Som å bruke hammer og sag!
– Læremetoder? Min form for opplæring består i å gi spillerne stadig nye
utfordringer. Når de ut fra en bestemt
stilling skal kunne matte motstanderens konge med to løpere i 18 trekk, da er
det et nederlag å bruke 19 trekk! Flinke
spillere skal kunne matte motstanderens konge med bare løper og springer!
Det er ikke ofte de får behov for akkurat
det, men selve øvelsen lærer dem å bruke
de lette offiserene på samme måte som
en snekker må kunne bruke hammer og
sag! Jeg kjenner igjen den egenskapen
når jeg ser at de rundspiller motstanderen med de lette offiserene.
Løy på alderen for å bli med
Fra sin egen barndom husker Magnus
Monsen godt at sjakk var lite tilgjengelig

for de unge.
– Jeg lærte å spille under krigen, av å se
på at far spilte med en kamerat. De spilte
på far sitt kontor etter stengetid, og som
regel ble jeg jagd hjemover ganske snart.
– Vi var tre kamerater som var interesserte i sjakk, men hadde ingen steder å
gjøre av oss. Vi snek oss gjerne inn på
lesesalen på biblioteket, men ble også
regelmessig kastet ut igjen av frøken
Broch. Jeg traff henne i fjor, hun er flere
og åtti år nå. Jeg sa at hun var slem som
kastet oss ut, men vi smilte selvsagt av
hele greia. I dag står jo alt til rådighet
for barn og unge som vil spille sjakk,
både lokaler og materiell.
– Da Sandnes Sjakklubb skulle startes i
1948, møtte jeg fram full av optimisme.
Det ble sagt at de som ville være med,
måtte ha fylt 16 år. Jeg var 13 og fylte 14
i november. Jeg er sterk motstander av å
lyve, men det finnes nødsituasjoner når
det står om liv og helse. Da vi satt rundt
bordet, var det en voksen, Andreas Vagle,
som kjente meg fra svømmeklubben. ”Du

“

Det er noe spesielt å se at
de begynner å forstå hva
sjakken går ut på.

er ikke 16 år!” sa han til meg. ”Jo, det er
jeg nettopp”, sa jeg, og dermed ble jeg en
av stifterne av klubben. I dag er det jo en
vanvittig tanke at vi skulle utelukke de
under 16 år, eller under 10 år.
Magnus Monsen kan fortelle at han
da alt hadde spilt og med litt flaks vunnet sitt første noterte parti, mot sin far,
på første juledag i 1947. Faren, Hans
Monsen, var ikke så dårlig. Han hadde
tross alt gjorde bragden å slå Richard
Reti i en simultanoppvisning i Stavanger i 1929.

Mange triumfer i Rogaland
Etter hvert klarte Magnus å slå alle de
voksne hjemme i Sandnes Sjakklubb.
– Det var kjekt å slå de voksne, men de
var lure og rutinerte. Den aller beste i
klubben, Enok Stangeland, tok det

Magnus Monsen

Foto:Leif
LeifMagne
MagneSvendsen
Svendsen
Foto:

Født 6.11.1934 i Sandnes
Fire barn
Selvstendig næringsdrivende til 2000
Medlem i Sandnes Sjakklubb fra
1948 med to avbrekk
Medlem i Kristiansund SK 1984-97
Formann i Sandnes SK i mange år
Formann i Rogaland Sjakkrets
1970-73, 1978-82, 2000President i Norges Sjakkforbund
1979-81

mange år før jeg slo. I lagkamper mot
andre klubber gjorde jeg en brukbar figur. Særlig kjekt var det å slå min egen
mattelærer på gymnaset, Otto Marstrander, som spilte for Stavanger.
I årenes løp vant Magnus det som
var å vinne i Sandnes og i Rogaland,
men utenfor fylket har han sjelden deltatt, annet enn i postsjakk. Gjennom 20
års tid beveget ratingtallet hans seg mellom 1900 og 1984 (det høyeste), men
han har heldigvis satset mest som tillitsmann og trener for de yngre. Han
hadde blant annet gleden av å trene opp
Kurt Hetland og Jan Haugland som ble
norgesmestere i lilleputt i 1977 og 78.
Så skjedde det at Magnus i 1978 lot
seg velge som et friskt pust vestfra inn i
Norges Sjakkforbunds sentralstyre, og
sommeren etter påtok han seg selve presidentvervet. I ettertid kan vi fastslå at
han var rett mann i rollen på et turbulent tidspunkt. – Til å begynne med var
det mye intern kamp i forbundet. Men
da vi maktet å snu det økonomiske uføret som forbundet var kommet ut i, roet
alt seg ned, og til slutt tok vi hverandre i
hånden på både det ene og det andre.
Johs Kjeken var finansminister. Med hans
økonomiske sans og min kampvilje styrte
vi skuta i havn. Det gledet meg stort å
være med på den saken.

Nedtrapping?
Nå i løpet av høsten når han fyller 70,
påstår Magnus allerede å ha trappet ned
på noen sjakkoppgaver. Det største fokuset er nå mot Landsturneringen i Sand-

Magnus Monsen ved brettet.
nes til sommeren. Deretter satser han
mindre på sjakk og mer på lange og
spennende ferieturer med kona, samt
andre utfordringer som han ikke vil røpe.
Men vi stoler på at sjakkbasillen også vil
bite bra videre.
Bare en ukes tid før samtalen vår
hadde han tross alt fått startet opp to nye
skole-sjakkgrupper med til sammen 40
nye sjakkaspiranter, på Stangeland og
Frøyland. – Det går bra, under forutsetning av at foreldrene også engasjerer seg.
Jeg driver bare med selve sjakken, understreker 70-årsjubilant Magnus. Som selger mener han like sterkt som før at det
bare er sjakkspillernes slapphet som hindrer oss i å ha minst 20.000 skolesjakkspillere i dette landet.

En emigrert bergenspatriot
Per Ofstad er ekte bergenser og patriot så
god som noen. Han forble hovedmedlem
i Bergens Schakklub til etter at han
hadde sikret byen og klubben selve norgesmesterskapet. Tidligere hadde han
hentet hjem to juniormesterskap. Til å
begynne med hadde juniorene så ufortjent liten prestisje at vinneren ikke en
gang fikk rykke opp i mesterklassen, så
det var nærmest bare å fortsette blant
juniorene.
Per har nettopp skrevet en interes-
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Foto: Øystein Brekke

Foto: AG

Per Ofstad
Født 27.11.1934 i Bergen
Fire døtre
Bosatt i Fredrikstad

Medlem i:
Bergens Schakklub 1949-62
Oslo Schakselskap fra 1955
Fredrikstad Schakselskab på 70tallet og fra 1999
Follo Sjakkforening 1994-2002

Per Ofstad (til høyre) slår gjerne av en sjakkprat med seniorkollega IM Svein
Johannessen i røykerommet til Oslo Schakselskap.
sant historikk om sine fem aktive og fine
år i Bergens Schakklub fra 1949 til 54 da
han dro av gårde på militærtjeneste og
deretter til studier i Oslo. Fra 1955 og til
i dag har Per Ofstad også vært medlem i
Oslo Schakselskap, trolig uten opphold,
slik han husker. Han er visstnok den
eneste som er klubbmester både i BS
(1952) og OSS (1957).

Sjakk og andre fag
Per Ofstad har en sammenhengende aktiv
sjakk-karriere på 55 år fra han vant sin

“

Jeg synes vi blir for
opptatt av antallene
og ikke personene.

første premie i BS på 15-årsdagen 27.
november 1949. I noen perioder har riktignok et krevende arbeid gått kraftig ut
over sjakken. Per tok astrofysikk hovedfag i Oslo tre uker før han ble norgesmester i Sandefjord i 1961. Det videre
arbeidet hans ble først og fremst EDB
med en imponerende merittliste inntil
han for fem år siden gikk av som professor ved Norges Landbrukshøgskole på Ås.
Alt fra 1965 var han EDB-sjef ved Universitetet i Oslo. Siden arbeidet han med
oppbyggingen av Norsk Data og var blant
annet på FN-oppdrag i Bratislava og Budapest. Dataen har også vært nyttig for
sjakken. Alt for 40 år siden, i 1964, gjennomførte Per Ofstad faktisk full datarapportering gjennom hele lands-
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turneringen på Blindern.
Som pensjonist har han ellers gjenopptatt sitt opprinnelige fagområde, astronomien, der han antagelig følger opp
teorien vel så grundig som på sjakkbrettet.

En seniorsjakkens veteran
Per har vært en entusiastisk pådriver for
seniorsjakken og navneskiftet fra
veteranklassen til et offisielt NM for seniorer over 60 år første gang i 1998. Initiativtakeren selv knep da det første norgesmesterskapet etter stikkamp mot Thor
Johansen.
Siden har sjakken ført ham og livsledsagerske Aud til mange fine reisemål
og turneringer rundt i Europa. Per har
deltatt i ni av ti senior-VM fra det første
han fikk spille som ”nybakt” 60-åring i
Bad Liebenzell i Tyskland i 1995. Etter
hvert har de norske seniortroppene blitt
så store at Aud like gjerne sysler med
andre ting hjemme i Fredrikstad eller
fra leiligheten deres i Oslo når det er
sjakkmesterskap i halv-annen ukes tid.
Fortsatt er Per ansvarlig for seniorsjakken
i det europeiske sjakkforbundet ECU.
Det eviggrønne mot
Uhlmann…
Sjakkspilleren Per Ofstad viser vel først
og fremst gode praktiske evner som
problemløser, en erfaren taktiker som
også kan spille posisjonelt. Han har
strengt tatt imponerende sjakkresultater

Juniormester i sjakk 1951 og 53
OL-deltager München 1958
Seniornorgesmester 1961
Norgesmester i senior 1998
IM i postsjakk 1998
President i Norges Sjakkforbund
1998-2001

og mange fine partier når han ofte ganske utrent har satt seg til brettet i eliteklassen, internasjonale turneringer osv.
Forbildet hans som sjakkspiller er – ikke
uventet – Aljechin, men han røper også
stor sans for Botvinniks partier. Han forteller med et smil at han lærte dem grundig å kjenne da han tydet seg gjennom
alle trykkfeilene fra VM-turneringen i
1948 i Sigurd Heiestads bok ”Sjakk-kavalkade”.
Først som pensjonist har Per kommet i sjakktrim igjen som i guttedagene,
og FIDE-ratingen hans har gått opp igjen
til 2208. Men i skrivende stund gjør han
det såpass bra i senior-VM i Halle at pila
fortsatt peker oppover fram til første
ratingliste som 70-åring.
Severdige partier? Det har vært ganske mange og intervjueren fikk både se
og ta med kopier av flere smarte partier
fra 1951 til i dag. – Bøckman sa han
ville vise partiet mitt mot Uhlmann i
Aftenposten igjen i anledning 70-årsdagen, men da protesterte jeg. Det er for
velbrukt.
Så kan vi heller ikke ta det her i Norsk
Sjakkblad, men i trass lure oss til å se
stillingen et halvtrekk etter at Uhlmann
hadde gitt opp i stedet for å slå tilbake
tårnet som ble ofret på e7. Det er (som
kjent) Per Ofstad, Norge, hvit mot

verdensstjernen Wolfgang Uhlmann,
DDR, under soneturneringen i Halle i
1963:

XIIIIIIIIY
8r+-+lmk-tr0
7+p+-sn-zpp0
6p+-wQ-+-+0
5wq-+-+p+-0
4P+Lsn-+-+0
3+-+-+-+-0
2-zPP+-zPPzP0
1tR-vL-+-mK-0
xabcdefghy
Her finnes altså den vakre slutten:
matt. Det måtte
20.Df6+! gxf6 21.Lh6+ matt
med, likevel.
– Vi møttes igjen i senior-VM over 30 år
etter. Partiet endte remis, så han fikk
ikke revansjen! Et annet morsomt minne
er fra da jeg vant en seniorturnering i
Bled og etterpå så en liste i bulletinen
over turneringsvinnere i Bled, med
Aljechin øverst som den første og meg
nederst.
– Du sluttet med postsjakk etter over 50
år der også?
– Det irriterte meg at vi ikke kan innrømme fullt ut at det vi nå spiller, er
datamaskinassissert sjakk. Kom ikke til
meg å si at det er noe annet når 1200spillere plutselig er nesten feilfrie.
I løpet av stunden vi sitter sammen viser
Per flere fine postsjakkpartier som det i
sin tid var en ekstra stor glede å spille.

President etter kampvotering
– Midt oppe i alt påtok du deg også å bli
president i Norges Sjakkforbund, i 1998?
– Ja, Jøran (Jansson, leder av valgkomiteen) ringte først og hadde en prat med
Aud. Han forhandlet direkte med henne.
Han hadde tidligere hatt henne som lærer i Asker.
– Det ble en kampavstemning?
– Jeg hadde sagt ja til valgkomiteen, men
så ble det nærmest regissert et kuppforsøk under kongressen. Det ble veldig
dumt å måtte slite med en direkte opposisjon i styret, da Finjord også ble valgt

inn, og Valaker kom inn igjen som leder
i USF. Det ble litt lettere det neste året, og
det tredje var all right.
Når det gjaldt kontoret, så hadde jeg
snakket med Kjeken og fått støtte, men
så kom det skifte der også. Og vi slet med
et idiotisk Reglementsutvalg, sier ekspresidenten med bare et svakt glimt i
øyet til intervjueren som var medlem og
senere varamedlem i RU i perioden. Verst
var saken da Tromsø klaget på Kirkenes
i det nordnorske lagmesterskapet. Jeg ville
ha innskrenket RUs rolle til bare å gjelde
sjakkregler og partier. Så må vi klare å få
laget et system slik at lover og reglement
blir skikkelig oppdatert etter hver kongress.
– Ellers hadde jeg som prinsipp å være
til stede overalt der det skjedde noe. Vi
fikk et hyggelig samarbeid på kontoret,
ikke minst Espen og jeg. Og jeg gledet
meg over et godt nordisk samarbeid, der
Wäneus og jeg fikk solgt ideen om det
nordiske seniormesterskapet.
– Men etter tre år ville jeg ha mer tid til
å spille sjakk. Det var ikke med surhet at
jeg gikk av.

Sin egen fjerde president
– Du regnes ikke som venn av skolesjakken?
– Det er noe tull. Jeg har drevet skolesjakk og opplæring selv. Men jeg synes vi
blir for opptatt av antallene og ikke personene. Gjennomstrømmingen i dette
systemet er vanvittig, skulle ha vært undersøkt nærmere. Jeg er interessert i at
folk spiller sjakk. Vi har blitt for glad i
pengene. Vi må være organisert slik vi er,
men det sto faktisk i formålsparagrafen
til NSF at vi ikke skulle drive skolesjakk.
Den fikk vi bort.
Om noen trodde og tror at det ”bare”
var en gammel elitespiller som lot seg
velge til president i 1998, så tar de da feil.
Faktum er at Per Ofstad har vært med
atskillig i styre og stell. Han ble sin egen
fjerde president i Norges Sjakkforbunds
styre. Han var styremedlem og varamedlem i Krogdahls styre 1961-64, visepresident i Siebkes styre 1964-66 og styremedlem i Eikrems styre 1970-74.

”Juniorfinalen 1951”
Da senere president Arnold Eikrem arrangerte sin aller første turnering, en
juniorturnering som Bent Larsen vant
i Trondheim rundt nyttår 1951/52, var
årets suverene juniornorgesmester ekstra fokusert på å slå samme Eikrem,
som hadde representert Norge i det første junior-VM i Birmingham samtidig
med Landsturneringen…
Arnold Eikrem - Per Ofstad
Trondheim, 1951
Åpen spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0
5.0-- 0 Sxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5
8.dxe5 Le6 9.c3 Le7 10.Le3 0
0-- 0
11.Sbd2 Lg4 12.De1!? Sjeldent og
kanskje kunstig. Den store Aljechin
fant alt i 1921 det trolig beste:
12.Sxe4 dxe4 13.Dd5 Dxd5 14.Lxd5
exf3 15.Lxc6 fxg2 16.Kxg2 Tad8
17.a4 og hvit beholdt initiativet
(Aljechin-Teichmann, Berlin 1921).
12...Sxd2 13.Lxd2 Lxf3 14.gxf3
Dd7 15.Kh1

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7+-zpqvlpzpp0
6p+n+-+-+0
5+p+pzP-+-0
4-+-+-+-+0
3+LzP-+P+-0
2PzP-vL-zP-zP0
1tR-+-wQR+K0
xabcdefghy
15...Dh3! 16.Lxd5 Sxe5! 17.De4
Hvit blir matt på h2 etter 17.Lxa8
Sxf3 18.Lxf3 Ld6. 17...Tad8 18.Lf4
Sg6 19.Lg3 Ld6 20.Tg1 Tfe8
21.Dd3? Svarts fordel er mer overkommelig etter 21.Dc2 Lxg3
22.Txg3 Dd7 23.Le4 Dd2. 21...Lxg3
22.Txg3 Dd7 Bindingen utnyttes
enda sterkere med 22...Dh5! 23.Td1
c6 24.Lxf7+? Arnold blir utålmodig,
men han sto svakt også etter
24.Le4 Dxd3 25.Txd3 Txd3 26.Lxd3
Td8 27.Le4 Td2. 24...Dxf7 25.Dxd8
Txd8 26.Txd8+ Sf8 27.Td6 Dxa2
28.Txc6 Dxb2 29.Txa6 Dxf2 30.Ta1
Db2 31.Tag1 Dxc3 0
0-- 1

Og siden ble Ofstad og Eikrem perlevenner gjennom veldig mange år.
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Besøk sjakklubben
på Majorstuen!
Oslo Schakselskap holder hus i 7 etasje i Bogstadveien 30. Ring på nede,
så blir du sluppet inn! Vi har åpent alle hverdager fra 18:00 til ganske sent
og på lørdager og søndager åpner vi kl. 15:00. Her finner du spillere i alle aldre og spillestyrker.
Vi har nok tradisjoner som en eliteklubb, med vekt på lynsjakk. Men de rene hobbyspillere er like
velkomne (og like lette å finne). Vårt ukeprogram er nokså fast:

" Mandager:
Barnesjakk 18:00-20:00
" Tirsdager:
Lynturneringer fra 19:00
" Onsdager:
Kurs og undervisning
" Torsdager:
Klubbturnering fra 19:00
" Fredager og helger:
Varierende program

Vi prøver å gi alle våre
medlemmer et attraktivt tilbud. Med fem lag
i Østlandsserien og
hyppige foredrag og
treningstilbud bør det
være noe for de fleste.

Våre lokaler i Bogstadveien.

Hvis du vil vite mer om klubben, besøk vår hjemmeside på http://home.no.net/selskap/,
ring Sverre Johnsen på 22 59 84 01 eller rett og slett besøk oss.

NTG hurtig-GP 2004
NTG Sjakk inviterer på ny til
hurtigsjakkturnering i våre fine
lokaler på Bekkestua.
Tidspunkt:

søndag 12. desember
Siste frammøte kl. 1030,
1. runde kl. 1100.
Spillested:
Norges Toppidrettsgymnas
Hans Burums vei 30, 1359
Bekkestua. Ta Kolsåsbanen
(linje 4) eller buss til Bekkestua.
Skolen ligger i NKI-bygget like
ved Nadderud stadion.
Turneringsform: 7 runder Sveitser (NB)
Betenkningstid: 25 minutter på hele partiet
Gruppeinndeling: o/u 1500
Startavgift:
Junior kr 150, andre kr 250
Kr 50 i rabatt ved tidlig påmelding!
Premiering:
3 pengepremier i hver gruppe,
+ bøker til 1/3 i hver NGP-klasse
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Påmelding:
Ellisiv Reppen,
tlf. 416 98 129m,
e-post: siffa86@hotmail.com
eller
Simen Agdestein,
e-post: simen@ntg.no

Rabatt:
Ved påmelding fredag 10.12.
eller tidligere innvilges kr 50
i rabatt i startavgiften!

Ivar Brede Lie (1929-2004)
Ved hjemkomsten fra vår spillekveld tirsdag 21. september, lå det en trist melding å ventet: Ivar Brede Lie var gått bort
i en alder av 75 år. Han sovnet stille inn
i sitt hjem på Trofors i Nordland mandag den 20. september 2004.
Norsk sjakk har svært mye å takke
Ivar for. Han var en meget dyktig pådriver
og organisator for sjakklivet, ikke bare
her på Helgeland, men også i Norge for
øvrig. Blant annet var han visepresident
i en periode, men også president i Norges Sjakkforbund i perioden 1989 – 1993.
Allerede i 1986 ble han tildelt Norges
Sjakkforbunds hederstegn i gull.
Vi i Brønnøysund Sjakklubb har spesielt mye å takke Ivar for, da han medvirket sterkt til å
få klubben her
på bena igjen.
Det skjedde etter et møte
han fikk i
stand den 16.
november
1978. Klubben
hadde da ligget mer eller mindre nede i
en årrekke. Han arbeidet på den tiden
aktivt på Helgeland for å starte opp, og i
noen tilfeller gjenopprette flere
sjakklubber, blant annet Hemnes,
Sømna, og altså Brønnøysund. Her var
det snakk om skikkelig organisering med
klubbstyre, ungdomsavdelinger og fremfor alt innmelding i Norges Sjakkforbund.
I hans presidentperiode, og gjerne i
en tid før, jobbet han ivrig for å få lagt
NM til Brønnøysund i 1990. Her hadde
vi et meget godt samarbeide over lang
tid, og arrangementet ble da også svært
så vellykket.
Undertegnede vil spesielt minnes Ivar
Brede Lie som en ”perfeksjonist”, hvor
orden i sakene var svært viktig. Som
turneringsleder lærte jeg svært mye av
ham, og husker spesielt håndteringen
av de gamle Monradkortene med rundeoppsett, fargetildeling og hele pakka. Likeså at rapporter ble sendt hit og dit i rett

tid. I tillegg ringte han stadig vekk for å
høre hvordan det gikk.
Mange vil helt sikkert også huske Ivar
som organisator og leder for den berømte
Grane-turneringen, en populær turnering som var svært godt besøkt av spillere fra inn- og utland. Selv var han
også en meget habil sjakkspiller, og deltok flere ganger i Torghatten Grand Prix.
Han ble også Nordlandsmester i 1983.
Vi lyser fred over Ivar Brede Lies
minne.
Odd A. Vedal

Elmenhorst (til venstre) og verdensmesteren Botvinnik i Oslo i 1962.

Minneord
Gerrit Elmenhorst (1922-2004)
En hedersmann er borte
Mangeårig formann i Oslo Schakselskap
og visepresident i Norges Sjakkforbund,
Gerrit Elmenhorst, er død, 82 år gammel. Han var en høyreist og rakrygget
skikkelse i norsk sjakk, i mer enn én
forstand. For alle som kjente ham, er
han ganske uforglemmelig.
Allerede i guttedagene var han med i
OSS. Han fikk sin utdannelse i USA, og
da han kom hjem som sivilingeniør tidlig på 1950-tallet, inntok han sin selvfølgelige plass i det levende miljøet som
vokste frem i de nye OSS-lokalene i Bogstadveien. Det ble hurtig trukket veksler
på hans entusiasme og arbeidskraft, og i
1956 ble han klubbens formann. Han
var sentral da OSS feiret sitt 75-årsjubileum i 1959, og samme år gikk han inn
som visepresident i NSF-styret Krogdahl,
et verv han hadde til 1964. Allerede i 1958
dro han til München, der sjakk-OL fant
sted, for å treffe verdensmesteren Mikhail
Botvinnik og få hans tilsagn om et Oslobesøk. Det fikk han, og det ble
undertegnedes oppgave, som viseformann
i OSS, å avslutte samtalene med Botvinnik
og hans væpner Salo Flohr. De konkluderte med en intensjonsavtale om et besøk. Men pga. Botvinniks VM-engasje-

ment (matchene mot Tal), ble avtalen
realisert først i 1962. Da kom Botvinnik
og Flohr til Oslo og gjennomførte et storstilet besøk med to stor simultanoppvisninger. Som en av vertskapet sto
Elmenhorst sentralt, der som så ofte ellers.
I disse årene reiste Gerrit Elmenhorst
seg et monument som kom naturlig til
uttrykk gjennom hans livsvarige medlemsskap i OSS og ved NSFs hederstegn i
gull, som han ble tildelt en del år senere.
Det er ingen grunn til å skjule at han
også ydet sjakklivet, både klubb og forbund, store økonomiske tjenester, som
regel i stillhet. Alle vi som ble hans venner og medarbeidere, vil allikevel huske
ham først og fremst for hans hjertelag,
hans gladlynte vesen og hans velutviklede sans for humor. Han var rettlinjet,
hadde lite til overs for snusk og intriger,
der det måtte forekomme, og han var
utpreget resultatorientert. De store ord
var ikke hans gebet, men derimot de skapende handlinger. Sterkt i minne for
undertegnede står de mange fornøyelige
bilturene med Gerrit ved rattet, bl.a. til
NM i Steinkjer i 1956 og til matchen i
1957 mot Stockholmklubben Wasa som
vi vant. Som spiller tilhørte Elmenhorst
NSFs mesterklasse, og han var også
innom eliteklassen.
Nå er han borte, men hans minne
vil leve.
Knut Bøckman
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FIDE-VM og våre tause presidenter
Min favoritt, tyskeren Johann Georg
Hamann (1730-88), siterer et sted
Erasmus Roterdamus, som i sin henviser til Sokrates [opphavsmann til den
provoserende greker’n (1.e4 f5 2.exf5 Kf7
3.Dh5+ g6 4. fxg6+ Kg7, var det ikke
slik?), som Jørgen Sauren gjerne prøvde.
Husker jeg en gang så ham spille den
mot selveste Svein Johannessen i et lynparti rundt 1960; jeg fikk sjokk]: Snakk,
så jeg kan se deg!
Mitt innlegg i nr. 4 har avfødt et lengre innlegg i nr. 5, signert Morten Sand,
juridisk rådgiver for FIDE og en av
visepresidentene samme sted. Et utpreget partsinnlegg, som ikke dermed nød-

vendigvis er feilaktig eller tvilsom i argumentasjonen. Mine informasjoner, fra
blant annet det tyske tidsskriftet Schach,
tilsier dog et mer nyansert bilde enn det
Sand gir, naturlig nok. Det var helt klart
uro hos flere spillere (formodentlig også
enkelte forbund) i forkant, ikke bare fra
Israels spillere: var det riktig å delta?
Redaktør Grønn opplyser i nr. 5 at
hverken ekspresident Hugo Parr (som
satt ved roret da FIDE-VM ble arrangert)
eller nyvalgte Torstein Bae ønsker å svare,
men at de henviser til Morten Sand! Dette
finner jeg nokså overraskende, på grensen til arroganse. Jeg stilte mitt lesebrev
til presidenten. Å overlate svaret til FIDE,
er å gjøre seg usedvanlig liten og betydningsløs. Eller som en av Hamanns

Øystein Skar
samtidige, Immanuel Kant, sier det: Det
er riktignok behagelig å la andre overta
ansvaret for egen tenkning (myndighet).
Prisen er imidlertid svært høy: selvforskyldt umyndighet.
Taushet er noen ganger tull, ikke gull.
Snakk, så jeg kan se deg!
Øystein Skar,
Nordstrand sjakklubb

NTG Grand Prix 2005
NTG inviterer for sjette år på rad
til turnering i slutten av januar.
Tidspunkt:

21.-23. januar
Siste frammøte kl. 1830,
1. runde kl. 1900.
Spillested:
Norges Toppidrettsgymnas
Hans Burums vei 30, 1359
Bekkestua. Ta Kolsåsbanen
(linje 4) eller buss til Bekkestua.
Skolen ligger i NKI-bygget like
ved Nadderud stadion.
Turneringsform: 5 runder Sveitser
Betenkningstid: 1½ time/30 trekk og 1 time/resten
Gruppeinndeling: o/1750, 1250-1749 og u/1250
Startavgift:
Junior kr 200, andre kr 300
Kr 50 i rabatt ved tidlig påmelding!
Premiering:
3 pengepremier i hver gruppe,
+ bøker til 1/3 i hver NGP-klasse
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Påmelding:
Ellisiv Reppen,
tlf. 416 98 129m,
e-post: siffa86@hotmail.com
eller
Simen Agdestein,
e-post: simen@ntg.no

Rabatt:
Ved påmelding onsdag 19.1.
eller tidligere innvilges kr 50 i
rabatt i startavgiften!

Jørn Ole Olsen (til venstre)
og Ulv Greve Alsos var helt på
høyden med russerne.

forts. fra forrige side.

Å snakke eller ikke snakke
Det ser ut til at Øystein Skar er fornøyd
med svaret han fikk fra Morten Sand.
Han konsentrerer seg derfor om hvem
som svarer, og ikke om innholdet i svaret.
Jeg hadde ingen posisjon i NSF før
VM i Libya, og jeg vet derfor ikke hvilken
informasjon NSF hadde mottatt før turneringen. Men jeg mener fundamentet i
vår representasjonspolitikk må være om
arrangementslandet
er under internasjonal boikott eller ikke.
For øvrig kan sikkert saken diskuteres i
det vide og det brede,
men for å være ærlig
foretrekker jeg å vente
med dette til det igjen
er en aktuell problemstilling for NSF. Det er
mulig taushet er tull,
men det sparer pokker
så mye tid.
Torstein Bae,
President i NSF

Verken fugl eller fisk
I stikkampen om årets NM-tittel var regelen slik at den som hadde best kvalitet
i landsturneringen ville bli mester med
uavgjort resultat 1-1. Etter min mening,
en helt utrolig tøysete regel.
I en stikkamp bør selvsagt motstanderne møtes på like premisser. Hva er
ellers poenget med stikkamp? Dersom
kvaliteten først skulle telle, kunne saken
vært avgjort allerede i Molde. Slik det nå
var ble det en lite dynamisk bastardløsning; verken «fugl eller fisk».
Thorbjørn Skaug,
Fredrikstad

Foto: TSKU

av norsk standard. En familie på
fire kan gjerne bo på noen og tjue
kvadratmeter. Det hevdes at det
finnes ingen grense i verden med
Murmansk er Tromsøs
større forskjell i levestandard enn over
vennskapsby i Russland.
den norsk-russiske grensen. Om det er
Det er derfor svært
korrekt vet ikke vi, men i et overflodsnaturlig at Tromsø
samfunn som det norske skader det ikke
Sjakklubbs Ungdom
å få noen drypp av livets realiteter.
(TSKU) har gjort MurDet er vanskelig å tenke seg mer gjestmansk Sjakkføderasjon
frie folk enn russere. De stiller sine hjem
til sin vennskapsklubb.
til disposisjon på en måte som gjør at en
føler seg som hjemme. De disker opp, og
av Trond Romsdal
det er vanskelig å si nei. Selv bodde jeg på
et hotell
Samarbeidet star(som fortet for fullt i 2001 Vennskapsbyer i nord
resten var
da TSKU inviterte
førsteklasbarn med reiseledere fra Murmansk til ses selv etter norsk standard), men jeg
Tromsø. Den gangen var det en spe be- ble invitert hjem på middag alle dagene.
gynnelse hvor fem barn og en reiseleder Andre kunne fortelle om lignende tilkom over på besøk. Året etter reiste det en stander. Jo, vennskapet har fått god grodelegasjon på hele 20 personer til Mur- bunn.
mansk. Etter dette har det fortsatt med
at Murmansk har besøkt oss i oddetall- Sjakkturneringen
sår og vi har vært gjester hos dem i Selv om det ved akkurat denne turnerinpartallsår. I år var det dermed vår tur til gen er andre ting som er vel så viktige
å besøke dem med en tropp på ni barn og som sjakken, er det gledelig å fortelle at
syv voksne.
TSKU har tatt et steg i riktig retning
En vesentlig del av opplegget er å utvi- også her. Riktignok tok russerne en klar
kle vennskap ved siden av sjakken. Barna seier også denne gangen, men langt fra
bor derfor hos russiske vertsfamilier når så knusende som sist. Man hadde lagt
vi er i Russland (og vise versa når de opp til et system der våre 8 skulle møte 8
besøker oss). Dette har faktisk resultert i russiske barn. Alle på det ene laget skulle
at det er knyttet bånd mellom familier i møte alle på det andre.
de to byene.
Totalt sett vant russerne matchen 4222, et resultat vi naturligvis skal prøve å
Livets realiteter
forbedre til neste gang. Når det gjelder de
TSKU ser det som svært verdifullt at våre individuelle prestasjonene, må vi frembarn får innsikt i en russisk hverdag. I heve Ulv Greve Alsos og Jørn Ole Olsen. De
et land som vårt ser vi på en del ting som tok henholdsvis 7 og 6 poeng mot den
svært selvfølgelige. Det er for eksempel sterke motstanden. Forrige gang tok vår
slett ikke opplagt at det er innlagt vann i landslagsspiller, Espen Forså, 6½ poeng
alle hus. Nå bor våre barn under bra av 9. Bortsett fra dette resultatet har ingen
forhold, men leilighetene er likevel ikke av våre hatt en slik score mot russerne.
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Når kommer du?
… til Drammen!
Vi som arrangerer tidenes norske sjakkturnering
og festival, håper at få norske sjakkvennner
svikter seg selv og oss ved IKKE å reise til
Drammen i denne juleferien!

Mange detaljer sto i annonsen vår i
forrige Norsk Sjakkblad, og det aller
meste finner du på festivalens
hjemmeside www.buskerudsjakk.org

Følg verdens yngste stormester Magnus
i møter med verdensstjerner som Shirov, Khalifman, og
Kortsjnoj. Møtet Carlsen – Kortsjnoj rommer nesten 60
års aldersforskjell! Denne unike sjakkbegivenheten
holder det ikke å følge bare på nettet, i aviser og på TV.
Det blir noe helt annet å være der når det skjer. Sitt
nær stormesterne når de skriver sjakkhistorie, og treff
dem mellom rundene.

Rundene i superturneringen spilles daglig
kl. 14 – 21, unntatt 1. runde mandag 27/12 kl. 15
(åpning kl. 14.30) og siste runde onsdag 5/1 kl. 10-17.
Supergruppen har spillefri på nyttårsaften.

a

I kommentarrommet gis dagens fagkommentarer på ulike nivåer (NB!) av noen av Norges
fremste spillere. Gled deg over spenningen, kom
med forslag og still spørsmål. I tillegg gir daglig
minst en av stjernene i superfeltet gjestekommentarer (og svarer på spørsmål) i en halvtime
etter 5 – 6 timers spilletid. Her blir det fart i sakene!
Billettpriser for fri adgang til supergruppe
& kommentarrom: Voksne kr. 70, juniorer kr. 40.
Hele turneringen kr. 240, juniorer kr. 140.
Familiebillett (besteforeldre, foreldre, barn): kr. 150,
hele turneringen kr. 450.
Deltagere i turnering/ arrangement betaler barnebillett på dager som de deltar i program.
Deltagere i sjakkleiren med turnering har fri adgang
til alle rundene i 2004.
Turneringsbulletin
kr. 20 pr. stk., kr. 160 for alle 10. Pdf-versjon kr. 110 samlet.
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Jule- og nyttårsprogram:
Vi går kort gjennom de planlagte arrangementene i festivalen – ved siden
av tidenes sjakkturnering i Norge.

DRAMMEN INTERNATIONAL 27/12 – 5/1
er førstevalget for deg som har FIDErating eller ambisjoner om å klare det.
De fem første stormesterne på startstreken er her: Mikhalevskij, Israel 2566,
Lugovoj, Russland 2550, Matamoros,
Ecuador 2513, Stellan Brynell, Sverige
2473 og Rune Djurhuus 2473.
Kjetil Lie (2474) jakter på sitt tredje og
avgjørende stormesternapp.
Vi åpner for plass til inntil 8-9 spillere
uten FIDE-rating, men med nasjonal
rating minst 1500.
Her gjelder prinsippet ”først til mølla”.
Kontaktperson for Drammen International er Hans Olav Lahlum, tlf. 6117
1398, mobil 9575 8286, epost:
hanso.lahlum@c2i.net

KRETSDOMMERKURS 27-29/12
Kurset kvalifiserer gjennom en test til å bli
kretsdommeraspirant. Du kan kombinere fullt
ut med å delta i ”Drammen Romjulssjakk”!
DRAMMEN ROMJULSSJAKK 28-31/12
(H.C.Christoffersens minneturnering)
Et opplagt godt alternativ for deg som ikke kan
spille i hele perioden! Avslutt året med en NGPturnering som er helt åpen. Gruppe C (rating
inntil 1250) er også for deg som ikke er medlem i forbundet i år!
TRENINGSLEIR MED
TURNERING 28-31/12
For alle spillere til og med 18 år kan Drammen
Romjulssjakk kombineres med en treningsleir.
Du gjennomgår noen av dine egne partier
sammen med treneren og gjør også noe ekstra
ut av flere partier i superturneringen.
Kort sagt: Du spiller en bra turnering
og lærer ekstra mye!
NYTTÅRSFEST FOR ALLE
fredag 31/12 fra kl. 21
DRAMMEN NYTTÅRSSJAKK
lørdag 1/1 (Th. Pettersens minneturnering)
Avslutt nyttårsfesten tidsnok til å starte nyåret
med en duggfrisk NGP-hurtigsjakk over 7 runder. Meld deg på gjennom hjemmesiden, og
vær på plass til registrering innen kl. 11.00…
ÅPNE LYNSJAKKTURNERINGER
27/12, 31/12 og 4/1
Påmelding på stedet innen mandag 27/12 kl. 19.45,
fredag 31/12 kl. 16.45 og tirsdag 4/1 kl. 18.45. Minst
80% av startavgiftene går til pengepremier.

DRAMMENFESTIVALEN
BARNAS GRAND PRIX lørdag 1/1
Godt nyttår, og velkommen til en åpen turnering
for alle barn 6-18 år. Startavgft kr. 80, kr. 100 for
påmelding etter 28/12. Premier til alle.
Frammøte innen kl. 10.30.
FØRSTE UOFFISIELLE
NM FOR BARNESJAKKLAG 2/1
En gledelig nyhet. Alle lokallag og skoler
kan stille med et ubegrenset antall lag à 4 spillere født 1990 eller senere, men i hver kamp
må alle lag stllle med minst én spiller født i
1994 og senere. Unntak kan gjøres for én spiller født 1.7.1993 eller senere, men laget kan da
ikke komme blant de tre beste i 1.divisjon og
ikke vinne 2.divisjon. Frammøte innen kl. 9.45.
UHØYTIDELIG PRATELYNSJAKK
søndag 2. januar
Lahlums spesialitet! Lag à valgfritt 2-4 spillere.
12-minutters partier. Påmelding innen kl. 20.30.
Start kl. 21.30, avslutning kl. 23.30. Startavgift
kr. 100 pr. lag, alt brukes til premier.
NASJONAL KLUBB- OG
KRETSLEDERKONFERANSE
1. - 3. januar
Dyktige foredragsholdere og viktige temaer. Vi
nevner Trond Romsdal, leder av den utrolige
oppturen for barne- og ungdomssjakken i Tromsø.
Konferansen starter med middag lørdag kl. 19.30
og avsluttes med lunsj mandag kl. 13.

Inf
or
masjon, påmelding o
g o
ver na
tting i Rica P
ar
k Hotel:
Infor
ormasjon,
og
ov
natting
Par
ark
på festivalens hjemmeside: www.buskerudsjakk.org
Du kan også ringe: Rune Elven, tlf. 4763 5190, epost: sjakk@lier-nett.no
Buskerud internasjonale sjakkfestival, Postboks 738 Strømsø, 3003 Drammen.
Bankgiro 2220.12.80323 (Sparebanken Øst).
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MINE BESTE TREKK...

Jarl H. Ulrichsen forklarer selv løsningene på sine utvalgte studier fra side 19:
1. Jarl H. Ulrichsen
5. premie
Tidskrift för
Schack 1970
Hvit trekker
og vinner
Løsningen består av flere faser. Hvit
må først redde g-bonden. Svart forfølger den og tvinger hvit til å forvandle
bonden til springer: 1.g4 Sf2! 2.g5 Sh3
3.g6 Sf4 4.g7 Sh5 5.g8S! Nå må svart
ta seg av b-bonden, og hvit benytter
anledningen til å sperre svarts springer inne: 5…Kb6 6.Ld6 Kxb5 6…Sg7
7.Sh6 7.Le5 Svarts konge innleder
en redningsaksjon for å befri springeren: 7…Kc4 8.Ke6 Kd3 9.Kf5 Ke3 10.
Kg4! Ke4 Svarts springer kommer
endelig fri, men friheten blir kortvarig:
11. Lb2! Sf4 12. Sf6+ Ke3 13. Lc1+
med vinst. Trekkene 7-13 er unike
ifølge Ken Thompsons dataprogram.
Den som vil prøve å biløse studien, bør
altså konsentrere seg om innledningen.
2. Jarl H. Ulrichsen
4. premie
Tidskrift för
Schack 1973
Hvit trekker
og holder remis
Svarts bonde truer med å gå i dame,
men hvits springer og løper lykkes i å
stanse den: 1.Sg3+ Ke5 Dette er
svarts beste trekk. 1…Kf6? strander
naturligvis på 2.Se4+, mens 1…Kf4
besvares med 2.Se2+ og 3.Sc3.
2.Ld6+! Kd4 Løperen er immun på
grunn av springersjakken på e4.
3.Lc5+ Ke5 På 3…Kxc5 eller 3…Kc3
følger igjen 4.Se4+, på 3…Kc4 spiller
hvit 4.Sf1, og 3…Kd3 besvares med
4.Sh1. Uansett hva svarts konge gjør,
har hvits springer en gaffel i beredD 6.Se3+
skap. 4.Ld6+ Kxd5 5.Sf1 d1
d1D
Kxd6 7.Sxd1 Lxd1 8.Kg5 8.Kh5??
Ke5 9.Kh4 Kf4 10.h3 g3 patt
g3+ 8...
8...Ke5
patt.

3. Jarl H. Ulrichsen
3. premie
Tidskrift för
Schack 1972
Hvit trekker
og vinner

5. Jarl H. Ulrichsen
4.-5. premie
Bondarenkos
Minneturn. 1994
Hvit trekker
og vinner

Hvit har materiell fordel, men c-bonden
står for fall: 1.Sf6+ Kf8 2.Sd7+ Ke7
3.Sb8! Det første offisersofferet.
3…Sxb8 Svart er tvunget til å slå
springeren ellers vinner hvit helt prosaisk, men nå blir c-bonden enda farligere:
4.c7 Ta6+ 5.La5! Det andre offisersofferet. Mindre bra er derimot 5.Kb3?
Tb6+ 6.Ka4 Kd7. 5…Txa5+ 6.Kb3
Tb5+ 7.Ka4 Tb4+ 8.Ka3 Hvit lar seg
ikke friste til 8.Kxb4? Sa6+. 8…Kd7
På b4 står tårnet i slag, og hvit utnytter
det med en instruktiv manøver. Han tvinger svarts konge inn i en avdekkersjakk
og tar deretter tårnet gratis: 9.Tc1 Kc8
10.cxb8D++ Kxb8 11.Kxb4
11.Kxb4.

Hvit må handle raskt. 1.Kxc7? Ld5 er
remis direkte, og etter 1.Lf6? Ld5
2.Lxh4 Lxg2 3.Lf6 c6 stopper svarts
konge og løper e-bonden. Altså: 1.e4
Lg6 2.e5 Le4 Svart kan forsøke
2…Lf5+ 3.Kxc7 h3 4.gxh3 Lxh3
5.Kd6 Kxb2, men etter 6.e6+ går bonden i dame. 3.e6 Lxg2 4.e7 Lf1 Svart
prøver å stoppe hvits fribonde, men
hjelper hvit til å veve et mattnett:: 5.Kc6
Ka4 6.b3+ Ka5 7.Kb7 La6+ 8.Ka7
Lb5 9.Lc3 matt
matt.

4. Jarl H. Ulrichsen
1. hedrende omtale
Suomen
Shakki 1992
Hvit trekker
og vinner
Hvits springer og bonde står begge i
slag. 1.Th3+? besvares med 1…Ke4
2.Sc4 Kd5. Derfor: 1.c6 Tc7 Dette er
det beste forsøket på å stoppe hvits
fribonde. Om 1…Te7 så 2.Kd2 Te6
3.c7 og 4.Sd5. 2.Sc4 Ke4 Svart kan
ikke slå bonden på c6 da 3.Se5+ vinKd5
ner tårnet. 3.Th6 3.Sd6+? Kf4. 3...
3...Kd5
3…b5 4.Sa5 4.Sxb6+ Kc5 5.Sd7+
Ikke 5.Sa4+? Kb5 6.Sc3+ Kc5 7.Se4+
Kb6. 5…Kb5 Alternativet er 5…Kd5
6.Sb8 Tc8 7.Sa6 Txc6 8.Sb4+. 6.Sb8
Tc8 Nå sy6.Se5? Te7 7.Th5 f6. 6...
6...Tc8
nes hvits bonde å gå tapt, men hvit har
en uventet ressurs: 7.Th2 Ikke 7.Th3?
Ka4, og hvit må gi bonden eller springeren. 7…Kb6 8.Tb2+ Ka7 Etter 8…Kc7
9.Tb7+ er alt dekket. 9.Tb7+ Ka8
10.Tb6! Txb8 10…Ka7 11.Sd7
11.Ta6 matt
matt. Dette er en av mine favoritter. Den er ikke spesielt vanskelig å
løse, men det er sikkert ganske overraskende at svarts konge, som starter på f3, settes matt på a8.

6. Jarl H. Ulrichsen
2. premie
Olthofs Jubileumsturnering 1999
Hvit trekker
og holder remis
Hvit må først bringe tårnet ned på
førsteraden: 1.Th3+ Kg4 2.Th1 Kf4
Stillingen er allerede kritisk! Det naturlige ville nå være å spille 3.Te1 for å
stoppe svarts konge, men da følger
3…Lf1! 4.Txf1 d3 5.Ke1+ Ke3. Bedre
er heller ikke 3.Tc1. Etter 3…Ke4 er
hvit i trekktvang. 4.Te1+ besvares med
4…Kd5, og svart trenger inn langs clinjen. Etter 4.Ta1 Lc4 5.Ke1 Ke3
6.Ta3+ (6.Tc1 Kd3) 6...d3 7.Tc3 c1D+
8.Txc1 d2+ 9.Kd1 Lb3+ er det slutt.
Derfor må hvit spille 3.Ta1! Ke4 4.Tc1!
Kf4 5.Ta1 Samme stilling er oppstått
for andre gang, og svart må finne en ny
plan: 5…Lf1 Alternativet 5…Lc4 fører
til patt etter 6.Tc1 d3 7.Ke1 Ke3
8.Txc2 dxc2. 6.Ke1 Ke3 7.Ta3+ d3
7...Ld3 8.Tc3 dxc3 patt. 8.Tc3
8.Tc3. Dersom hvit er i trekket i denne stillingen,
er han redningsløst fortapt. Svart i trekket kan derimot ikke forhindre at hvit
blir patt etter 8…c1D+ 9.Txc1 d2+
10.Kd1 Kd3 10…Le2+ 11.Kc2
11.Tc3+ Kxc3 eller 8…Le2/Lg2
9.Txc2 dxc2. Studien viser en rekke
stillinger med gjensidig trekktvang og
flere ulike pattstillinger.

Hvis dette var en interessant verden, kan vi anbefale leseren Ulrichsens studiespalte i bladet «Postsjakk», medlemsbladet til Norges Postsjakkforbund. Ulrichsen har også en spalte i studietidsskriftet «EG» («Endgames»).
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Turnerings i nfo
SS=spillested, r=runder, TT=Tenketid,
Gr=grupper, SA=startavgift,
PP=pengepremier,
PI=påmelding/informasjon, F=Frammøtetid

fra 1. desember

4.-5. desember
11.-12. desember
12. desember
18. desember
27. des.-5. jan.
28. des.-31. des.

NSFs seriesjakk (2. kamphelg)
Senior-NM i hurtigsjakk
NTG hurtig-GP
OSS GP
Drammen Internasjonale Sjakkfestival
Drammen romjulssjakk (GP)

lokale arr.
Seniorutvalget/OSS
NTG SK
Oslo Schakselskap
Sjakkalliansen Buskerud
Sjakkalliansen Buskerud

1. januar
8.-9. januar
15.-16. januar
21.-23. januar
4.-6. februar
12.-13. februar
25.-27. februar
5.-6. mars
12.-13. mars
19.-27. mars
19.-23. mars
23.-27. mars
24.-25. mars

Drammen nyttårssjakk (GP)
Det åpne NM i hurtigsjakk (GP)
NSFs seriesjakk (3. kamphelg)
NTG GP
NM for jenter (USF)
NSFs seriesjakk (4. kamphelg)
Porsgrunn GP
NSFs seriesjakk (5. kamphelg)
Torghatten GP
Oslo Open
Tigercupen (GP)
Tiger Påsketurnering (GP)
Tiger hurtig-GP

Sjakkalliansen Buskerud
SK av 1911
lokale arr.
NTG SK
Sørum
lokale arr.
Porsgrunn
lokale arr.
Brøynnøysund SK
Tiger SK
Tiger SK
Tiger SK
Tiger SK

Påskesjakkfestivalen
2005 i Oslo
19.-27. mars Oslo Open
19.-23. mars Tigercupen
23.-27. mars Tiger Påsketurnering
24.-25. mars Tiger hurtig-GP
26. mars Påskelyn
20. mars laglyn
" Nytt og større spillested:
Scandic hotell,
Parkveien 68 i Oslo sentrum
"Påmelding og informasjon:
Victor Hansen
tlf. 22 18 74 58 (privat)
tlf. 957 99 891 (mobil)
e-post
vahansen@student.hf.uio.no
" Hjemmeside:
folk.uio.no/vahansen

11.-12
11.-12.. des.
des.:: Senior-NM i hurtigsjakk
SS: Oslo Schakselskaps lokaler, TT: 30
min., SA: 200, PI: Richard WicklundHansen, tlf. 21 90 25 40, e-post:
post@wicklund-hansen.no, Per Ofstad,
tlf. 69 31 82 69, e-post: per.ofstad@imt.nlh-no.
Se annonse NSb nr. 5
12
GP
12.. des.
des.:: NTG hurtighurtig-G
SS: NTGs lokaler på Bekkestua, TT: 25
min., SA: 250-150, F: 10.30, PI: Ellisiv
Reppen, tlf. 416 98 129m, e-post:
siffa86@hotmail.com
Simen Agdestein, e-post: simen@ntg.no
Se annonse side 30
18. des.: OSS GP
SS: Oslo Schakselskaps lokaler, TT: 25
min., SA: 250-150, F: 11.30, PI: Sverre
Johnsen, tlf. 22 59 84 01, e-post:
Sverre.Johnsen@dnv.com
28.-31. des.: Drammen romjulssjakk GP
SS: Rica Park Hotel Drammen, TT: 1,5t/
30 og 1t/resten, SA: 300-200, PI: Rune
Elven, tlf. 47 63 51 90, e-post:
rune@lier-nett.no, F: 15.30
Se annonse side 34 og NSb nr. 5.
1. jan.: Drammen nyttårssjakk GP
SS: Rica Park Hotel Drammen, TT: 20
min., SA: 200-150,
PI: Rune Elven, tlf. 47 63 51 90,
e-post: rune@lier-nett.no, F: 11.00
Se annonse side 34 og NSb nr. 5.
8.-9. jan.: Det åpne NM i hurtigsjakk (GP)
SS: Korsvoll skole, Oslo, TT: 30 min.,
SA: 400-250, PI: Johs. R. Kjeken,
tlf. 22 46 12 06, e-post:
kjeken@sensewave.com, F: 10.00
Se annonse side 40
21.-23
21.-23.. jan.
jan.:: NTG GP
SS: NTGs lokaler på Bekkestua, TT:
1,5t/30 og 1t/resten, SA: 300-200, PI:
Ellisiv Reppen, tlf. 416 98 129m, e-post:
siffa86@hotmail.com
Simen Agdestein, e-post: simen@ntg.no
Se annonse side 32

OOS 80 år
Oslo og omegn sjakkrets fyller 80
år på dagen 7. januar 2005. Dette
markeres med en lynsjakkturnering med historisk pauseinnslag ved sjakkhistoriker Øystein
Brekke, samt enkel servering. Detaljer vil etter hvert bli gjort kjent
blant annet på www.oslosjakk.no.
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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 2005 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

av Bjarke Kristensen, generalsekretær

Salg av materiell til klubbene
Sentralstyret har vedtatt å etablere en
”NSFs klubbpakke” med brett, brikker,
klokker og annet relevant klubbmateriell.
Dette for å gi klubbene og kretsene rimelig og godt sjakkmateriell. NSFs klubbpakke ventes klar til salg fra og med
sommeren 2005.
Medlemssekretær på permisjon
Da Bård Andrew har permisjon, er NSF
uten medlemssekretær frem til jul. Det
kan derfor forekomme forsinkelser på
Sjakkontoret i behandlingen av rutinemessige saker.
Elo-frist 31. desember
Elo-komiteen melder at for å være sikker
på at en turnering skal komme med på
neste offisielle Elo-liste, som skal stå i
Norsk Sjakkblad nr. 1 2005, må Elo-

rapporten være sendt til NSF innen den
31. desember 2004.
Fornying av medlemskap
Skjemaer for innmelding av medlemmer/fornying av medlemskap for 2005
vil bli sendt alle klubbkasserere tidlig i
januar. Forbundskontingenten endres
ikke fra 2004 til 2005. Også ordningen
med gratis medlemskap for kvinner
videreføres.
Terminfesting av arrangement
Vi minner om at hovedfristen for terminfesting av turneringer for høsten 2005
var 1. november 2004. Søknadsskjemaer
kan lastes ned fra: www.sjakk.no
NSF søker arrangør
til lag-NM finalen 24.-28. mai 2006 samt
til NM Landsturneringen 2007.

USF søker mekaniske klokker
Nå som digitale klokker er blitt vanlig, må det være
mange klubber som sitter med mekaniske klokker
de aldri bruker. USF låner bort brett og brikker til
turneringer for barn og unge. Vi vil gjerne kunne låne
bort klokker også. Har klubben deres mekaniske klokker dere ikke trenger? Kontakt Sjakkontoret på telefon 22 15 12 41, eller e-post: sjakkfor@online.no .
Vi vil gjerne ha dem! Og betaler selvfølgelig portoen.

Eliteutvalgsleder
Roaul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf 994 51 370
e-post roaul.abrahamsson@chello.no

Landsturneringen 2005

Styremedlem uten portefølje
Tom Richard Evensen (Trondheim SF)
Tlf 909 18 597
e-post trichaev@online.no

Websiden vår fylles opp fortløpende;
les om rimelige overnattinger og lave kantinepriser.
Følg med!

USFs leder
Espen Andersen (Moss SKU)
Tlf. 69 25 89 75p, 69 31 18 00a
e-post kiresp@online.no

38

✮ Nytt fra NSF

går i Sandnes!

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

Julenøtter
- sett Fischer fri til jul
Klarer du én eller to av disse, kan du vinne sjakkbøker.
Løsninger sendes til Norsk Sjakkblad,
Frennings vei 3, 0588 Oslo, eller agrnn@chello.no

Julenøtt 1:
Hvit trekker og vinner

Julenøtt 2:
Hvit holder remis

Julenøtt 3:
Hvit setter matt i 5 trekk

Smyslov 2004, «1964» , dedikert til Fischer.

Benkö har nettopp spilt Dd8-e8. Du ser
hva han pønsker på: 18.Lxd4 exd4 19.e5
f5!, men du er Fischer på vei mot toppen
og lar deg ikke lure. Gå etter kongen.

«Ingen har vært sine samtidige
så overlegen som Bobby Fischer,»
mener Garry Kasparov om amerikaneren som gjennom sin VMseier i 1972 gjorde mer enn noen
for å popularisere sjakken i vesten. For tiden befinner han seg
fengslet i Japan, der han kjemper
mot utlevering til amerikanske
myndigheter og har planer om å
gifte seg med den kvinnelige
presidenten i det japanske sjakkforbundet. Hans tilhengere har
startet aksjonen «Free Bobby
Fischer». Disse julenøttene er vårt
bidrag til galskapen.

Du spiller mot Fischer 40 år senere –
eller i hvert fall mot hans hest. Etter å
ha rasket med seg det han kunne, er han
blitt trengt opp i et hjørne på h1. Til
tross for sine feilskjær får han en del
sympati, han var jo den største av dem
alle, og du vil gjerne gi ham en forsonende remis. Men Fischer har frekkhetens nådegave og avslår.
Du har først lyst til å hente ham ut
med makt fra h1, men blir litt skjelven
ved synet av dronningfløyen. Det er da en
av sjakkens muser, eks-verdensmester
Smyslov, hvisker deg en idé i øret. Den
gamle skjønnånden bryr seg ikke så mye
om variantregning eller regnemaskiner.
Caïssa skal vite om Smyslovs idé holder
vann, men det er i hvert fall forsøket
verdt. Ser du poenget?

Du opplever Fischers verste mareritt. Du
ser fiender overalt. Sjakk kan være et grusomt, urettferdig spill. Her nytter det ikke
å klage på lysforholdene, men så oppdager du feltet d6. Du gjør en siste intellektuell kraftanstrengelse før juleribba og
matter alle kongene samtidig.

Bobby Fischer, statsløs og fengslet.

39

I Norge:

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

Det åpne NM i hurtigsjakk 2005
Haakon Opsahls minneturnering
Korsvoll skole, Oslo, lørdag 8. og søndag 9. januar 2005
Betenkningstid:

Gruppeinndeling:

Pengepremier:

30 minutter pr. spiller pr. parti

Gruppe A: Rating 1750 og høyere
Gruppe B: Rating 1250 - 1749
Gruppe C: Rating 1249 og lavere

kr 5000 - 3000 - 1500
kr 2500 - 1500 - 1000
kr 2500 - 1500 - 1000

Startavgifter:
GM/IM/FM/WGM/WIM/WFM:
Fri
Juniorer født 1985 og senere:
kr 250
Andre:
kr 400

Adkomst:
Korsvoll skole, Peder Ankersv. 23,
Oslo. Adkomst med Sognsvannsbanen til Holstein (ta til høyre ut av
stasjonen og følg Peder Ankersvei
til toppen av bakken), eller med
buss 25 til Nordberghjemmet (gå
opp Jansbergveien og til høyre i
Peder Ankersvei). Med bil, ta av
mot Kringsjå ved Ullevål Stadion/
Rikshospitalet, følg Sognsveien til
toppen av bakken, fortsett rett
fremover, neste til venstre er Peder
Ankersvei.

Kantine:
Vi selger pølser, vafler, kaffe, brus
og annet.

Premie til vinner av klasse 1, 3 og 5: kr 500.
Beste tredjedel i hver NGP-klasse premieres med sjakklitteratur.

Spilleplan:

Vel møtt!
Med hilsen

Påmeldingsfrist:
Fredag 7. januar kl. 2100.

11 runder etter NSFs Monrad-system,
seks runder lørdag og fem søndag.
Vi øker med én runde fra tidligere
år!
Lørdag 8. januar
Siste frammøte:
kl. 1000
1. runde:
kl. 1030
2.-3. runde: fortløpende oppsett
Lunsj/Pause:
kl. 1400
4. runde:
kl. 1445
5.-6. runde: fortløpende oppsett
6. runde er ferdig ca. kl. 1800.
Søndag 9. januar
7. runde:
kl. 1030
8.-9. runde: fortløpende oppsett
Lunsj:
kl. 1345
10. runde
kl. 1430
11. runde: så snart som mulig
Premieutdeling
ca. kl. 1700

Informasjon og påmelding:
Eks-verdensmester
GM Khalifman
og
GM Agdestein
kommer!

Johs. R. Kjeken
Kjeken, e-post
kjeken@sensewave.com
eller telefon 22 46 12 06.

Komplett innbydelse på vår hjemmeside:

http://oheitun.home.online.no/hnm05.htm

Vår sponsor:

