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Simen (38)

vant superduellen og
sin syvende NM-tittel

nr.

6

2005

Sjakk
og
fotball
«Sjakk er noe alle spiller, men ingen
forstår. Fotball er noe ingen spiller,
men alle forstår.»
Anatolij Karpov
Godt sagt, Tolja, men dessverre langt fra
dekkende for den norske virkeligheten
anno 2005. Men «Sjakk er noe ingen
spiller, og ingen forstår. Fotball er noe
alle spiller, og alle forstår.» er ikke morsomt. Bare trist.
Samtidig skal nerdefotball visstnok
være i skuddet for tiden. Våre tanker går
til våre egne rekker. NSb ønsker ikke å
stå tilbake for resten av norsk presse, og
derfor lanserer vi norsk sjakks egen lagoppstilling, naturlig nok satt opp etter
rating, det eneste pålitelige måleinstrumentet vi kjenner.
Vi aner riktignok ikke hvor disse
ratingtallene kommer fra, de bare kom
dalende ned til oss. Gode ratingtall er
uansett noe våre lesere vet å verdsette, så
vi føler oss trygge på at lista nedenfor
blir nøye studert. De som føler seg forbigått, bes ta dette opp med sjakkbladets
neste redaktør som vil følge opp denne
saken i all sin bredde.

tegning: Åge Thorsen

Både i hodet og beina. Den fremste sjakkfotballspilleren gjennom alle
tider og blant alle folkeslag, Simen Agdestein, får inn et uventet spark mot
1911s sjakkguru Johs. Kjeken. Dommer for anledningen er sjakkorakel
Øystein Brekke.

Spiller
sjakk fotball snitt
1. Simen Agdestein
2600 2450 2525 (På landslaget også i fotball, hvis noen skulle ha glemt det)
2. Leif Erlend Johannessen 2550 2000 2275 (I spisspar med Carew på Lørenskog, men drømte om å bli sjakkproff)
3. Kenneth Gvein
2150 2200 2175 (Kneskade sørget for overgang fra Vålerenga tilbake til OSS)
4. Kjetil A. Lie
2500 1800 2150 (Utrolig følelse for alle spill)
5. Øyvind Sørlie
1800 2200 2000 (Dribleglad både i sjakk og fotball; aspirerte til Rosenborgs A-lag)
6. Magnus Carlsen
2600 1200 1900 (God i hodespillet, som dokumentert på «Fakta på lørdag»)
7. Magne Sagafos
2250 1600 1925 (Satser stort mot fotballturneringen under NM i Moss neste sommer)
8. Jørgen Juve
1100 2600 1850 (Kaptein på bronselaget i 1936, samlet fullt hus på et medlemsmøte i OSS)
9. Lars Monsen
1700 1800 1750 (Naturtalent)
10. Sigurd Rusfeldt
700
2600 1650 (Var innom Vadsø SKU minst to ganger)
11. Morten Gamst Pedersen 500
2650 1575 (Var innom Vadsøs barnesjakk én gang)
Reserver: Joachim Berg-Jensen, Ole A. Lie, Mikhael Lilleøren, Andreas Moen, Tallak U. Nærland
Publikum: Torstein Bae og Arne Danielsen (medlemmer av Klanen)
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Redaksjonen avsluttet 19. november 2005.
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 200. 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

Knekk julenøtter i duell mot Silje
Bjerke!

Annonsepriser nr. 1 2006:
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 Norske Vandrerhjem GP:
helside kr 1100, halvside kr 600, kvartside kr 350
Utgivelsesplan 2006:
Nr 1/2006 har deadline 5. januar 2006.
Trykk: Allservice AS, Stavanger
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Simen norgesmester
etter tidenes PR-stunt

Topp sjakkunderholdning
i fire hele dager med
flere hundre tusen publikummere er som en drøm,
og som i drømme kunne
ingen rent fysisk se
spillerne.
av Atle Grønn

Men dommer Hans Olav Lahlum, som
var den eneste som fikk være sammen
med spillerne, garanterer at dette ikke
var en bløff – og forhåpentligvis var denne
voldsomme sjakkinteressen heller intet
blaff.
Den etterlengtede stikkampen –
gigantmøtet mellom Simen Agdestein
(38) og Magnus Carlsen (14) – ble et
kjempekick for norsk sjakk. De to
stikkampdagene i november ble til fire,
50 000 internettpublikummere mandagen doblet seg under hurtigsjakken onsdagen. I sentrum for oppmerksomheten, i et bortgjemt kontor hos TV2 på
Karl Johans gate, satt altså to av Vestens
største sjakkprofiler, de to NTGerne fra
Asker og Bærum. Dommer Lahlum satt
urørlig på en stol én meter unna spil-
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lerne. Bak spillerne befant seg Terje Roers
uunnværelige PC som formidlet trekkene
ut til de tusen hjem og arbeidsplasser.

Feil og riktig vinner
Interessen rundt matchen skyldtes selvfølgelig spillerne – de to eneste norske
sjakkspillere som har fått et navn utenfor våre egne rekker. For 99% av publikum fikk matchen ”feil vinner”, og
medieinteressen dabbet noe etter avgjørende parti. ”Denne matchen handlet
ikke om meg”, forteller vinneren til
Norsk Sjakkblad. Men for oss som faktisk prøvde å forstå trekkene som ble formidlet, fikk duellen definitivt riktig vinner etter at Simen i det store og hele var
den førende spilleren i hurtigsjakkdelen.
Samtidig kunne det fort ha endt med

motsatt resultat. Så jevnt var det at Magnus sikkert ikke var mer enn ett trekk
unna tittelen, også han hadde flere sjanser til å avgjøre matchen i sin favør.
All honør til begge spillerne som
gjennom 8 partier kunne by på en nerve
og spenning som norsk sjakkpublikum
aldri har sett maken til, men så har vi
heller aldri før hatt to superstormestere i
våre rekker. For underholdningen er det
et lykketreff at spillerne ikke bare er Norges to beste, men også ”de mest
kompromissløse”, som Gausel skriver i
Dagbladet. Og for sjakkens anseelse hjelper det godt at hovedpersonene har sjarm
og medietekke nok til å bli invitert til
grilling hos satirekongen Otto Jespersen
i TV2s Rikets Røst.

Stikkamp om norgesmesterskapet 2005
Oslo, 7.-10. november

GM Simen Agdestein
GM Magnus Carlsen

langsjakk

hur tigsjakk

1 0
0 1

0 1 ½ ½ ½1
1 0 ½ ½ ½0

4½
3½

1. parti

De to partiene med full betenkningstid
holdt meget høy kvalitet og var samtidig
svært innholdsrike. Mesteren forteller selv
om hvordan han tok første stikk.

Agdestein
kommenterer

Vi hadde fire måneder å forberede oss
til matchen på, og man grublet selvfølgelig litt på hva man skulle spille, men
de reelle åpningsforberedelsene kom
i kjent stil ikke i gang før kanskje kvelden før første parti.
Jeg var mest opptatt av hva jeg skulle
spille med svart, da det mot Magnus
lett kan gå helt ille, mens jeg med hvit
var ute etter en rolig stilling med liten
fordel. Generelt var jeg opptatt av å roe
tempoet ned. Magnus er som kjent livsfarlig i stillinger der han får fart på brikkene sine.
GM Simen Agdestein (2595), NTG
GM Magnus Carlsen (2612), NTG
Nimzo-indisk
1.d4 Jeg har spilt 1.e4 en del i det
siste, særlig på Internet Chess Club,
men i en match der jeg liksom skal
profittere på rutine, fant jeg det klokest å holde seg til noe man har spilt
i alle år. 1...Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Dc2 Dette derimot har jeg ikke spilt
så mye, men åpningen ble diskutert
på en landslagssamling der Magnus
ikke var til stede, så jeg var litt forberedt. 4...0-0 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6
7.Sf3 Lb7 8.e3 d5!? Dette var nytt for
meg, men Magnus hadde visst analysert litt på denne stillingen. 9.b4 Sbd7
10.cxd5 Ifølge Magnus er det kritiske
10.c5, men jeg fant ikke noen fordel
etter 10…a5!, da jeg antagelig ikke
har noe bedre enn 11.Lb2. Svart følger opp med c7-c6, bytter hvitfeltsløperne på a6 og burde ikke ha noen
problemer. 10...Sxd5 Strukturen etter
10…exd5 11.b5 følte jeg skulle være
bedre for hvit, men 10…Lxd5 er ikke
helt ulogisk. 11.Db2

XIIIIIIIIY
8r+-wq-trk+0
7zplzpn+pzpp0
6-zp-+p+-+0
5+-+n+-+-0
4-zP-zP-+-+0
3zP-+-zPN+-0
2-wQ-+-zPPzP0
1tR-vL-mKL+R0
xabcdefghy
11...Dc8! Magnus finner en utmerket
idé som ikke bare løser alle problemene, men som til og med er giftig.
12.Ld2 c5 13.Tc1 La6

XIIIIIIIIY
8r+q+-trk+0
7zp-+n+pzpp0
6lzp-+p+-+0
5+-zpn+-+-0
4-zP-zP-+-+0
3zP-+-zPN+-0
2-wQ-vL-zPPzP0
1+-tR-mKL+R0
xabcdefghy
14.dxc5 Elevene mine på NTG spådde
på forhånd at Magnus antagelig kom
til å ofre noe og at jeg kom til å gripe
materiellet og forsvare meg som en
gal. Det viste seg å være nettopp hva
som skulle skje. Men etter 14.b5 Lb7
har ikke hvit noen fordel. Svart innleder med a7-a6, bytter a-bonden og følger opp med Sd5-f6, Lb7-d5 og Dc8-b7
med en fin stilling. 14...Lxf1 15.Txf1
Her må jeg innrømme at jeg regnet litt
på 15.cxb6 Da6 16.b7??, og ble litt
perpleks da Magnus i etteranalysen
kom med 17...De2 matt! Selvfølgelig
må 16.Txf1 spilles, men svart står da
nydelig etter 16…axb6. 15...bxc5
16.bxc5 Tb8 17.Dc2

XIIIIIIIIY
8-trq+-trk+0
7zp-+n+pzpp0
6-+-+p+-+0
5+-zPn+-+-0
4-+-+-+-+0
3zP-+-zPN+-0
2-+QvL-zPPzP0
1+-tR-mKR+-0
xabcdefghy

Kanskje er dette en kritisk stilling. Jeg
ventet 17…Da6 og tror kanskje jeg da
måtte ha søkt utlikning med 18.Dc4.
Etter 18.e4 er 18…Tfc8! sterkt da
19.exd5 Sxc5 åpenbart er livsfarlig.
17...Dc6 Magnus vil være smart og
lure hesten min til d4 for dermed selv
å få et felt for sin springer på e5. Her
tenkte jeg en stund og var ikke spesielt fornøyd. Etter en kraftanstrengelse
klarte jeg å finne en stilling jeg betraktet som uklar. 18.e4 S5f6 19.Sd4!
Jeg er nødt til dette. 19.e5 Se4 er fantastisk for svart. 19...Da6 Først syntes jeg 19…Dxe4 20.Dxe4 Sxe4 så
veldig sterkt ut for svart, men etter litt
mer regning fant jeg 21.c6, og på
21…Se5 mente jeg å ha mer enn nok
aktivitet med 22.c7!, og etter
21…Sdc5 forekom 22.Tc2 meg å være
en uklar stilling. (Jeg kunne kanskje
ha sjekket dette med computeren i
etterkant, men der og da syntes jeg
dette så tilstrekkelig spennende ut for
hvit.) 20.f4 Jeg har ikke noe valg. Jeg
må for enhver pris hindre en springer å
ramle inn på d3. 20...e5 21.Sf5 exf4
22.c6! Jeg mente jeg hadde funnet en
måte å berge situasjonen på. 22...Se5

XIIIIIIIIY
8-tr-+-trk+0
7zp-+-+pzpp0
6q+P+-sn-+0
5+-+-snN+-0
4-+-+Pzp-+0
3zP-+-+-+-0
2-+QvL-+PzP0
1+-tR-mKR+-0
xabcdefghy
23.Tf3! Plutselig er jeg tilbake på
offensiven. Svart kan ta kvaliteten,
men hvordan stopper han da c-bonden? Hesten på f5 er blitt en gigant.
Kanskje kan jeg få inn et kongeangrep
også. 22...Tbe8 Jeg hadde bare regnet på 23…Sxf3 24.gxf3 Dxa3 og kom
fram til at jeg kunne gå for dronningbytte med 25.Dc3! Tb3 26.Dc5. C-bonden er ikke lett å stoppe. 24.Lb4! Igjen
måtte jeg regne et stykke. Variantene
er ikke spesielt kompliserte, men jeg
brukte litt tid på å finne par tifortsettelsen 28.c7! 24...Sxe4 Svart
har ikke noe annet å finne på. 25.Se7+
Txe7 26.Lxe7 Te8 27.Dxe4 Txe7
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XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7zp-+-trpzpp0
6q+P+-+-+0
5+-+-sn-+-0
4-+-+Qzp-+0
3zP-+-+R+-0
2-+-+-+PzP0
1+-tR-mK-+-0
xabcdefghy
28.c7! Dette vinner enkelt og greit.
Da jeg regnet på mitt 24. trekk, lurte
jeg først på hva jeg skulle gjøre på
28…Sc6, men så oppdaget jeg etter
hvert 29.c8D+ Dxc8 30.Dxe7 Sxe7
31.Txc8+ Sxc8 32.Td3, og svart kan
gi opp. 28...Te8 Magnus kjemper selvfølgelig videre. 28…Sd3+ 29.Kd2 vinner direkte for hvit. Mattmotivene på
sisteraden redder meg. Etter
28…Sxf3+ må man få med seg følgende variant: 29.Kf2 Db6+ 30.Kxf3
Db3+ 31.Kf2 Db2+ 32.Dc2 Db6+

Simen kjempet seg ut av Magnus’
skygge og kom et lite hestehode foran.
33.Dc5 eller 32…Dd4+ 33.Kf1.
29.Kd1 Det forekom meg veldig opplagt å komme ut av den skumle e-linjen, men som påpekt av flere kommentatorer, vinner 29.Tb3! helt direkte. Tb3-b8 følger og 29…Sd3+ besvares stadig med 30.Kd2 og

Nettavisens sjakkscoop
Gjennom journalist og sjakkspiller Ole Valaker har norsk sjakk fått muligheten til en unik eksponering. Og besøkstallene til Nettavisens sjakkdekning er
så gode at alle parter må være fornøyde. NSF gjorde et klokt valg da de for en
relativt billig penge solgte stikkampen til TV2-nettavisen. Live-dekningen over
fire dager registrerte utrolige 250 000 ulike PCer (flere hundre millioner
treff). Dette må være gode kort på hånden for NSF i jakten på fremtidige
sponsorer.
Trekkene ble kyndig kommentert live av GM Leif Erlend Johannessen, et
veldig populært tiltak som alene bidro til millioner av treff.
Sensorbrettet, som hele arrangementet sto og falt på, ble tatt hånd om av
Terje Roer fra Moss. Roer reddet situasjonen flere ganger da TV2-Nettavisens
egne folk nødvendigvis ikke
hadde særlig erfaring med
live-sjakk.
Ole Valaker (til høyre i
bildet) og den sjakkspillende
sjefsredaktøren Gunnar
Stavrum fortsetter sin
sjakksatsning i framtiden
med en egen «interaktiv»
sjakkspalte, redigert av vår
president Torstein Bae (til
venstre).
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29…Sf3+ med 30.Kf2. 29...Dc8 Magnus legger seg midlertidig på defensiven for å se om det skulle dukke opp
noen muligheter senere. 30.Td3! Det
virket lurt å aktivisere tårnet så fort
som mulig. 30...Kf8 Etter 30…Sxd3
vinner 31.Dxe8+ Dxe8 32.c8D.
31.Db4+ Kg8 32.De4 Jeg hadde dårlig tid og tok selvfølgelig med meg
trekkgjentagelsen. 32...Kf8 33.Td4 I
tidsnød er det viktig å holde brikkene
dekket. 33...Sg6 Jeg lurte litt på hva
jeg skulle gjøre på 33…g5!? Det er
ikke helt opplagt. 34.Dd5 Jeg vurderte
i to sekunder 34.Dxe8+ Kxe8 35.Td8+
Dxd8 36.cxd8D+ Kxd8, men syntes
ikke det så helt klart ut. 34...Dg4+
35.Kc2 Se7 36.Df3 Dg6+ 37.Kd2 Igjen
er det bare snakk om å gjøre det enklest mulig. Jeg så 37.Kb2 Df6+
38.Dc3, men kongen står trygt nok i
midten. 37...Db6 38.Dxf4 Da5+
39.Tc3 Sf5 40.Tdd3 1-0 Tidsnøden er
overstått med sju sekunders margin,
og da er det ikke mer håp for svart.

2. parti
GM Magnus Carlsen (2612), NTG
GM Simen Agdestein (2595), NTG
Åpen spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Sxe4 Magnus virket veldig
tent foran 2. parti. Simen valgte en
åpning han knapt har spilt før, men
Magnus fortsatte å spille à tempo.
Gjennom energisk å slenge ut trekkene før han skrev ned motstanderens, signaliser te Magnus at tiden
kunne bli en faktor. 6.d4 b5 7.Lb3 d5
8.dxe5 Le6 9.Sbd2 Sc5 10.c3 d4
11.Lxe6 Sxe6 12.cxd4 Scxd4 13.a4
Le7 14.Sxd4 Simen visste godt hva
som var normaltrekket i stillingen,
men hans kreative natur forbød ham å
slenge ut sjablongtrekk i en lang teorivariant. Etter 45 minutter uten action,
da alle trodde live-sendinga hadde brutt
sammen, fulgte bondeof feret:
14...Dxd4?! 15.axb5 Dxe5 16.bxa6
0-0 Magnus valgte i denne kritiske
fasen, etter kun ti minutters tenketid,
å gi tilbake merbonden, mot å sikre
fremtiden til en giftig trumf på a7.
17.Sf3 Simen påpekte etter partiet at
han var mer redd for 17.Te1 Db5
18.Db3. 17...Db5 18.a7 Overras-

kende nok viste dette «only move» seg
å være ... en teoretisk nyhet! Sterke
spillere som Psakhis og Adams har
begge spilt 18.Da4 med hvit, hvoretter a-bonden faller med snarlig remis
som resultat. Magnus vurderte naturlig nok ikke andre trekk enn 18.a7 i
denne stillingen. 18...Lc5 19.Le3 Lxe3
20.fxe3 Db6 21.Da4 Dxe3+ 22.Kh1
Tfd8 23.Tfe1 Db6 24.Se5 c5 25.Tf1!
Td4! Simen forsvarer seg godt i denne
perioden. 26.Da2 Dc7 27.Sxf7 c4
28.Da6 Sc5 29.Da5 Td7

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7zP-wqr+Nzpp0
6-+-+-+-+0
5wQ-sn-+-+-0
4-+p+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-zP-+-+PzP0
1tR-+-+R+K0
xabcdefghy
Nå følger stikkampens mest spektakulære trekk, en idé Simen selv karakteriserer som «genial» i VG:
30.Db5!! Mens Magnus regnet på
dette trekket, ble det samtidig foreslått av selveste «Deep Fritz» i Nettavisens lokaler, men verken kommentator Leif Erlend Johannessen eller vi
andre tilstedeværende trodde denne
ideen var mulig å oppdage for det menneskelige øye. Det beskjedne dronningflyttet innleder et voldsomt kongeangrep på motsatt fløy. 30...Sb3 Simen mister tråden, men det finnes ingen gode alternativer: 30...Txa7 taper
straks etter 31.Txa7 Dxa7 32.Sg5!;
Det kritiske er 30...Txf7 31.Txf7

«...gledet seg til å se Simen og Magnus vri seg i stolene»

Aldri har noe så bortgjemt nådd ut ønske seg et lokale med adgang for
til så mange ... Rammen rundt publikum, men med Nettavisens utroårets stikkamp var ganske annerle- lige besøkstall som fasit, tar han krides enn fjorårets flotte arrangement tikken med ro: «Sjakk som publii Sandvika. Den gang kom et par kumssport skjer på internett. Spilhundre tilskuere til en helg med lerne må gjerne spille på do, for min
Østenstad-Carlsen – denne gang 0 del.» Med et glimt i øyet legger presieller noen hundre tusen, alt etter- denten til: «OK, det blir kanskje litt
som hvordan man regner.
trangt, så la oss si et handikaptoalett.»
Rune Djurhuus i Aftenposten sa
det slik: «Dette må være
første gang i norgeshis- Jeg tok stolen,
siden du har
torien at NM i sjakk blir fordelen av hvit ...
avgjort uten at sjakkinteresserte kan oppleve
spenningen i spillelokalet!
Jeg syns dette vitner om
dårlig dømmekraft av
sjakkforbundet. Riktignok er direkteoverføring
på internett det perfekte
alternativet for sjakkinteresserte rundt omkring i Norge, men jeg er
sikker på at hundrevis av
sjakk.. a1 er et hvitt felt, og sjakkoslofolk hadde gledet seg Fremtidens sjakk
til å se Simen og Magnus uret har kun én skive, men de viser sikkert
vri seg i stolene i tidenes riktig brett og tid på internett.
(tegningen, men ikke teksten, er fra en nederlandsk
norske sjakkamp.»
NSFs president Tor- tegneserie som dukket opp på Tim Krabbés sjakkstein Bae kunne sikkert side i en ganske annen sammenheng)
(31.Dxc4 Sb7!) 31...Kxf7 32.Dxc4+. Nå
har svart et valg mellom to onder: a)
32...Se6 33.Tf1+ Ke7 34.Dh4+ Ke8
35.Dxh7! med
vinnende angrep
eller b) 32...Kg6
33.Dg4+
Kh6
(33...Kf7 34.Df3+
Kg6 35.Dxa8)
34.Ta3 g5 (34...g6
35.Dh4+
Kg7
36.Dd4+
Kg8
37.Dd5+ igjen

Beviset. Jo, han
forbereder seg
med Donaldpocket.

med tårnvinst) 35.Th3+ Kg7
36.Dxg5+ Kh8 37.Tc3 Txa7 38.Df6+
Dg7 39.Dd8+ Dg8 40.Dd4+ Dg7
41.Dxc5 Ta1+ 42.Tc1 Dxb2 43.Df8#.
31.Se5! Te7 En bukk i tapt stilling.
Men 31...Sxa1 fungerer heller ikke på
grunn av 32.Dxd7 Dxd7 (32...Dxe5
33.Df7+ Kh8 34.Df8+) 33.Sxd7 Sb3
34.Tf8+! 32.Dd5+ 1-0

Et strålende parti av Magnus. Også Simen virket faktisk lettet over utviklingen
av matchen. Simen er etter hvert blitt
meget mediabevisst og skjønte godt viktigheten av at Magnus også fikk vist seg
fram. Dermed stod to og to hurtigsjakkpartier på programmet.
Kvaliteten på hurtigsjakken virket
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utvilsomt en del lavere enn i de to ordinære partiene. Magnus sa seg imidlertid
fornøyd med at han tross alt klarte å
kjempe seg tilbake gang på gang fra dårlige stillinger. Simen forteller at spillerne
ble mer og mer mentalt slitne; hurtigsjakkdelen var mer idrett enn sjakk.
I første hurtigsjakkparti fikk Simen
opp en klar vinststilling med svart, men
forvillet seg på et vis inn i et tapt løpermot springersluttspill. Også i neste parti
ble Magnus utspilt i midtspillet, men til
tross for at Magnus klarte å kjempe seg
tilbake, var det denne gang Simens tur
til rutinert, i rasende tidsnød, å ro i land
et sluttspill med løper mot springer.
De tre neste partiene endte alle remis, to av dem etter meget hard kjemping. Spillerne var merkbart slitne, da
også det 8. matchpartiet så ut til å gå
mot poengdeling. Men i denne matchen
skulle det spilles til siste bonde, og en
fatal feilbedømming av et bondesluttspill
skulle til slutt felle Magnus.
Den fjerde dagen, etter ialt 17 timers
spill, klarte Simen Agdestein å nedkjempe
sin unge rival. «Simen utmattet Magnus», som Nettavisen uttrykte det.

Simen Agdestein liker utfordringer. Nå har han
vært med på å utvikle et
nytt sjakkspill Royalsjakk,
et sosialt lagspill for fire
spillere. Selv om brikkene
stort sett oppfører seg som
i vanlig sjakk, er spillet en
temmelig annerledes og
forfriskende opplevelse.
Spillet kan trygt tas
fram i de sene nattetimer
uten å ødelegge festen, som
på bildet der Simen spiller
på lag med Fredrik Dahl
mot GM Berge Østenstad
og WIM Ingrid Dahl. Ivrige tilskuere er GM
Jonathan Tisdall, Marianne Hagen (40-årsjubilanten!) og deres sønn
William (13).
Foto: AG
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Simen Agdestein med kongepokalen:

”Det er stor forskjell på å vinne og tape”
prøvde bare å holde det gående, vente på
at motstanderen gav meg en sjanse. Men
i det siste har det snudd; jeg har spilt på
Internet Chess Club med gode resultater
rundt 3200-3300. Og i Arco fikk jeg tilbake godfølelsen og selvtilliten. Uten Arco
hadde jeg neppe vunnet stikkampen.

Foto: TV2-nettavisen

Jo mer han tenker på det, jo sikrere er
han: «Ja, det var viktig å vinne». Dermed tok Simen Agdestein sin syvende
NM-tittel (tangering av Berge Østenstads
rekord) – 23 år etter at han som 15åring vant stikkampen mot Bjørn Tiller
om NM-tittelen i 1982.
–Hvor viktig var generalprøven i Arco
med 8 av 9?
Jeg har vært rusten og litt lei av sjakk.
Og i NM vant jeg uten å overbevise, bare
på rutinen. Jeg manglet kreativitet og

NM-kongens
eget spill

–Hvordan var det å spille isolert fra
publikum?
Etter hvert merket jeg ikke noe til det.
Det viktige her er ikke hvor mange som
ikke så oss, men alle som fulgte oss på
nettet.
–Da du ikke vant en kliss vunnet stilling i første hurtigsjakkparti, lurte man
nesten på om du psykologisk ikke ønsket å vinne...
Nei, riktignok betyr ikke et sjakkresultat
så mye i den store sammenhengen, men
for meg er det alltid stor forskjell på å
vinne og tape. Det første hurtigsjakkpartiet var mer et ekko av en gammel

svakhet jeg har slitt med tidligere – jeg
begynner å slappe av når jeg står til vinst.
Det samme skjedde også i det andre
hurtigsjakkpartiet da han var helt ferdig, men så tillot jeg ...f5! med farlig
motspill. I det partiet svingte det imidlertid tilbake i min favør.
Samtidig skjønte jeg hele tiden at
denne matchen handlet om Magnus, ikke
om meg. Sjakkarrieren har jeg forlengst
lagt på is, men kanskje nettopp derfor
var det hyggelig for meg å kunne gi ham
litt motstand. Magnus vil jo bare fosse
videre, men i enkeltpartier vil jeg forhåpentligvis alltid kunne skape problemer,
også for de aller beste.
–Hva har du selv betydd for Magnus’
utvikling?
Tja, det blir litt feil når jeg stadig framstilles som hans trener – vi har ikke
trent sammen på halvannet år. Men jeg
har i hvert fall bidratt til å gjøre ham
kjent utenfor sjakkmiljøet. Samtidig
hadde han veldig god nytte av NTG-miljøet i begynnelsen. Jeg engasjerte hans
første trener, Torbjørn Ringdal Hansen.
Og senere analyserte vi mye sammen med
blant annet Leif Erlend Johannessen,
som for øvrig ble stormester like etterpå.
Jeg håper å se Magnus igjen i en eller
annen rolle på NTG neste år.
–Hva med dine sjakkplaner framover?
Det skjer så mye for tiden. Jeg er mer
opptatt av ungdommen. Vi har et kjempemiljø på NTG nå. Det kryr av talenter i
norsk sjakk, noe jeg selv erfarte både på
Italiaturen og landslagssamlingen for
80 ungdommer på NTG to dager etter
stikkampen. Foreldre ringer meg og spør
om det er normalt at barnet sitter 2-3
timer hver dag og studerer sjakk ...
–Hva skjer egentlig med sjakklubben NTG?
Vi trakk oss fra seriesjakken fordi så mye
står og faller på meg. Jeg har rett og slett
ikke tid, og jeg synes ikke det er noe poeng å leie inn spillere utenfra. Men det er
ikke utenkelig at både Magnus og jeg
stiller i NM for klubblag, da sammen
med et rent elevlag. For øvrig synes jeg

det er naturlig at NTG-elevene går tilbake til moderklubben når de er ferdige
på skolen. Vi er ikke interesserte i å bygge
ned sjakkmiljøer i distriktene, vi skal jo
skape ressurspersoner for sjakken, sier
Simen som selv er blitt en av norsk sjakks
fremste ildsjeler. Og han er fremdeles
tidenes sterkeste norske sjakkspiller.

Forspillet
Begge spillerne var varme i trøya ved
stikkampens start, noe som nok var
spesielt viktig for Simen, som ofte føler seg litt «rusten» de første rundene.
Mens Magnus en uke tidligere gjorde
en god figur med en prestasjon på 2606
i den sterke Samba-cup i Danmark
(«Jeg er fornøyd med spillet, men
hadde ihvertfall et halvpoeng mer inne
etter spill og sjanser», forteller Magnus), kom Simen fra en meget vellykket NTG-tur til Nord-Italia. Simen
gikk helt til topps i Arco open med
imponerende 8 av 9 poeng; Simens
fjerde beste prestasjon i karrieren med
2716.
Simen forteller at da han oppdaget
at partiene ikke var tilgjengelige på
internett, la han inn en liten «finte» i
sjakkspalten i VG, der han publiserte
et av sine vinstpartier fra Arco som
svart i Najdorf. Najdorf og teoritunge
sicilianere er ikke hva man vanligvis
forbinder med Simen, så kanskje dette
kunne gi Magnus noe ekstra hodebry
under forberedelsene ... Uansett, nedenfor følger et mer klassisk Simenparti, der motstanderen inviterer til
komplikasjoner, og Simen regner ham
i senk:
GM Simen Agdestein (2582), NOR
GM Mikhail Ivanov (2457), RUS
Arco Open (6)
Slavisk
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 g6
5.Sf3 Lg7 6.Ld3 0-0 7.0-0 Lg4 8.h3
Lxf3 9.Dxf3 e6 10.Td1 Sbd7 11.b3
Te8 12.Lb2 Da5 13.De2 Tad8 14.a3

Heder til Magnus
Kongepokalen røk, men Magnus Carlsen kunne trøste seg med utmerkelsen
som «Nordens spiller 2003-04» etter å
ha fått stemmene til samtlige nordiske
land.

e5 15.b4 Dc7 16.dxe5 Sxe5
17.cxd5 cxd5 18.Tac1 Db8 19.Df1
d4 Svart har valget mellom å likvidere hvits løperpar eller kvitte seg
med isolanibonden. 20.exd4

XIIIIIIIIY
8-wq-trr+k+0
7zpp+-+pvlp0
6-+-+-snp+0
5+-+-sn-+-0
4-zP-zP-+-+0
3zP-sNL+-+P0
2-vL-+-zPP+0
1+-tRR+QmK-0
xabcdefghy
20...Seg4!? En drastisk avgjørelse.
Etter 20...Txd4 21.Lb5 beholder hvit
en liten fordel. 21.g3! Simen snubler ikke: 21.hxg4? taper etter
21...Sxg4 22.g3 Lxd4 23.Tc2 Sxf2
24.Txf2 Dxg3+ 25.Dg2 Lxf2+.
21...Sxf2 22.Dxf2! Dette dronningofferet er langt å foretrekke framfor
22.Kxf2 Sh5! 23.Se2 Txe2+!
24.Dxe2 Dxg3+ 25.Kf1 Lxd4
26.Lxd4 Txd4 og svart har et farlig
angrep for det ofrede tårnet. Nå,
derimot, over tar hvit føringen.
22...Sg4 23.hxg4 Lxd4 24.Se4
Lxf2+ 25.Kxf2 Td6 26.Sf6+ Kf8
27.Sxh7+! De lette hvite offiserene
er dronningen overlegen. 27...Ke7
28.Sg5 Her kunne Simen ha avgjort
direkte med 28.Lb5! Txd1 29.Txd1,
og svart er forsvarsløs mot Lf6+ eller Te1+ . 28...Ted8 29.Te1+ Kf8
30.Le5 b5 31.Te3 Db6 32.Lxd6+
Txd6 33.Tc5 Dd8 34.Lxb5 Td2+
35.Le2 Kg7 36.Sf3 Ta2 37.g5 Dd1
38.Tc8 Dd6 39.Tee8 Db6+ 40.Kf1
Ta1+ 41.Kg2 Svart blir matt. 1-0
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Magnus Carlsen i særklasse på Gausdal:

Magnus-show i 9 runder
av Øystein Hole

A rrangør Hans Olav Lahlum hadde
denne gangen skaffet seg en sponsor –
Bygger’n – til sin tradisjonelle Gausdalturnering, noe som resulterte i et flott
felt med blant annet 10 stormestre. Magnus Carlsen (14) startet turneringen
rangert som nummer to, men etter at de
nye ratingtallene ankom en dag forsinket, hadde han inntatt plassen som
ratingfavoritt. I den første runden var
det imidlertid lite som tydet på det. Kameraten Tarjei Svensen fra den framgangsrike Molde-klanen hadde ifølge
ryktene fått litt stormesterhjelp til
åpningsforberedelsene, og stilte opp en
solid Trompowsky. Reisen til Gausdal
hadde muligens blitt litt lang for Magnus, for etter 25 trekk oppstod følgende
stilling:
Tarjei Svensen (2112), Molde
GM Magnus Carlsen (2570), NTG
Gausdal Bygger’n Masters (1)

XIIIIIIIIY
8-+k+-+-tr0
7zp-+-trp+-0
6qzppvl-+p+0
5+-+-+l+p0
4-zP-zP-sN-zP0
3zPNzP-zP-zP-0
2-mK-+-wQ-+0
1+-+RtR-+-0
xabcdefghy
Magnus har ofret en bonde for å få
åpnet stillingen litt for løperne. Hans
neste trekk er imidlertid ikke spesielt
bra. 25...The8? 26.Sxh5 Dc4 26...Lg4
går ikke på grunn av 27.Sf6 Lxd1
28.Sxe8 Lxb3 29.Sxd6+. Svarts offiserer står perfekt plassert for den
sultne hvite springeren. 27.Sg7 Le6
28.Sxe6 Txe6 29.Df3 Hvit står til vinst,
og etter f.eks. 29.Sd2 bør han vinne
greit. 29...Dd5 30.Dxd5? Bedre er
30.Dxf7. 30...cxd5 31.g4 Te4 og merbøndene forsvant raskt. Noen
unøyaktigheter senere måtte Tarjei
innse at oddsbomben ikke gikk inn
denne gangen heller. 0-1
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I andre runde var det undertegnede som

Truer Dh5#. 25...Tc8 26.Sxe6 fxe6
27.Dh3+ Kg8 28.Dxe6+ Kf8 29.Lxb6
Sxb6 30.Sxa5 En siste finesse.
30...Tc7 31.Sxc6 Lc8 32.Db3 1-0

skulle i ilden, og med tanke på partiet
ovenfor hadde jeg et visst håp om poeng.
Dessverre beholdt Magnus et irriterende
trykk fra åpningen, og akkurat da jeg
trodde det verste var overstått, slo han til
med to løperoffer på rad. Få trekk senere
var det bare å gi opp. Partiavslutningen
tør være kjent fra de fleste av landets
sjakkspalter:

Den solide svenske stormesteren Stellan

GM Magnus Carlsen (2570), NTG
Øystein Hole (2336), Akademisk
Gausdal Bygger’n Masters (2)

GM Stellan Brynell (2496), Sverige
GM Magnus Carlsen (2570), NTG
Gausdal Bygger’n Masters (3)

XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-mk0
7+-+-vlpzpp0
6lwqn+p+-+0
5zp-+nzP-+-0
4Pzp-sN-+Q+0
3+N+-+-+-0
2-zP-vL-zPPzP0
1+L+-tR-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-+pmkp0
6-+L+p+p+0
5+Pvl-+-+-0
4-+-wq-+-+0
3+-+-+-zP-0
2P+-+QzPKzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

23.Lh6! Tg8 24.Lxh7! Kxh7 25.Le3

Stillingen ser tilsynelatende ganske

Brynell var motstander i tredje runde.
Magnus regnet det på forhånd som vanskelig å vinne her. Men det var selvfølgelig ingen grunn til å la være å prøve, og
han ofret gladelig en bonde i åpningen
for å spille mot hvits doble c-bønder.
Noen avbytter senere stod følgende stilling på brettet:

Gausdal Bygger’n Masters
Arnold J. Eikrem Memorial
1.-9. oktober 2005
1. GM Magnus Carlsen 2570 NOR
+31 +08 +07 +04 +02 =03 +06 +11 =05 8
2. GM Vladimir Dobrov
2515 RUS
+49 +34 +11 =16 -01 +22 +05 +10 =04 7
3. GM Kaido Kulaots
2558 EST
+17 +12 +09 =05 +16 =01 =10 =04 =06 6½
4. GM Vladimir Burmakin 2508 RUS
+43 +18 +21 -01 =05 +08 +25 =03 =02 6½
5. GM Ralf Åkesson
2486 SWE
+44 +33 +06 =03 =04 =07 -02 +14 =01 6
6. GM Dejan Antic
2519 SCG
+28 +25 -05 +18 +23 =09 -01 +22 =03 6
7. GM Stellan Brynell
2496 SWE
+38 +24 -01 +34 =09 =05 +17 =08 =10 6
8 Øystein Hole
2336 NOR
+45 -01 +33 +26 =11 -04 +15 =07 +19 6
9. GM Lars Karlsson, SWE 5½, 10. GM Arnaud Hauchard, FRA 5½, 11. Geir Sune Tallaksen,
NOR 5½, 12. Simon Silseth, SWE 5½, 13. Tobjørn R. Hansen, NOR 5½, 14. Rune Myhrvold,
NOR 5½, 15. Sjur Ferkingstad, NOR 5½, 16. Øyvind Bentsen, NOR 5, 17. Håkon Bentsen,
NOR 5, 18. Stein Arild Aarland, NOR 5, 19. IM Jean-Luc Seret, FRA 5, 20. Lars Breivik, NOR
5, 21. Felix Nordström, SWE 4½, 22. GM Heikki Westerinen, FIN 4½, 23. WIM Heather
Richards, ENG 4½, 24. Bertil Svendsen, NOR 4½, 25. Jon Ludvig Hammer, NOR 4½, 26.
Frode O. O. Urkedal, NOR 4½, 27. Sigmund Reppen, NOR 4½, 28. Odin Blikra Vea, NOR
4½, 29. Emil Agdestein, NOR 4½, 30. Thomas Thomassen, NOR 4½, 31. Tarjei Svensen,
NOR 4, 32. Joachim Thomassen, NOR 4, 33. Jessie Gilbert, ENG 4, 34. Øystein Bøyum
Fossum, NOR 4, 35. Espen Haugstad, NOR 4, 36. Johannes Kvisla, NOR 4, 37. Kristian
Aandal, NOR 4, 38. Kevin White, ENG 3½, 39. Nicolai Getz, NOR 3½, 40. Håkon Astrup,
NOR 3½, 41. Terje Lie, NOR 3½, 42. Jarle Nilsen, NOR 3½, 43. Jan Arne Bjørgvik, NOR 3½,
44. Joar Gullestad Pettersen, NOR 3½, 45. Håkon Strand, NOR 3, 46. Ellen Øen Carlsen,
NOR 3, 47. Henrik Sjøl, NOR 3, 48. Per Johansson, SWE 3, 49. Christian Harstad, NOR 3,
50. Askild Bryn, NOR 3, 51. Anders Hobber, NOR 2, 52. Maria Pitz Jacobsen, NOR 1

lik ut. Det er imidlertid to store forskjeller. Svart har en mobil majoritet
på kongefløyen, mens hvits majoritet
på dronningfløyen er helt fastlåst.
Dessuten er hvits konge mest utsatt,
og hvits dronning er bundet til forsvaret av f2. Ulikefargede løpere gjør det
vanskeligere å forsvare seg mot angrepet. Noe senere har vi følgende:

XIIIIIIIIY
8-+-+L+-+0
7zp-+-+-+-0
6-+-+-+-+0
5+P+-mkp+-0
4-+-vlp+p+0
3+-+-+-zPp0
2-wq-+-zP-zP0
1+-+-wQ-mK-0
xabcdefghy
Hvilken forandring fra forrige diagram!
Svart har marsjert oppover, mens hvit
ikke har funnet på noe bedre enn å
forholde seg passiv. Brynell burde kanskje ha forsøkt å bytte bort bøndene
på dronningfløyen tidligere. Nå er det
raskt slutt. 46...e3 47.Kf1 Ikke 47.fxe3
Dg2#. 47...Kf6! 48.De2 Dc1+ 49.De1
Dxe1+ 49...e2+! 50.Kxe2 Dc4+
51.Kd1 Db3+ 52.Ke2 Df3+ 53.Kf1 Lc3
vinner raskere. 50.Kxe1 exf2+ 51.Kf1
f4 52.gxf4 Kf5 53.Lf7 Kxf4 svart kan
bytte g- mot h-bonden og deretter gå
og ta b-bonden med kongen. 0-1

D ermed skulle all tvil om hvorvidt
Mangus hadde funnet tilbake til sjakkformen, være feid til side. Den russiske
stormester Vladimir Burmakin forsøkte
i fjerde runde å holde stillingen så enkel
som mulig, og lyktes med det. Der mange

andre stormestre ville ha tatt remis, fortsatte imidlertid Magnus å spille på vinst
langt inn i sluttspillet. Det ble han belønnet for da Burmakin lot være å bytte
av hvits a-bonde før den kom fram til
a5. Magnus kunne da manøvrere løperen rundt til c8, og forsyne seg med bonden på a6 med lett vinst.
Femte rundes utfordring var den
unge russiske stormesteren Vladimir
Dobrov. Han var tydeligvis ute etter kamp
og spilte g4 allerede i fjerde trekk.
GM Vladimir Dobrov (2515), Russland
GM Magnus Carlsen (2570), NTG
Gausdal Bygger’n Masters (5)

XIIIIIIIIY
8r+-+-tr-mk0
7zp-zP-vL-zpp0
6-zp-zP-+-+0
5+-snqzp-+-0
4-+-+-+-+0
3+-zPl+-wQ-0
2-+-sNL+-zP0
1tR-+-mK-+-0
xabcdefghy
Etter et kaotisk partiforløp har denne
stillingen oppstått. Hvit gjør nå en avgjørende feil. 31.Lf3? Remis er et naturlig resultat etter 31.Lxf8 Txf8
32.Dh3 Dh1+ 33.Sf1 (33.Lf1 Lxf1
34.Sxf1 De4+ 35.De3 Dd5 36.c8D
Txc8 37.Td1 Df7 vinner for svart.)
33...De4 34.Se3 Dh1+ 35.Sf1=.
31...e4 32.Lxf8 Txf8 33.Dg4? Ikke det
beste, men 33.Lg2 Dh5 34.Df2 Te8
35.De3 Dxh2 36.Lh3 Tf8 37.Sf1 Lxf1
38.Lxf1 Dh4+ 39.Ke2 Sb7 40.Txa7
Sxd6 ser også ut til å vinne for svart.

Alle kom naturlig nok i skyggen av Magnus under
denne Gausdal-turneringen. Artikkelforfatteren Øystein Hole (34) fortjener imidlertid å fremheves da
han selv tok sitt tredje og avgjørende IM-napp! Nå
gjenstår det kun å lirke ratingen over 2400.
Hole har hatt meget fin flyt over spillet sitt det
siste året. På Gausdal hadde han også Caïssa på
sin side da en fransk IM i siste runde gjorde flere
fantasifulle forsøk på å tape et remisaktig dronningsluttspill. Vår mann
takket og bukket. Vi gratulerer!

Hvit har store problemer med kongen,
så med en gang fribøndene forsvinner,
bør det være slutt. 33...exf3 34.Kf2
Lf5 35.Dd4 Sd3+ 36.Kg3 De6 37.Kxf3
Le4+ 38.Ke3 Lg6+ 39.Se4 Sc5
40.c8D Txc8 41.Txa7 Dxe4+ 0-1

I sjette runde var det endelig klart for
oppgjøret mellom de to topprangerte spillerne. Kaido Kulaots har gjort det svært
skarpt på Gausdal tidligere, og hadde
4,5 poeng på de fem første rundene. De
fleste antok at kampen om førsteplassen
ville bli avgjort i dette partiet. Magnus
stilte denne dagen for første gang med
hele familien som heiagjeng, og det var
kanskje det som inspirerte ham til å gi
generøst av sine materielle goder.
GM Magnus Carlsen (2570), NTG
GM Kaido Kulaots (2558), Estland
Gausdal Bygger’n Masters (6)
Siciliansk
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
a6 5.Sc3 b5 6.Ld3 Db6 7.Sf3 Sc6
8.0-0 Db8 9.Te1 Sge7 10.e5 Lb7
11.Le4 Dc7 12.Lf4

XIIIIIIIIY
8r+-+kvl-tr0
7+lwqpsnpzpp0
6p+n+p+-+0
5+p+-zP-+-0
4-+-+LvL-+0
3+-sN-+N+-0
2PzPP+-zPPzP0
1tR-+QtR-mK-0
xabcdefghy
Denne stillingen har ikke forekommet
så mange ganger tidligere. Jeg fant tre
partier der man har spilt 12.a3 eller
12.h4 med godt resultat. Løpertrekket til f4 ser litt rart ut, siden svart
nå får spilt f5. 12...f5 13.exf6 Dxf4
14.fxe7 Lxe7 Svart har løperparet,
men en litt luftig kongestilling. 15.Dd3
Hindrer kort rokade. 15...0-0-0 16.a4
Dette er et forpliktende trekk. Magnus har trolig allerede planlagt å ofre
springeren. 16...d5 16...b4 17.Se2
Dd6 er kanskje bedre. En mulig fortsettelse er 18.Lxh7 Se5 19.Sxe5
Dxe5 20.Sg3 Dxb2 med en komplisert
stilling. 17.Lxh7 Magnus åpner uredd
h-linja for det svarte tårnet. En annen
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lovende mulighet er 17.Lxd5! exd5
18.axb5 axb5 19.Sxd5 Df7 (19...Dd6
20.Sxe7+ Dxe7 21.Txe7 Txd3
22.Txb7 Txf3 23.Tb6 Tf6 24.Ta8+ Kc7
25.Txc6+ Txc6 26.Txh8 Txc2 27.g4
h6 28.Th7 med vinst) 20.Sxe7+ Sxe7
21.Dxb5. Jeg synes hvit står best på
grunn av svarts åpne kongestilling.
17...b4

XIIIIIIIIY
8-+ktr-+-tr0
7+l+-vl-zpL0
6p+n+p+-+0
5+-+p+-+-0
4Pzp-+-wq-+0
3+-sNQ+N+-0
2-zPP+-zPPzP0
1tR-+-tR-mK-0
xabcdefghy
18.Txe6!? 18.Se2?! Dh6 19.Lg6 Se5
20.Sxe5 Dxh2+ 21.Kf1 Dxe5 er nok
litt bedre for svart.; 18.Sd1 er også
mulig. 18...bxc3 19.bxc3 Lf6 20.Tb1
Kc7 Eller 20...Dxa4!? 21.Lf5!? Magnus gjør klar til nok et offer... 21...Lc8
22.Txc6+ Kxc6 23.Lxc8 Txc8
24.Dxa6+ Kd7 25.Db7+ Tc7
26.Dxd5+ Hvit har hele fem bønder for
tårnet. Men bøndene er ikke spesielt
farlige ennå, så dersom svart klarer å
gjemme kongen, vil hvit få store problemer. 26...Dd6 27.Df5+ Ke7 28.g3
Et rolig trekk som frigjør springeren fra
dekningen av h2 og tårnet fra dekningen av førsteraden. Kan svart utnytte
pusterommet? 28...Te8 29.Dh5 Kd7
30.Df5+ Te6 31.a5!? 31.Tb5 Ke7
32.Td5 Dc6 ser bra ut for svar t.
31...Tc5 Bedre er nok 31...Txc3

32.Tb6 Tc6 33.Db5 Kd8 34.Tb8+ Tc8
35.Tb7 Txc2 36.Tb8+ Tc8 37.Tb7 Te7
38.Tb6 Dd1+ 39.Kg2 Te2 40.g4 Dc2
41.Dd5+ Ke7 42.Tb7+ Tc7 43.Txc7+
Dxc7 44.g5 Lc3 og svart bør vinne.
32.Dg4 Txa5?! Igjen er 32...Txc3 bedre. 33.Sd4 Nå forsvinner en viktig
forsvarer av den svar te kongen.
33...Lxd4 34.cxd4 Kc7 Etter 34...g6
35.c4 blir hvits svake bønder plutselig farlige, f.eks. 35...Kd8 36.Dh4+ g5
37.Dh8+ Te8 38.Dg7 De7 39.Dg6
De6 40.Tb8+ Kd7 41.Dg7+ Te7
42.Tb7+ Kd8 43.Df8+ Te8 44.Tb8+
og hvit har evig sjakk. 35.Dxg7+ Der
røyk svar ts siste bonde, og sluttspillene er nå langt mer akseptable
for hvit. De tre kongefløybøndene er
vanskelige å stoppe. Dessuten mangler den svarte kongen trygge gjemmesteder. 35...De7 36.Dg4 Te1+
37.Txe1 Dxe1+ 38.Kg2 Ta1 39.Df4+
Kc6 40.Df6+ Kd5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-wQ-+0
5+-+k+-+-0
4-+-zP-+-+0
3+-+-+-zP-0
2-+P+-zPKzP0
1tr-+-wq-+-0
xabcdefghy
41.c4+ Hvit ofrer sentrumsbøndene
for å sikre evigsjakken. 41...Kxc4
42.Dc6+ Kd3 43.Db5+ Kc2 44.Dc4+
Dc3 45.De2+ Dd2 46.Dc4+ Kb2
47.Db5+ Kc3 48.Dc6+ Kd3 49.Db5+
Kc2 50.Dc4+ Kb2 ½-½

Tidenes beste norske ratingprestasjoner
Magnus Carlsen
Simen Agdestein
Simen Agdestein
Simen Agdestein
Einar Gausel
Simen Agdestein
Magnus Carlsen

2797
2789
2789
2780
2726
2716
2702

8 av 9
Gausdal
2005
7½ av 9 Cappelle la Grande 1999
8½ av 9 NM, Asker
1988
8 av 9
Llyods bank, London 1986
7½ av 9 Cappelle la Grande 2001
8 av 9
Arco, Italia
2005
10½ av 13 Wijk aan Zee
2004

Denne lista er baser t på redaktørens og Hans Olav Lahlums kollektive
hukommelse med de muligheter for utelatelser dette medfører.
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Tredjerangerte Dejan Antic var neste offer. Han prøvde en variant i dronningindisk som har gitt gode resultater for
hvit, selv om stillingen nok er ganske
lik. Magnus spilte igjen aktivt; plasserte
bønder på c5 og d5 og kjørte på med hbonden. Hvit fant ikke noen god plan, og
feilplasserte løperen på a5. Magnus fikk
deretter sjansen til å kombinere spill i
sentrum med kongeangrep:
GM Dejan Antic (2519), Serbia
GM Magnus Carlsen (2570), NTG
Gausdal Bygger’n Masters (7)

XIIIIIIIIY
8-+r+-+k+0
7zp-+-+p+-0
6-+-vl-+p+0
5vL-+-+-+-0
4-zPqzpQ+Pzp0
3+-+-+P+K0
2P+-+R+-zP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
35...d3! 36.Dxc4 Txc4 37.Te8+ Eller
37.Td2 Tc2 38.b5 Lf4 39.Txd3 Txh2#.
37...Kh7 38.Td8 Td4 39.b5 d2
40.Lxd2 Txd2 41.g5 Txh2+ 42.Kg4
Lc5 0-1

Geir Sune Tallaksen hadde som vanlig
spilt en solid turnering. Han trengte nå
”bare” ett poeng på de to siste rundene.
Dessverre skulle han møte Magnus med
svart i den første av dem. Geir Sune gjorde
ikke noen opplagte feil, men ble allikevel
presset langsomt tilbake. Et innrykk med
tårnet til sjuenderaden fulgt av et
springeroffer på h5 og et kvalitetsoffer på
g7 avgjorde partiet rett før 40 trekk. Geir
Sune hadde ikke glien i siste runde heller, da han måtte nøye seg med remis.
Da Magnus ankom spillelokalet noen
minutter for sent til siste runde, var det
allerede klart at han ville vinne turneringen. Dobrov og Burmakin hadde nemlig tatt en rask remis på 2.bord. Noen
motivasjonsproblemer var det allikevel
ikke å spore, siden Magnus for flere runder siden hadde regnet ut at 8,5 poeng

ville føre ham over 2600 i ELO. Men
motstanderen Ralf Åkesson hadde også
aggressive hensikter. Svensken spiller alltid bra på Gausdal, og han ofret en kvalitet for å spille med to løpere og bonde
mot tårn og springer. En fiks løpermanøver via a6 og b7 til d5 sikret fordelen. Det så lenge skummelt ut for Magnus, og Åkesson trodde etter partiet at
han hadde stått til vinst. En hardt kjem-

pende Magnus fikk ofret dronning mot
tårn og løper i tidsnøden, og etter at Åkesson såvidt rakk å gjøre sine 40 trekk i
tide, ble det remis ved trekkgjentakelse.
Åtte poeng av ni holdt til førsteplass et
helt poeng foran Dobrov, som var nærmeste konkurrent. Ratingprestasjonen
var svimlende 2797. For en turneringsarrangør må det være en drøm å ha med

Magnus. Han spiller for å vinne i hvert
parti, ofte med svært åpne og spennende
oppgjør som resultat. De korte remisene
som det klages så mye på for tiden, finner man ikke mange av i hans partier.
Med resultatet i Samba Cup i Danmark
har han også passert 2600 i ELO. La oss
håpe framgangen fortsetter i VM.


MINE BESTE TREKK...
Stormester Rune Djurhuus ((35
35
35)) har
satt sitt preg på norsk sjakk i over 20 år.
Hans fremste egenskaper har alltid vært
en enorm vinnervilje – alltid villig til å
gå i angrep – kombinert med en utsøkt
sluttspillteknikk. Rune er ikke den som
begraver stridsøksen hvis angrepet ikke
slår igjennom. Hans motstandere må
belage seg på å bli torturert til siste bonde.
I diagramstillingene nedenfor har
Rune valgt ut noen milepæler i

sjakkarrieren, til dels mot svært kjente
spillere. Diagrammene går fram til 1996,
det året han ble stormester. Siden har
den profesjonelle sjakksatsningen måttet vike plassen for familie og jobb i databransjen. Men Rune fortsetter å være
glødende opptatt av sjakk. Hans engasjement vises tydelig ikke minst gjennom
en aktuell og velskrevet daglig sjakkspalte
i Aftenposten/Adresseavisa. I tillegg har
han i en årrekke vært sekretær i elo-

komiteen og var blant de aller første her
til lands med en skikkelig sjakkside på
internett.
Etter at han forlot moderklubben
Elverum, har Rune vært en trofast førstebordsspiller for Akademisk, som regel
med svært god score. De siste årene har
han også hatt suksess som lagspiller for
Skara i Sverige.
Løsninger på neste side.

Nr. 1: Svart trekker

Nr. 2: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-mk-+0
7+-+lzppvl-0
6-+-zp-+p+0
5zpp+Psn-+-0
4-+-wq-+PwQ0
3+-+-+P+-0
2PzP-+-+-+0
1+KtR-tR-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-wq-+r+0
7zpltR-+-+-0
6-+-+p+pmk0
5sn-+-wQ-+-0
4-+-zP-zP-zp0
3+-+L+-+P0
2P+-+-+P+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-sN-+-+0
7+-tr-sn-mkp0
6Rzp-+L+p+0
5vlP+-+p+-0
4-+P+-zP-+0
3+-+-+-zP-0
2-+-+-zPK+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Nr. 4: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7+l+n+pzpp0
6p+-+-+-+0
5wq-vl-zpP+-0
4Pzpp+P+nvL0
3+-sN-+N+-0
2-zPP+-+PzP0
1tR-+QtRL+K0
xabcdefghy

Nr. 5: Svart trekker

XIIIIIIIIY
8-+r+-trk+0
7zpp+l+-zpp0
6-+-+p+-+0
5+-+psN-vl-0
4-+-+-+-+0
3zPQ+K+-sN-0
2-zP-+LwqPzP0
1tR-vL-+-+R0
xabcdefghy

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-tr0
7+q+ksn-+-0
6-zpp+pwQ-zp0
5zp-+pzP-+P0
4Pvl-zP-+PsN0
3+P+PvL-+-0
2-+R+KzP-+0
1+-+-+-+R0
xabcdefghy
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bare ta imot de to første) for å holde
hvits konge fanget i sentrum. Simen
Agdestein var på besøk på Gausdal
Høyfjellshotell den dagen da dette partiet ble spilt, og jeg husker at han stod
lenge og studerte diagramstillingen.
19...Tf4!! Truer matt på d4. 20.Sf3
20.Lxf4 Dxf4 (truer matt på d2 og e3)
21.Sf1 De4#; 20.Le3 Tf3!! Sjakk blir
ikke vakrere enn dette. 20...Le8! Et
stille bakovertrekk med den eneste
offiseren som ikke deltar i angrepet,
avgjør partiet. Trusselen Lg6+ er dødelig. 0-1

MINE BESTE TREKK...

Løsninger fra forrige side.
GM Rune Djurhuus kommenterer selv
disse 6 gyldne øyeblikk fra sjakkarrieren:
1) A. Loftsson, Island - RD
Nordisk i skolesjakk, Otta, 1986
Jeg hadde vunnet 15-16 årsklassen i
Nordisk i skolesjakk i Strömstad året
før som 15-åring. Jeg klarte ikke å
gjenta bedriften på Otta, men denne
seieren som svart i dragevarianten i
siciliansk i 2. runde, var jeg fornøyd
med. En dragespiller føler seg ikke tilfredsstilt med mindre han har fått ofret
en kvalitet på c3. Her har jeg faktisk
fått inn Txc3 to ganger! Jeg står selvsagt til vinst med tre offiserer og en
bonde mot to hvite tårn, men jeg ønsket å avslutte med stil. 27...a4! Spinner et mattnett rundt den hvite kongen ved å ta kontrollen over b3-feltet.
28.Tcd1 Lf5+! 29.Ka1 Dxb2+!
30.Kxb2 Sc4+ Det er matt på b2 med
løperen i neste trekk. 0-1
2) RD - IM K. Berg (2370), Danmark
Copenhagen Open, 1988
Her tok jeg mitt første IM-napp. I dette
partiet ofret jeg springeren min fire
trekk tidligere for å få opp denne stillingen. 31.Dh5+!! Det blir matt på h7
uansett om svart slår dronningen med
kongen eller bonden. 1-0
3) RD - IM M. Adams (2460), England
Jr.-EM, Arnhem, 1988
Og i jr-EM fullførte jeg IM-tittelen. Jeg
startet som en rakett med 4 strake
vinster, inkludert en minnerik seier
med bonde under i et Stonewall-sluttspill mot Aleksej Dreev i 4. runde, og
denne mot Adams i 2. runde: 41.Txa5!
Den klart enkleste måten å realisere
merbonden på. 41...bxa5 42.b6 Bbonden er vanskelig å stoppe. 42...Tc6
42...Tc5 43.b7. 43.Sxc6 Sxc6 44.Ld5
Sb4 45.b7 1-0 I 6. runde fikk jeg juling
av Boris Gelfand, men deretter vant
jeg overbevisende mot blant annet
Loek van Wely, og med 8 av 11 hadde
jeg bronsemedaljen i lomma. Kondisjonen holdt dessverre ikke helt inn, og
to avsluttende tap gjorde at jeg måtte
nøye meg med en 6. plass.
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Foto: Leif Magne Svendsen

4) RD - V. Kramnik (2450), Russland
Jr.-EM, Arnhem, 1990
Jeg er godt fornøyd med vinstpartiet
mitt mot en russisk 15-åring i nest
siste runde av min siste juniorturnernig, da begge måtte vinne for å
kunne holde drømmen om EM-tittelen
i live. Kramnik var tydelig nervøs og
brukte fryktelig mye tid tidlig i midtspillet. I diagramstillingen har han bare
19 minutter igjen til trekk 40. 16.Lxc4!
Dette offeret er helt ødeleggende for
svar ts sjanser. 16...Sdf6 Etter
16...bxc3 17.Lxf7+ Kxf7 18.Dxd7+
Kg8 vinner både 19.Sg5 og 19.Dxb7.
17.Sd5 0-0-0 18.De2 h5 19.h3 Sxd5
20.Lxd5 f6 21.Sd2 Lxd5 22.exd5 Sh6
23.Sb3 Db6 24.Dc4 Sxf5 25.Lf2 1-0
Seieren i junior-EM 1991 – ja, mesterskapet var faktisk for 1991 (siste
runde ble spilt 2. januar 1991), selv
om jeg ikke holdt junioraldersgrensen
det året – er min største triumf på sjakkbrettet. Hannes Stefansson startet
med 6 av 6, mens jeg bare hadde 2
poeng etter 5 runder. Men deretter
snudde det helt. Hannes begynte å
spille remiser, mens jeg vant det ene
partiet etter det andre. Da jeg møtte
islendingen i siste runde, lå jeg bare et
halvt poeng bak. Følelsene som skyllet gjennom meg da han ga opp partiet
i det 40. trekket (for deretter å forflytte seg raskt inn i baren), er ubeskrivelige.
5) GM E. Kengis (2575), Latvia - RD
Gausdal International, 1991
Jeg har ofret tre offiserer (Kengis kunne

Gausdal-turneringene sommeren
1991 var et høydepunkt i Arnold
Eikrems lange karriere som
turneringsarrangør. Grensene mot øst
var nettopp åpnet, og turneringene
flommet over av sterke GMer. I Gausdal International – der jeg måtte vinne
i siste runde for å ta GM-napp, men
dessverre tapte – avsluttet jeg med å
møte 7 spillere på rad fra det tidligere
Sovjetunionen: Semen Dvojris (tap), Viktor Bologan (seier), Edvins Kengis
(seier), Aleksandr Sjabalov (tap), Valerij
Tsjekhov (seier), Grigorij Serper (tap)
og Sergej Arkhipov (tap) er navn som
lar seg høre. Seieren som svart i 20
trekk mot bunnsolide Kengis er det
beste sjakkpartiet jeg har spilt.
6) RD - GM G. Kajdanov (2580), USA
Jerevan-OL (4), 1996
En mer fredelig sjel ville kanskje tatt
trekkgjentagelsen etter 29.Dg7 Tfg8
30.Df6, men remis er det verste jeg
vet, så jeg ofrer gladelig dronningen
min for å kunne forlenge par tiet.
29.Sg6! Txf6 30.exf6 Sxg6 31.hxg6
Hvit har tårn og to mektige fribønder
for dronningen. Sannsynligvis står jeg
nesten til vinst allerede. 31...Lf8 32.g7
Lxg7 33.fxg7 Tg8 34.Lxh6 Db8
35.Thc1 c5 36.dxc5 De5+ 37.Kf1 Dd4
38.cxb6 Dxg4 39.Tc7+ Kd6 40.Le3
d4 41.b7 dxe3 42.Tc8 e2+ 43.Ke1
Db4+ 44.Kxe2 Dxb7 45.Txg8 1-0
Jeg har mange gode minner fra de 5
sjakkolympiadene jeg deltok i fra 1988
til 1996. Et halvt poeng av 6 i Novi Sad
i 1990, en drøy måned før jeg ble junioreuropamester, glemmer jeg riktignok
gjerne, men 9½ av 14 i Manilla i 1992
(mitt første GM-napp) og 9½ av 13 i
Jerevan i 1996 er jeg godt fornøyd med.

Noen ganger føler jeg dagene forsvinner umerkelig. Dette var tilfellet i perioden 27.
september – 16.
oktober da 8 spillere skulle gjøre opp om VM-tittelen i en
14 runders turnering, og det var overføring live på internett! Kveld og natt satt
jeg klistret foran PC-skjermen. Det å følge
partier live på nettet er en glede jeg deler
med tusenvis av sjakkelskere.
Jeg husker da jeg som liten gutt leste
VM-sjakk i 100 år av Heiestad og Brekke.
Der ble 13 verdensmestere presentert på
løpende bånd, og jeg kunne lese om de
spennende livshistoriene deres, VM-matchene og arvtakerne. I dag, derimot, skal
man faktisk ha ganske god innsikt for å
uttale seg om hvem som er den rettmessige verdensmesteren. Turneringen i San
Luis var et forsøk på å rydde opp i kaoset;
en verdensmester skulle kåres. Etter at
Kasparov la opp tidligere i år og Kramnik
fortsetter å kjøre sitt eget løp, var følgende 8 kombattanter klare til dyst:
Anand: Den lynkjappe inderen er blitt
ansett som den naturlige arvtakeren til
Kasparov. Med en rating på svimlende
2788 gav Chessbase Anand 31% sjanse til
å vinne tittelen.
Topalov: Den norske mesterspilleren
Andreas Moen hadde på ungdomsskolen
en bulgarer som skolekamerat. Han sa
Artikkelforfatteren Torbjørn Ringdal Hansen (26) er nyutdannet
barnevernspedagog, og «sjakkproff» denne høsten inntil livets
realiteter innhenter ham. Torbjørn
benytter dagene flittig til å studere
sjakk, trene lovende sjakkungdom
i sin nye klubb SK 1911 og spille
NVGP-turneringer og annet som
måtte by seg. Potensialet som
sjakkspiller fikk han bevist da han
overrasket alle med stormesternapp
i Rilton cup 2003/04.

Mesterhjernene

i San Luis
av Torbjørn Ringdal Hansen
Foto: chesspro.ru

at han en gang var nabo til en ganske
god sjakkspiller. Denne ganske gode
sjakkspilleren var ingen ringere enn
Veselin Topalov, som nå har en rating på
2788. I år har han vist enorme muskler
i toppturneringer, og beseiret Kasparov i
sistnevntes avskjedsparti. Chessbase gav
ham 17% sjanse til å vinne.
Leko: Ungareren med 2763 i rating
kan på sitt beste kjempe om seieren i en
slik turnering. Formen har imidlertid
sviktet i det siste, så Chessbase gav ham
11% sjanse.
Svidler: Kasparov tok kraftig i da han
påstod at det bare var 5% sjanse for at
noen andre enn Anand, Topalov eller Leko
skulle vinne. Til tross for at Svidler er
mer anonym enn de ovennevnte, er han
absolutt ingen smågutt. Chessbase gav
den undervurderte russeren 12% sjanse
til å vinne.
Polgar: Judit Polgar, den eneste kvinnen i feltet, har bevist at hun er en av de
beste sjakkspillerne i verden. Til tross for
en kompromissløs og kreativ spillestil,
er nok Anand, Topalov, Leko og Svidler
hakket kvassere. Med en rating på 2735
ble hun gitt 11% sjanse.
Morozevitsj: Publikumsyndlingen i
feltet og min favorittspiller. Jeg klarer
ikke rive meg vekk fra PC’en når han

sitter og pumper ut merkelige trekk. En
blanding av ekstreme regneferdigheter og
fryktløshet, mikset med hans forkjærlighet for suspekte åpninger og stillingstyper, får det til å se ut som han spiller et
annet spill enn de andre. Med en rating
på 2707 var han likevel bare gitt 8%
sjanse.
Adams: Engelskmannen med 2723 i
rating var bare gitt 7% sjanse til å vinne
turneringen. Han har vært i verdenstoppen i en årrekke, men i dette selskapet
er det store spørsmålet om han har den
nødvendige slagkraften som skal til.
Kasymdzjanov: Med 2670 var han
bare gitt lusne 3% sjanse til å vinne. Han
har imidlertid bevist før at han slår hardt
fra seg. Usbekeren har en verdensmestertittel på CV’en, noe som ikke er vanlig
for smågutter. Er han undervurdert?

Til bords!
Allerede første runde bar bud om hvor
mesterskapet skulle ende. Topalov viste
en enorm selvsikkerhet. Han galopperte
i gang med en tvilsom variant i siciliansk Najdorf, ble liggende milevis etter i
utvikling, og måtte tilsynelatende stå imot
et brutalt angrep. Vi går inn i stillingen
etter Topalovs 16. trekk.

15

Leko – Topalov, runde 1

XIIIIIIIIY
8r+-+kvl-tr0
7+l+-+pzpp0
6p+-wqp+-+0
5+-+n+-vL-0
4Nzp-sN-+-+0
3+-+-+P+-0
2PzPP+Q+PzP0
1+-mKRtR-+-0
xabcdefghy
Topalov har akkurat spilt 16…Dc7-d6
for å klamre seg fast til e6-bonden. I
denne stillingen ser vi kanskje noe av
svakheten til Leko, for her så han ikke
ut til å være på hugget da sjansen bød
seg. I stedet for 17.f4! med et sterkt
angrep, valgte han det ”pinglete” og
fornuftige 17.Kb1?! Etter 17.f4! må
svart trå svært forsiktig. For eksempel 17…Sxf4 18.Dg4 vinner for hvit,
siden han snart klemmer til med et
offer på e6. Om svart isteden velger å
forsvare seg med 17…h6, ser
18.Sxe6! ut til å vinne. To mulige varianter er 18…fxe6 19.Dh5+ Kd7 20.
Df7+ Kc8 21.Txe6 eller 18…Dxe6
19.Dh5 Se3 20.f5. 17…h6 18.Lh4
Sf4 19.Df2 Dc7 Etter at Topalov måtte
returnere dronningen til c7, har Leko
fått nok en mulighet til å få ballen i
mål.

XIIIIIIIIY
8r+-+kvl-tr0
7+lwq-+pzp-0
6p+-+p+-zp0
5+-+-+-+-0
4Nzp-sN-sn-vL0
3+-+-+P+-0
2PzPP+-wQPzP0
1+K+RtR-+-0
xabcdefghy
20.Sb6!! ser nå livsfarlig ut for svart.
Poenget illustreres gjennom den nydelige varianten 20…Dxb6 21.Sxe6 Dxe6
22.Da7!! Om dronningen slås, følger
Td8 matt, og hvit truer 23.Txe6,
23.Dxa8+ og 23.Dxb7 som alle vinner. Etter 20.Sb6 må nok svart prøve
20…Tb8, men dette ser svært tvilsomt ut. Isteden spilte hvit 20.Sf5?
og etter 20...g5 21.Lg3 Tc8 22.Dd4
Tg8 23.c3 Td8 24.Dxd8+ Dxd8
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FIDE-president Kirsan Iljumzjinov gjør førstetrekket i møtet mellom to av
verdenselitens store profiler, Viswanathan Anand og Judit Polgar.
Foto: chesspro.ru

25.Txd8+ Kxd8 vant svart forholdsvis lett på grunn av løperparret. Det er
lett å se disse variantene med computeren i bakgrunnen, men det var litt
skuffende hvor lite Leko fikk presset
ut av den glimrende stillingen. Topalov
viste at han hadde nerver av stål, men
om de to hadde byttet farger midtveis
i partiet, er jeg overbevist om at Topalov
hadde vunnet for hvit. (0-1, 40)

Dampveivalsen ruller
Etter denne nervepirrende starten fikk
Topalov virkelig opp dampen. Han startet en seiersrekke som sjelden ses på dette
nivået. Etter de første 7 rundene stod han

bokført med 6,5 poeng. Han smadret alle
motstanderne én etter én, bortsett fra da
han i det gavmilde hjørnet gav Anand en
remis. Midt i denne seiersrekken befant
jeg meg på Gausdal, og rundt PC’en i
spillelokalet stod det en gjeng med
Topalov-fans. Jeg var en av disse, og måtte
med en noe blandet følelse innse at
Topalov hadde en ratingprestasjon på
mer enn 1000 poeng mer enn meg. GM
Kaido Kulaots var en av de ivrige VMtilskuerne på Gausdal. Da han så følgende trekk, holdt han på å dette av stolen. Dette var for utrolig til å være sant.

FIDE-VM
San Luis, Argentina, 28. september-16. oktober 2005
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Topalov, Veselin
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Svidler – Topalov, runde 5

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7+p+-+pvl-0
6p+nzpp+-zp0
5wq-+-snPzp-0
4-+-+-+-+0
3+-zP-sN-vLP0
2PzP-+-zPP+0
1tR-+QmKL+R0
xabcdefghy
Om du ser trekket spilt i denne stillingen, spår jeg deg en lysende sjakkfremtid. Trekket vitner ikke bare om
en enorm kreativitet, men også om
stor selvtillit. Så langt ser det hele
noenlunde normalt ut før Topalov klemmer til med det absurde 15…Sf3+!!
Hvit har ikke noe valg. 16.Dxf3 Lxc3+!
17.Kd1 Da4+! 18.Sc2 På 18.Kc1 spiller svart 18...Lxb2+ med livsfarlig angrep. I de neste trekkene er Svidler
fremdeles med på notene 18…Lxb2
19.fxe6 fxe6 20.Db3 Dxb3 21.axb3
Lxa1 22.Sxa1

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7+p+-+-+-0
6p+nzpp+-zp0
5+-+-+-zp-0
4-+-+-+-+0
3+P+-+-vLP0
2-+-+-zPP+0
1sN-+K+L+R0
xabcdefghy
En merkverdig stilling har oppstått hvor
Topalov ser ut til å ha fordel. Og selvsagt vant han. (0-1, 44)

Etter slike oppvisninger er det ikke rart
Topalov blir populær. Selv om han avsluttet med en lang rekke remiser, var
det aldri tvil om hvor seieren skulle havne.
De andre spillerne kom naturlig nok litt
i skyggen, men også de serverte en rekke
praktpartier.
Halvannet poeng bak Topalov endte
Svidler og Anand. Russeren gjorde en
sterk turnering, mens Anand kunne man
kanskje vente litt mer av. Selv om han
gjorde det omtrent som ratingen skulle

tilsi, og dessuten var den eneste som ikke
tapte mot Topalov, er inderen i stand til
enda sterkere prestasjoner. På fjerdeplass
endte publikumsyndlingen Morozevitsj.
I et intervju etter turneringen sa han at
han ikke kunne forstå hvorfor han alltid
begynte å spille godt først etter at han
stod til tap. Fjerdeplass i dette feltet er
uansett et meget sterkt resultat, og når
han får spillet til å gli i andre faser, vil
han være livsfarlig. Leko skuffet nok en
gang med en femteplass. Kasymdzjanov
viste med sjetteplass at han er en mann
for framtida. På de to siste plassene skuffet Adams og Polgar stort. Adams tapte
tre partier og spilte resten remis, og viste
seg å være for tannløs for denne anledningen. Enda verre gikk det for Polgar
som endte på en klar sisteplass.
Som sagt var det ikke bare Topalov
som spilte god sjakk. Et eksempel på
Lekos fabelaktige kapasitet kan ses i følgende avslutning.
Leko – Polgar, runde 4

XIIIIIIIIY
8-trl+k+-+0
7+-wqp+pzp-0
6p+-+p+ntr0
5+-+-+-tRn0
4-vl-wQPzP-+0
3+-sN-vL-+-0
2-zPP+N+-zP0
1+K+R+L+-0
xabcdefghy
Til tross for at stillingen er uhyre komplisert, ser det ikke ut til at noen av
spillerne har noe avgjørende. Leko
beviste det motsatte da han klinte til
med 21.Sb5!! Utrolig nok er svart allerede fortapt. 21…Txb5 Like ille er
21...axb5 for etter 22.Dxb4 er svart
hjelpeløs mot manøveren Se2-c3-b5d6! 22.Txb5 axb5 23.Dxb4 Shxf4 Et
desperat forsøk på å distrahere
springeren vekk fra ferden mot b5 og
d6. 24.Sc3! Men akk. Leko lar seg
ikke lure. 24…Txh2 25.Lg1 Og til tross
for en midlertidig merbonde valgte
Polgar å kaste inn håndkleet. Hun er
hjelpeløs mot springerens invasjon.
1-0

Foto: chesspro.ru

Den nye verdensmester Veselin Topalov.
Hva skjer videre?
Så Topalov viste seg å være den største
mesterhjernen i San Luis, men hvordan
han skal forsvare tronen eller hvor lenge
han blir sittende, er uklart. Umiddelbart
etter at turneringen var ferdig, fortsatte
kaoset akkurat som før. I våres annonserte FIDE detaljene for neste VM-syklus.
De fire beste i San Luis skulle få fritt
avansement i en knockout-turnering, og
til slutt skulle det hele ende i en match
mellom to spillere.
Men suksessen i San Luis fristet til
gjentakelse, og nå endret FIDE reglene
slik at de fire beste fra årets turnering i
San Luis er direkte kvalifisert til en tilsvarende turnering til neste år. De resterende fire spillerne vil måtte gå igjennom en lang og hard kvalifisering, noe
som har fått flere spillere til å protestere.
For å gjøre det hele mer innfløkt så
har Topalov nettopp avvist spekulasjonene om at han kunne tenke seg å møte
Kramnik, som i år 2000 slo selveste
Kasparov i en lang match, for så å forsvare tittelen mot Leko i fjor. Topalovs
hovedbegrunnelse for ikke å møte
Kramnik er at russeren har for lav rating.
Personlig har jeg et ønske; når noen
spør meg om hvem som er verdensmesteren i sjakk, vil jeg helst gi et riktig og
entydig svar. Og mens vi venter på en slik
endelig avklaring, vil jeg kose meg med
å være tilskuer når de virkelige mesterhjernene er i aksjon!
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Remistilbud
Det pønsket som følger nedenfor er kjedelig på grensa til
det ekstreme. De
som synes livet er
for kort til å spille
engelsk eller katalansk, går derfor
best over til et annet sted i bladet,
for eksempel til
”Mine beste trekk”.
Det er der de vil finne egnet stoff.
For ei tid siden kom det en e-post fra
redaktøren der han oppsiktsvekkende nok
ga meg lov til å skrive om noe som gjerne
måtte være uinteressant fra et sjakklig
synspunkt og samtidig uaktuelt. Samme
dag kom sønnen min hjem fra skolen
med samfunnsfagboka si og ville vise
meg Janteloven, som de skulle lære å
mislike. Da jeg røpet for ham at jeg for
min del mener Janteloven er viktigere
enn Menneskerettighetserklæringa, begynte han enda en gang å lure på faren
sin. (Forrige gang det skjedde var da han
fanga dronninga mi midt på brettet for
et par år siden. Partiet endte remis.)
De siste åra har det vært ganske mye
snakk om å unngå nettopp remis. Slike
partiutfall står lavt i kurs blant de fleste
aktører – for å holde seg til moderne
børsterminologi – både i storsamfunnet
og i sjakkverden. I fjor tok det helt av,
blant annet gjennom ei underskriftsliste
på nettstedet til en svensk IM. Der, som
vi vet, forplikta et stadig økende antall
individ seg til å spille partiene sine helt
ut eller noe sånt. (Bare ikke i lagkamper.)
Blant de mange utmerkete underskriverne figurerte Robert James Fisher og
Jøran Jansson. Av forskjellige årsaker har
jeg bare spilt remis mot en av disse. (Men
når vi iblant spiller et parti på nettet nå
for tida, vinner gjerne den av oss som
ikke bukker tårnet der og da.)
Samtidig sto det å lese i Norsk Sjakkblad om ei reportasje fra et NM på åttitallet. Denne forhistoriske teksten handla
om hvordan noen spillere hadde hygga
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av Dag Orseth

seg med å se hvem som kunne spille flest
remiser. (Dette bunner rett nok i en misforståelse. Som i så mange av de øvrige
forhold i livet, ble det ikke klart før i
ettertid hva målet egentlig var.)
I et forsøk på å skape litt politisk
balanse og for å kaste litt lys over problematikken, skal jeg kort framstille fire
svært ulike remishistorier og ei tapshistorie. Vi tar det kronologisk.

1) Kaffekos
Pia Cramling, Sverige
Dag Orseth, Norge
Gausdal International 1982
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
g6 5.c4 Sf6 6.Sc3 d6 7.Sc2 Lg7 8.Le2
Sd7 9.Ld2 Sc5 10.0-0 0-0 11.b3 a5
12.Se3 a4 13.Tb1 axb3 ½-½

XIIIIIIIIY
8r+lwq-trk+0
7+p+-zppvlp0
6-+nzp-+p+0
5+-sn-+-+-0
4-+P+P+-+0
3+psN-sN-+-0
2P+-vLLzPPzP0
1+R+Q+RmK-0
xabcdefghy
Her tilbød jeg remis. Motstanderen min
så lettere sjokkert ut, fordypte seg i stillinga i en halv times tid og aksepterte så
tilbudet, i det hun tilføyde: ”–Men varför
bjuder du remis, du står ju bättre!”
Jeg mumla noe om at jeg var redd jeg
ikke sto bedre, at hun var en flinkere
sjakkspiller enn jeg, og at det er så hyggelig med remis og en kopp kaffe. Hun
forsto sjølsagt ikke hva jeg snakka om,
og det ble jo som vi vet noe av Pia.

2) Historietime
Det jeg tror må være mitt mest minnerike parti, begynte med Gurgenidze-systemet i siciliansk mot slutten av den kalde
krigen, gikk over i et sluttspill der jeg sto
litt i underkant under Gorbatsjov og fortsatte med det samme sluttspillet inn i
det markedsliberale Russland. Partene

måtte tidvis sende telegram, fordi postsystemet brøt sammen. Inflasjonen galopperte i øst, og partiet ble posthistorisk
mer og mer interessant, med kombinasjoner av frimerker fra Sovjet og Russland på samme postkort, helt til følgende
stilling oppsto på seinhøsten 1990:
A. Mikhajlov, Sovjet/Russland
Dag Orseth, Norge
X OL finale for lag, 1984-1991

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-mk-0
6-+-+K+p+0
5+R+-+-+p0
4-+-+-+-zP0
3+-vl-+-zP-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Sammen med trekket 70...La1 sendte jeg
motstanderen min et utklipp fra ei sluttspillbok som påviste remisteknikken,
samtidig som jeg tilbød. (Svart holder
løperen i den lange diagonalen og kongen på g7 eller g8. Kvit kan ikke komme
gjennom uten å bytte av alle bøndene.
Når det er gjort, piler den svarte kongen
over i motsatt hjørne.)
På dette tidspunktet ble det fullstendig
taust, men et halvt års tid seinere ble laglederne enige om remis. (Men det gikk ytterligere en del år før det var kommet så langt
at Chelsea ble noe særlig til fotballag.)

3) Strategisk tenking
Mitt siste ratete turneringsparti var mot
Rune Djurhuus i siste runde i Rosecupen Grand Prix, Molde 1988. Greit ute
av åpninga, og bygd på en velfundert
tanke om at jeg uansett ikke kom til å
vinne partiet, tilbød jeg remis. Det var
nemlig bortimot bingo hvem som da ville
vinne NGP sammenlagt, og bedre odds
regna jeg ikke med å få. Men min motstander var lurere enn jeg forestilte meg.
Etter tilbudet kasta han nemlig ikke så
mye som et blikk på brettet vårt. Han
reiste seg derimot fra bordet, sirkulerte i
lokalet og fulgte interessert med på nabo-

bordet i nærmere en time. Da han følte
seg sikker på at resultatet der ville bli til
hans fordel, kom han tilbake med labben sin og sendte den over bordet. Den
beste strategen vant NGP.

4) Kafékos
De to kjedeligste spillerne i landet – vinneren og andremann i den før nevnte
remiskonkurransen i 1983 – materialiserte seg for første gang på svært lenge
til samme turnering for halvannet år
siden. Sikre på at det nok ville gå rimelig
bra så lenge de slapp å regne varianter,
satte våre antihelter seg til kafébordet.
Og i fjerde runde åpna det seg store
muligheter for utfoldelse gjennom et
innbyrdes møte.
Følgende stimulerende samtale utspant seg ved bardisken før partiet:
Musikkteoretikeren: ”Hva med 13.Sa4
Dxd2+ 14.Kxd2 Tc6 15.Sc3 Tcc8 osv?”
Tekstbehandleren: ”En glimrende
tanke, du er nå alltid så kreativ.”
Musikkteoretikeren: ”Å, jeg ber!”
Få minutt seinere var turneringas
nest mest feilfrie parti avslutta ved trekkgjentakelse.
Petter Stigar
Dag Orseth
NM i cafésjakk, Bergen 2004.

XIIIIIIIIY
8r+r+-+k+0
7+p+-zppvlp0
6p+-zplsnp+0
5+-+-+-vL-0
4-+P+P+-+0
3+PsN-+P+-0
2P+-mKL+PzP0
1+-tR-+-+R0
xabcdefghy

dømme. Stikk i strid med prognosene
endte det heile med et sluttspill der vi
hadde ett tårn hver, uten at det var noe
spesielt ved stillinga for øvrig.
Jeg tilbød remis. Han spilte videre.
Jeg tilbød remis en gang til. (Jeg tenkte
at han kanskje hadde slått av lyden.)
Han spilte fortsatt videre. Det var da det
demret for meg at mannen hadde tenkt
å vinne partiet på tid. Etter denne erkjennelsen ga jeg sjølsagt opp umiddelbart, siden livet er for kort til å forsøke å
rekke å lire av seg femti trekk i ei sånn
stilling. Dessuten kunne jeg på den måten glede min neste, som jeg er skyldig å
elske som meg sjøl.
Denne fyren er langt fra enestående.
Derimot er han et menneske i pakt med
si tid. Mannen har åpenbart rikelig med
såkalt killerinstinkt, noe som jo betyr at
han dreper ureflektert. ”Jeg tør ikke tenke
på hvilket parti han ville ha stemt på
dersom han hadde hatt stemmerett.”
Dypest sett finner vi sjølsagt opphavet til remishatet i romantikken og i forestillinga om det geniale unntaksmennesket – den romantiske helten. Det
fører alt for langt her å trekke linjene
derfra, men denne helten er i prinsippet
den samme som nå mer eller mindre
virtuelt farter rundt som såkalt gründer
eller hva det nå er, og som synes det er bra
at barna får finere og finere toalett hjemme
og styggere og styggere dass på skolen,
siden det er et utvetydig tegn på skattelettelser. Denne figuren tar ikke remis.
Skribenten av disse linjene står derimot med dette fram som både såkalt
politisk korrekt og som sosialdemokrat.
Sjøl har jeg ikke noen nettside, men jeg
spiller som leserne forstår remis med
hvem som helst, hvor som helst og når
som helst. (Bare ikke i lagkamper.)

Startskuddet for seriesjakken gikk som
vanlig i begynnelsen av november. Etter
to runder på Østlandet har Oslo
Schakselskap og Porsgrunn tatt ledelsen
med to lagseire.

Et lite drama i Porsgrunn
Porsgrunn slo sterke Moss i 2. runde. På
2.bord vant lillebror Espen Lie mot den
latviske GM Normunds Miezis. På 1.bord
tapte imidlertid Porsgrunns GM Kjetil A.
Lie mot IM Frode Elsness. Akkurat det
partiet kunne fort ha fått en annen dramatisk utgang.
Lettere stresset ankom Moss’ ankermann noe for sent til Porsgrunn denne
regnværsfylte lørdagen. Etter 10 trekk
begynte det å se rimelig lyst ut – i hvert
fall på brettet – da Frode plutselig hørte
et *pling*. Frode snudde seg brått for å
se hvor lyden kom fra, men bak ham var
intet å se. Det fantes bare en mulig kilde
for denne lydforstyrrelsen, og det var ikke
porselensfabrikken.
I det samme kommer Porsgrunns
spillende lagleder, internasjonal dommer
Hans Olav Lahlum med sine tunge øreklokker i retning førstebordet. Frode slenger ut et noe vilkårlig trekk, griper jakka
som henger over stolen, og piler ut i
regnet. Der sletter han tekstmeldingen
og sverger at dette aldri skal gjenta seg.
Norsk Sjakkblad kommer helt sikkert tilbake med mer substansielt stoff
fra seriesjakken landet rundt i neste
nummer.

18.Sa4 ½-½

(Eventuelle spørsmål knytta til det aller
mest feilfrie partiet kan rettes til brødrene Kvamme.)

PS: Første bud i Janteloven lyder som vi
vet: ”Du skal ikke tro du er noe – uten de
andre.”

5) Et moderne menneske

Dag Orseth (49) er førsteamanuensis ved
Norskseksjonen, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. Han
spiller dessuten lagsjakk for Masfjorden.
På begynnelsen av 80-tallet deltok han i
eliteklassen og skrev noen artikler for NSb.

For ei tid tilbake satt jeg og klikka femminutters lynsjakk på internett med en
av de store – etter ratingen hans å

Pling! Ble Elsness denne gang reddet av Lahlums øreklokker?
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BOKANMELDELSE

Win with the London System
av Sverre Johnsen og GM Vlatko Kovacevic
anmeldt for NSb
av Kristian Trygstad

Diagramstillingen nedenfor viser hvordan bomber kan eksplodere i ansiktet på
uforsiktige svartspillere i London-systemet. Klarer du å finne den taktiske vendingen som gjorde at svart – en britisk
stormester – raskt endte opp i en håpløs
stilling? Svar til slutt i artikkelen.

XIIIIIIIIY
8rsn-wqkvl-tr0
7zpp+-+pzpp0
6-+-+psn-+0
5+-zpp+l+-0
4-+-zP-vL-+0
3+-zP-zPN+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tRN+QmKL+R0
xabcdefghy
(Diagram fra Stefanova-Giddins
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 c5 4.e3
Lf5 5.c3 e6)

med seg Vlatko Kovacevic som medforfatter. Kovacevic, som trolig er ukjent
for de fleste her hjemme, er en kroatisk
stormester som har spilt London-systemet i en årrekke.
London-systemet er en relativt rolig
åpning der stillingsforståelse og evne til
å finne den beste planen ofte er viktigere
enn konkrete varianter. Boka begynner
med 30 grundig kommenterte partier
som viser hvordan hvit skal håndtere
svarts ulike svartrekk. Ved å gå gjennom
disse partiene får leseren et godt inn-

Sverre Johnsen

Under en lynsjakkveld i OSS for en tid
tilbake fortalte Sverre Johnsen at han
vurderte å skrive en sjakkbok. En god
idé, tenkte jeg, Sverre har jo lang erfaring som sjakkinstruktør på ulike nivåer, og han har også skrevet flere
åpningshefter som vi andre i OSS har
kunnet dra nytte av. Jeg må likevel innrømme at jeg ble litt overrasket da jeg
hørte at han skulle skrive om Londonsystemet (1.d4 fulgt av Lf4 i 2. eller 3.
trekk). For meg har London-systemet
alltid vært et system for dem som ikke er
ute etter å få fordel med hvit, men bare
vil unngå åpningsteori. Kvelden gikk
med til å prøve å overbevise Sverre om at
han heller burde ta for seg en variant med
litt mer punsj, men han var overbevist
om London-systemets fortreffeligheter.
Nå er boka her, og Sverre har fått
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blikk i hvilke planer hvit spiller på i London-systemet, og hvordan hvit skal utnytte svakheter i svarts ulike oppstillinger. Denne delen av boka fokuserer på
forståelse og ikke konkrete varianter, slik
at hvitspilleren vil være godt forberedt
også når han møter varianter han ikke
har sett før.
Etter de illustrerende partiene presenterer forfatterene i del to en mer teoretisk gjennomgang av de forskjellige
forgreiningene av London-systemet. Den
seriøse sjakkspilleren gis dermed muligheten til å få maksimalt ut av hvitfordelen
sin, samtidig som de litt latere av oss i
ettertid kan gå hit for å finne ut hvordan
svartspilleren som vant mot London-systemet, skal bankes ved neste korsvei.
Jeg må innrømme at boka har nyan-

sert mitt syn på London-systemet. Det er
nok sånn at åpningen ikke gir hvit mer
enn en lik stilling hvis svart spiller nøyaktig, men stilingene inneholder likevel
tilstrekkelig dynamikk til at hvit fint kan
spille på vinst. Spiller svart unøyaktig,
gir forfatterne også flere eksempler på at
hvit kan ta på seg boksehanskene og kaste
seg over svarts kongestilling.
Alt i alt er dette en bok jeg absolutt
kan anbefale. Johnsen/Kovacevic gir leseren et hvitrepertoar som bør gi mange
poeng i fremtidige turneringer.
Svar på oppgaven:
Hvit spilte 6.Lxb8! som gir bort løperen
mot en uutviklet springer, men til gjengjeld ødelegger svarts rokade og gir hvit
en bonde på kjøpet. Her tipper jeg Giddins
hadde mest lyst til å stoppe klokka og
løpe på do for å spy, men han spilte noen
trekk til, trolig for å unngå å bli den
første som tapte den dagen. Partiet fortsatte 6...Txb8 7.Lb5+ Ke7 (Hvits poeng
var at 7...Sd7 blir møtt med 8.Se5, og
hvit vinner springeren.) 8.dxc5 med vinnende fordel for hvit. Etter 32 trekk ga
Giddins opp, og han kunne dra hjem for
å forberede seg mentalt til forsiden på
bulletinen neste dag.

Prinsen av sjakk
en film av
Øyvind Asbjørnsen
Main Island Production
spilletid: 1 t. 35 min. (inkl. bonus)

anmeldt av Atle Grønn

Vi vet at sjakk er godt lesestoff (selv om
ikke-sjakkspillere kan møte oss med utsagn som ”Er det skrevet en hel bok om
sjakk?”). Og Internett har vist seg som
et perfekt medium for vår hobby. Men
film og TV? Dette har alltid vært et sårt
punkt i vårt miljø. ”Sjakk må på TV!”,
sier vi. ”Det er som å se maling tørke”,
blir vi møtt med.
Men så skjedde det noe lørdag 19.
mars 2005: 614 000 seere, en markedsandel på over 50%, fulgte NRKs Fakta
på lørdag denne kvelden. I sjakkmiljøet
hadde man lenge snakket om det man
kalte ”Magnus-filmen”, og nå var den
endelig en realitet. Senere ble ”Prinsen
av sjakk” vist både på dansk og svensk
TV, og i høst kom også DVD-versjonen,
som i flere uker har toppet salgslistene
til New in Chess.
Når sjakk en sjelden gang dukker opp
i TV- og filmsammenheng, er sjakkspillerne de første til å påpeke feil eller
stereotype fremstillinger. Men ”Prinsen
av sjakk” klarte det kunststykke å bli godt
mottatt også i vår engere krets. Produsent og regissør Øyvind Asbjørnsen hadde
lagd et fint og troverdig portrett av vår
komet Magnus Carlsen.
Det ligger virkelig et seriøst og gjennomtenkt arbeid bak denne dokumentarfilmen. Asbjørnsen fulgte Magnus med
filmkamera i et års tid og klarte å komme
innenfor sjakkmiljøet. Derfor fremstår
filmen som langt mer ekte enn tradisjonelle nerde-fremstillinger av sjakkspillere.
Man kan spørre: er disse turneringsreportasjene interessante så lenge etter?
Filmen følger Magnus’ turneringer stort
sett kronologisk frem til OL høsten 2004,
men i hvert fall for oss sjakkspillere har

innholdet overhodet ikke nyhetens interesse. Samtidig skapes det gjennom disse
reportasjene et portrett av Magnus som
har en langt mer tidløs karakter.
Magnus bidrar selv med sine noe veslevoksne, men samtidig sjarmerende og
ærlige kommentarer: ”Jeg er ikke den
som prøver så mye på å være kul. At de
[jevngamle ungdommer] ikke synes jeg
er kul, bryr jeg meg ikke noe særlig om.”
Nerde-myten undergraves når han
ligger i bassenget og uttaler til kameraet
at ”Mamma og pappa sier at jeg ligger
litt etter i skolearbeidet”, eller når han
og Simen nikker en fotball fram og tilbake helt til Simen mister kontrollen over
ballen. Det hjelper også når fnisende
NTG-jenter forteller at Magnus er ganske søt (men litt for ung).

Filmen inneholder flere kommentarer fra det norske sjakkmiljøet. Alle våre
kommer fint fra det. Simen Agdestein
tillegges en mentorrolle og gjør en god
figur med sine ujålete kommentarer.
Spesielt artig er det for øvrig når Jon
Ludvig Hammer (et halvt år eldre enn
Magnus, men begynte å spille noe senere
enn Magnus) argumenterer for at han
egentlig er den mest talentfulle av de to.

En brølende løve
Høydepunktet er imidlertid turneringen
i Reykjavik, der Magnus presset Kasparov
med hvit i det første av to partier. Først
blir vi tatt med på lynturneringen (som
i filmen flere ganger blir omtalt som
hurtigsjakk – å snakke om sjakk på TV
helt uten faktafeil er neppe mulig). Filmingen av Magnus’ seier over Karpov fanger fint opp nerven og intensiteten i lynsjakk. Etterpå kommer en meget god attest fra Karpov: ”He produces ideas”.
Filmkameraet følger deretter 1.runde
av hurtigsjakkturneringen. Magnus sitter ved de hvite brikkene, men Kasparov
er ikke å se. Hele salen – for ikke å snakke

om familien Carlsen på tilskuerplass –
dirrer av spenning: Vil Kasparov dukke
opp? Og hvordan takler Magnus denne
uventede situasjonen? Denne sekvensen,
inkludert det etter hvert så berømmelige
partiet som følger når Kasparov endelig
innfinner seg, er TV-sjakk på sitt aller
beste. Bakgrunnsmusikken, dramaturgien, hovedpersonene med deres talende
mimikk – alt er perfekt. Særlig nærfilmingen av Kasparov idet stillingen på
brettet går fra dårlig til verre, er kostelig.
Hovedgrunnen til å skaffe seg denne
DVDen er utvilsomt et gjensyn med dette
møtet mellom kontrastene Magnus og
Kasparov, uskylden og udyret.
Kasparov fremstår senere langt mer
sympatisk når han snakker direkte til
kamera under sitt Norgesbesøk i vinter.
DVD-versjonen inneholder også en del
uredigert materiale fra intervjuet med
Kasparov. Kasparov er god til å snakke
for seg, men i ”Kasparov uncut” fornemmer man tydelig at planetens sterkeste spiller er ”på jobb” der han lirer av
seg nokså slitte fraser.
Asbjørnsen lyktes kanskje ikke med å
bli helt fortrolig med Kasparov – noe
heller ingen andre har klart før ham –
men han klarte å fange opp fenomenet
Magnus på et vis som appellerer til både
lekmenn og sjakkspillere.

Sjakk i media
Programleder Dan Børge Akerø:
Deltakerlagene skal opp i eksamen.
Året er 1975 [...] Det dreier
seg om sjakk...
(avbrytes av et *pling* fra laget/
klassen til skuespiller Haagensli)
Brit Elisabeth Haagensli:
Kasparov... ?
Programleder Dan Børge Akerø:
Helt riktig! (ser på lappen) Eller
Karpov. Vi godkjenner den.
Fra «Den store klassefesten» på NRK
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Turneringsleder Ibenfeldt deler ut en
premie til klubbkamerat Solem.

Minneord
Otto Ibenfeldt til minne
Otto Ibenfeldt døde 80 år gammel etter
lengre tids sykdom.
Hans innsats for sjakken har vært
omfattende, både nasjonalt og for klubbene han var tilknyttet. I år 2000 ble han
tildelt æresmedlemsskap i Norges sjakkforbund. Æresmedlem var han naturligvis også i Follo sjakkforening.
Rimelig kjent er hans arbeid som
turneringsleder og Internasjonal dommer under talløse Gausdal-turneringer.
Arnold Eikrem og hans medarbeidere la
grunnlaget for nivåhevningen i norsk
og nordisk sjakk. Ibenfeldt har dessuten
vært redaktør av Norsk sjakkblad, sittet i
forbundsstyret og hatt mange andre verv
sentralt.
Han var opprinnelig trønder fra Trondheim med Arbeidernes sjakklubb som
første sjakklige ankerfeste. Allerede i 1950
var han turneringsleder da klubben arrangerte landsturneringen! I Trondheim
startet han også på teologistudiet, men
valgte så en karriere i militæret som varte
yrkeslivet ut. Dermed ble det mye flytting
inntil han ble knyttet til Oscarsborg utenfor Drøbak.
Til Follo-regionen kom han i 1952.
Han var distriktets sterkeste spiller med
mange kretsmesterskap og klubbmesterskap i Ås, Drøbak og Ski. Han gikk
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mer. De som kjente han bedre, vil også
huske det gode humøret, de gode historiene og et stort hjerte. Det han engasjerte seg i, utførte han alltid ryddig og
samvittighetsfullt.
Follo sjakkforening takker for et umåtelig stort arbeide lagt ned for sjakk lokalt og nasjonalt.
Undertegnede er takknemlig for 25
år med en virkelig kjernekar.
Trond Solem,
Follo Sjakkforening

inn for fusjonen da Ås ble slått sammen
med Ski til Follo SF i 1996. Han har også
vært medlem av Oslo Schakselskap og
Bergen Schaklubb. I Bergen ble han
klubbmester i 1958.
Så lenge han spilte, var Ibenfeldt en
sterk mesterspiller. Det ble én deltagelse i
øverste klasse i landsturneringen. Det var
i 1957 på Lillehammer, hvor han tok 4,5
av 9.
Mange kjenner også navnet hans fra
NATO-sjakken, og han var med i seniorutvalget til fremme for seniorsjakken siden starten i 1996.
Ibenfeldt engasjerte seg også lokalt i
Follo med stor kraft, og gjennom et utall
av styreverv. De senere årene i Follo SF
var preget av sykdom for hans del, en
situasjon som han syntes å ta på en usentimental måte. Han virket som
turneringsleder for oss inntil for to år
siden. Lojaliteten til klubben var stor,
selv når helsa ble for dårlig til å besøke
klubben jevnlig. Vi kan kanskje røpe at
Ibenfeldts klubbkontingent ikke lignet på
andre klubbkontingenter.
Ibenfeldt hadde ved siden av sjakken
en krevende yrkeskarriere, som ble avsluttet i Forsvarets sikkerhetstjeneste. Han var
også svært aktiv i lokalpolitikken i Frogn.
Han var kunnskapsrik og språkmektig,
blant annet med russisk på reportoaret.
Mange av oss kjenner ham best som
myndig turneringsleder. Joda, han var
stolt av sin tittel som Internasjonal dom-

Rolf Eknes til minne
Det er med sorg at vi får vite at tidligere
formann i Nordnes Sjakklubb, Rolf
Eknes, døde natt til mandag 7. november 2005, bare 37 år gammel.
Rolf Eknes var formann i klubben
på slutten av 90-årene. Dette var klubbens storhetstid; den gang det kunne møte
opp tyve spillere på lyn-turnering en vanlig torsdagskveld. Rolf var en ivrig brobygger og formidler i sjakkmiljøet – ikke
bare i Bergen. Han brydde seg om de nye
i miljøet og holdt varmen på de som
kom i randsonen. Han kjente alle, snakket med alle og viste også sine partier til
alle, både en og to ganger. Han gikk heller ikke av veien for å instruere enkelte
stormestere, på besøk under Bergen International, i sluttspillfinesser! Rolf var
tøff, bramfri og kreativ. Når folk for alvor begynte å spille på nettet, gikk
medlemstallet i klubben naturlig nok
ned. Her kjempet Rolf heroisk og iherdig. Han eksperimenterte i alternative
turneringsformer, men var utslitt da han
sa fra seg formannskapet, og i stedet ble
klubbens nettansvarlig. Etter hvert tonet
han ned sitt engasjement, og personlige
vanskeligheter tok mer og mer overhånd.
Skøyeren Rolf, med sin smittende
åpenhet og sitt tillitsvekkende livsalvor,
kan nå aldri komme tilbake. Fred over
hans minne.
Rune Salomonsen,
formann Nordnes Sjakklubb

Norsk Sjakkblad 1906 – 2006:

”Norsk Skakblad”s
stolte start for hundre år siden
Med tydelig nasjonal
stolthet og en sikker tro
på framtidsutsiktene
utkom bladet vårt første
gang for hundre år siden,
i starten av 1906, under
navnet ”Norsk Skakblad”.
av Øystein
Brekke

Hundre år etter
sitter vi med
fasiten i hånd
og vet at Norsk
Sjakkblad har
levd en usikker
tilværelse gjennom mange tiår og faktisk har lagt inn årene seks ganger på
ferden. Men den første redaktøren, Otto
Grande, ante heldigvis ikke noe om de
mange senere bekymringene da han forfattet sine flotte innledningsord til nummer 1 i 1906:
”Vort Land har altid følt Savnet af en
Tidende, der udelukkende beskjæftiger
sig med Skak.
Efterat Foretagendet nu er sikret
økonomisk Levedygtighed har jeg derfor under Tilsagn om Medvirken af en
Række dygtige norske Skakspillere villet gjøre et Forsøg paa at afhjælpe dette
Savn gjennem Redaktion af nærværende Organ.
Opgaven vil til en Begyndelse naturligvis falde noksaa vanskelig, men
jeg er ikke Tvil om at ”Norsk Skakblad”
roligt kan se sin Fremtid imøde da
Interessen for Skak her som andetsteds
i det hele er stigende.”...

Et ferskt norsk sjakkliv
Den første setningen leser vi som en refleks av unionsoppløsningen fra Sverige
bare noen måneder tidligere. Sjakklivet i
Norge hadde i alle fall ikke lenge hatt

noen bredde som naturlig skulle tilsi
grunnlag for et eget nasjonalt sjakkblad.
Først fra høsten 1902 hadde det begynt å
skje noe merkbart på flere steder samtidig i sjakk-Norge utenom det ledende
Christiania Schakselskab. Bergens
Schakklub ble stiftet 11. september og
Trondhjems Schakklub 26. september
1902, og det ble også startet klubber i
Stavanger og Kristiansand som fikk en
relativt kort levetid.
De to stabilt viktigste informasjonskanalene i norsk sjakkliv fra 1902 og
framover var ellers kaptein Svend Vaages
sjakkspalte i ”Morgenbladet” og ”Tidskrift för Schack” som fra 1902 var flyttet fra København til Stockholm og blitt
svensk. TfS var organ for Nordisk Sjakkforbund helt fram til 1922, men inntil
Norsk Schakforbund ble stiftet i 1914,
var Christiania Schakselskab eneste norske medlemsklubb i det nordiske forbundet.

Hvor kom pengene fra?
Det andre avsnittet i redaktørens innledning fra 1906 fortalte ikke mindre enn
at ”Foretagendet nu er sikret økonomisk
Levedygtighed”. En slik levedyktighet kom
ikke fra markedsgrunnlaget av betalende
abonnenter, som nok var temmelig beskjedent. Det kom heller ikke fra fete
annonsøravtaler. Det første bladet var helt
uten annonser, og selv om det etterhvert
ble annonser på omslagssidene, kunne
disse åpenbart ikke finansiere de månedlige utgivelsene av et blad.
Det er mer nærliggende å anta at den
økonomiske levedyktigheten hadde med
utgiveren av bladet, ”J. Archer”, å gjøre.
– Alle i Archer-familien
spilte sjakk
Justus Archer (1871 – ca. 1953) var ingeniør, sjakkspiller og ikke minst
problemkomponist i sjakk. Han kom fra
Larvik og var sønn av den verdensbe-

rømte skipsbyggeren Colin Archer, mannen bak bl.a. ”Fram” og redningsskøytene. Colin Archer selv var for øvrig en
interessert sjakkspiller gjennom sitt lange
liv. Norsk Skakblad fortalte om generalforsamlingen i ”Larvik Schakselskab”
(forløperen til dagens Larvik Schakklub)
29. september 1906 at ”Foreningens
mangeaarige Formand er Verftseier
Colin Archer, Viceformand Overlærer P.
Blix og Kasserer Erling Archer.” Sistnevnte var sønn av Colin Archers bror
James.
–Jeg har inntrykk av at alle i Archerfamilien spilte sjakk, fortalte Justus
Archers svigerdatter Kari Archer da jeg
hadde gleden av å besøke henne i Larvik
sist sommer på jakt etter spor fra Norsk
Sjakkblads første utgiver.
Kari forteller ellers at Colin Archer
neppe hadde en økonomi til å kunne
sprøyte store midler inn i sin sønns sjakkblad-prosjekt. Hun mener at det nærmeste måtte være at han fikk noe fra sin
mor Karen Sophie, født Wiborg (18381908), som kom fra en rik familie.
Det er også tenkelig at Justus Archer
hadde fått tilsagn eller tilskudd fra annet hold. Den som da oftest bidro anonymt, men ikke ukjent for miljøet, var
bankier Johs. G. Heftye som senere i 1918
donerte det den gang virkelig store beløpet kr. 50.000 (Heftyes fond) til Christia-
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nia Schakselskab med formålet blant
annet å gi ut et sjakkblad i Norge. Selskapet gjorde deretter dette med ”Norsk
Schakblad” gjennom de fire nye flotte
årgangene 1919-22.
Det ble til tre årganger av ”Norsk
Skakblad” med Justus Archer som utgiver og Otto Grande som redaktør. I 1908
tilbød Justus Archer sjakkselskapet å
overta bladet. ”Men styret reflekterte av
økonomiske grunner ikke på tilbudet”,
som Emil Jürgens skrev i en artikkel i
Norsk Sjakkblad i 1934 i anledning selskapets 50-årsjubileum. Og dermed var
det altså – første gang – slutt på den
økonomisk levedyktigheten...

En aktiv problemforfatter
Justus Archer ble utdannet til ingeniør i
Trondheim og tok et høyere ingeniørstudium i Tyskland. Detaljene i hans
mangslungne liv er ikke kjent, men han
var i alle fall ingeniør på byggingen av
Dovrebanen fra stasjon til stasjon framover. Banen sto ferdig i 1921. Siden var
han en tid i Australia (der mange i
Archer-familien bodde) og utga der i 1923
boka ”Earlier chess problems” under
pseudonymet ”Eustage Eighch”. Han
publiserte også endel oppgaver i Morgenbladets sjakkspalte under pseudonymet
”Tante H”, forteller Espen Backe som for
tida arbeider med siste innspurt på en
flott bok om norsk problemsjakk gjennom tidene.
I tillegg til rollen som (forretningsmessig) utgiver bidro Justus Archer med
ganske mange sjakkproblemer i Norsk
Skakblads tre årganger 1906-08. Det er
vel ikke usannsynlig om han med sin
kompetanse på dette området i realiteten
var bladets problemsjakkredaktør.
Problemsjakk var på de tider alltid et
stort og viktig stoffområde innen sjakk,
og bladet publiserte originaloppgaver av
mange norske problemkomponister,
blant annet tidlige oppgaver av framtidig betydelige norske komponister som
Johan Scheel, Kristian Nielsen og Th. C.
Henriksen, men også av de senere flerfoldige norgesmesterne i sjakk Jac. A.
Brekke og H.C. Christoffersen.
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Justus Archer

Sjakkbladets første utgiver og redaktør
hadde sannsynligvis truffet hverandre i
Christiania Schakselskab der begge deltok på den tiden. I Norsk Skakblad 1906
(side 40) leser vi at ”ingeniør J. Archer”
gikk til topps i 3.klasse i Christiania
Schakselskabs vinterturnering i starten
av året 1906.

lere. Han ble best av de norske med 3,5
poeng av 10 i 1.klasse (den øverste) i den
første nordiske turneringen her til lands
som Christiania Schakselskab arrangerte
i 1903 (se Norsk Sjakkblad nr. 3/2003).
I 1905 deltok ikke en eneste norsk
spiller da neste Nordisk turnering ble
avholdt i Stockholm, men det var jo ingen bombe når vi forestiller oss hvor lite
populære nordmenn var på de kanter
midt mens striden om unionsoppløsningen raste. Nordmenn hadde også annet
å tenke på enn å spille sjakk i Stockholm.
Men i 1907 kom nordmennene nesten overraskende sterkt tilbake under
Nordisk turnering i København. ”Turneringen betegner forsåvidt et Vendepunkt i norsk Skakliv, som det for første Gang i en nordisk Turnering er
lykkes Nordmænderne at gjøre sig
gjældende i første Klasse”, skrev Norsk
Skakblads redaktør med henvisning til
at selskapets to aller sterkeste spillere Olaf
Smedal og E. Skjønsberg kom på delt 3.5.plass med 6,5 poeng av 10. Otto Grande
deltok også i 1.klasse igjen og tok 3 poeng og ett av dem mot Gustaf Nyholm,
en av de mest fryktede svenskene.

Redaktøren og andre bra
spillere
Redaktøren Otto Grande var en av selskapets og dermed landets fremste spil-

Nasjonal sjakkidentitet
De tre årgangene av ”Norsk Skakblad”
1906-08 hadde opplagt sin betydning for
utviklingen av en ny ung generasjon som

Espen Backe forteller at Justus Archers
produksjon omfatter rundt 400 problemer av ganske skiftende kvalitet. Han
har valgt ut følgende oppgave av bladets
utgiver publisert i en av sjakkbladets aller første årganger:
Justus Archer, Norsk Skakblad 1908

XIIIIIIIIY
8-+-+-+l+0
7+-+-+p+-0
6-+-+-zP-+0
5+-+-mk-+-0
4-+PsNNzp-zp0
3mK-+Q+-+-0
2-+-zP-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Matt i 3 trekk (løsning sist i artikkelen)

i de neste tiårene kom til å prege norsk
sjakk på ulike måter. Bladet som ble startet noen små måneder etter unionsoppløsningen, bidro nettopp til å gi sjakklivet en økt nasjonal identitet som peker
fram mot stiftelsen av Norsk
Schakforbund i 1914, en begivenhet som
for øvrig fant sted midt under feiringen
av hundreåret for Grunnloven.
Det store nasjonale løftet som Norsk
Skakblad gjennomførte fra 1907, var bladets egen korrespondanseturnering for
lag, som var den aller første nasjonale
turneringen i sjakk i Norge. I denne begivenheten deltok de ti lagene Christiania Schakselskab (seniorlag), Christia-

Otto Grande på et bilde fra Nordisk
turnering i 1903.
nia Schakselskab (juniorlag),
Trondhjems Schakklub, Moss Skakklub,
Tilleskjørs Skakfirkløver (Kristiania),
Bergens Schakklub, Stavanger
Skakfirkløver, Drammens Schakklub,
Hamar Skakklub og Skakklubben
Springeren (Bergen). Hvert av lagene
hadde tre spillere som i tidens ånd konfererte med hverandre om trekkene. Flere
av de historiske partiene finnes i årgangen 1908, mens vi nok må søke i andre
sjakkspalter i håp om å finne de partiene
som ikke var avsluttet da bladet gikk inn.

Hvorfor skrivemåten
”Skakblad”?
Et lettere kuriøst trekk ved det første sjakk-

bladet er egentlig selve skrivemåten av
spillet vårt i navnet ”Norsk Skakblad”.
De aller fleste klubbene som eksisterte i
perioden 1880-1920 brukte skrivemåten
”schak”.
Men temaet var tydelig ikke opplagt,
så utgivelsen av bladet i 1906 ser ut til å
ha startet med å kontakte den kjente
språkprofessor Kristofer Marius Hægstad
(1850-1927) om riktig skrivemåte for
navn på spillet, og svaret hans ble trykket i bladets første nummer i 1906. Det
pussige er at Hægstad i svaret sitt faktisk
overser (annerledes kan det nesten ikke
oppfattes) den alminneligste skrivemåten som var i bruk, altså ”schak”. Her er
svaret hans som ga den kortlivede skrivemåten ”skak”:
”Det er ikkje so lett at svara paa
spursmaalet um den rette stavemaate
av namnet paa det spelet De skriv um
i brev av 9de d.m.
Namnet er eignetleg persisk: schâk
(konge), og er fraa dei romanske land
og maal – fransk échec, italiensk
scacco kome inn i tysk – millom høgtysk schâch nyhøytysk schach, som deretter hev vorte uppteke i dansk, oftast
med same skrivemaaten som i tysk,
men i nyare tid skiftande med
skrivemaaten skak, som i alle fall her
til lands etter det eg veit alltid vert
uttala sjakk i byarne.
Her i landet hev dette spelet elles vore
kjent alt i vikingtidi og er ofte umtala
i eldre skrifter. Det vart her kalla skák
(eller skáktafl), les: skaak, skaaktafl.
Paa Island heiter det endaa skák og
minne um dette er der enno i sume av
vaare maalføre. Men elles er det nynorske namnet no skakk som vert
uttala som det er skrive (ikkje sjakk,
men skakk). Frå nynorsk synspunkt
er soleis skakk den rette skrivemaaten.
Fraa ”riksmaals” synspunkt synest
skak vera ein rimeleg skrivemaate allerhelst um uttalen av hard k framfer a
kunde faa inngang.
Av andre skrivemaatar veit eg ingen som er tilraadeleg. Shak er
meingslaust, høyrar ingen stad heime;

schach er som sagt tysk; og sjak eller
sjakk som fell saman med norsk vanleg byuttale synast i skrift smaklaust;
schack (svensk) er ei tung blandingsform. Mi tilraad er difor skakk (eller
skak).” (Marius Hægstad)

Svært sjeldne årganger
Det er ingen tvil om at tre årgangene av
”Norsk Skakblad” 1906-08 er svært
sjeldne. Oslo Schakselskap har to komplette sett i innbundne bøker. Jeg har
lånt det ene av disse settene for å skrive
denne artikkelen, og det framgår med
forsiktig blyantskrift at dette har tilhørt
Trygve Aalheim som både var en sentral
mann i sjakkmiljøet og sjefbibliotekar
på Dechmanske bibliotek i Oslo. Aalheim
har med datering 1925 notert at det komplette bladet finnes i bare et fåtall eksemplarer, derav ett av på Universitetsbiblioteket og i tillegg: ”D.B. (Deichmanske)
hadde et eks. til utlån og ble helt utslitt. Ved O. Grandes død fikk jeg kjøpt
hans eksp. til Deichm.”
De innbundne årgangene er til gjengjeld slik sedvanen var uten omslagene
til hvert enkelt hefte. Selv har jeg gleden
av å ha noen pene enkelthefter som jeg i
sin tid fikk som en stor, liten redaktørgave av sjakkveteranen Sigurd Heiestad
(1903-07). I samtaler med Sigurd har
jeg også notert han fortelle at Otto
Grande var en kjekk kar som drev skoforretning i Akersgata rett overfor
Trefoldighetskirken og at Sigurd var
hjemme hos ham noen ganger i årene
rundt 1920. Grande gjorde – sammen
med Justus Archer – en viktig pionerinnsats som redaktør av de tre første årgangene med et eget norsk sjakkblad.
Løsning på Archers 3-trekker:
1.Dh3!, 1...Kxd4 2.Dd7+, 1...Kxe4
2.Df5+, 1...Lh7 2.Sc6+.
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Julegavetips?
Lær sjakk med
Fritz og Mats
Et uvanlig pc-sjakkeventyr som
øver kunnskapene i sjakk på en
sjarmerende måte.
Fra 8 år og oppover
Forutsetter pc m/ Windows
Utgitt av Gammafon Multimedia AB
Pris kr 250

Eldre årganger av Norsk Sjakkblad
Medlemsrabatt ved større kjøp
Det innvilges 20% rabatt ved kjøp av
varer for mer enn kr 1000.
Kjøpsinformasjon
Alle varer leveres til kunden med faktura i
løpet av 10 dager. Porto kommer i tillegg.
Bestillinger rettes til Sjakkontoret
Frennings vei 3
0588 Oslo
tlf. 22 15 12 41
e-post sjakkfor@online.no
Full oversikt over alle salgsartikler i
NSF og USF finnes på www.sjakk.no
(klikk for Sjakkontorets sjakkbutikk)
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Tidligere årganger av
Norsk Sjakkblad.
En komplett årgang NSb
koster kr 300 for årgangene
1999-2005, og kr 250 for
årgangene 1981-1998.
Noen hefter mangler fra
tidligere årganger. Detaljert
oversikt på www.sjakk.no

Samleperm
Samleperm med blå, stiv
rygg som får sjakkbladene
til å stå i bokhylla. Det er
plass til to årganger i hver
perm. Permene finnes både
i nytt (fra og med 2000) og
gammelt format (før 2000).

Pris kr 100
pr. stk.

Den store julenøtt-

Duellen
Test deg selv mot
Silje og Øyvind!

Til å knekke årets julenøtter får leseren
hjelp av Øyvind Bentsen (32) og Silje
Bjerke (23). Silje har i flere år vært blant
våre tre beste på jentesiden, og markerte
seg som den første kvinne som klarte å
kvalifisere seg til eliteklassen i NM. I
Øyvind får hun en verdig motstander,
som på oktoberlista står oppført med ett

ratingpoeng mer, 2092 mot 2091! Jevnere blir det ikke. Duellantene kjenner
hverandre fra SK 1911 der de i høst spilte
remis i klubbmesterskapet, en turnering
der Silje for øvrig gjorde det meget godt
med 5 av 7. Siljes vei til 1911 har vært
noe brokete, fra Strømmen til Porsgrunn, videre til NTG og senere en tur

innom Bergens.
Øyvind er bosatt i Oslo, men hovedmedlem i hjemklubben Molde. Etter et
kanonresultat på Gausdal i oktober
(ratingprestasjon over 2300) er han for
tiden eneren i det aktive Moldemiljøet.
Men tett bak følger blant annet lillebror
Håkon (25).

Se nøye på diagrammene. Duellantene fikk 10 minutter til å studere hver stilling, gi sin vurdering (remis, tap, vinst ... eller bare
«uklart»?) og notere de viktigste variantene. Dette er julenøtter, så overraskelser kan forekomme!
Løsninger på neste side.
Nr. 1: Svart trekker

Nr. 2: Hvit trekker

Nr. 3: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+q+-+-+0
7zpptr-+-mk-0
6-+-zp-+-+0
5zP-zpPzp-vlL0
4-+P+-+-sn0
3+P+-+-+P0
2-+-wQ-zP-mK0
1+-+-+-tR-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+-+-+-0
6-zPp+-sN-wq0
5zp-zPpmk-+p0
4P+-+p+-+0
3+-+PzPpzPp0
2-+-mK-zP-zP0
1+R+-+-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-vl-+-+-+0
7+-+-+P+-0
6k+P+-+-+0
5+-zP-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-mK-+-0
2-+-+-tr-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Nr. 4: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+Q0
6-+-+-+p+0
5+-+-+-+p0
4-+-+-+qmk0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-mK0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Nr. 5: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+-+-+-0
6-+-+-mK-+0
5+-+-+p+-0
4k+-+-+-+0
3+-+P+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Nr. 6: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+rmk0
7+-+-+pzp-0
6-+psnq+-zp0
5+p+pvL-+Q0
4-+nzP-+R+0
3+-zPL+P+-0
2P+-+-zPKzP0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
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servere løsningen på et lite sekund. Stort
mer enn ett sekund trengte heller ikke
våre sterke duellanter. De får et lite poeng i trekk for ikke å ha vurdert 13.f8L i
den første varianten ovenfor.
Historien til denne studien inneholder enda flere kuriositeter, som igjen kan
finnes hos Tim Krabbé.

Bla tilbake for nøtter!
Utvalget av oppgavene er for anledningen inspirert av ulike innfall på den høyst
sofistikerte nettsiden Tim Krabbé’s Chess
Curiosities (www.xs4all.nl/~timkr/
chess/chess.html).

Oppgave 4
Cor tlever, 1941

Oppgave 1
(MacDonald-Burn
Liverpool 1910)

Silje: 2 poeng
Øyvind: 3 poeng

Silje: 10 poeng
Øyvind: 10 poeng

Begge spillerne fant den utrolige redningen 1...Dg4!! og konstaterte at svart har
de beste sjansene i sluttspillet etter 2.Txg4
Sf3+ 3.Kg2 Sxd2 da bøndene på b3 og a5
er modne for slakt.
Oppgave 2
Hasjek, 1951

Silje: 5 poeng
Øyvind: 4 poeng

Begge trodde nok først dette var særdeles
lett: 1.Sg4+! hxg4 2.d4+ og hvit holder
remis da alle bøndene er blokkert. Men
så etter hvert oppdaget duellantene feltet
a6; hva skjer når svarts dronning kommer seg dit? Ingen fant svaret, men Silje
får et ekstra poeng for å ha uttalt ordene
«patt på førsteraden». Patten oppnås etter 2...Ke6 3.Th1! Dh8 4.Ke1 Da8 5.Kf1
Da6+ 6.Kg1 og svart må spille 6...Da8
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for å utsette poengdelingen noen trekk.
Det fascinerende med denne type oppgaver er at ingen datamaskiner er i stand
til å finne svaret, selv om de fikk «en
million timer» til disposisjon. Det endelige beviset på at datamaskiner ikke forstår sjakk.
Oppgave 3
(utdrag fra
Gorgiev/Preuyt,
1959)
Silje: 9 poeng
Øyvind: 9 poeng

Denne stillingen oppstår først etter 11
trekk i en studie av Gorgiev fra 1958.
Løsningen gikk videre 12.Kxf2 La7!
13.f8L! Det viktige poenget, som begge
duellantene oppdaget, er at svart blir patt
etter 13.f8D Lxc5+ 14.Dxc5. Etter løperforvandlingen er svart tilsynelatende i
trekktvang: 13...Lb8 14.Ld6 med vinst.
Nederlenderen Preuyt oppdaget imidlertid at svart også etter 13.f8L kan holde
remis med 13...Lb6! da hvits bønder faller hvis løperen slås, og 14.Ke3 besvares
med 14...Kb5. Svart klarer seg også etter
14.Ld6 La5 15.c7 Kb7.
Da Gorgiev fikk vite dette, lagde han
en litt annen versjon av studien som endte
i remis nettopp ved hjelp av ressursen
Lb6!
Godeste Preuyt gav seg imidlertid ikke
og fant ut at hvit likevel vinner i diagramstillingen ovenfor hvis han legger inn
det enkle 1.c7! Lxc7 2.Kxf2
2.Kxf2. Sånn var
sjakken før computerne kom og kunne

Denne enkle trekktvangstudien bød på
overraskende vanskeligheter. Løsningen
er kort og godt 1.De7+ Dg5 (1...g5
2.De1+) 2.De4+ Dg4 3.De3! og den
svarte dronningen kan kun dekke g3feltet fra g5, men da følger matten på
h3. Senere er dette motivet brukt flere
ganger i langt mer avanserte studier.
Krabbé viser blant annet en nyere studie
som etter 33 trekk (med 8 trekktvangstillinger) ender i vår sluttstilling.
Oppgave 5
(Per vakov,
1. premie «64»,
2000)
Silje: 6 poeng
Øyvind: 6 poeng

En nydelig liten studie. Begge brukte eliminasjonsmetoden, men Øyvind endte
opp med å eliminere samtlige hvite
førstetrekk. 1.d4 taper da svarts f-bonde
går inn med sjakk; 1.Kxf5 taper likeledes
da b-bonden går inn med sjakk. Det naturlige valget blir da 1.Ke5, men begge
duellantene oppdaget at svart har ressursen 6...De4+! fulgt av dronningbytte
hvoretter den resterende f-bonden triumferer. Dermed gjenstår kun 1.Kg5! som
Silje mente ville holde remis. De kritiske
variantene er 1...b5 (1...Kb4 2.Kxf5 Kc3
3.Ke5! gir en variant av Retis berømte
manøver der hvit truer både å støtte sin
egen bonde og vinne motstanderens.
3...Kxd3 4.Kd5=) 2.d4 b4 3.d5 Kb5
Kb5. Her
viste det seg imidlertid at ingen av deltakerne hadde oversikten. Problemet er,

som påpekt av Øyvind, at 4.Kf6 taper etter 4...Kc5 5.Ke6 b3 6.d6 b2 7.d7 b1D
8.d8D De4+ med dronningbytte. Men hvit
klarer seg etter 4.d6! Kc6 5.Kxf5 Kxd6
6.Ke4
6.Ke4. Utrolig hvor mye moro man kan
få med fem brikker. Før siste oppgave er
stillingen 32-32!
Oppgave 6
(Kortsjnoj-Stricht,
Europacupen,
Plovdiv, 2003)
Silje: 3 poeng
Øyvind: 10 poeng

Dette er et av Krabbés yndlingstemaer –
the ultimate blunder. Kortsjnoj spilte i
denne ganske uklare stillingen det effektive 36.Tg6 hvoretter motstanderen med
ratingen 2465 valgte å gi opp. Silje tenkte
her i samme baner som Kortsjnoj, for
hvordan skal svart forsvare seg mot matten på h6? Den store tabben var imidlertid selve oppgivelsen
oppgivelsen, da svart vinner etter 36...Sxe5! 37.Txe6 Sxd3 med trussel
både mot e6 og f4 (merk at 38.Txh6+
strander på motsjakken 38...gxh6+). Øyvind imponerte stort da han gjennomskuet hele bløffen.

Øyvind er tydeligvis i god form og
blir spennende å følge blant annet i Gausdal over nyttår, der han er fast inventar
som spiller og ansvarlig for live-overføringen. Idet bladet går i trykken, er det
klart at Øyvind er utnevnt som ny
forbundsdommer i NSF – etter å ha
imponert med «tidenes høyeste score»
på forbundsdommertesten med 102 av
105 poeng. Han er foreløpig også innehaver av rekorden i NSbs Duellen.
Øyvind Bentsen: 42 poeng
Silje Bjerke: 35 poeng

Møt Bompi og vennene hans!

Lær sjakk

Bompi
med

Endelig er Bompis sjakkskole her! Sammen med Bompi og vennene hans
kan du bli bedre i sjakk på en gøyal måte – først lærer du triks og planer,
og etterpå kan du prøve deg på oppgaver. Når du er ferdig med et hefte,
får du en wuppie. Wuppiene er Bompis beste venner!
Serien Bompis Sjakkskole koster samlet kr
250 og inkluderer 10 hefter og 10 wuppies.
(Hefte 1-5 koster samlet kr 150.)
Alle priser er eksl. porto.

Lokallagstilbud!
Ved bestilling av mer enn
10 hefteserier gis 20% rabatt
og instruktørhefte.
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Personlige instruktører
Kjetil Stokke er en framgangsrik mesterspiller som har tatt på seg å instruere
noen av de yngste som vi venter oss meget av fremover. Instruksjonen foregår
på internett med inntil 5 elever samtidig, og de unge er meget begeistret. Kjetil gjør ikke dette for å tjene penger – og
jeg synes at mange flere av våre toppspillere skulle engasjere seg på samme
måte.

Et eksempel til etterfølgelse. Kjetil
Stokke (til høyre) tar seg av de yngre.
Alle kan ikke gå ut om kveldene og
drive med skolesjakk, men å bruke noen
timer per uke på våre unge ambisiøse
lilleputter og kadetter – det bør appellere
til våre beste spillere. Kontakt med håpefulle elever kan sikkert formidles gjennom forbundskontoret. Lærevillige ungdommer bør også melde sin interesse.
Der er et stort hull i tilbudet om opplæring til flinke ungdommer, de fleste er
derfor henvist til egne studier. Erfarne
spillere vil kunne lede utviklingen av den
enkelte inn på rett spor, og statusen som
mester- eller elitespiller vil gi den nødvendige autoritet.
Vanligvis blir de flinkeste ungdommene sterkere inntil de slår de fleste i
lokalmiljøet. Deretter stanser eller sinkes
utviklingen. Personlig instruksjon vil
kunne gi de yngste et skikkelig løft i
spillestyrken.
Magnus Monsen,
Sandnes
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Varianten vi aldri går lei
Jeg viser til Leif Erlend Johannessens artikkel i nr. 4/05. Her skrives noe jeg ikke
får til å stemme i tilknytning til partiet
mellom Fischer og Svein Johannessen
fra OL 1966. Åpningstrekkene var: 1.e4
e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5 5.Lb3 Sa5
6.0-0 d6 7.d4 Sxb3 8.axb3 f6 9.c4 Lb7,
altså den norske varianten i spansk. Det
skrives så: «Senere fant Svein det sterkere 9...b4!, da springeren på b1 mangler gode felter. Det hadde vært interessant å se hvordan Fischer hadde håndtert
dette; ifølge teorien skal svart være finfin».

XIIIIIIIIY
8r+lwqkvlntr0
7+-zp-+-zpp0
6p+-zp-zp-+0
5+-+-zp-+-0
4-zpPzPP+-+0
3+P+-+N+-0
2-zP-+-zPPzP0
1tRNvLQ+RmK-0
xabcdefghy
Ifølge Nunns Chess Openings skal denne
varianten være gjendrevet med 10.Sh4
Se7 11.Le3 g6 12.Dd2 exd4 13.Lxd4 Lg7
14.Le3 a5 15.Lh6 0-0 16.Lxg7 Kxg7
17.De3 c5 18.Sd2 med klar hvit fordel,
som i partiet Ernst-Agdestein, Gausdal
1987. Som relativt best angir Nunn
7...exd4 8.Sxd4 Lb7 med liten hvit fordel.
Etter min kunnskap skal svart altså ikke
være teoretisk «finfin» etter Sveins 9...b4.
Odd Ristesund,
Kampen på brettet

Redaktøren svarer:
Trekket 9...b4 er i vår database spilt 27
ganger – hvorav 18 ganger av nordmenn!
IM Svein Johannessen spilte trekket første gang mot verdensstjernen Gligoric i
1960 (remis). Ifølge databasen har Svein
scoret 4 av 5 med dette trekket, inkludert
en seier fra 1963 mot en annen tidligere

stjernespiller, tsjekkeren Kavalek. Andre
nordmenn som har benyttet denne ideen,
er Hoen, Zwaig, Moen, Helmers, Vinje,
Gausel og sist, men ikke minst, Simen
Agdestein, som har spilt slik i hele 5
partier. Sist gang Simen spilte varianten, var i 1993 da han slo selveste Topalov,
dagens verdensener.
Når det gjelder Ernsts motgift 10.Sh4,
har denne ikke blitt gjentatt senere. Ideen
er kjent fra andre stillinger i den norske
varianten (Anand slo Simen med trekkene 9.Sc3 Lb7 10.Sh4 i junior-VM 1987).
10.Sh4 truer umiddelbart en dronningsjakk på h5, og i tillegg baner trekket vei
for f-bonden (dog innebærer f4 ofte et
offisersoffer etter exf4, da Txf4 besvares
med g5).
Nunns varianter er denne gang neppe
spesielt gjennomtenkte. Hans anbefaling
7...exd4 har alltid hatt et dårlig rykte
blant norske kjennere av varianten –
svart er etter i utvikling og må vokte seg
for å åpne opp sentrum hvis det ikke kan
rettferdiggjøres på taktisk grunnlag.
Svart har mange alternative planer i
forhold til partiforløpet i Ernst-Agdestein.
Etter 10.Sh4 er 10...Dd7!? interessant
med ideen å lukke sentrum med 11...c5.
Dronningen på d7 forsvarer svart mot
dronningsjakken på h5 (som besvares
med Df7) og kan dessuten marsjere opp
til g4 ved leilighet.
Simens trekk 14...a5 var muligens
for langsomt. Når svart først har åpnet
spillet med 12...exd4, må han følge opp
mer energisk, for eksempel med 14...Lb7!
15.Dxb4 Lxe4.

XIIIIIIIIY
8r+-wqk+-tr0
7+-zp-sn-vlp0
6p+-zp-zpp+0
5+-+-+-+-0
4-wQP+l+-sN0
3+P+-vL-+-0
2-zP-+-zPPzP0
1tRN+-+RmK-0
xabcdefghy
Svart står «finfint» tatt i betraktning
løperparet og hvits dårlige springerplassering på h4.

Til nye og gamle sjakkvenner
Prøv sjakkbutikken med det
største utvalget og de beste
prisene.

”Sjakkskolen” er de nye lærebøkene som gjør det mye lettere å
lage sjakk-kurs for barn.

Mange rykende aktuelle bøker, nye
DVD’er og Fritz 9 har kommet i
høst. Vi har også det beste i sjakkmateriell.
Gå inn på julegavesiden vår og finn
gode tips til både deg selv og andre!

En bok med løsningshefte koster kr.
120. Elevsett med 20 bøker og
oppover koster bare kr. 60 pr. bok.
Titt på nettsiden, og gå i gang og
gjør noe positivt med sjakkrekrutteringen!

www.sjakkbutikken.no

www.sjakkskolen.no

Bålettbakken 20, 3340 Åmot. Tlf. 32 78 40 05
E-post (Øystein Brekke): oeystei@online.no

Fredriksstad SS
inviterer til:

www.sjakk.net/nm-2006.htm

NM i hurtigsjakk 2006
lørdag 7.
og
søndag 8.
januar 2006

Spillested: Lisleby Samfunnshus, ca. 3 km fra Fredrikstad sentrum
Program:

1.runde lørdag kl.11.00, 7. runde søndag kl.10.00,
Premieutdeling straks etter at 10. runde er ferdig.

Spilleform: 10 runder, 30 minutter på hele partiet for hver spiller.
Det spilles i gruppene: A (o/1750), B (1250-1749), C (u/1250)

Påmeldingsfrist
onsdag 4. januar
(20% tillegg etter
fristen)
Fremmøte og
registrering
senest kl. 10.15
lørdag
(Påmelding
samme dag 50%
tillegg)

Startavgift: GM/IM/elite over 2300: fri
seniorer kr.350, juniorer: kr.200.

Premiering: Gruppe A: kr.3000 - 2000 - 1000
Gruppe B: kr.2000 - 1000 - 500
Gruppe C: kr.1500 - 1000 - 500

Informasjon/
påmelding: Steinar Sæther: Tlf.69 14 32 71; m 97 62 80 04
steinar.raniets@c2i.net;
Bjørn B.Johansen Tlf.69 34 52 20 sjak.bjoer@c2i.net
Muligheter for transport fra/til jernbanen.
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Sjakk i en fotballtid
PI=påmelding/informasjon

fra 9. desember

NVGP

9.-11. desember (Bergens Schakklub): Bergen GP
PI: Eirik T. Gullaksen, Eirik.Gullaksen@bergen.online.no

NVGP

10. desember (NTG SK, Bekkestua): NTG hurtig-GP
PI: Johannes Kvisla, tlf. 917 38 080 el. Simen Agdestein simen@ntg.no

NVGP

10. desember (Molde SK): Molde hurtig-GP
PI: Håkon Bentsen, marbents@online.no

NVGP

11. desember (SMPOAÅ, Trondheim): Det Store Offisersslaktet
PI: Tormod Ingul, smpoaa@online.no

NVGP

17. desember (Kongsberg SK): 75-års jubileumslyn
PI: Knut Atle Johnsen, e-post: knut-atle-johnsen@c2i.net

NVGP

30. desember (Ørsta Sjakklag): Ørsta romjuls snøggsjakk
PI: Egil Arne Standal, e-post: standal@standal.biz

NVGP

7.-8. januar (Fredriksstad SS): Det åpne NM i hurtigsjakk 2006
PI: Bjørn B. Johansen, e-post: sjak.bjoer@c2i.net Se annonse s. 31
14.-15. januar: NSFs seriesjakk (3. kamphelg)
16.-23. januar: Otto Ibenfeldt Memorial (Gausdal)
PI: Hans Olav Lahlum, e-post: hanso.lahlum@c2i.net

NVGP

28.-29. januar (NTG SK, Bekkestua): NTG Grand Prix
PI: Johannes Kvisla, tlf. 917 38 080 el. Simen Agdestein simen@ntg.no
11.-12. februar: NSFs seriesjakk (4. kamphelg)

NVGP

17.-19. februar (Porsgrunn SK): Porsgrunn Grand Prix
PI: Tor Petterson, tlf. 35 51 19 07 el. t-pett@online.no

NVGP

26. februar (SMPOAÅ): Den beste turneringen som er arrangert noen sinne!
PI: Tormod Ingul, e-post: smpoaa@online.no
11.-12. mars: NSFs seriesjakk (5. kamphelg)

NVGP

24. mars (Narvik SK): Rallarsjakken
PI: Geir Arne Torbergsen, e-post: geir.arne.torbergsen@konicaminolta.no

NVGP

1.-2. april (Brønnøysund SK): Torghatten Grand Prix
PI: Odd A. Vedal, e-post: od-vedal@online.no

NVGP

8.-16. april (Tiger SK): Oslo påskesjakkfestival
PI: Victor Hansen, vahansen@ulrik.uio.no

15-år og IM-napp!
Stortalentet Jon Ludvig Hammer (bildet)
fra OSS tok sitt første IM-napp i november i det åpne Bayern-mesterskapet i Tyskland. Han har selv kommentert sine partier på Tarjei Svensens nystartede
www.moldesjakk.net/, et sjakksted med
særdeles mye godt nyhetsstoff. Mer om
Jon Ludvigs bragd følger i neste nummer av Førsteraden, redigert av Sverre
Johnsen.
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Mens Norge stod på fotballhodet siste
helgen i oktober, kunne sjakkfolket velge
mellom turneringer i Hammerfest, Sandefjord og Voss. De to førstnevnte har
lange tradisjoner, mens turneringen på
Voss Vandrerhjem er et direkte resultat
av NVGP-systemet, der man satser på å
avholde minst fem turneringer årlig på
ulike vandrerhjem. Arrangementet i Voss
ble tatt hånd om av IM Helge A. Nordahl, nå kasserer i NSF og selv arkitekten bak NVGP.

Tradisjonsrik
Selv med gode pengepremier er Sandefjord først og fremst blitt en
tradisjonsturnering for bredden. Og den
er vellykket, med god oppslutning år etter år. Nytt av året var at A-gruppen ble
FIDE-ratet. Rapportene forteller at gjennomføringen som vanlig var smidig og
god. Deltakerne synes også å være fornøyde med den noe uvanlige tidskontrollen ved 30 trekk, som fører til
færre grove tidsnødsfeil og gir mye sjakk
for pengene. Bare noen kjappe remiser i
tredje runde kunne tyde på at enkelte av
tenkerne i Kurbadet lot seg distrahere av
trivialiteter på fotballbanen.
Stormester
Kjetil A. Lie
hadde som
vanlig tatt
turen til
Sandefjord,
men denne
gangen fikk
han konKjetil Lie k u r r a n s e
fra kollega
Einar Gausel. De to stormesterne avga
kun en innbyrdes remis. Deretter fulgte
Bertil Svendsen og fjorårets NGP-vinner
Sjur Ferikingstad. Lovende Even
Thingstad fra Modum imponerte med 3
poeng mot kvalifisert motstand. I gruppe
B feide Anders Sørjordet fra 1911 gjennom turneringen med fem strake seire.

AskerSchladden (hurtigsjakk), 9. oktober

NVGP

Gr. A: 1. Torstein Bae, SK 1911 5½/6, 2. Bjar te Leer-Salvesen, SOSS 5, 3. GM Leif
Erlend Johannessen, OSS 4½ (21 deltakere)
Gr. B: 1. Timmie Nygaard, Porsgrunn 5½/6, 2. Endre Larsplass, SK 1911 5, 3. Vegard
Hole, Asker 4½ (28 deltakere)

Harstad Open, 14.-16. oktober
Gr. A: 1. Trond Romsdal, Tromsø 4/5, 2. Espen Forså, Tromsø 3½, 3. Torben Søraas,
Narvik 3½ (16 deltakere)
Gr. B: 1. Håkon Natvig, Sortland 4/5, 2. Tom Berg, Harstad 3½, 3. Vladimir Sjabalin,
Sortland 3½ (12 deltakere)

Knut Brokstads Minneturnering, Trondheim, 22.-23. oktober

Sammenlagt
etter 21 turneringer
Klasse Mester
1 Torbjørn R. Hansen, SK 1911 106
2 Øystein Hole, Akademisk
105
3 Jon Ludvig Hammer, OSS 101
Klasse 1
1 Daniel J. Kovachev, OSS
103
2 Inge S. Skrondal, Akademisk 99
3 Espen Forså, Tromsø
85
Klasse 2
1 Andreas Larsen, Narvik
106
2 Tarek Spreeman, SK 1911 99
3 Svein E. Lurdalen, Kongsb. 95
Klasse 3
1 Ingar Burchardt, Tromsø 90
2 Timmie Nygaard, Porsgrunn90
3 Håkon Briseid, Akademisk 87
Klasse 4
1 Emil-Lion Nomat, Tromsø 90
2 Jathavan Suntharalingam, OSS 86
3 Harald Omland, Asker
86
Klasse 5
1 Emil-Lion Nomat, Tromsø 106
2 Tor Botheim, SK 1911
98
3 Raksha Kulasingam, OSS 98
Superbonus
3 klasseseire: Ingar Burchardt og
Øystein Hole 2 klasseseire: Emir
Cerkezovic, Rune Djurhuus, Andreas
Esbensen, Espen Forså, Jon Ludvig
Hammer, Torbjørn R. Hansen, Daniel J. Kovachev, Andreas Larsen, Svein
Erik Lurdalen, Emil-Lion Nomat,
Inge S. Skrondal og Lasse T. Solbu

Gr. A: 1. Dag Madsen, Trondheim 4/5, 2. Øyvind A. Lundeby, Trondheim 3½, 3. Brede A.
Kvisvik, Kristiansund 3½ (16 deltakere)
Gr. B: 1. Tore Langmyhr, Trondheim 4½/5, 2. Tron Aarstad, Stjørdal 3½, 3. Stein A.
Nordhuus, Brønnøysund 3½ (22 deltakere)
Gr. C: 1. Lasse Tveter Solbu, Trondheim 5/5, 2. Christian Laverton, Trondheim studentsjakklubb 3½, 3. Frode Skjelbostad, Mo 3½ (18 deltakere)

OSS hurtigsjakk, Oslo, 22. oktober
Gr. A: 1. Øystein Hole, Akademisk 5/7, 2. Jon Ludvig Hammer, OSS 5, 3. Hallvard Ådnøy,
Follo 5 (15 deltakere)
Gr. B: 1. Tarek Spreeman, SK 1911 5½/7, 2. Pål Farmen, Caïssa 5½, 3. Håkon Briseid,
Akademisk 5 (24 deltakere)

Kalotturneringen, Hammerfest, 28.-30. oktober
1. Andreas Esbensen, Vadsø 6/7, 2. Kjell Magne Johnsen, Samisk 5½, 3. Jan S.
Berglund, Tromsø 5½ (22 deltakere)

Sandefjord GP, 28.-30. oktober
Gr. A: 1. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn 4½/5, 2. GM Einar J. Gausel, OSS 4½, 3. Bertil
Svendsen, Porsgrunn 4 (43 deltakere)
Gr. B: 1. Anders Sørjordet, SK 1911 5/5, 2. Tore Nar vøy, Porsgrunn 4, 3. Anders
Rønningen, Kongsvinger 3½ (28 deltakere)

Voss Vandrerhjem GP, 29.-30. oktober
Gr. A: 1. Kjetil Stokke, Fana 4½/5, 2. Eirik Sandal, Bergens 3½, 3. Stig K. Martinsen,
Fana 3½ (15 deltakere)
Gr. B: 1. Zeljko Markotic, Voss 4½/5, 2. Bjørn Benjaminsen, Masfjorden 3½, 3. Håvard
Løvik, Stavanger 3½ (16 deltakere)

OSS GP, Oslo 11.-13. november
Gr. A: 1. Øystein Hole, Akademisk 4½/5, 2. Mar tin Valla, OSS 3½, 3. Joachim BergJensen, Porsgrunn 3½ (12 deltakere)
Gr. B: 1. Tarek Spreeman, SK 1911 4½/5, 2. Alf Marius Olsen, Akademisk 4, 3. Tore
Bonaksen, Modum 3½ (18 deltakere)

Ivar Berris Minneturnering, Frosta, 12.-13. november
1. Giuseppe Coratella, Trondheim 4/5, 2. Terje Lund, Verdal 4, 3. Anders Olsen, Kristiansund 3½ (18 deltakere)

Følg NVGP på:
http://tromsosjakklubb.com/ngp/
Sjakk på folkehøyskole
Jeg vil finne ut om det er potensielt
mange nok søkere (i 18-19 års-alderen) til en eventuell sjakklinje ved Seljord Folkehøyskole. Sjakklinjen vil
kunne ta opp 15 elever og tilby sjakk
som linje 12 timer i uka! Dersom du
synes dette er interessant, send en mail
til mortenjoachim@yahoo.no
(hilsen Morten Joachim Henriksen)

Sjakk og sol i Phuket
Thailands tredje sjakklubb etableres
nå i Phuket i Southern Fried Rice
Guesthouse & Restaurant, tre minutters spasertur til stranda. Det lille
hotellet er eid av to norske sjakkspillere, Per Martin Berg-Jensen (tlf.
90 123 321) og Terje Hoff. For mer
informasjon, ring eller send e-post
til sfrkata@hotmail.com.
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Bjarke slutter etter syv år

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
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
Jan S. Berglund (Tromsø SK)
Tlf 77 69 43 90p, 992 79 489m
e-post simsen@tele2.no
Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
Tlf 66 79 68 39p, 22 96 03 01a
e-post oistein.yggeseth@online.no
Kasserer
Helge A. Nordahl (Black Knights)
Tlf 916 06 449
e-post helge.nordahl@nhh.no
Eliteutvalgsleder
Roaul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf 994 51 370
e-post roaul.abrahamsson@chello.no
Styremedlem uten portefølje
Kenneth Gvein (OSS)
Tlf 977 11 257
e-post gvein77@hotmail.com
USFs leder
Trond Gabrielsen (Bergens)
Tlf. 928 02 221
e-post t.gabrielsen@dnbnor.no
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NSFs og USFs generalsekretær Bjarke Sahl bad i november om å bli fristilt fra sin stilling, noe før den planlagte
avgangen. Bjarke begrunner sin avgang med meningsforskjeller mellom styret og administrasjonen. Norsk
sjakk takker ham for alt arbeidet han har lagt ned gjennom syv år, og håper, som han selv uttrykker det i sin
avskjedserklæring på Eirik Gullaksens nettside, på et
snarlig «gjensyn på sjakkbrettet og andre sjakkfelter»!

Stjernen inviterer til sin tradisjonelle

Romjulsturnering
for seniorer 29. desember
z 7 runder med betenkningstid 25 min. pr. spiller.
z Spillested Seilduksgata 11, Oslo.
z Start torsdag 29.12 kl. 11.00.
z Siste påmeldingsfrist kl. 10.30.
z Startkontingent kr. 150.
z Pengepremier i to klasser over/under elo 1500.

Påmelding/informasjon
z Kjell Haug, tlf: 91 58 30 71
z Richard Wicklund-Hansen, tlf (dag) 22 04 09 80

Sluttspill
Mine to år som redaktør
av Norsk Sjakkblad er
snart historie. Det har
vært omtrent så krevende
som jeg fryktet – og så
morsomt som jeg hadde håpet på.
Mine siste ord som redaktør er disse:
Som for sjakkspillet generelt gjelder det
for Norsk Sjakkblad å spille på lag med
internett, vår tids forbannelse og velsignelse. Å spille sjakk på nettet er vel og
bra, men kan ikke erstatte sjarmen ved
rent fysisk å dunke et gammelt tårnur til
sarkasmene fra din motstander; å lese
om sjakk på nettet er også vel og bra,
men gir meg sjelden noen stor leseropplevelse. Derfor vil jeg fremdeles slå
ring rundt sjakklubben og sjakkbladet.
Som sjakkbladredaktør har jeg hatt
stor nytte av de utmerkede nettsidene vi

har i norsk sjakk. Eirik Gullaksen i Bergen – og nå også Tarjei Svensen i Molde
– gir oss alt vi trenger av nyheter, resultater, partier og informasjon på forbilledlig vis. Også de heftigste debattene kan
gjøres unna på nettet, der svar og motsvar kan følge med minutters mellomrom, for eksempel i Tromsøs engasjerende gjestebok.
Sjakkbladet kan derfor handle om
ganske andre ting. Det er det som gjør
redaktørjobben interessant, men også
krevende. Jeg takker alle som har bidratt
med stoff gjennom disse to årgangene
og leserne som gjennom sine tilbakemeldinger har overbevist meg om at det
fremdeles er rom for Norsk Sjakkblad.
Idet bladet går i trykken, er søkerlisten til redaktørjobben klar, og alt tyder på at sjakkbladet går en fin tid i
møte.
Atle Grønn

Fritz 9
The Ultimate Chess Game
Now you can relive history and play the
dreaded Turk yourself – in perfect 3D animation. It is brought to you by Fritz9, with
optimised graphics, surround sound and
amazingly realistic piece rendering. You can
also play against the robot Mia, a futuristic
chess opponent with a Metropolis look.

The new training modules „attack“,
„check“ and „defence“ show you at a glance
where the action is concentrated on the
board. On top of that there are brand-new
coach and handicap functions, as well as a
giant Fritz database with over one million
chess games.
And if you are in the mood for something a
bit different: Fritz can also play the variants
Fischer Random and losing chess!

Deep in the shrouds of history we ﬁnd the
world’s ﬁrst chess machine, the legendary
Chess Turk. Built by a Baron for a Queen,
the automaton was half human, half robot.
Napoleon Bonaparte battled against it,
Benjamin Franklin bowed to its brilliant
play, and Edgar Allan Poe tried to dissect it
with his analytical mind, torn between fear
and fascination.

But of course Fritz9 is not just about
spectacular graphics. Unlike its ancestor
from the 18th century Fritz can actually
play chess all by itself, without a hidden
human operator. The program has become
more human in a different way. It now has
extensive chess knowledge and a human
evaluation structure, ensuring that it ﬁnds
good moves and interesting ideas where
there are no direct tactics to guide it. You
will appreciate the value of this when you
analyse with the program. Fritz9 thinks
and plans like a human, while retaining the
tactical ferocity of the world’s top chess
engine.
If you want to increase your playing
strength quickly, Fritz9 is the perfect coach
for you. In addition to the many popular
training and playing levels, Fritz9 has new
functions to improve your chess understanding. For instance a highly competent
natural-language “position tutor” which
explains the current situation on the board
to you in plain English.

Fritz9 takes you straight to the great world
of top-level chess. You can watch highclass events, which are broadcast live on
the Fritz server playchess.com. The „event
calendar“ informs you about coming broadcasts, tournaments and training courses.
The new „multi-board“ automatically loads
all the top games into a single window. And
there are many new, useful server functions:
challenges with variable time limit, „who
lives here“ information, chat harmonization, Fritz weather service, and much,
much more.

System Requirements:
Minimal: Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM,
Windows98 SE, Me, 2000, XP, DVD-ROM drive,
Windows-Media Player9. Recommendation: Pentium
IV 2,2 GHz or more, 256 MB RAM, Windows XP,
GeForce5 graphiccard (or equivalent) with 128 MB
RAM or more, Soundcard 100% compatible with
DirectX, Windows Media Player 9, DVD-ROM-drive.

FRITZ 9
For PC on DVD-ROM

49,99

CHESSBASE GMBH · MEXIKORING 35 · 22297 HAMBURG, GERMANY · WWW.CHESSBASE.COM · INFO@CHESSBASE.COM
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I Norge:

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

Ny sjakkbok:

En triller for alle sjakkelskere
Simen Agdestein

Sjakkvidunder
Hvordan Magnus Carlsen
ble verdens yngste stormester

Kjøp boka i din nærmeste bokhandel
eller bestill direkte fra Kom forlag:
Tlf 40 40 88 88
Mail post@komforlag.no

Utsalgspris: kr 249,224 sider, illustrert

Sjakkvidunder er svært spennende sjakklitteratur for alle som deler sjakkspillets
gleder. Nærmere selve nerven i spillet er det vanskelig å komme. Og det er selvfølgelig
mye å lære av verdens yngste stormester. I boka kan du følge den fascinerende beretningen fra Magnus begynte å leke med sjakkbrikkene i femårsalderen til han bare 13 år
gammel ble verdens yngste stormester.
Boka presenterer et stort utvalg sjakkpartier fra en rekke turneringer. Sjakkpartiene er
lettfattelig kommentert, for også å gjøre dem tilgjengelige for de som ikke kan så mye
sjakk fra før.

www.komforlag.no
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