Magnus Carlsen (15)
“endelig” norgesmester
Foto: Bjørn Berg Johansen
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Et kaldt gufs fra fortiden
orventningene var
store også i SjakkNorge, når VM-matchen mellom Vladimir
Kramnik og Veselin Topalov, etter mange års
splittelse og forvirring
skulle gi sjakkverdenen
et utvetydig svar på spørsmålet om hvem
som egentlig er verdensmester.
Et svar fikk vi til slutt, og det
etter en skiftende og dramatisk
VM-match som overoppfylte alle
forventninger hva angår spenningen på brettet. Likevel var
frustrasjonen og skuffelsen både
underveis og i ettertid stor hos
mange: Snart to tiår etter Den
Kalde Krigens avslutning, følte
man seg for noen uker satt tilbake til den svært bitre stemning
og de mange paranoiaanfall som
preget VM-matchene på 1970- og
1980-tallet. Slik ble VM-matchen
i 2006 et kaldt gufs fra fortiden,
som bidro til å vedlikeholde omverdenens ofte noe skjeve bilde av
sjakken som en egosentrisk sport
for ulike typer psykologiske kasus.

S

som har sjakkverdenens største skylapper.
”Hadde du vært turneringsleder i Elista
burde du gitt rødt kort til begge spillerne.
Begge virker å tenke på seg selv hele
døgnet og være totalt ignorante for sine
forpliktelser mot sjakkverdenen”, bemerket en sint og skuffet GM til undertegnede
på Gausdal.

om Topalovs moralske opptreden i Elista,
lover det dårlig at verdens høyest ratede
spiller etter å ha mistet VM-tittelen i hurtigsjakkavslutning, plutselig er slått ut fra
den kommende VM-syklusen. Man må
trolig være medlem av FIDEs Presidential
Board for å se logikken i at nummer to,
tre og fire fra fjorårets VM-Berger i San
Luis er kvalifisert for neste års VM-Berger,
mens den suverene vinneren ikke
har noen sjanse til å kvalifisere
seg dit.
Foto: Bjørn Berg Johansen

F

H

eldigvis kom matchen tilbake
på riktig spor og sjakken igjen i
forgrunnen, da Kramnik snudde i tide
og bestemte seg for å fortsette matchen.
Han skal ha all ære av senere å ha fastholdt den beslutningen, tross nye usaklige sleivspark og mistenkeliggjøringer
fra Topalovs leir. Skandalematchen
endte så godt som den for sjakkverdenen
kunne gjøre, da Kramniks seier i fjerde
hurtigsjakkparti ga en udiskutabel verdensmester. Med gru kan man tenke
på situasjonen som kunne oppstått om
siste hurtigsjakkparti hadde endt remis,
hvoretter Topalov ved å holde remis som
sort i et lynparti hadde blitt utropt til
verdensmester - mens Kramnik anerkjent som moralsk vinner av så godt
som alle utenfor Bulgaria og Kalmykia,
saksøkte FIDE for å få resultatet erklært
ugyldig…

ærlig sett i lys av Russlands samtidige trusler mot Georgia, aner man
undertoner som handler om Russlands
dominans av sin gamle buffersone i
Øst-Europa. All den sympati Topalov
som representant for et mindre land i
regionen og utfordrer til det tunge russiske sjakkhegemoniet ellers kunne fått,
forspilte han og hans manager imidlertid
effektivt med sine parodiske angrep på
Kramniks toalettbesøk. Paradoksalt nok
gikk Topalov her selv i de historiske sporene fra Russlands første verdensmester
Alexander Aljechin - like berømt for sine
fantastiske prestasjoner på brettet, som
for sin usportslige egoisme og sin totale
mangel på moralske skrupler i pressede
situasjoner. Da en provosert Kramnik
svarte med ikke å møte opp til femte parti,
virket faren overhengende for at kampen
et gjenstår å se om utfallet blir et
om hvem som er verdens beste sjakkspilvarig skifte til det bedre for FIDE og
ler skulle utarte til en PR-kamp om hvem VM. Men uansett hva man måtte mene

D

N

orsk Sjakkblad må nå gå i
trykken som planlagt umiddelbart etter VM-matchen, men
lover å komme sterkt tilbake til
den i nummer seks. Redaktøren
har bedt NSF og USF lyse ut stillingen som sjakkbladredaktør for
årgangen 2007. Dette innebærer
ikke at den sittende redaktøren er
uaktuell for neste årgang. Derimot innebærer det at redaktøren
slik denne årgangen har forløpt
ser på det som sterkt ønskelig
at eventuelle andre kandidater
også gis anledning til å søke, og at
forbundene står helt fritt til å vurdere
om et redaktørskifte vil kunne gi medlemmene et bedre medlemsblad i 2007.

I

kontrast til at forrige sjakkblad ble helt
dominert av Landsturneringen, inneholder dette nummeret et bredt utvalg
av kortere artikler - og forhåpentligvis
da noe som de aller fleste lesergruppene
kan ha interesse av. Redaktøren er fortsatt
ikke helt bekvem med å ”måtte” skrive
så vidt mye om egne klubbkamerater,
men håper leserne vil finne dekningen
rimelig sett i forhold til de lettere sensasjonelle prestasjoner Porsgrunnspillere
har fortsatt å gjøre ut over høsten i 2006.
Så skal redaktøren love oppslag om et par
av Norges fremste breddesjakklubber i
årets siste utgave. Samt igjen presisere at
innspill fra sjakkvenner mottas med takk
og leses med den største interesse - særlig
hvis de kan bidra til å belyse bredden i
sjakklivet rundt om i vårt vidstrakte land.

Midnight Sun Chess Challenge, 24. juni - 2. juli

Foto: Jan Sigmund Berglund

Spennende og eksotisk i midnattssolas rike!

Lokale talenter, tilreisende norske sjakkvenner og utenlandske stjerner samlet til grillfest i midnattsolens rike

N

orsk sjakk må sies
å være i fremmarsj
om dagen. Magnus-effekten ser virkelig ut
til å ha gitt oss et puff,
da Norge de senere år
ikke bare kan vise til
sterkere prestasjoner,
men også sterkere turneringer enn noensinne,
arrangert her i vårt ganske land. I 2004 var det
Drammen som sto for
den storslåtte festivalen
”Drammen Chess Festival”, med flere superstormestere på startstreken. Denne gang var
det Tromsø sin tur. Og
for et arrangement det
ble!
Av Kjetil Aleksander Lie

Midnattssolas rike, med
høy list
”Midnight Sun Chess Challenge” fikk mye
oppmerksomhet her i landet, da arrangøren
gikk ut på et tidlig tidspunkt med ambisjoner
om å skape en ny storturnering, ”Nord-Norges

sterkeste sjakkturnering noensinne” var
intensjonen! Omgitt av midnattssola, skulle
sterke sjakkspillere trekke til Nordens paradis,
for opplevelser på og utenfor brettet, i Norges
mest eksotiske turnering noensinne!

I

ngen tvil om at Tromsø hadde lagt lista
høyt, med en rekke inviterte stormestere, og
en skyhøy premiepott. Primus motor, Trond
Romsdal, og hans disipler, hadde lenge i forkant av turneringen jobbet med sponsorer for
å muliggjøre ambisjonene om nok en storturnering her i Norge, og det var utvilsomt mye
hardt arbeid som lå bak dette arrangementet.
De fleste spillerne var innkvartert i Tromsø
sentrum, drøye ti minutters kjøring fra spillelokalet, den storslåtte og moderne Breivika
videregående skole. I lyse og romslige lokaler,
med en flott og rimelig kantine, var det ingen
tvil om at spillerne trivdes godt. Utenfor skolen
var det dessuten plassert ut store sjakkbrikker
rundt omkring, og da man entret skolens
hovedinngang, gikk man rett på et innfelt
sjakkbrett på gulvet. Det må virkelig sies å ha
vært en idyllisk atmosfære rundt ”Midnight
Sun Chess Challenge 2006”!

S

elve arrangementet bestod av to deler; en
åpen turnering, med muligheter for både
IM- og GM-napp, ledet av den utmerkede

internasjonale dommer Hans Olav Lahlum,
samt sjakkleir for de yngre, med den lokale
helt Frode Bull Jæger og den innleide, dyktige,
svenske IM Jesper Hall i spissen. Alt lå til rette
for masse moro for liten og stor.

Turneringen
ovedarrangementet, den åpne turneringen, tegnet tidlig til å bli en meget
spennende sådan. Arrangøren hadde lyktes i
å trekke en rekke interessante starter til årets
store begivenhet, og kunne skilte med navn
som Krasenkow, Rozentalis og Shipov som
hærførere for den utenlandske delegasjon. Av
spennende norske starter, fant man GM’ene
Johannessen og undertegnede, som burde
kunne vise litt muskler i et slikt selskap, samt
unge, lovende Hammer, i sin jakt på nok et
IM-napp. De lokale håpene var nok i første
rekke den unge, svært så lovende Espen Forså
og ikke fullt så unge, men fortsatt rimelig
unge, og svært så solide Pål Røyset, som
begge nok hadde håp om noen pene skalper
før start. Blant mange spennende starter fant
man dog et soleklart høydepunkt, det største
trekkplasteret av alle, Magnus Carlsen. Etter ”Wonderboy” sine seneste bravader ved
brettet, herav særlig OL, var det stilt nesten
umenneskelige forventninger til den nå 15 år
gamle karen, som til alles glede (kanskje ikke

H

Midnight Sun Chess
Tromsø 24. juni - 2. juli

1 GM Sergei Shipov
2 GM Magnus Carlsen
3 GM Leif Erlend Johannessen
4 Gunnar Johnsen
5 GM Michal Krasenkow
6 GM Eduardas Rozentalis
7 GM Kjetil A. Lie
8 WGM Joanna Dworakowska
9 IM Eirik T. Gullaksen
10 Tobias Pettersson

RUS
NOR
NOR
NOR
POL
LIT
NOR
POL
NOR
SWE

2576
2646
2559
2215
2650
2596
2493
2364
2380
2071

7½
7
7
6½
6
6
6
6
6
6

+44
+34
+25
+41
+35
+40
+48
+28
+38
+57

+12
+18
+31
=32
+23
+26
+10
+16
+22
-07

+17
+08
+14
=20
+07
=09
-05
-02
=06
+25

=05
+03
-02
=16
=01
+29
+22
+30
-13
+19

=06
=05
+13
+30
=02
=01
+18
=12
+17
+20

+10 +02
=06 -01
=05 +08
-19 +39
=03 =09
=02 =11
=11 +13
+29 -03
+15 =05
-01 =14

=03
+09
=01
+14
=11
=07
=06
+21
-02
=12

+07
+13
+15
+18
=06
=05
-01
=11
+20
+26

11. GM Ralf Åkesson, SWE 6, 12. Torben Søraas. Narvik 6. 13 FM Jon Ludvig Hammer NOR 5½, 14. Arnt Esbensen 5½, 15. Pål
Røyset, NOR 5½, 16. Espen Forså NOR 5½, 17. Johannes Kvisla NOR 5, 18. Lars M Andreassen, NOR 5 19. Frank Wuts, NED 5,
20. Richard Bjerke, NOR 5, 21. Benjamin Arvola, NOR 5, 22. Georg Kwossek, GER 5, 22. Stephane Lohou, FRA 5, 22. Stein Jensen, NOR 5, 25. Anders G Hagen, NOR 5. 26. Frans Wolferink, NED 5, 27. Joachim B. Nilsen. NOR 5, 28. Kai Inge Esbensen, NOR
5, 29. Thomas Nyland, NOR 4½, 30. Thomas Bryn, NOR 4½, 31. Øyvind Pedersen, NOR 4½, 32. Mats Bergvoll, NOR 4, 32. Levi
André Tallaksen, NOR 4½, 34. Anders Hobber, NOR 4½, 35. Steven Barr, ENG, 36. Robert Bergersen, NOR 4½, 37. Aksel Brasøy,
NOR 4, 38. Rune Vik-Hansen, NOR 4, 39. Peter Vedal Utnes, NOR 4, 40. Gunnar Bue, NOR 4, 40. Inge Simonsen, NOR, 4. 40.
Daniel Adolfsson, SWE 4. 43. Odd Ketil Selnes, NOR 4, 44. Ida Lahlum, NOR 4, 45. Eirik Nymo Isaksen, NOR 4, 46. Tore Narvøy,
NOR 3½, 47. Per H. Wibe, NOR 3½, 48. Ingvar Gundersen, NOR 3½, 49. Kaj Roger Willumsen, NOR 3½, 50. Anders Samuelsen
Nordli, NOR 3½. 51. Leif Andreassen, NOR 3½, 52. Eamonn Pitts, IRL 3½, 53. Roald Storslett, NOR 3½, 54. Anastasia Edakina,
NOR 3, 55. Håvard Olsen, NOR 3, 56. Øivind Jakobsen, NOR 3, 57. Knut Are Hansen, Kristiansand 2½. 58. Maria Edakina, Harstad 2½, 59. Frank Prohl, GER 2½, 59. Rune Madsen, NOR 2½, 61. Johnny Karl Pedersen, NOR 2, 62. Paul Ivar Johansen, NOR 0

Krasenkows?!) ankom deltagerlista et par uker
før start. Alt lå til rette for en meget spennende
turnering, med mye morsom sjakk!

Foto: Jan Sigmund Berglund

1.runde
Ut fra startblokkene var det da også fremfor
alle Magnus som gikk ut med mord i blikket,
da han raskt og effektivt viste unge, lovende
Hobber døra, i turneringens første ferdigspilte
parti. Etter Magnus fulgte de fleste favorittene, som seg hør og bør i en førsterunde,
der ratingdifferansen i de ulike oppgjørene
bør være av avgjørende betydning. Likevel,

noen unntak vil man alltid se, og det mest
oppsiktsvekkende førsterunden hadde å by
på var nok den lokale helt Robert Bergersens
glitrende spill mot IM-kandidat Jon Ludvig
Hammer. Hammer forsøkte gang på gang å
sette nye feller for Bergersen, men sistnevnte
sto imot med imponerende forsvarsspill, og
kunne tilslutt innkassere en fortjent halvpoengare. Et fortjent halvpoeng gikk også til
svenske Adolfsson, som med en rating rundt
1700 nok var storfornøyd med å stjele fra GM
Åkesson. Et annet høyst nevneverdig resultat,
var at det lokale stortalentet Benjamin Arvola
nok må sies å ha mistet et
halvpoeng mot Pål Røyset.
I et godt anlagt parti burde
Arvola avgjort det hele til
sin fordel, men Pål er en
rutinert fighter, og kjempet
til seg det halve poenget.
Unge Arvola er uten tvil
et av Norges virkelig store
sjakktalenter, og skulle
bemerke seg også senere i
turneringen.

Det er ikke ofte Magnus får møte yngre spillere, men han
fikk sjansen med hvit mot Anders Hobber (12) i første
runde av Midnightsun. Toppratede Michal Krasenkow var
åpenbart godt fornøyd med Magnus’ førstetrekk.

2.runde
Andre runde bekreftet det
man så i første runde, i den
forstand at favorittene suste

videre. Dog var det ikke uten komplikasjoner.
Første rundes fartsfantom, Magnus Carlsen,
skulle denne gang vise seg å få en vesentlig
hardere nøtt å knekke, i et av de lokale håpene, et annet fartsfantom (Lars er en meget
god lynspiller!), Lars Andreassen! Lars er en
begavet mann, ikke bare på sjakkbrettet, men
også som artist, noe han viste til gagns på den
flotte avslutningsbanketten kvelden før siste
runde. Det lot til at Lars sine forberedelser, trolig bestående av joiking ut i de sene nattetimer,
hadde gitt ham den rette inspirasjonen før den
store ilddåpen, mot Norsk sjakks stjerne. Lars,
med de hvite brikkene, fikk tidlig spilt opp en
rolig, behagelig stilling, uten mulighet for de
helt store krumspringene Magnus er så kjent
for. Flere og flere brikker forsvant, men med
byttene var det vanskelig å se at Magnus hadde
klart å skape noen som helst form for fordel.
Etter første tidskontroll ante man en sensasjon. Lars hadde stått imot presset så langt,
og stillingens natur tilsa at dette burde føre
til en rask poengdeling. Poengdeling hadde
det nok også blitt, om Lars ikke hadde gjort
den lille unøyaktigheten som skulle til for at
Magnus kastet seg over ham. Først fikk Magnus avviklet til et litt bedre springersluttspill,
for så å gå kirurgisk til verks i den endelige
sammenpakningen av stakkars Lars og hans
brikker. Helt sikkert bittert for Lars, som kjempet så godt, så lenge, men likevel noe å fortelle

Magnus raskt og selvsikkert. Leif
Erlend brukte, forståelig nok, mye
tid i en komplisert stilling, og det
3.runde
kunne også se ut til at han var iferd
Ting var nå iferd med å
med å opparbeide seg en rimelig
spisse seg til, og det var klart
solid stilling. Men; som det så ofte
for tettere, jevnere oppgjør. I
er i slike dynamiske stillingstyper,
alle fall på papiret…. Tredje
kan det plutselig eksplodere. Magrunde ga turneringens første
nus fant frem et par vakre trekk fra
stormestermøte. Undertegskjorteermet, og med ett var hvits
nede skulle, med de hvite
stilling kritisk. I tillegg var det langt
brikkene, opp mot ratingtil første tidskontroll, og med tiden
favoritt, Michal Krasenkow.
Finnmarks fremtidige sjakkonge Benjamin Arvola er i ferd med
tikkende fikk stakkars Leif Erlend en
Normalt sett burde dette blitt
å starte opp sin turnering. Motstander Pål Røyset så atskillig mer
vakker kombinasjon slengt i fleisen
lettet ut da partiet seks timer senere endte remis.
et severdig og spennende
på toppen av det hele. Et vakkert
oppgjør, men det er ikke
parti av Magnus, og ikke annet for
alltid ting går som de burde
i
likhet
med
Leif
Erlend,
heller
ikke
blitt
satt
Leif
å
gjøre
enn å applaudere. Dette partiet var
(dessverre). I en komplisert variant av mopå
de
store
prøvene
ennå,
men
hans
tydelige
nok
viktig
for
Magnus, og alle hans fans, i den
derne tro nemlig hvit tidlig feil, og brikkene
kunne strengt tatt vært stilt opp allerede før posisjonelle, kirurgiske stil hadde nok allerede forstand at det ga grunnlag for økt optimisme.
I skyggen av andrebordets norske klassiker
20 trekk var gjort. Magnus fikk denne runden gjort ham til en fryktet motstander.
så man også et annet viktig norsk oppgjør,
tøff motstand i Polske Joanna Dworakowska,
mellom Hammer og Gullaksen. Hammer
internasjonal mester, og sterkeste kvinne i 4.runde
turneringen. Det ble et jevnt og tøft oppgjør, Fjerde rundes oppsett ga, ikke uventet, to me- var nå på gang etter en treg start, og jaktet
hvor Magnus som hvit nok ikke fikk den helt get interessante oppgjør i Krasenkow-Shipov IM-nappet, mens Gullaksen på sin side var på
store fordelen fra åpningen. Dog viste det seg og Johannessen-Carlsen. I utgangspunktet jakt etter GM-nappet. Begge trengte derfor sårt
raskt hvem den beste spilleren var, og Magnus to helt åpne oppgjør. Det første endte, ikke en seier. Gullaksen kom godt ut av åpningen,
var aldri særlig truet i dette partiet, skjønt uventet, remis. Men det var så absolutt ikke og så ut til å ha et klart grep om stillingen da
han og alle andre var nok enige i at han snakk om noen feig kjappis-remis. Gutta han i tidlig midtspill plukket opp en bonde på
måtte heve seg noen hakk til de kommende spilte et knallhardt parti, og Krasenkow var b2. Dog ble det fort klart at dette bonderovet
stormestermøtene som lå foran ham. Tredje virkelig ute i hardt vær med en forrykende også ga visse motsjanser for en Hammer på
rundes mest oppsiktsvekkende resultat var tidsnød. Til tross for utallige grimaser, og krigsstien. Etter noen stygge unøyaktigheter
det uten tvil den solide Moldenser Thomas merkelig oppførsel i egen tidsnød, klarte han ga Gullaksen så Hammer den ene muligheten
Nyland som sto for. Som i første runde, måtte dog å overskride de første 40 trekk med en han trengte, og vips så var Jon Ludvig godt i
GM Åkesson igjen gi fra seg et halvpoeng til fortsatt sunn stilling, og remis ble inngått rute for IM-nappet.
en klart lavere rangert motstander, noe Nyland ikke lenge etter. At førstebordet var spennende
hadde god grunn til å være fornøyd med! Før var det altså ingen tvil om, men oppgjøret 5.runde
fjerde runde var situasjonen den at Magnus som fikk mest oppmerksomhet var likevel Femte runde fikk se Magnus på førstebord
delte ledelsen sammen med Krasenkow, andrebordet, mellom de to norske herrer for første gang i turneringen, mot den hittil
Shipov og vår egen Leif Erlend Johannes- Johannessen og Carlsen. Magnus overrasket førstebords-vante Krasenkow. Magnus, med
sen, alle med full pott. Bak dem jaget blant mange ved å spille en sylskarp benkø-gambit. de hvite brikker, spilte igjen raskere enn sin
andre Rozentalis, Gullaksen og Hammer Leif Erlend var neppe veldig overrasket, da han egen skygge i åpningsfasen. Men denne gang
med 2½ poeng. Gullaksen imponerte med å vet at Magnus kan spille alt, men likevel kan fikk han hard kamp, av en tydelig teoristerk
holde solid stand mot GM Rozentalis denne nok Magnus sitt åpningsvalg ha føltes som Krasenkow. Like før 20 trekk ble Magnus den
runden, mens Hammer nå var på rett spor et slag under beltestedet, da Leffi fra før har første til å nøle, og gikk i tenkeboksen noen
etter en kronglete start. Leif Erlend hadde så hatt noen stygge tap som hvit i denne åpnin- minutter før han tydeligvis spilte et trekk som
langt i turneringen møtt forholdsvis beskjeden gen. En liten psykologisk seier til Magnus var nytt for Krasenkow. Så nå var det polakken
motstand, men det hadde likevel ikke hindret fra åpningen, med andre ord. Likevel, Leffi sin tur til å ta en litt lengre tenkepause. Etter
ham i å imponere, og vise at han var sulten på hadde lært av sine tidligere, stygge nederlag hvert oppstod en komplisert midtspillsstilling,
gull. I tredje runde spilte han, sannsynligvis og virket ganske ”cool” ut fra åpningen. En med dynamiske muligheter for begge parter.
for første gang i sitt liv, benoni med de svarte som dog virket ”even cooler” var Magnus. I Første til å trykke på gassen, var ikke uventet
brikkene. Arnt Esbensen fikk smake pisken, og et vanvittig tempo slang han ut trekk etter Magnus, som satt i gang et kraftig kongesom stor benoni-fan, må jeg si Leif imponerte trekk, og selv da åpningen var overstått, og angrep. Det hele så riktig så lovende ut, og
med god, dynamisk forståelse. Shipov hadde, et komplisert midtspill var i anmarsj, spilte trolig hadde Magnus også en vinnende fordel,
Foto: Jan Sigmund Berglund

oldebarna om en dag..

men som alltid når man satser alt fremover,
er man sårbar. En unøyaktighet var nok fra
Magnus sin side, til at Krasenkow fikk inn en
slu manøver som sikret ham halvpoenget.
Et utrolig komplisert og spennende parti!
Rundens andre toppoppgjør ble noe av et
antiklimaks sammenlignet med førstebordet,
idet GM’ene Shipov og Rozentalis ikke var
så interessert i å spille sjakk denne dagen,
og inngikk tidlig fredspiperøyking. Et annet
viktig oppgjør i toppen fant sted mellom Johannessen og Hammer. Johannessen, med de
hvite brikkene, trengte seier for å henge med i
toppen, mens Hammer ville være godt fornøyd
med halvpoenget, i sin nappe-jakt. Leif Erlend
spilte smart i åpningen, og fikk Jon Ludvig ut
av kjente farvann. Med en sunn åpningsfordel
i baklomma så Norges stormester seg aldri
tilbake, og avgjorde raskt og effektivt.

Foto: Jan Sigmund Berglund

6.runde
Med over halvspilt turnering begynte man å
ane konturene av sluttlistene, og hvem som
ville være med og kjempe om gullet. Som
ventet fra start, sto kampen i første rekke
fortsatt mellom de utenlandske stormesterne,
Krasenkow, Shipov og Rozentalis, og de norske stormesterne Carlsen, Johannessen og
undertegnede. Ut fra hva man så langt hadde
sett i turneringen, kunne man vel på dette
tidspunkt utrope Magnus som knepen favoritt, foran Krasenkow og Shipov. Sjette runde
skulle vise seg å gi flere avsløringer og svar i
kampen om gullet! Som svart mot den hyper-

solide Rozentalis, hadde man ikke de helt store
forventningene til at Magnus skulle kunne
skape noe, samtidig som man følte seg ganske
overbevist om at Rozentalis neppe ville vinne
dette partiet. Og ganske riktig, en forholdsvis
rask, og udramatisk remis ble det naturlige
resultatet de to imellom. Dette ga det øvrige
feltet en mulighet til å klatre opp på siden av
Magnus, og det var vel ingen bombe at den
som faktisk klarte dette het Sergei Shipov. Som
hvit mot den svenske overraskelsesmannen
Tobias Pettersson fikk Shipov en enkel seier, og
la seg side om side med Magnus. Krasenkow
hadde etter en forrykende start nå slått av litt
på tempoet med to remiser, og var nok igjen
sulten på seier i sjette rundes GM-oppgjør mor
Johannessen. Men Leif Erlend er ei hard nøtt
å knekke, og med godt og solid spill, fikk Leif
Erlend tidlig utligning med de svarte brikker.
Krasenkow forsøkte og forsøkte, og plutselig
lå veien åpen for en kontring, da hvit plutselig satt bort en offiser. Denne kontringen var
dog meget komplisert å finne, og Leif Erlend
misset dessverre muligheten til å stjele hele
poenget. Dog ble det raskt etter inngått avtale
om remis, i en lik stilling. Ennå et GM-oppgjør
fant sted denne runden, mellom Åkesson og
undertegnede. Åkesson hadde reist seg etter
en nølende start, mens undertegnede hadde
ridd sveitser-bølgen etter et tidlig tap. Partiet
endte tilslutt remis, etter mye om og men. I
midtspillet var Åkesson så mye som to hele
bønder og et kongeangrep rikere, men etter
urutinert å ha pådratt seg kraftig tidsnød,
måtte han tilslutt kjempe for remisen.

Det var mye sjakk å lære også i kantina, selv om kombinasjonen av storskjerm og fotball-VM i perioder utkonkurrerte sjakkanalysene. Jon Ludvig
Hammer forsøker med hjelp av alltid engasjerte Rune Vik-Hansen å finne
ut hva som gikk galt med sortåpningen mot artikkelforfatter Kjetil A Lie.

7.runde
Sjuende runde skulle bli runden som la det
virkelige grunnlaget for sluttresultatet. To
spillere på 5 poeng, tett fulgt av hele 8 spillere
på 4½ poeng, var fortsatt et uhyre åpent felt.
Nøkkeloppgjøret fant likevel, uten tvil, sted på
førstebord. Magnus fikk fordelen av de hvite
brikker, mot den hittil svært så solide russer
Shipov. For mange var det ennå vanskelig å slå
fast hvor god Shipov egentlig var, da han hittil
hadde slått ”de han skulle slå”, og spilt remis
mot ”de han skulle spille remis mot”. Det var
dog en utbredt enighet om at Shipov var et
klassisk eksempel på den russiske sjakkskolen.
Solid, og skolert, med blikk for det taktiske. Ville
Magnus sin noe uortodokse, kompromissløse
stil kunne ryste russeren? Åpningen tydet på
det. I en rolig variant av fransk tarrasch fikk
Magnus tidlig kontroll over stillingen ved å
blokke Shipovs isolerte d5-bonde på klassisk
maner. I slike stillinger er det livsviktig for
svart å finne aktivitet, så han ikke havner i
et sluttspill hvor han kun kan håpe på remis.
Dette vet selvsagt Shipov og Magnus alt om, og i
et komplisert midtspill gjør de to kamphanene
alt de kan for å fremme sine planer. Magnus
konsoliderer, mens Shipov leter etter aktivitet.
Stillingen åpner seg etter hvert mer og mer, og
Shipov får gjennomført trekket …d4. Normalt
sett er dette et godt tegn for svart, da han slik
får mer frihet for sine brikker. Men Magnus
har sett det komme, og slagvekslingen starter.
Magnus plukker en bonde, hvoretter Shipov
plukker to, før Magnus tar en til. Materielt likt
og tilsynelatende litt bedre for Magnus fortsatt,
da han har fått blokket d4-bonden. Men så
skjer det, Magnus går vekk fra blokkeringen
av bonden, tilsynelatende helt berettiget, da
d3-feltet fortsatt er godt dekket. Likevel, Shipovs
neste trekk er …d3, som avgjør det hele, dessverre til russerens fordel. Shipovs springer på f5
får et nytt felt å arbeide på, nemlig feltet d4, og
det var alt som skulle til for at vår mann falt
sammen som et korthus. Leif Erlend Johannessen og undertegnede reddet litt av den norske
æren denne dagen, ved å slå henholdsvis
Dworakowska og Hammer. Gullaksen kunne
også være godt fornøyd, med en ganske rask
poengdeling mot Krasenkow, dog i en klart
fordelaktig stilling. Det siste GM-oppgjøret,
Åkesson-Rozentalis endte også remis, og status
før 8.runde var dermed Shipov alene i tet med

6 poeng, foran Norges to gjenværende håp,
Johannessen og Lie, med 5½ poeng. Magnus,
nede på 5 poeng, var nå et helt poeng etter
ledende Shipov, men med to strake seire var
det i det minste lov å håpe på delt seier.

8.runde
Åttende runde var interessant på mange
måter! Ledende Shipov var så fornøyd med
gårsdagens helpoengare, at han med hvit
valgte å tilby en tidlig remis til GM-kollega
Johannessen. Kanskje var russeren sliten etter
gårsdagens knalltøffe parti, kanskje var han
mest innstilt på å sikre en delt turneringsseier,
eller kanskje han bare regnet Leif Erlend som
en meget sterk spiller, hvilket han jo også
selvsagt er. Andrebordet var også meget viktig i
sin sak, da undertegnede hadde mulighet til å
komme opp på delt førsteplass før siste runde.
Som svart mot hypersolide Rozentalis, var det
dog ikke mange som hadde altfor høye forventinger til akkurat dette. Men; partiet ble tøft.
Etter en ganske rolig åpning, hvor damene
raskt fant sin plass som statister, hadde svart
utvilsomt utlignet. Men som så ofte før, ble nok
undertegnede litt for utålmodig og tøff i trynet,
ved å gå for en bondevinst på b2. Dette åpnet
for de hvite tårnene, som nå inntok en aktiv
rolle, og ga hvit mer enn nok kompensasjon.
I en kritisk stilling, spilte Rozentalis dog litt
for slapt, og slapp undertegnede inn igjen i
partiet, hvoretter remis ble et naturlig resultat
like etter første tidskontroll. Magnus kjempet
seg igjen opp i tetsjiktet denne runden, ved å
nedlegge landsmann Eirik Gullaksen med de
svarte brikkene, mens Krasenkow spilte nok
en remis, denne gang mot Åkesson. Tetsjiktet
før den avgjørende sisterunden var dermed
Shipov med 6½ poeng, foran Carlsen, Johannessen og undertegnede, med 6 poeng. Det
kanskje mest interessante ved 8.runde fant
man ved å ta seg en aldri så liten kikk på de
5 toppbordene. Det var ikke lenger Magnus
som var den yngste bak tauene, tvert imot var
det den lokale helt Benjamin Arvola. Etter 3
strake seire, hadde Benjamin lurt seg inn bak
tauene, og han koste seg sikkert med Magnus
og de andre!! Benjamin spilte for øvrig svart
mot Dworakowska denne runden, og etter en
solid og god åpning, gjorde han dessverre en
skjebnesvanger feil i midtspillet som tvang
ham til å gi opp. Uansett en stor prestasjon
av det lokale stortalentet!!

Åkesson
kommenterer
GM Michal Krasenkow, 2650
GM Ralf Åkesson, 2472
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥e7
5.¥f4 O-O 6.e3 ¤bd7 7.cxd5 Her er
7.c5!? interessant, men Krasenkow
søker en typestilling.7.¤xd5 8.¤xd5
exd5 9.¥e2 På 9.¥d3 er 9...c5 akseptabelt, men nå er hvit bedre rustet
for spill mot isolanibonden. 9...¤f6
Med utligning ettersom trusselen
10...¥b4+ framtvinger avbytte av ¥f4.
10.O-O ¤h5 11.¥e5 f6 12.¥g3 ¤xg3
13.hxg3 g6 Tryggere er 13...c6 for
direkte å kunne utvikle (og eventuelt
bytte av) hvifeltsløperen, for eksempel 14.¤e1 ¥f5. Muligvis fryktet jeg
14.£c2 ¥g4 15.¥d3!?, men etter 15...
g6! 16.¥xg6!? f5 17.¤e5 hxg6 18.¤xg4
fxg4 19.£xg6+ ¢h8 har hvit neppe noe
bedre enn remissjakker. 14.¤e1 c6 En
interessant strategisk mulighet for svart
er h7-h5 for å motvirke hvits plan i partiet. Spørsmålet er eksakt når trekket
kan spilles (direkte 14...h5!? kan være
mulig, men muligvis må det forberedes med ¢g7) og om hvit kan utnytte
at samtlige svarte kongefløybønder
har flyttet (gjennom et offisersoffer
eller e3-e4 med god timing). Spillere som Vaganjan og Beljavsky, som
kan kunsten å spille aktivt som svart i
Dronninggambit, hadde sikkert vurdert
denne planen. 15.¤d3 a5 16.a3 a4
Dette stopper hvits tradisjonelle plan i
stillingen (minoritetsangrepet b2-b4),
men bonden blir samtidig en svakhet. 17.¦c1 ¦e8 18.¤c5 £a5 19.g4!
Innleder en sterk plan som viser att
svarts framtidige problemer finnes
på kongefløyen. 19...¥d6 20.g3 ¦e7
21.¢g2 b6?! Et mer aktivt forsøk var
21...f5!?. 22.¤d3 ¥d7 23.¦h1 Her var
jeg slett ikke fornøyd. For det første
kjentes det som jeg var på vei til å bli
strategisk utspilt - og for det andre
lå jeg en time etter på klokken. Ved
avventede spill fra sort tripler hvit på
h-linjen og siden blir det nok raskt farlig.
Svart synes stå aktivt, men hvordan
skal man fortsette? Bondefremstøtet
c6-c5 skaper en svakhet på d5, men til
slutt bestemmer jeg meg for å forsøke
å forberede det. 23...¥e8?! Et bedre
alternativ var kanskje 23...¦c8!? for å

beholde muligheten f6-f5. 24.¤f4 ¦d8
25.¥d3 Nå kan £f3, med siktet mot
f6, bli aktuelt. Alternativet var direkte
25.¦h6!?. 25...¥xf4 Knapt noe oppløftende avbytte, men hva ellers? 26.gxf4
c5 27.¦h6 ¦d6 Garderer f6 ettersom
28.g5 var truet. Muligheten £a5-d2 er
litt forstyrrende for hvit. 28.¥b1 Et fint
avventende trekk som muliggjør £xd4
og øker presset mot c5-d5. Jeg finner
et halvdesperat forsøk på å skape
motspill. 28...£b5 29.£d2 cxd4?!
29...¥d7!? var trolig et bedre forsøk.
30.£xd4 £e2 31.¢g3? Det nærliggende 31.f5!? er ikke helt klart etter
kvalitetsofferet 31...¦e4! 32.¥xe4 £xg4
33.¢h2 £xe4 34.£xe4 dxe4. Hvits
beste valg var derfor trolig midlertidig
retrett med 31.¦h4! (med poenget 31...
g5? 32. ¥d3!) - hvoretter jeg så langt
ikke har funnet noen fornuftig fortsettelse for svart. 31...¥d7 Computeren
(Shredder8) foreslår 31...¦de6! med et
brutalt offer på e3 i sikte. Hvit ser ikke ut
til å ha noe bedre enn remisvarianten
32.£xd5 ¢f8! 33.¦c3 £e1 34.¥a2 ¥c6!
35.¦xc6 £g1+ 36.¢h3 ¦xe3+ 37.f3
£h1+. 32.¦h4 g5!? Har fantes ikke tid
for noen tvil verken på brettet eller klokken, går det så går det. 33.fxg5 fxg5
34.¦h5 ¦f7! Med håp om - endelig - å
få motspill! Etter dette trekk forsvant
Krasenkov for å tørke bort forstyrrende
dugg fra sine briller. Tilbake ved brettet
tenkte – tross rene briller - et kvarter
uten å finne det beste.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+l+r+p0
6-zp-tr-+-+0
5+-+p+-zpR0
4p+-wQ-+P+0
3zP-+-zP-mK-0
2-zP-+qzP-+0
1+LtR-+-+-0
xabcdefghy

35.¦xg5+? Nærliggende. Her fantes
dog et vinnende løperoffer: 35.¥xh7+!
¦xh7 (35...¢f8 36.¥f5 er håpløst)
36.¦xg5+ ¢f7 37.¦h1! (et stille trekk
som er vanskelig å finne), for eksempel a) 37...¦xh1 38.£g7+ ¢e8
39.£g8+ ¢e7 40.¦g7+ ¢f6 41.¦f7+
¢e5 42.£g7+ ¢e4 43.£d4 matt,
eller b) 37...£c2!? (mer utfordrende)
38.¦xh7+! (men ikke 38.e4? ¦xh1!
siden svarts konge da kan stikke av

via d4!) 38...£xh7 39.£f4+ ¦f6 (eller
39...¢e7 40.£e5+) 40.£c7! med vinst.
35...¦g6 36.¦xg6+ Min hovedide var
selvsagt 36.¥xg6?? £xf2+ 37.¢h3 ¦f3
matt. 36...hxg6 37.¢h4! Eneste trekk
ettersom 37.f4? £xg4+ 38.¢f2 £h4+
vinner for svart. 37...£xf2+ 38.¢g5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+l+r+-0
6-zp-+-+p+0
5+-+p+-mK-0
4p+-wQ-+P+0
3zP-+-zP-+-0
2-zP-+-wq-+0
1+LtR-+-+-0
xabcdefghy

38...¥xg4! Nødvendig destruksjon.
Her så jeg en fantastisk variant der
svart akkurat klarer seg takket være
den tilsynelatende ubetydelige bonden
på b6: 39.¥xg6 ¦f5+! 40.¥xf5 (eller
40.¢xg4 £f3+ 41.¢h4 £f2+ 42.¢g4
med remis) 40...£xf5+ 41.¢h4 £h5+
42.¢g3 £h3+ 43.¢f4 £f3+ 44.¢e5
(eller 44.¢g5 £f5+ med ringdans)
44...£f5+ 45.¢d6 £d7+ og hvits
konge kommer ikke unna ettersom
c5-ruten er gardert.. Øvrige trekk
leder til selvmatt, tenkte jeg, men
Krasenkov finner faktisk en måte å
spille på min tid. Noe som kunne ha
stått ham dyrt... 39.£xd5?? £xe3+??
Med få sekunder igjen ble jeg rammet
av hallusinasjon og trodde at en sjakk
var nødvendig. Det stille 39...£g3!
hadde vunnet direkte takket være den
truende avdekkeren, f.eks. 40.£d8+
¦f8. 40.¢xg6 ¥h5+! Nå var sjakken nødvendig, for sluttspillet etter
40...£e6+?! 41.£xe6 ¥xe6 42.¦c6
ser ikke morsomt ut og 40...¥e6??
41.¦c8+ ¦f8 42.¦xf8+ ¢xf8 43.£d8 er
alt matt.. 41.¢xh5 Pust ut! Tidsnøden
var over, og jeg kunne velge mellom
partitrekket og 41...£h3+ med remisjakker. 41...£xc1 42.¥a2 £f4 Men
nå kan hvit velge mellom 43.£xf7+,
43.£g5+ eller 43.£d8+, i alle tilfeller
med klar remis... 1/2-1/2 Dette var
virkelig et spennende parti, der jeg
naturligvis måtte være godt fornøyd
med et halvpoeng.

9.runde
Så var det klart for ”the grand finale”. Siste
rundes toppoppgjør var undertegnede hvit

mot Shipov. Shipov var muligens, etter
gårsdagens slappe remis å dømme, godt
fornøyd med remis også i dag, hvilket etter all sannsynlighet ville gi tredelt seier.
Men; med norsk seier på toppbordet, ville
sannsynligheten for 3-delt norsk seier være
stor! Med dette utgangspunktet i tankene,
bestemte undertegnede seg for å ta en ”all out
attack” – sjanse, ved å spille et supersuspekt
system av den franske fremstøtsvarianten.
Dette systemet har tidligere vært brukt med
suksess, men det var jo ingen bombe at
Shipov så det komme. Shipov fant trolig det
mest kritiske forsvaret svart kan sette opp, og
da undertegnede ikke klarte å finne de beste
mottrekkene i åpningsfasen, ble det starten på
en laaaaaaang sykkeltur i kraftig motbakke.
Shipov spilte både smart og godt, og ga ikke
hvit noen sjanser til motangrep for den ofrede
bonden. Midtspillet som oppstod var riktignok
komplisert, men svarts merbonde ga ham en
klar fordel. Med tiden tikkende, og stillingen
stadig mer kritisk, gikk undertegnede så rett
i en lekker liten felle satt ut av den stødige
russer. Dermed brast den norske illusjonen
om ”3 på topp”, og Shipov kunne feire en
fullt fortjent seier! Gutta som hadde håpet på
sin landsmann på toppbordet fikk dessverre
ikke hjelpen de trengte, men klarte selv fint
å fikse biffen, ved å ta seg av hver sin landsmann på brutalt vis. Magnus spilte fornuftig
og rolig i åpningen som hvit mot sin gode
(?!) venn, Hammer, og forvandlet i løpet av
midtspillet sin minimale åpningsfordel til
en stor, og avgjørende sluttspillsfordel. Den
andre jaktende nordmann, Leif Erlend, fikk
tidlig en behagelig fordel i en hjemmemikset
benkø-lignende stilling mot kreative Pål Røyset. Trolig var Påls åpningsvalg litt i dristigste
laget, men han fikk etter sigende lovende
muligheter i tidlig midtspill. Da han ikke
fant den beste fortsettelsen, var ikke Leffi sein
å be. En klar midtspillsfordel, ble til et sluttspill
med en sunn merbonde, som av vår mann
ble ført sikkert til seier. Dermed en finfin delt
2.plass til Magnus og Leif Erlend, i et meget
sterkt felt. En god prestasjon til tross, Magnus
var neppe helt fornøyd. Kommer man for å
vinne, så kommer man for å vinne. Leif Erlend
bekreftet dog sin stadig stigende kurve, og sin
klatring mot 2600 og superstormesterstatus.
GM’ene Rozentalis og Krasenkow var neppe
helt fornøyd med 6 poeng og delt 5.plass

- ambisjonene var trolig høyere enn som så.
Men skal man vinne en turnering, må man
også risikere litt, noe som kan synes å ha blitt
de to herrenes bane i denne turneringen; deres
vilje til å risikere.

Lie
kommenterer
GM Kjetil A. Lie
GM Sergei Shipov
Midnight Sun Chess Challenge
Mitt utgangspunkt for partiet var å
spille knallhardt på vinst, i et forsøk på
å oppna tredelt norsk seier. Jeg visste
at Shipov er en solid fyr, og så det
som min beste sjanse å bygge opp
en ubalansert stilling. 1.e4 e6 2.d4 d5
3.e5 Framstøtsvarianten i fransk er
en variant som åpner for ubalanserte
stillingstyper, og jeg har den senere tid
benyttet åpningen, med suksess. 3...
c5 4.c3 £b6 5.¤f3 ¤c6 6.¥d3 Dette
trekket indikerer at hvit er villig til å
oppgi en bonde, i bytte for raskt og fritt
offisersspill. Teorien avfeier ¥d3 som
harmløst, og tvilsomt, men i et praktisk
parti kan alt skje. 6...cxd4 7.cxd4
¥d7 8.0–0 ¤xd4 I denne stillingen
er hvits mest normale reaksjon å slå
igjen på d4. Dog er disse variantene
ganske så utanalyserte, og enhver
franskspiller bør kjenne til det beste
forsvar. Med bakgrunn i dette, har jeg
det siste aret adoptert en litt eldre, og
ikke like anerkjent variant, som vises
med mitt neste trekk. Da jeg hadde
benyttet meg av dette systemet også
tidligere, antok jeg at min motstander
var godt forberedt på det, og at han
satt klar med en "antidote". Dog
finnes det mange antidoter i teorien
av denne varianten, som jeg mener
å ha gjendrevet, gjennom studier
av åpningen. Så, jeg anså mine
sjanser for å være gode, til tross for
at min motstander lett kunne gjette
hva som kom. 9.¤bd2!? Dette er
altsa trekket, med foregangsmann
Jiri Nunn som den fremste ekspert.
Poenget er å få mulighet til å ta på
d4, for så å spille ¤f3, som truer
dama og dekker bonden samtidig.
9...¤e7! Dette var en liten nedtur,
da variantene etter 9...¤c6 er mest
anerkjente, og også de variantene
jeg har studert mest. Teksttrekket er,
etter mine analyser og begreper, det
beste! 10.¤xd4 £xd4 11.¤f3 £a4!

Æsj! Enda en nedtur. Typisk nok er
varianten Shipov her benytter seg
av, med bakgrunn i at den nesten
aldri er spilt, en av dem jeg ikke har
sett noe særlig på, men samtidig en
av dem jeg har vært mest usikker på.
12.b3 £a5 Det svart nå har oppnådd,
er en svekkelse av hvits svarte felter
på dronningfløyen, hvilket spiller
en ganske stor rolle. 13.¥d2 £d8

XIIIIIIIIY
8r+-wqkvl-tr0
7zpp+lsnpzpp0
6-+-+p+-+0
5+-+pzP-+-0
4-+-+-+-+0
3+P+L+N+-0
2P+-vL-zPPzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

I denne stillingen ville en naturlig
plan for hvit være å spille Tc1. Etter
svekkelsen b3, er dette dog ikke
like sterkt, da svart kan spille ¤c6,
hvoretter hvit gjerne skulle spilt a3
for å hindre ¤b4 i visse varianter.
Etter at hvit har lagt inn b3, er dette
umulig, da bonden i så fall vil falle.
14.b4?! Et forsøk på å ta terreng på
dronningfløyen. I ettertid virker Te1 å
være det beste trekket, hvoretter hvit
strengt tatt ikke har nok kompensasjon,
men som sagt, i et praktisk parti. ..
14...¤g6 15.g3!? med planen h4-h5.
15...¥e7 16.h4 f6! Uten dette trekket
blir svart raskt veldig passiv. 17.¦e1
0–0 18.exf6 ¥xf6 19.¤g5! Etter dette
får hvit litt spill for bonden, da det er
taktiske vendinger forbundet med
springeren og løperens aktive rolle.
19...¥xg5! Vekk med ufyset, tenkte
nok den gode russer! 19...¥xa1?? var
akkurat det hvit håpet på... 20.£h5 h6
21.£xg6 hxg5 22.£h7+ ¢f7 23.¦xa1
med et uimotståelig angrep mot
den svarte majestet. 20.¥xg5 £b6

kjempet videre, skjønt svart sitter
fortsatt med de beste sjansene.
21.¥e3! var det rette, og gir endel
spill for bonden. 21...£xb4 (21...d4
22.¥xg6 dxe3 23.¦xe3 ser fint ut for
hvit.) 22.¦b1 £d6 23.¦xb7 og hvit
henger til en viss grad med. 21...¦f3!
Etter denne plomberingen av feltet f3
går det straka vegen nedover for mitt
vedkommende.... 22.¦e3 22.¥xg6
var det relativt beste, men å gi bort
løperparet med en bonde mindre gir
ikke de store fremtidsvisjonene, og
var følgelig ikke akkurat det jeg ønsket
mest. 22...¦af8 23.¦xf3 ¦xf3 24.¢g2
¤e5! Den siste spikeren i kista er
iferd med å slåes inn... 25.¥f1 d4!
...og der hadde hammeren fullført sin
jobb. Siste spiker er spikret, gjennom
åpning av den lange diagonalen
a8-h1. Håndkleet kunne her vært
kastet inn, men noen få trekk til
skulle han tross alt få lov til å utføre,
for turneringsseieren var et faktum.
26.b5 £c5 27.¦d1 d3 28.¥f4 ¤g4!
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8-+-+-+k+0
7zpp+l+-zpp0
6-+-+p+-+0
5+Pwq-+-+-0
4-+-+-vLnzP0
3+-+p+rzP-0
2P+-wQ-zPK+0
1+-+R+L+-0
xabcdefghy

Et søtt lite mattnett venter den
hvite konungen om tårnet slåes.
29.¥e3 29.¢xf3 £d5+ 30.¢xg4
h5+ 31.¢h3 £h1# 29...¦xe3
og her hadde jeg fått nok. 0–1

Noen ekstra spisser!
Det mest oppsiktsvekkende ved sluttlisten, og
uten tvil det mest gledelige for hjemmepublikumet, var at den sympatiske Tromsø-væring
XIIIIIIIIY Gunnar Johnsen endte på en fantastisk sterk
8r+-+-trk+0 4.plass. En ekstra spiss satte nok det, på et ellers
7zpp+l+-zpp0 prikkfritt arrangement. Som senior er nok den
6-wq-+p+n+0 gamle elitespiller Gunnar av den kategorien
som ikke satser for fullt på sjakken,
5+-+p+-vL-0 spillere
men like fullt, og i kanskje rikere monn enn
4-zP-+-+-zP0 mange av dagens mestere, gleder han seg
3+-+L+-zP-0 over sjakken og dets mysterier. Prestasjoner
2P+-+-zP-+0 av den art 61-åringen her stod for, vekker stor
1tR-+QtR-mK-0 oppsikt, og er uten tvil også av de vi bør sette
xabcdefghy størst pris på i sjakken. Johnsen, som hadde sin
21.£d2?? Den avgjørende feilen... storhetstid på 70-tallet, er 6 ganger tidligere
Med korrekt spill, kunne hvit ha

Nord-norsk mester, og en høyt verdsatt spiller
på hjemmebane. På premieutdelingen tok
Johnsen ordet, noe pinlig berørt, og beklaget at
han hadde stukket av med pengene til ”noen
som hadde fortjent det mer”. En flott gest,
og selv om det er fullt forståelig at Johnsen
følte han hadde sneket seg foran noen, var
det etter dette neppe noen som var uenig i
at denne 4. plassen var ham vel unt, og fullt
fortjent. I sjakk gjelder det å få flest poeng, og
Johnsen var nr. 4 på den listen. Mer rettferdig
kan det ikke bli!!
Alt i alt må ”Midnight Sun Chess Challenge
2006” sies å være en braksuksess. Arrangøren
la lista høyt, men sto til 20 i stil! Arrangementet i sin helhet var som tidligere nevnt
strålende, og Tromsø lyktes i mine øyne i å
sette en ekstra spiss på det hele ved å være
særlig bevisste på også det utenomsjakklige.
Visst var arrangøren flinke også når det gjelder
det rent sjakklige, med strålende liveoverføring
og oppdatering på nettet, flotte spillelokaler,
og dessuten trivelige og oppofrende mennesker i arrangørstaben. Men hvilken annen
turnering kan skilte med alt dette:
* En flott sjakkleir, med masse læring rent
sjakklig, og ulike opplevelsesturer som tydelig
slo an blant de unge.
* Fisketur med innlagt grilling, som blant annet slo an hos de utenlandske stormesterne.
* Vakkert landskap, med mulighet for friske
fjellturer.
* Bankett, med profesjonell joiker (Lars Andreassen) og semifinale i fotball-VM.
* Lynsjakkturneringer hver kveld for den
spillesugne.
Alt dette, og mer til, fortjener egentlig å beskrives nærmere. Likevel, av frykt for å skrive altfor
mye, og uten å røpe alt Tromsø har å by på,
oppfordrer jeg heller hver enkelt leser til å ta
turen neste år (forhåpentligvis blir det turnering også neste år!), til det jeg (og flere med
meg!!) vil beskrive som den mest sjarmerende,
eksotiske turnering jeg noen gang har deltatt
i, ”Midnight Sun Chess Challenge”.

av Hans Olav Lahlum

Stikkamp Agdestein-Carlsen 19. - 21. september

GM Carlsen (2675)
GM Agdestein (2575)
Stikkamp 1. parti
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3
e6 5.¥xc4 c5 6.0–0 a6 7.¥b3 ¥e7
8.¤c3 0–0 9.£e2 b5 10.dxc5 ¥b7
11.e4 ¤fd7 12.¥f4 ¤xc5 13.¦fd1
£a5 14.¥c2 b4 15.¤b1 b3

XIIIIIIIIY
8rsn-+-trk+0
7+l+-vlpzpp0
6p+-+p+-+0
5wq-sn-+-+-0
4-+-+PvL-+0
3+p+-+N+-0
2PzPL+QzPPzP0
1tRN+R+-mK-0
xabcdefghy

Magnus Carlsen (15)

Endelig norgesmester

Foto: Bjørn Berg Johansen

16.¥d3 bxa2 17.¤c3 ¤xd3
18.¦xd3 ¦d8 19.¦xa2 £b6
20.¦xd8+ £xd8 21.¦a1 ¤c6
22.¦d1
£e8
23.¥d6
¦d8
24.¥xe7 £xe7 25.¦xd8+ £xd8
26.£c4 £d6 27.h3 h6 28.£e2
¤d4 29.¤xd4 £xd4 30.¢f1 g5
31.f3 ¢g7 32.£f2 £d6 33.£a7
¥c8 34.£e3 e5 35.¤e2 £d1+
36.¢f2 £c2 37.b4 ¥e6 38.£c3
£xc3 39.¤xc3 h5 40.¢e3
½–½

Magnus Carlsen sikret seg endelig sin første kongepokal - etter 1-1 i tre stikkamper

Etter femten år nesten uten stikkamper
om det individuelle NM-gullet, har
spennende stikkamper med Magnus
Carlsen i en av hovedrollene vært en
mye omtalt høstutstilling for norsk
sjakk de tre siste årene. 2006-utgaven
av stikkampen hadde som 2005-utgaven Simen Agdestein i den andre
hovedrollen, og ble som 2005-utgaven
dekket fra minutt til minutt for et stort
nettpublikum av Ole Valaker og hans
innkjøpte forsterkninger av Nettavisens
redaksjon. NSF hadde imidlertid tatt

lærdom av erfaringene fra fjoråret
og lagt matchen til et rommelig auditorium på NTG, med langt bedre
tilskuerforhold enn fjorårets avlukke i
TV2-huset ga.
Ratet 100 poeng høyere enn Simen og
langt bedre trimmet, stilte 15 år gamle
Magnus i år til start som udiskutabel
favoritt. Matchen ble likevel straks
spennende, etter at Magnus med hvit
ikke fikk til noe i et tamt første parti.

Simen lignet en sensasjonell Norgesmester en times tid i andre parti,
etter at Magnus tvang seg selv til å
gi offiser tidlig i midtspillet. Hjulpet
av Simens tidsnød skaffet imidlertid
Magnus seg motspill og vant tilbake
offiseren, hvoretter det hele like etter
første tidskontroll ebbet ut med terrorbalanse og trekkgjentakelse
GM Agdestein (2575)
GM Carlsen (2675)
Stikkamp 2. parti
1.c4 ¤f6 2.¤c3 c5 3.¤f3 ¤c6
4.g3 g6 5.¥g2 d6 6.d4 cxd4
7.¤xd4 ¥d7 8.¤c2 ¥g7 9.b3 0–0
10.¥b2 £a5 11.£d2 ¥f5 12.¦b1
d5 13.cxd5 ¥xc2 14.£xc2 ¤xd5
15.¥xd5 ¤b4 16.£d2 ¦ad8 17.e4
e6 18.a3 exd5 19.axb4 £xb4
20.e5 ¥xe5 21.0–0 d4 22.¤e4
£xb3 23.¤c5 £d5 24.¤d3 ¥g7
25.¦a1 a6 26.¦a5 £b3 27.¦a3 £b5
28.¤f4 ¦fe8 29.¦d3 ¦e4 30.¦d1
£c4 31.£a5 £c8 32.¦c1 £d7

Stikkamp Agdestein - Carlsen
Oslo 19. - 21. september

			
GM Simen Agdestein
NTG 2575
GM Magnus Carlsen
NTG 2675
33.¦c7 £e8 34.¦xb7 ¦e5 35.£c7
¦e1+ 36.¢g2 g5 37.¤h3 ¥f6

XIIIIIIIIY
8-+-trq+k+0
7+RwQ-+p+p0
6p+-+-vl-+0
5+-+-+-zp-0
4-+-zp-+-+0
3+-+R+-zPN0
2-vL-+-zPKzP0
1+-+-tr-+-0
xabcdefghy

38.¦f3
g4
39.¦f4
gxh3+
40.¢xh3 ¦e6 41.¦g4+ ¥g7
42.¥xd4 ¦h6+ 43.¢g2 ¦g6
44.¦xg6 hxg6 45.¥xg7 £e4+
46.¢h3 £f5+ 47.¢g2 ½–½

Etter de ordinære partiene kunne Simen
synes å ha styrket sine sjanser. Men
Magnus hadde altså så langt brukt
halvparten så mye tid som Simen på å
spille like bra – det talte således klart
i hans favør når betenkningstiden fra
parti 3 ble kuttet til 25 minutter per
spiller (med ti sekunder tilleggstid per
trekk.) I første parti ofret Magnus som
sort tidlig bonde for et sterkt initiativ,
som etter unøyaktig spill av Simen ble
til et knusende angrep. For publikum
kunne det se ut som Simen ga opp
tidlig i tårn- og løpersluttspillet, men
i realiteten kunne hvit da bare passivt
avvente slutten.

1 2
½ ½
½ ½

1
0
1

2
0
1

#
1
3

a5 24.f3 ¦ad8 25.¢a1 b4 26.¤e4

XIIIIIIIIY
8-+-trr+k+0
7+-zp-+pzpp0
6-+-+-vl-+0
5zp-wq-+-+-0
4-zpl+N+-+0
3zP-+-zPPzP-0
2-zPQvL-+-zP0
1mK-+R+-+R0
xabcdefghy

26...¦xe4 27.£xe4 ¥d3 28.¦c1
£xc1+ 29.¥xc1 ¥xe4 30.fxe4 bxa3
31.h4 h5 32.¦f1 ¥e5 33.¦g1 f6 0–1

Det andre hurtigsjakkpartiet ble et gedigent
anti-klimaks. De mange tusen som fulgte
matchen via internett kunne knapt tro sine
egne skjermer da Simen med sort i Spansk
overså et klassisk Dd5-angrep på f7 i trekk
9, og måtte gi tårn uten kompensasjon før
15 trekk. Denne småpinlige avslutningen på
matchen skal forstås delvis ut fra betenkningstiden samt en ekstrem pressituasjon hvor Si-

men måtte vinne med sort. Den styrker likevel
inntrykket av at Simens åpningsrepertoar
fortsatt er mindre gjennomarbeidet enn hva
hans øvrige spillestyrke på nær 2600 tilsier.
Magnus takket, bukket ikke, og fullførte til
en sikker seier 2-0 i hurtigsjakken.
GM Carlsen (2675)
GM Agdestein (2575)
Stikkamp 2, parti hurtigsjakk
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.c3
a6 5.¥a4 d6 6.d4 ¥d7 7.dxe5 b5
8.¥b3 dxe5

XIIIIIIIIY
8r+-wqkvlntr0
7+-zpl+p+p0
6p+n+-+p+0
5+p+-zp-+-0
4-+-+P+-+0
3+LzP-+N+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tRNvLQmK-+R0
xabcdefghy

9.£d5
£f6
10.¤xe5
¤xe5
11.£xa8+ ¢e7 12.¥e3 ¥c6 13.¥c5+
¢d7 14.£xf8 ¤h6 15.£xh6 ¤d3+
16.¢e2 ¤xc5 17.f3 ¦e8 18.¤d2
¢c8 19.£e3 £e7 20.¦hd1 f5 21.¢f1
g5 22.¢g1 f4 23.£e2 h5 24.¥c2
¤d7 25.a4 ¤e5 26.axb5 axb5
27.¤b3 g4 28.¤d4 £c5 29.¢h1 1–0

At en førsteklassing sikret seg Kongepokal

Stikkamp 1. parti hurtigsjakk
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6
4.e3 ¥b4 5.¤d5 ¥e7 6.a3 e4
7.¤g1 0–0 8.£c2 ¦e8 9.¤e2
¤e5 10.¤xf6+ ¥xf6 11.¤c3
d5 12.cxd5 ¥f5 13.¤xe4 ¥h4
14.£a4 £xd5 15.¤c3 £d8 16.d4
¤d3+ 17.¥xd3 ¥xd3 18.¥d2
b5 19.£b3 £xd4 20.0–0–0 £c5
21.g3 ¥c4 22.£c2 ¥f6 23.¢b1

Foto: Paul Weaver, Nettavisen

GM Agdestein (2575)
GM Carlsen (2675)

Stikkampen ble spennende etter sløvt hvitspill av Magnus i første parti

Foto: Paul Weaver, Nettavisen

sløvt av meg å tillate b4-b3, trodde 15...b3
var dårlig på grunn av 16.Ld2, men hadde
oversett at jeg ikke kan ta på b3 etter 16...
Db5! 17.Dxb5 axb5. Siden var sort plutselig
nærmest fordel. Jeg fikk stabilisert stillingen
og trodde jeg sto litt bedre noen trekk etter
dronningbyttet, men offisersluttspillet viste
seg snart å være død remis.

Men utover i hurtigsjakkpartiene ble Simen med god grunn stadig mer betenkt

ved å slå læreren i en fritime var populært
blant de mange medelevene på tribunene,
som belønnet den nye Norgesmesteren med
rungende applaus. Det kjentes som om man
var vitne til et definitivt troneskifte i norsk
sjakkhistorie.
Som under eliteklassen i Moss var det egentlig en Magnus på sparebluss publikum fikk
se - men Magnus anno 2006 er altså Norges
klart beste sjakkspiller selv når han går på
sparebluss.
Simen tok det ventede nederlaget pent, og
kunne når han hadde fått andre hurtigsjakkparti litt på avstand selvsagt være stolt av å ha
holdt følge med verdensstjerner Magnus så
langt. En liten triumf i nederlaget var det for
Simen at han ved å skaffe seg stikkamp om
NM, også forsvarte sin 24 år gamle rekord som
tidenes yngste sjakknorgesmester - en rekord
som da kan holde riktig lenge.
Den nye Norgesmesteren måtte ta nye
vanskelige valg umiddelbart etter at premieutdelingen var over: ”Skal jeg gå på de to
gjenværende skoletimene i dag, tro?”. Etter
å ha kommet på at han hadde glemt å ta
med skolebøkene, rakk han imidlertid med
god samvittighet (og en imponerende spurt)
første buss hjem. Etter å ha fått stikkampen
litt på avstand, stilte den nye Norgesmesteren

hjelpsomt opp for nok et intervju med Norsk
Sjakkblad.
Gratulerer med din første NM-tittel, Magnus. Var det en gammel drøm som gikk
i oppfyllelse?
- Tusen takk, men det var vel egentlig ikke
det. I hvert fall de siste årene har jeg hatt et
avslappet forhold til det med NM, de store
internasjonale turneringene er de viktigste.
Men det var en lettelse endelig å kunne sette
”Norgesmester” på merittlisten.
Først må du fortelle litt om stikkampen.
Du spilte fort og virket litt uinspirert sett
fra tribunen, hvor dekkende var det
inntrykket?
- Jeg kjente meg ikke så trøtt på forhånd,
men konsentrasjonen kom og gikk litt under
partiene. Vet ikke om det hadde å gjøre med
at jeg var på skolen, sannsynligvis var det mer
at jeg har spilt litt for mye i det siste. Heldigvis
våknet jeg i tide når det trengtes.
Men det første hvitpartiet ble ingen suksess.
Var det en mislykket forberedelse?
- Nei nei, jeg var helt uforberedt på at han
kunne spille Mottatt Dronninggambit og
måtte improvisere fra trekk tre… Det var

Magnus Carlsen:

- Skal jeg gå på de to gjenværende
skoletimene i dag, tro?

I sortpartiet virket 11...Lf5 som en spenstig
nyhet, men få trekk senere måtte du gi
offiser for utilstrekkelig kompensasjon.
Var 12...d5 bare overambisiøst?
- Det kan godt tenkes. Lf5 var en improvisasjon jeg fant ved bordet, men hvis jeg først
spiller d5 må jeg jo nesten gi offiseren
etterpå. Jeg kunne tatt den igjen med 16...
Sxd5, men da står hvit alltid best etterpå,
og det er en lite sjanserik stilling for sort.
17...e6? var en fingerfeil som nærmest ble
en bukk. Jeg hadde tenkt å spille 17... Da6
først – men etteranalysen tydet på at 18.De2!
med poenget 18...Sd3+ 19.Kd2 likevel ga hvit
fordel. Stillingen som fulgte med tre bønder
for offiser vurderte jeg som helt tapt, hvit har
for aktive offiserer og bøndene mine er ikke
sterke. 31.Da5! hadde jeg senere helt oversett,
men heldigvis holdt han ikke oppe trykket ved
å sette dronningen på b6 etterpå. Og dermed
fikk jeg etter hvert motspill.
Men det var vel fortsatt vunnet for hvit
hvis han i trekk 38 hadde tett en bonde til
med 38.Lxd4!, i stedet for å bukke tilbake
offiseren med 38.Tf3?
- Det kan også godt tenkes, jeg har faktisk
knapt sett på partiene fra den matchen…Uff
nei, det var ganske spennende, men slett ikke
noe bra parti.
Siden gikk det bedre. 6....e4 i det første
hurtigpartiet så likevel noe løst ut?
- Det er det nok kanskje også, men som
praktisk valg i hurtigsjakk fungerte det jo
bra. Jeg fikk veldig god kompensasjon etter
hvert, særlig når jeg fikk plantet løperen på
d3 slik at han ikke fikk rokert kort. Senere
gikk jo det angrepet på skinner, og det andre
hurtigsjakkpartiet ble jo aldri noe å snakke
om etter åpningsbukken hans.
Hvordan opplevde du spillet ditt under
selve eliteklassen i Moss?

spillestilen, ja.

Foto: Bjørn Berg Johansen

Senere gikk ferden tilbake til Nederland,
hvor du med en prestasjon på 2700 ble
toppskårer for ”Rising Star”-laget mot 1-2
generasjoner eldre eks-stjerner. Var du mer
fornøyd med spillet der?
- Tja. Jeg var godt fornøyd med vinstpartiene
mot Nunn og Jusupov, men ellers var det mest
solid. Det ble litt mange remiser, følte at jeg
manglet litt overskudd mot slutten av en lang
sjakksommer. Tapet mot Beljavskij var tøysete,
men jeg hadde sovet svært dårlig natten før og
fikk meg ikke til å spille på remis siden jeg
syntes jeg sto best.

Pen liten pokal det der, men hvordan får man den ned i posen igjen?!

- Heller dårlig det også, dessverre. Men heldigvis for meg spilte motstanderne jevnt over
enda litt dårligere. Sisterundetapet mot Berge
Østenstad var et sjokk, klarte ikke å innse at
jeg kunne tape det partiet før jeg sto for dårlig
til å kunne tilby remis…
Du har i 2006 i det hele tatt spilt mye sjakk
mot relativt svak motstand i Norge, vil vi
få se like mye av deg i 2007?
- Jeg synes fortsatt det er artig å spille i Norge,
men det blir nok mindre av det neste år. Hva
jeg spiller i Norge må jeg se an etter hva som
kommer av sjanser til å møte de beste internasjonalt. Det står dermed åpent både om jeg
forsøker å forsvare NM-tittelen på Hamar, og
om jeg spiller Gausdal i april. Foreløpig har
jeg i 2007 bare merket av Wijk aan Zee og
Monaco som jeg sikkert skal spille, kalenderen
ellers står foreløpig åpen.
Og hva er siste nytt om din videre opptreden
i VM-sirkuset?
- At alle kandidatmatchene trolig skal gå i
Elista med spillestart 6. april. Jeg var for min
del positiv til ideen om en bergerturnering,

Rising Star-laget besto av unge spillere som
også er innbyrdes konkurrenter. Hvordan
var lagånden?
- Ikke all verden, vi avholdt aldri felles forberedelsesmøter og spilte i praksis hver vår
individuelle turnering. Men selv om det sto om
en plass i den attraktive Monaco-turneringen,
merket jeg heller aldri noen forstyrrende
rivalisering i laget.

hadde vært mer interessant å møte alle
sammen enn bare å spille mot Aronian. Men
en bergerturnering krevde enstemmighet
blant de kvalifiserte og det blir det selvsagt
ikke. Så det blir nok tross alt kandidatmatch
mot Aronian. Men etter alt rotet i FIDE tar jeg
ingen ting for gitt om hvor og når det blir...

Nest etter Norge er Nederland landet du
har spilt klart mest i. Hvorfor det?
- Jeg har alltid likt meg i Nederland, arrangørene der er hjelpsomme og hyggelige uten å
være påtrengende. Jeg har fått mange attraktive invitasjoner til å møte sterke spillere der,
og så betyr det mye for meg at spilleforholdene
bruker å være svært gode. Så det blir definitivt
Wijk aan Zee igjen til vinteren.

Fremgangen din har fortsatt etter NM, først
med en 2745-prestasjon i supergruppen
i Biel. Hvordan smakte andreplass der
inkludert 2-0 mot Morozevich?
- Resultatet var greit, men spillet ganske
varierende. 2-0 mot Morozevich var også
basert på to ganske rare partier, så der hadde
jeg god uttelling.

Handler det også i noen grad om penger?
- Jeg forsøker fortsatt å tenke mest mulig på
sjakk og minst mulig på penger. Men jeg
forventer meg jo en viss standard og seriøsitet
på turneringer jeg spiller, og deriblant da at
jeg tilbys noe økonomisk.

Derimot har du fortsatt dårlig uttelling mot
den solide ukraineren Andrei Volokitin,
som du tapte 0-2 mot i Biel?
- Utrolig nok undervurderer jeg ham like
mye hver gang! Synes fortsatt ikke han spiller
veldig bra, men det hjelper jo ikke så lenge
jeg hver gang kommer dårligst fra åpningen
og fortsetter konsekvent etter det til jeg står
til tap… Mulig det er et eller annet med

Du har altså i det siste tapt etter å ha
undervurdert så sterke spillere som Berge
Østenstad, Andrei Volokitin – og det bare
hittil i dette intervjuet. Optimismen har
vært viktig for din vei mot 2700, men er det
å undervurdere motstandere under 2650
nå blitt et problem du må arbeide med?
- Det kan være, kjenner meg like dum hver
gang det skjer at jeg overpresser stillingen og

ikke ser faren i tide. Men noe må man jo også
risikere for å vinne partier mot GM-er, og man
slår i hvert fall ikke konkurrentene ved å vise
dem overdreven respekt. Så det får heller bli
ett tap for mye enn en seier for lite.
Så ble du nummer åtte under VM i lynsjakk i Israel. Noe mer å si om det?
- Egentlig ikke, det var vel omtrent som
ventet ut fra motstanden. Men det kjentes
aldri helt som jeg kom i gang med den
lynturneringen.
6. - 16. november skal du spille mot blant
andre Svidler, Aronian, Leko, Shirov og
Ponomariov under Bergerturneringen
Tal Memorial i Moskva. Blir den det siste
store målet for 2006?
- Det må det jo nesten bli, siden jeg ikke
har planlagt å spille flere store turneringer
i 2006.
Du utviklet tidlig egne sjakkpolitiske
meninger, og skrev under din første underskriftsliste som tiåring. Og denne
uken sto du som medunderskriver på
en støtteerklæring til Kramnik. Hva var
bakgrunnen for det?
- Det var et initiativ fra den skotske GM Jonathan Rowson, som min trener Peter Heine
Nielsen videresendte meg. Jeg leste kritisk
gjennom og syntes det så greit ut, Kramnik
fortjener moralsk støtte slik Topalov & Co
har oppført seg. Jeg har fulgt mye med på
VM-matchen. Trodde det var kjørt da Topalov
gikk opp til 5-4, men Kramnik viste stor styrke
da han kom tilbake i går. Så det blir en spennende avslutning.

enn ungdomsskolen.
2650 oppga du som mål for karrieren da
jeg intervjuet deg i 2003. Fire år senere
er du alt i ferd med å passere 2700 og ta
spranget inn på topp 20 i verden. Når passerer du 2750 – kan det bli alt i 2007?
- Det forsøker jeg å tenke minst mulig på. Det
kan ta noen år, men ja det er mulig i 2007
også. Vi satser på det!
Hvor mye trener du nå, og hva må du bli
bedre på for å nå 2750?
- Ut over at jeg forbereder meg konkret til
partiene mine trener jeg egentlig fortsatt ikke
for mye, nå i høstferien har jeg nesten ikke
trent bortsett fra å følge med på VM-matchen.
For å nå 2750 må jeg nok generelt trene litt
mer og bli litt bedre på alt, har fortsatt mye å
lære om mange stillingstyper.
Intuisjonen, kreativiteten og optimismen
er sett utenfra dine største styrker sammenlignet med bedre programmerte
representanter for den russiske sjakkskolen.
Men av og til virker det som du blir litt for
optimistisk og gir materiell litt for lett?
- Det kan nok også stemme. Jeg må for å ta det
siste steget opp trolig også bli litt mer tålmodig
og nøyaktig i variantregningen, stoler litt for
ofte litt for mye på intuisjonen. Men igjen
gjelder det å finne balansen, og bedre litt for
optimistisk enn litt for respektfull.
I 2010 er du forhåpentligvis helt oppe på
verdens topp fem. Hvem tror du i så fall
du møter der?
- Topalov, Kramnik og Radjabov er de eneste

Og nå har du gått på NTG
i seks uker, vel riktig nok
med fravær ca tre av
dem. Hvordan trives du?
- Så langt svært godt, både
sosialt og faglig passer videregående meg mye bedre

Til slutt noen ord om hvordan du oppfatter
de andre norske GM-ene?
- OK, men da må du sensurere meg hvis jeg
sier for mye dumt og frekt… Simen holder
tross liten aktivitet fortsatt høy klasse, og kan
på en god dag fortsatt utspille både meg og de
aller fleste andre. Han forstår svært mye sjakk
og er kreativ, men bruker for mye tid og spiller
litt for upraktisk for å holde seg over 2600.
Kjetil A spiller hardt på vinst, imponerte meg
med mye kreativ regning i OL og fortsatte jo
fremgangen på Gausdal. Hvor mye bedre han
kan bli avhenger selvsagt av satsningen, men
jeg tror han er over 2600 med en gang hvis
han spiller ett år på heltid. Leif Erlend forstår
jeg ikke helt hvorfor ikke gjør det bedre, han
virker å ha god forståelse og det meste som
trengs, og har jo spilt mye lenge. Berge er
solid og fornuftig, ikke lett å slå. Men jeg skal
virkelig ikke tape mot slike spillere, da - ergrer
meg fortsatt over den sisterunden i NM. Rune
og Einar er jo litt eldre spillere jeg ikke kjenner
så godt til. Begge ville nok blitt litt lette mot de
riktig gode, men er effektive til å slå litt svakere
spillere. Tisdall har jeg jo stort sett bare sett på
bilder og i gamle analyser.
Den ble - med bare litt sensur – flott!
Helt til slutt: Hvem blir den neste norske
GM-en?
- Jeg svarer fortsatt Jon Ludvig Hammer, ser ingen gode GM-kandidater blant de eldre. Blant
de yngre derimot, er det flere med potensial.
Jeg blir overrasket hvis Benjamin Arvola ikke
blir GM en eller annen gang.
Han virker å være som meg, en
ambisiøs individualist med evne
til å hjelpe seg selv opp og frem.
Frode Urkedal er selvsagt også
et svært stort talent. Men for
alle disse og mange andre unge
talenter avgjør egeninnsatsen
hvor langt det rekker, man blir
uansett talent ikke GM bare på
å møte opp i klubben en gang
i uken.
Foto: Tarjei J. Svensen

Hvem er verdens beste
sjakkspiller i øyeblikket?
- (Lang tenkepause…)
Det nye superprogrammet
Rybka… Nei, det er vel
fortsatt Topalov.

jeg er rimelig sikker på at vil være der oppe
da. Tror Karjakin også er der - og håper jeg
selv vil være det.

Vant Topalov tredje hurtigsjakkparti?!

– Etter avsluttende seier 6-6…

H

elgen 9.-10. september skulle lagNM 2006 omsider avgjøres. Som
behørig omtalt i NsB 4/2005 hadde Asker
og Porsgrunn endt likt både på lagpoeng
og individuelle poeng i årets dramatiske
NM-finale, slik at det for første gang måtte
stikkamp til for å kåre årets Norgesmester
forlag. Med sponsorstøtte fra entreprenørfirmaet Buer inviterte Porsgrunn
til dobbeltrundig omkamp i storslagne
omgivelser i Skjærgården Hotell og Badeland. Hjemmebanen var imidlertid ingen
utvetydig fordel for Porsgrunn: Dels viste
Asker forsterket med FM Roar Elseth (og
diverse familiemedlemmer) seg å kunne
stille sterkere der enn under NM-finalen
i Oslo, og dels endte forrige finalemøte i
Langesund for fem år siden med at Asker
kjørte hjem gullet etter en avgjørende sisterundeseier 4½-1½ mot Porsgrunn…

T

il årets lørdagsmatch stilte Asker tipp
toppet med 1) GM Berge Østenstad 2)
GM Jonathan Tisdall 3) IM Bjarke Sahl 4)
Carl Fredrik Ekeberg 5) FM Jøran AulinJansson 6) FM Roar Elseth. Porsgrunn
hadde med Bertil Svendsen på turne i USA
få valgmuligheter, men stilte tilnærmet
tipp toppet med 1) GM Kjetil A Lie 2) FM
Geir Sune Tallaksen 3) Magne Sagafos 4)
FM Espen Lie 5) Hans Olav Lahlum 6)
Joachim Berg-Jensen. Tross fortsatt større
aktivitet og fremgang i Porsgrunnslaget,
var Asker med flest tittelholdere, høyest
ratingsnitt og best score fra de siste års
innbyrdes oppgjør som favoritt 60-40.

Asker rykker fra

F

ørste match startet avventende: Hvit
hadde et tilsynelatende truende angrep
fra åpningen i Sahl-Sagafos, mens resten
av partiene virket rimelig i balanse. Sagafos kjempet imidlertid videre med kjent
energi, og etter at Sahl noe overoptimistisk
hadde ofret offiser for å etablere en fribonde på e7, endte det hele med evig sjakk
i sterk gjensidig tidsnød. På førstebord tok
Berge Østenstad det rolig i svingene med
hvit mot den mer fartsglade Kjetil A Lie,
og fikk akseptert remistilbud i en forenklet
og fortsatt lite spennende stilling etter
20 trekk. I mellomtiden hadde Asker til
gjengjeld koblet favorittgrepet på diverse
andre bord. Yngstemann på Askers lag, 21
år gamle Carl Fredrik Ekeberg, fortsatte der
han sluttet i NM-finalen:

Ekeberg
kommenterer

FM Espen Lie (2343)
Carl Fredrik Ekeberg (2289)
Stikkamp Porsgrunn-Asker (1)
1.e4 e5 Oppsettet var klart
en uke før stikkampen, og da
Porsgrunnsspillerne er beryktede
for intense forberedelser fant jeg det
klokest å komme ut av eventuelle
prepper så tidlig som mulig. 2.¤f3
¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 Dette kom
som en overraskelse. Espen skjønte
naturligvis at han var på vei inn i en
prepp og spilte noe han, så vidt jeg
vet, ikke har spilt i noe seriøst parti.
Vanligvis spiller Espen skotsk gambit.
4...¥c5 5.¥e3 £f6 6.c3 ¤ge7 7.¥c4
¤e5 8.¥e2 Så langt er alt velkjent selv
om både Espen og undertegnede var

av Hans Olav Lahlum

noe usikre på om vi husket teorien
riktig. 8...d5!? 8...£g6 er det vanligste
trekket, men d5 er spilt av blant annet
Sokolov og Smyslov så helt katastrofe
kan det ikke være uten at jeg skal
gå inn på noen detaljert analyse av
denne åpningsvarianten. 9.¤d2 9.0–0
er nok bedre med ideen 9...dxe4?
10.¤b5! ¥d6 (10...£b6 11.¥xc5 £xc5
12.£d4! og svart kan ikke dekke
c5, e5 og c7 samtidig.) 11.¥c5 0–0
12.¤xd6 cxd6 13.£xd6 £xd6 14.¥xd6
og hvits løperpar var avgjørende i
Steingrimsson-Malaniuk. 9...£g6?!
9...0–0= 10.£c2 10.¤b5! var sterkere.
F. eks. 10...¥b6 11.¥d4 og svart
sliter med koordinasjonen. 10...¤g4
10...£xg2 gir hvit unødvendig mye
spill etter 11.0–0–0 11.¥xg4 ¥xg4
12.f3 ¥d7 13.0–0–0 0–0–0 Jeg var godt
fornøyd med resultatet av åpningen.
Svart har ingen svakheter og har i
tillegg løperparet. Stillingen er nok
ganske lik, men jeg foretrekker likevel
svart her. 14.¦he1 ¥b6 14...¦he8
hadde nok vært mer nøyaktig, men
jeg overså Espens neste trekk.;
14...£xg2 er et annet alternativ,
men ut fra matchsituasjonen valgte
jeg å holde på den sikre stillingen
fremfor å komplisere. 15.c4!? dxe4
16.¤xe4 ¥xd4 17.¥xd4 Her viser
unøyaktigheten i 14...¥b6 seg. Jeg
hadde hatt et ekstra trekk her med
The8 innlagt. Svarts stilling er likevel
svært behagelig. 17...¤c6 18.¥g1 er
mer naturlig da 18.¥c3 £h6+ 19.£d2
£xh2 strander på 20.¦h1 18...¥f5
Jeg trodde stillingen var remisaktig,
men jeg undervurderte mine egne
sjanser. Hvit har faktisk problemer
her. 19.a3 19.g4 ¤b4! 20.£b3 ¥xe4
21.¦xd8+ ¦xd8 22.¦xe4 £h6+ og
hvit har voldsomme problemer med
koordinasjonen. 19...¦xd1+ 20.¢xd1

XIIIIIIIIY
8-+k+-+-tr0
7zppzp-+pzpp0
6-+n+-+q+0
5+-+-+l+-0
4-+P+N+-+0
3zP-+-+P+-0
2-zPQ+-+PzP0
1+-+KtR-vL-0
xabcdefghy

20...¦e8! 21.h3 21.¤d6+ £xd6+
var poenget.; 21.g4 ¥xe4 22.¦xe4
¦xe4 23.£xe4 £xe4 24.fxe4 ¤e5 er
et lite hyggelig sluttspill for hvit. h3

Foto: Bjørn Berg Johansen

Foto: Paul Weaver, Nettavisen

Porsgrunn ”ny” norgesmester

forbereder g4. 21...¥xe4 21...h5 var
også mulig, men jeg ville gjøre ting
enkelt. 22.fxe4 £d6+ 23.¢c1 f5 svart
vinner en bonde og partiet. 24.¦e3
£d4 25.¦e1 £e5 26.¢b1 fxe4
27.¥e3 £g3 28.£e2 ¤e5 29.¦c1 ¤d3

XIIIIIIIIY
8-+k+r+-+0
7zppzp-+-zpp0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+P+p+-+0
3zP-+nvL-wqP0
2-zP-+Q+P+0
1+KtR-+-+-0
xabcdefghy

30.¦c2 Det er vanskelig å forbedre
den svarte stillingen så mye mer
så jeg antok at det var tid for å få
dronningene av brettet. 30...£e1+
31.£xe1 ¤xe1 32.¦e2 ¤d3 33.¢c2
¢d7 34.b4 ¢d6 35.¢c3 b6 36.¥g1
g5 37.¥h2+ ¤f4 38.¦d2+ ¢e6 39.g3
Stillingen er tapt allerede, men dette
hjalp ikke spesielt på situasjonen.
39...e3 40.¦d1 ¤xh3 40...¤g2
41.¢d3 er ikke like klart. 41.¦e1 ¢f5
42.g4+ Desperasjon, men alt håp er
allerede ute. 42...¢xg4 43.¥xc7 ¢f3
44.c5 bxc5 45.bxc5 ¢f2 46.¦h1
e2 47.¢d2 ¤g1 48.¦h2+ ¢f1 0–1

På femtebord var det høyst uoffisielt styremøte i den høyst uoffisielle organisasjonen
”Lagkapteiner uten form”. Jøran AulinJansson (navneendringen er en forsinket
bivirkning av inngått ekteskap) saboterte
demonstrativt fryktede Porsgrunnforberedelser med 1.b4?!. Og fikk etter en rolig
åpning opp en terrengfordel i et tett midtspill.
FM Aulin-Jansson (2272)
Lahlum (2154)

XIIIIIIIIY
8-vlr+-trk+0
7zpp+-+p+p0
6-sn-+q+p+0
5+PzpN+-+-0
4P+PzpPzP-+0
3vL-+-+-zP-0
2-+-+Q+-zP0
1tR-+-tR-mK-0
xabcdefghy

25.£f3?!/!? Var et trolig tvilsomt

bondeoffer som viste seg sjanseskapende: 25...¤xc4 26.f5 ¤e5 27.£g2
£d6 28.¦ad1 d3 29.f6 ¦cd8 30.¦f1
b6 31.£f4 £e6 32.¦h4 h5? 33.¥b2
Begge spillerne og tilskuerne trodde
like etter partiet at sort hadde spilt
seg bort og at 33...¦xd5?! nå var et
nødvendig om enn utilstrekkelig kvalitetsoffer. Senere computeranalyser
tyder imidlertid på at sort selv om h5?
var en unødvendig svekkelse, fortsatt
ikke står dårligere etter det kaldblodige
33...¦fe8 eller 33...c4. I stedet fulgte et
bukketrekk hvit svært effektivt utnyttet
33... ¤c4?? 34.¤e7+! ¢h7 35.£f3!
Sort hadde i gjensidig tidsnød glemt
at dette tidligere bukketrekket, med
sorts springer på c4 plutselig truer
avgjørende ¦xh5+ med matt. 35... ¢h6
36.¤f5+! ¢g5 Dette svært desperate
forsvaret så ikke hvit før det kom, men
etter et par minutter på boks fant han
den elektriske bokseåpneren:

XIIIIIIIIY
8-vl-tr-tr-+0
7zp-+-+p+-0
6-zp-+qzPp+0
5+Pzp-+Nmkp0
4P+n+P+-tR0
3+-+p+QzP-0
2-vL-+-+-zP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

37.£f4+! ¥xf4 38.gxf4 matt 1 - 0

Sistebordsoppgjøret Berg-Jensen – Elseth
gled etter en tam åpning raskt over i et
tilsynelatende remisaktig sluttspill med
tårn og ulikefargede løpere, som viste seg å
være klart fordelaktig for sort. Alltid stilrene
Elseth plukket instruktivt opp et par bønder i
tidsnøden og avgjorde per kongeangrep i løpet
av få trekk etter tidskontrollen. Det var ingen
tvil om at den lørdagen i Langesund tilhørte
Asker. Spenningen for søndagen ble imidlertid
reddet av Porsgrunns yngste spiller:

Tallaksen
kommenterer

FM Geir Sune Tallaksen (2375)
GM Jonathan Tisdall (2413)
Stikkamp Lag-NM 2006 (1)

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
c6 5.e3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4
b5 8.¥d3 ¥d6 9.0–0 0–0 10.¥d2 ¥b7
11.¦c1 £b8!? Dette trekket var nytt
for meg, og ut fra tiden å dømme var
Jonathan neppe klar over teoriens
anbefalinger. Trekket ser imidlertid
slett ikke dumt ut. Hvit vil gjerne spille
Sg5-e4 for å vanskeliggjøre ...c5bruddet, men det går ikke nå som
h2 henger. I tillegg er b7-løperen
dekket, noe som viser seg i varianten
12.Se4 Sxe4 13.¥xe4 c5. 11...¦c8 er
hovedvarianten. 12.h3 h6 12...a6 for
å følge opp med 13...c5 var også fullt
mulig. 13.e4 e5 14.¤e2 Jeg hadde
et lite håp om å få en springer inn på
f5 og utrope h6 til en svekkelse, men
spesielt imponerende er det nok ikke
for øyeblikket. 14...c5!? Dette kom
veldig overraskende på meg, men
det ser ut til å sikre utlikning. Sort har
flere andre gode alternativer også;
jeg håpet på 14...exd4?! 15.¤exd4
¤c5?! 16.e5! ¤xd3 17.exf6 ¤xc1
18.fxg7 og hvits angrep ser livsfarlig
ut. Fritz er enig når han bare får tenkt
seg om litt. 15.dxe5 ¤xe5 16.¤xe5
¥xe5 17.¦xc5 a6! Jeg hadde
undervurdert styrken i dette stille
trekket. I alle andre varianter ender
hvit opp bonde over uten tilstrekkelig
kompensasjon: 17...¤xe4?! 18.¦xb5
¤xd2 19.£xd2; 17...¦d8?! 18.¥a5
¤xe4 19.¦xb5; 17...£d6?! 18.¥b4 a5
19.¦d5! (19.¦xe5 £xe5 20.¥xf8 ¦xf8
er OK for sort) 19...¥h2+ 20.¢h1
£xb4 21.¦xb5 med fordel hvit i alle
varianter. 18.¥c3 e-bonden lar
seg rett og slett ikke dekke på noen
fornuftig måte. 18.£c2? ¤d7 taper
materiell; 18.¤c3? ¤d7 er like dårlig;
18.£b1 ¦e8 og e-bonden sliter like
mye som før. 18...¥d6? Jeg hadde
fått det for meg at etter 18...¥xc3
19.¤xc3 ville det være vanskelig for
sort å få igjen bonden, men faktum er
at han får den tilbake med en gang!
19...¦d8 (truer både ...Sxe4 og ...£d6)
20.£c2 £d6 21.¤d5 ¤xd5 22.exd5
¦ac8 23.¦c1 ¦xc5 24.£xc5 £xd5 og
partiet ebber ut i et svært likt sluttspill.
19.¦f5! I trekk 18 brukte jeg lang tid
på å regne på konsekvensene av
19.e5 ¥xc5 20.exf6 , før det gikk opp
for meg at sort også kunne spille 19...
Sd7. Men teksttrekket er mye bedre;
nå kan ikke sort få tilbake bonden.
19...¥xe4 19...¤xe4?? 20.¥xe4 ¥xe4
21.£d4 er enda verre; 19...¤d7 var
nok det objektivt beste, men hvit har
ganske enkelt en sunn merbonde.
20.¥xe4 ¤xe4

XIIIIIIIIY
8rw q -+-t r k+0
7+-+-+pz p -0
6p+-v l -+-z p 0
5+p+-+R+-0
4-+-+n+-+0
3+-v L -+-+P0
2Pz P -+Nz P P+0
1+-+Q+Rm K -0
xabcdefghy

grunns hvitforberedelse gjorde utslaget,
skal her være usagt. Men konklusjonen
til Askers lagkaptein Aulin-Jansson ble
til slutt at han satte ut seg selv av laget
til fordel for Sheila Sahl. (ifølge svært
ubekreftede rykter med formell henvisning til en plutselig besværlig gammel
krigsskade) Den beslutningen innvarslet
en svært dramatisk andre omgang av
stikkampen.

Dermed stoppet sifrene på 2-4. Oddsen
på NM-gull til Asker sank til 1,1:1 og
interessen for matchen var raskt fallende
på internett, men bak lukkede hotellromsdører i Langesund hadde Porsgrunn noen
pizzaer senere slett ikke gitt opp. Seieren
på andrebord ga håp om hjemmeseier
på øverste bord ved poenglikhet, og 4-2
var bare et halvt poeng unna de 3½-2½
man uansett hadde måttet regne med å
ta søndag. At Asker nå hadde presset på
seg ble klart alt lørdag kveld, da laget
tilsynelatende hadde store problemer med
å bestemme lagoppstillingen for søndag.
Om overdreven lettelse over å ha vunnet et
parti igjen eller overdreven frykt for PorsFoto: Bjørn Berg Johansen

21.¥xg7! ¥h2+ 21...¢xg7 22.£d4+
f6 23.£xe4 ser heller ikke lystig ut
for sort. 22.¢h1 ¦d8 23.¥d4?!
Enda bedre var visst 23.¤d4! med
poenget 23...¢xg7 24.£g4+ ¤g5
25.¤c6 £d6 26.¤xd8 ¦xd8 27.f4 .
Jeg trodde sløvt nok at sorts neste
trekk var umulig... 23...¥e5 24.£d3
...og fikk litt sjokk da det gikk opp for
meg at sort etter 24.¦xe5?? £xe5
25.¥xe5 ¦xd1 26.¦xd1 snur opp
ned på resultatet med 26...¤xf2+ . I
en slik stilling skal det imidlertid mer
enn én unøyaktighet til for å rote
bort den klare fordelen. 24...¥xd4
25.¤xd4 £b6 26.£xe4 £xd4
27.£f3 Det er godt mulig at jeg
hadde noe enda bedre enn å tillate
disse avbyttene. Men i praktisk
spill regnet jeg den sorte stillingen
som nærmest umulig å forsvare
nå. Hovedproblemet er ikke at sort
mangler en bonde, men at det er
den viktige g-bonden han mangler.
Med alle de tunge offiserene igjen
på brettet lever den sorte kongen
livsfarlig. 27...¦a7 28.¦c1 ¦d6 Som
sagt, hovedproblemet er ikke antall

bønder. 28...£xb2 29.¦c6 med
kolossalt angrep. 29.¦f4! £xb2
Taper forsert, men gode råd er
rådyre uansett. Jeg regnet 29...£d3
(som forhindrer 32.£f5+) for å
være sorts siste sjanse, men etter
30.¦c8+ ¢g7 31.¦g4+ ¢h7 32.£f4
er det heller ikke gøy å hete sort.
30.¦c8+ ¢g7 31.¦g4+ ¢h7 Jeg
hadde forsåvidt ikke regnet noen
konkret vinstvariant til bunns etter
31...¦g6 32.¦xg6+ ¢xg6 , men
med kongen så langt ute i friluft
konkluderte jeg med at det “måtte”
være noe. Fritz foreslår 33.£g3+
¢f6 34.¦c6+ med avgjørende
angrep. 32.£f5+ ¦g6 33.¦c6 £g7
34.h4 h5 35.¦g5 Og sort hadde fått
nok. En mulig avslutning er 35.¦g5
¦a8 36.¦xh5+ ¢g8 37.¦c8+
¦xc8 38.£xc8+ £f8 39.¦h8+ 1–0

Asker tok det svært pent, men skuffelsen over å tape 6-6 etter 16 lagkam per lot seg ikke helt skjule… Fra venstre Berge Østenstad, Jøran Jansson,
Bjarke Sahl, Sheila Sahl, Carl Fredrik Ekeberg, Roar Elseth og Jonathan Tisdall.

Dommens ettermiddag…
Dramatikken startet søndag alt før spillestart, da tilstedeværende turneringsleder
tolket reglementets bestemmelse om at
”øverste bord” avgjorde ved poenglikhet bare gjaldt førstebord. Porsgrunn
mente at både praksis og rimelighet
tilsa at andrebordet avgjorde ved 1-1 på
førstebord og 6-6 i matchene. Siden NSFs
turneringssjef ikke var å nå på telefon,
startet matchen med dette uavklart.
Klart nok var forutsetningene likevel
snudd på hodet sammenlignet med før
NM-finalens siste runde: Det var nå Asker
som ”bare” trengte 2½ individuelle poeng
for å sikre NM-gullet. Og som - kanskje
nettopp derfor - kom litt på defensiven
fra start. Unntaket var Tisdall, som etter en rolig Retisk start spilte opp en
lovende hvitfordel. Ekeberg-Lie startet
med dronningfløyinitiativ for hvit, men
tilsynelatende truende sort motspill på
kongefløyen - og på førstebord ofret Kjetil
A i kjent stil bonde for et tilsynelatende
sterkt initiativ. Mens Lahlum-Elseth
ikke uventet ble et parti mer sunt enn
spennende, startet Sagafos-Bjarke Sahl
enda mindre uventet med at hvit ofret
bonde for luftig kompensasjon i en
kronisk rotete Sicilianer. Mest usikkert
var likevel sistebordsoppgjøret mellom
Sheila Sahl og Joachim Berg-Jensen.
Hvits gambitforberedelse rakk til å
vinne en kvalitet på a8, men ikke til
å få dronningen ut igjen etterpå. Og
mens begge spillerne forbrukte stadig
mer tid, så sort ut til å ha fått opp et
livsfarlig motangrep dels mot hvits
dronning på a8 og dels mot hennes
konge på c1.
Etter tre timers spill bølget matchen

fortsatt med liten fordel Porsgrunn: I
Ekeberg-Lie hadde hvit plukket opp et
par bønder uten at sort hadde demonstrert noe avgjørende gjennombrudd på
kongefløyen, men til gjengjeld brukte en
synlig rusten Tisdall på andrebord stadig
mer tid på å gi Tallaksen stadig mer
motspill. Den fra morgenen avslappede
lagkaptein Aulin-Jansson, måtte ut over
ettermiddagen ta stadig flere røykepauser
fra sine oppgaver som barnevakt for ekteparet Sahls barn. ”Dette blir ubehagelig
spennende – men vi bruker å være veldig
gode i tidsnødene”, hostet han mellom
to røykdrag frem på inngangen til den
kritiske fjerde spilletimen. Det hadde
han full dekning til i forhold til tidligere
seriebravader: Askers mirakuløse evner til
å lande på bena etter tidsnødene i jevne
lagmatcher er legendarisk. Men ingen
regel uten unntak – og denne ettermiddagen i Langesund skulle uheldigvis for
Asker vise seg å være et av dem.
Første avklaring kom da følgende uvanlig
lite kritiske stilling til nettpublikummets forvirring sto på femtebordet en
halvtime
Lahlum (2154)
FM Elseth (2265)
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Hvoretter hvit avsluttet streiken ved å ta
i mot sorts remistilbud. Slett ikke med
lett hjerte - men hjernen trodde på hjemmeseier på første- og sistebordet.
Neste avklaring kom imidlertid nettopp
i GM-oppgjøret på førstebord, hvor Porsgrunn hadde forhåpninger knyttet til Kjetil
A Lies flygende h-bonde.
GM Lie (2563)

GM Østenstad (2489)
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Med h7 godt oppdekket fant ikke hvit
noe bedre enn det tilsynelatende
kraftfulle 35.¦xc5 som vinner etter
35... ¦xc5? 36.h7. Sort spilte derfor i
stedet 35... bxc5! Etter 36.¦b1+ taper nå ¢a8, ¢c6 og ¢c8 alle løperen
med svært utsatt konge etter 37.h7.
Østenstad gikk i kjent stil imidlertid
støtt ut på dypt vann med 36...¢a6!
Hvoretter hvit måtte innrømme at
han ikke hadde noe bedre enn
37.¦a1+ ¢b7 38.¦a6+ - og remis
via en uvanlig luftig evig sjakk.

På sistebordet hadde stormen snudd slik
at sort plutselig hadde den mest utsatte
kongen, og Sheila så ut til å bli Askers store
heltinne da hun i gjensidig tidsnød fikk
inn et elegant dobbelt tårnoffer på h5:
WIM Sahl (2180)
Berg Jensen (2144)
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30.¦hxh5+! gxh5 31.¦xh5+. Med
poenget 31...¢xh5 32.£h7 matt.
Fortsettelsen sendte antageligvis
mange kaffekopper i gulvet foran
PC-er rundt om i Sjakk-Norge,
og det var ikke langt fra at det gikk
samme vei med to fra før godt ristede
lagkapteiner i Langesund:
31...¢g6 32.¦g5+ ¢f6 33.£g7+
¢e6 34.¥xg4+? 34.¦g6+! ¢f5
35.£f7+ ¤f6 36.£xf6 er matt i tre

og 34.£g8+! ¢d6 35.£d5+ ¢c7
36.¦g7+ ¥d7 37.£b7+ ¢d8 38.£xd7
i fem. Men det er ikke lett å holde
styr på brikkene med kort tid i en
slik stilling og hvit står fortsatt klart
til vinst… 34...¢d6
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35.¦g6+?? 35.£f8+! ¢c6/¢c7
36.£xc8+ ¢b6 37.£d8+ er tårn
over med matt i få trekk, og også
det enklere 35.£e5+ ¢c6 36.¦g6+
vinner materiell i tonnasjeklassen.
35...¢d5 Er sorts konge i ferd med å
unnslippe? 36.£e5+? 36.£f7+! ¢e4
37.£e7+ ¥e6 38.¥f5+! ¢xf5 39.£g5+
¢e4 40.£e5+ ¢d3 41.¦g3+ var siste
vinst - men definitivt ikke lett å finne
i tidsnød. 36...¢c4 37.¥e2+ ¢b4
Og dermed har sorts konge plutselig stupt i dekning, mens hvits står
igjen midt i skuddsonen. Joachim
imponerte med å holde pokeransiktet intakt til det siste: 38.£e4?
¥f5! 39.a3+ ¢xa3 40.¦xa6+ ¢b4
41.¦a4+ bxa4 42.£b7+ ¢a3 0-1

Også på tredjebordet var en livlig tidsnødsduell i gang – og heller ikke der hadde
familien Sahl marginene denne gangen
med seg.
Sagafos (2310)
IM Sahl (2384)
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Hvits aktive tårn og løperpar gir ham
noe kompensasjon, men fortsatt med

merbonde bør selvsagt ikke sort tape
dette. Hvit spilte imidlertid konsekvent aktivt med 29.g4!?. Og i stedet
for å forholde seg rolig avventende
med 29...¢g8 eller bytte ned til et
utapelig dobbelt løpersluttspill med
29...fxg4 30.¥xe4 ¦d8, feilregnet
sort et eller annet taktisk ved å spille
29...e3? Det fulgte i stadig sterkere
gjensidig tidsnød konsekvent og
dårlig 30.gxf5! ¥b7?? 31.¦d7 e2?
32.¦xe7 ¦d8 Nå kan hvit beholde
meroffiseren på diverse måter, for
eksempel med 33.¢h2! > ¦d1
34.¦xb7 e1£ 35.¥xg7+ ¢h7 36.¥c3+
eller 33.¥xg7+! ¢g8 34.¥a2+ ¥d5
35.¥xd5+ ¦xd5 36.¥c3. Men hvit har
også tidsnød og lar seg imponere:
33.¦xe2?? ¦d1+ 34.¢h2 ¦xb1.
Hvoretter sort altså fikk igjen løperen, men ikke bonden… 35.¦e8+?
35.f6! > gxf6? 36.¦e8+ ¢g7 36.¦e7+
og 37.¦xb7 vinner en andre bonde
med vinststilling. Ulikefargede løpere
gjør at sluttspillet fortsatt bør være
remis etter teksttrekket. Men det er
fortsatt gjensidig tidsnød før 40 trekk:
35...¢h7 36.¥e5 ¥d5 37.¦e7 ¦b7
38.¦e8 h5 39.¦d8 ¥e4 40.f6?! gxf6
41.¥xf6. Nå er det egentlig ikke tidsnød lenger, men det visste ingen av
spillerne. Så derfor fortsatte de hastig og lystig med 41...¥f5?! 42.¦d5
¢g6? Et svært nærliggende trekk å
kaste ut med få sekunder igjen, men
da hadde sort oversett hvits neste
trekk 42...¦b5! eller 42...¥e6! bør
fortsatt kunne holde remis, selv om
hvit kan spille lenge på sorts svake
a-bonde. Etter 43.¦d6! innså en
synlig desillusjonert Bjarke plutselig
alvoret i situasjonen og lot klaffen
falle.

Etter første tidskontroll var altså stillingen
2-1 til Porsgrunn. I de gjenværende partiene styrte Ekeberg med flere merbønder i
sluttspill trygt mot en ny seier. Men Tisdall
sto etter å ha overlevd sterkt tidsnød med
ett sekunds margin plutselig klart dårligst,
i et sluttspill med tårn og lett offiser mot
Tallaksen. En blandet gruppe nervøse og
ferdigspilte spillere fra Porsgrunn og Asker
diskuterte i vennskapelig åpenhjertighet situasjonen. Det kunne konstateres
tverrpolitisk enighet om at Ekeberg og
Tallaksen begge burde vinne sluttspillene uten større besvær. Og dermed hang
utfallet på den intenst tenkende IM Bjarke

Sahl – åpenbart i ferd med å tape en
andre bonde, men kanskje fortsatt med
remissjanser grunnet ulikefargede løpere
og/eller redusert materiell? Så åpenbarte
det seg to budbringere med viktige nyheter.
Den første var turneringslederen. Som
meddelte at NSFs turneringssjef, på fritiden medlem av Asker, hadde meldt seg på
telefon for å gi gitt Porsgrunn full støtte i at
andrebordet avgjorde ved 6-6 med 1-1 på
førstebord. Den andre var Magne Sagafos.
Som meddelte at Bjarke nettopp hadde gitt
opp uten videre spill!
Dermed hadde sensasjonelt nok Porsgrunn
plutselig matchball til å vinne NM. Og den
var kastet opp som smashball foran lagets
mest formsterke spiller, som fortsatt satt
dypt nedgravet på andrebord:

Tallaksen
kommenterer

GM Jonathan Tisdall (2413)
FM Geir Sune Tallaksen (2375)
Stikkamp Lag-NM 2006 (2)
1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.b3 ¤f6 4.¥b2
¥f5 5.g3 e6 6.¥g2 ¤bd7 7.0–0 h6
8.d3 ¥e7 9.a3 a5 10.cxd5!? Det er
uvanlig å bytte på d5 så tidlig i disse
variantene, men det er et poeng å
vente med å utvikle b1–hesten før
sort har bestemt seg for hva han
skal slå igjen med. 10...exd5 10...
cxd5 er også fullt spillbart, men jeg
husket at Tisdall hadde slått meg i
et tidligere parti i en liknende stilling.
Derfor valgte jeg å styre partiet inn
på andre, mer uutforskede marker.
Etter 10...cxd5 spiller hvit 11.¤c3
og kan kanskje få nytte av b5-feltet
i fremtiden. 11.¤bd2 Nå har hesten
mindre for seg på c3, med mindre
hvit vil spille på å gjennomføre
e4. 11...0–0 12.¤d4 ¥h7 13.¥h3
¦e8 14.¤f5 ¥xf5 Et ChessBasesøk avslører at Speelman har spilt
14...¥f8 i denne stillingen, men jeg
likte ikke å la hvit (foreløpig) beholde
hesten på f5. Sikkert en smakssak.
15.¥xf5 ¥d6 16.¥h3 £b6?!
Muligens ikke en feil, men et steg
i feil retning. Jeg hadde ideer med
...a4 fulgt av ...c5, men det funker
aldri skikkelig. En mulighet var f.eks.
16...¥e5 for å utfordre hvits løperpar.
Av samme grunn burde hvit kanskje

spilt 16.Sf3 i forrige trekk. 17.¤f3
a4 18.b4 ¤e5 Det planlagte 18...
c5?! kan besvares med 19.bxc5
£xb2 20.cxd6 £xe2 21.£xe2 ¦xe2
22.¦fe1 og hvits d-bonde kan fort
bli farlig. 19.¤h4 c5? Nå var jeg
halvt i ørska, og selv om jeg innså at
stillingen var på vei nedover, klarte
jeg ikke å få meg til å snu. 20.bxc5
20.d4?! ¤c4 21.dxc5 ¤xb2 22.cxb6
¤xd1 23.¦axd1 ¦xe2 og sort
klarer seg greit. 20...£xb2 21.cxd6
¦ed8 Dette var altså ideen min: Få
igjen bonden på d6 og satse på at
aktiviteten min kompenserer for den
dårlige bondestrukturen. Dessverre
er det hvit i trekket først... 22.¤f5
g6 23.d4?! Nå kunne hvit erklært
en soleklar fordel med 23.¤xh6+
¢g7 24.f4! ¢xh6 (24...¤c6 25.¤g4)
25.fxe5 £xe5 26.¦b1 b6 27.d7 .
d-bonden er ikke død enda, og
nesten alle sorts bønder kan bli
svake. 23...gxf5 24.dxe5?! Den
kritiske varianten var 24.¦b1 ¤f3+!
(24...£c3 25.dxe5 med et helt
tempo under i forhold til partiet)
25.exf3 £xa3 26.¦xb7 £xd6
27.¥xf5 . Sort har en farlig fribonde,
men kongen er utsatt og hvit har en
slags merbonde. Magefølelsen min
sier at hvit burde stå best. 24...£xe5
25.¦b1
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Tidforentenkepause.Bondestrukturen
min likner på en haug med skilsmisser,
og b-bonden er vanskelig å dekke,
men hvits brikker er ikke spesielt
aktive. Dette ønsket jeg å utnytte og
var godt fornøyd med mitt neste trekk
- dessverre uten grunn... 25...¤e4?!
25...¦xd6 26.¦xb7 f4 og sort står
slett ikke så ille. 26.¦xb7 ¤c3?
Konsekvent, men dårlig. 27.£d2!
Jeg ventet 27.£d3 ¤xe2+ 28.¢h1
¦xd6 (28...£e4+?! 29.£xe4 fxe4
30.d7 med klar fordel hvit) 29.¥xf5 .
Kongestillingen min likner mistenkelig
på Jonathans kongestilling i 1.parti,
men hvits brikker er ikke like aktive,
og d-bonden kan bli sterk etter hvert.

27...¤xe2+ 28.¢h1 ¦xd6 29.¥g2?
Men hvis dette var poenget, så var
hvits 27.trekk dårlig! 29.f4! £e6 30.¦b2
¦e8 31.¦f2! og hesten er fanget! Sort
kan kjempe videre med 31...¤d4!
32.£xd4 £e4+ 33.£xe4 fxe4 , men
hvits ekstra løper burde kunne hamle
opp med fribøndene. 29...¦c8 30.f4
£e6 31.¥f3 ¤c3 32.¥h5?! Hvit
begynner å stå vanskelig på både
brett og klokke, men dette utfallet
leder i hvert fall ikke til noe. 32...¦d7
33.¦b4 £f6 34.g4 Dette syntes jeg så
lettere desperat ut under partiet, men
hvit må gjøre noe mot ...d4-d3. Jeg
ventet 34.¦d4 , men i stedet forsøker
hvit i tidsnøden å få til noe mot sorts
noe åpne kongestilling. 34...¤e4
Mer poengtert var kanskje 34...d4
. Jeg ville ikke tillate g5, men med
computerassistanse kan jeg være enig
i at det ikke er så farlig etter 35.g5 £a6
36.£g2 ¢h8 35.£d4? Inkonsekvent!
Hvit må beholde dronningene og
forsøke å skape noe mot sorts konge
med 35.£g2 35...£xd4 36.¦xd4
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ikke går. 37.¦xc4 dxc4 38.gxf5
c3 Mulig var også 38...¦d2 med
poenget 39.¥f3 ¤f2+ 40.¢g1 c3!
39.¥f3 ¤c5 Jeg skal ærlig innrømme
at jeg her hadde planlagt 39...c2??
, hvoretter jeg neppe ville vært
særlig høy i hatten etter 40.¦g1+!
(40.¥xe4?? ¦d1) 40...¢f8 41.¥xe4
. Heldigvis klarte jeg å styre unna
fristelsen til å kaste ut et trekk for
å utnytte at hvit hadde to sekunder
igjen på klokka! 40.¦c1 ¦d3 Hvit
klarte seg over tidskontrollen, men
det hjelper lite nå - c-bonden koster
ganske snart en løper. 41.¥e2 Jeg
var litt mer usikker på 41.¥c6 ¢g7
(41...¤b3 42.¦c2 ¤d4 43.¦g2+
¢f8 44.¥xa4 og det finnes ingen
sjakk på d1) 42.¥b5 ¦e3 43.¢g1 ,
men jeg ville forhåpentligvis funnet
43...¤b3 44.¢f2 ¤xc1 45.¢xe3 c2!
46.¢d2 (46.¥xa4 ¤b3!) 46...¤b3+
47.¢xc2 ¤d4+ og vinner. 41...¦e3
42.¥b5 ¤b3 Her regnet jeg lenge
på sluttspillet etter 42...¤b3 43.¦c2
(43.¦g1+ ¢f8 44.¥xa4 c2) 43...¤d4
44.¦g2+ ¢f8 45.¥xa4 ¦e1+ 46.¦g1
¦xg1+ 47.¢xg1 c2 48.¥xc2 ¤xc2
og kom frem til at det sannsynligvis
var vunnet. Men så gikk jeg tilbake
for å se om jeg hadde noen klarere
vinst... 43.¦c2 ¦e1+! Nå er det ingen
tvil. 44.¢g2 ¤d4 45.¦xc3 ¤xb5
46.¦c4 ¦e3 47.¦xa4 ¦xa3 0–1
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Dermed endte den (foreløpig) siste NMfinalen altså tre måneder på overtid med
at Porsgrunn ”slo” Asker 6-6, takket være
FM Tallaksens 2-0 mot GM Tisdall. Slik ble
36...¦c4! Nå er det fritt frem for Porsgrunn anno 2006 det første nye lag til
fribonden, ettersom 37.¦fd1?? Sf2+ å vinne NM siden Asker anno 1989, ni år

etter at et svært ungt lag inkluderende nær
sagt alle årets Norgesmestere debuterte i
Østlandsseriens 1. divisjon. (til illustrasjon
av utviklingen var dagens femtebordsspiller
med omtrent samme rating den gang i 1997
fortsatt en uomtvistet førstebordsspiller!)
Porsgrunn vant temmelig nøyaktig like
fortjent eller ufortjent som Asker ville gjort,
om for eksempel deres seier fra innbyrdes
oppgjør i NM-finalen hadde avgjort en
rekordlang og rekordspennende sesong.
Lagenes fire (!) innbyrdes oppgjør denne
sesongen vant Asker 2½-1½, men til gjengjeld hadde Porsgrunn da 2-0 i innbyrdes
oppgjør mot bronsevinner OSS. Og før stikkampen altså endte 6-6 hadde Asker med 24
av 28 lagpoeng tatt ett mer enn Porsgrunn
– som med 55½/84 til gjengjeld hadde tatt
3½ flere individuelle poeng. En kanskje
mer rettferdig løsning reglementet ikke
åpnet for, men som også ville oppfylt begge
lags hovedmål, ville vært at Porsgrunn
hadde vunnet NM og Asker fått retten til å
spille Europacup neste år. Men Asker, som
imponerte med hjertelige gratulasjoner
etter et utvilsomt svært bittert nederlag,
fikk reise videre til årets Europacup få uker
senere – og kan fortsatt kvalifisere seg for
neste års Europacup ”bare” ved å vinne den
forestående Telioserien. Den oppløftende
hovedkonklusjonen etter fjorårets sesong
og på springbrettet inn i en ny, får bli at
norsk seriesjakk er svært spennende og
engasjerende for tiden.

Uavgjort eller ikke: ingen tvil om Porsgrunns glede for NM-gullet etter
søndagsmatchen. Fra venstre Magne Sagafos, Kjetil A Lie, Hans Olav
Lahlum, Espen Lie, Joachim Berg-Jensen og den avslappede reserve
Kristian Aandal, på tvers toppskårer Geir Sune Tallaksen.

Og dermed hadde alle alt glemt situasjonen etter lørdagmatchen…
Fra venstre Magne Sagafos, Kjetil A Lie, Hans Olav Lahlum, Espen Lie, Joachim Berg-Jensen og den fortsatt avslappede reserve
Kristian Aandal, på gulvet toppskårer Geir Sune Tallaksen.

Politiken Cup, København 22. - 30. juli

Deilig å være norsk i Danmark

Foto: www.ksu.dk

I

FM Geir Sune Tallaksen i aksjon mot Indias nye stjerneskudd, Parimarjan Negi. 13-åringen ble
nylig offisielt ble utnevnt til stormester, dog med god hjelp på veien fra 5-6 stormestertrenere.

av Geir Sune Tallaksen

L

eter man etter en anledning til å kombinere ferieliv i en utenlandsk storby
med å treffe sjakkvenner fra hele Norge, er
Politiken Cup i København det opplagte valget. Men at den sjakklige invasjonsstyrken
fra nord skulle bestå av hele 59 spillere i år,
hadde likevel neppe arrangørene drømt om.
Godt hjulpet av den norske delegasjonen
satte Politiken Cup 2006 ny deltakerrekord,
og kanskje snakker vi også om norsk rekord
i antall deltakere i en utenlandsk turnering?
Det er tydeligvis, mer enn noen gang før,
deilig å være norsk i Danmark…

For oss som primært reiser til ni dagers
sjakkturneringer for å spille sjakk, er det alltid en artig opplevelse å spille en turnering
med 256 spillere i én gruppe. Og blir du tidlig ferdig selv, er det alltid mange andre partier å se på. Kommer du inn i spillelokalet
fem og en halv time etter rundestart, er du
garantert at det fortsatt sitter noen igjen og
spiller et interessant sluttspill med et kvarter
igjen hver på klokka. Og de mer ambisiøse
turistene som ønsket å utforske storbylivet
i København, lot seg tilsynelatende i liten
grad avskrekke av rundestart 13.30 og tjue
minutters reiseavstand til sentrum.

Politiken Cup møtes spillere på alle
nivåer og i alle aldere. Det er ikke mange
turneringer innenfor rimelig reiseavstand
(i alle fall for en sørlending) hvor man
finner en så lang og variert deltakerliste.
Gjør man en god turnering, kan man få
sjansen til å bryne seg mot verdensstjerner
på over 2600. Gjør man derimot en dårlig
turnering er det så mange andre også som
gjør det, at få legger merke til akkurat deg.
Og er man lei av å møte de samme spillerne
om og om igjen i norske turneringer, er
det her god sjanse for å møte ni spillere
man aldri har møtt før (selv om sjansen
unektelig synker når godt over 20% av
deltakerne plutselig er andre nordmenn
som også er på jakt etter nye utenlandske
motstandere!).

D

e nordmennene som glimret med
sitt fravær, var toppspillerne. Antallet GM-er og IM-er fra Norge var i år lik
null, og undertegnede var eneste norske
representant over 2300. Til gjengjeld var det
mange unge, spennende spillere som hadde
meldt sin ankomst, og særlig nordnorske
klubber stilte som alltid opp med mange
spillere. Slik ble turneringen med nest flest
norske spillere sommeren 2006 spilt utenfor
Norges grenser.
Med sveitsisk seedingssystem blir det sjelden
mange overraskelser i 1.runde, men med
128 partier smeller det alltid noen bomber

Politiken Cup 2006
København, Danmark 22. - 30. juli

1.GM Vadim Malakhatko, UKRAINA, 7½/9. 2. GM Nigel Short, ENGLAND, 7½. 3. GM Jonny Hector, SVERIGE, 7½. 4.FM Allan Stig Rasmussen, DANMARK, 7. 5.IM Jacob Aagaard, SKOTTLAND, 7. 6.Evgeny Degtiarev, TYSKLAND, 7. 7.GM Curt Hansen, DANMARK, 7. 8.IM
Denes Boros, UNGARN, 7. 9.GM Nick de Firmian, USA, 7. 10.GM Lars Karlsson, SVERIGE, 6½. 11.GM Stellan Brynell, SVERIGE, 6½.
12.IM David Howell, ENGLAND, 6½. 13. GM Carsten Høi, DANMARK, 6½. 14. GM Rafael Vaganjan, ARMENIA, 6½. 15.IM Parimarjan Negi,
INDIA, 6½. 16. FM Casper Dahl Rasmussen, DANMARK, 6½. 17.FM Geir Sune Tallaksen, Porsgrunn, 6½. 18.IM Bjørn Brinck-Claussen,
DANMARK, 6½. 19.FM Thorbjørn Bromann, DANMARK, 6½. 20.Dharma Tjiam, NEDERLAND, 6½. 28.Espen Forså, Tromsø, 6. 36.Gunnar
Berg-Hanssen, Tromsø, 6. 37.Trond Romsdal, Tromsø, 6. 39. Torben Søraas, Narvik, 6. 42. Pål Røyset, Tromsø, 6. 44.Hans Olav Lahlum,
Porsgrunn, 6. 46. Mikael Rølvåg, Narvik, 6. 48. Joachim Solberg, Alta, 6. 71.Sondre Waage Tofte, Stavanger, 5½. 79. Frode Bull Jæger,
Team Bjørnsen, 5. 82.Oddmund Sande, Randaberg, 5. 90. Kristoffer Madland, Sandnes, 5. 95. Dag Andersen, Indre Østfold, 5. 104.
Joachim Thomassen, Mo, 4½. 105. Joar Gullestad Pettersen, Stavanger, 4½. 106. Håkon Strand, Stavanger, 4½. 109.Martin Valla, Oslo,
4½. 110.Jan Børge Wilsbeck, Oslo, 4½. 111.Thomas Thomassen, Mo, 4½. 112. Karle Stangeland, Sandnes, 4½. 115.Victor Havik,
Stavanger, 4½. 117.Audun Pedersen, Tromsø, 4½. 119.Hafsteinn Agustsson, Nordnes, 4½. 127.Mats Bergvoll, Tromsø, 4½. 129.
Espen Haugstad, Sandnes, 4½. 133.Harry Andersen, Fredriksstad, 4½. 142. Ståle Sending, NSF, 4½. 149.Roar Ulvnes, Nordstrand,
4½. 150.Frode Urkedal, 1911, 4. 151.Andreas Larsen, Narvik, 4. 154.Bård Fjellengen, Sarpsborg, 4. 155. Per Inge Holmen, Mo, 4.
157.Jim Christensen, Mo, 4. 165.Børge Waaktar Svanholm, Stjernen, 4. 166.Henrik Sjøl, Akademisk, 4. 169.Tore Tjensvoll, Nordnes, 4.
170.Paul Johan Jensen, Narvik, 4. 176.Ellisiv Reppen, Nordstrand, 4. 183.Gunnar Bue, Tønsberg, 4. 189.Even Thingstad, Modum, 3½.
192.Terje Lie, Bergens, 3½. 197.Chris Hinman, Stavanger, 3½. 201.Leif Bjornes, Kristiansand, 3½. 202.Anders Thingstad, Modum, 3½.
206.Karsten Ovesen, Sevland, 3½. 207.Jørund Berstad, Førde, 3½. 208.Ove Henning Harestad, Randaberg, 3½. 209.Asbjørn Ottesen
Steinskog, Sandnes, 3½. 214.Erik Eliassen, Hauge, 3. 216.Stig Allan Snähre, Egersund, 3. 218.Maria Pitz Jacobsen, Nordstrand, 3.
224.Maren Stangeland, Sandnes, 3. 226.Birk Anders Rølvåg, Narvik, 3. 227.Frode Wiggen, Stavanger, 3. 237.Elise Forså, Tromsø,
2½. 241.Halfdan Holmen, Mo, 2½. 249.Morten Hausken, 2. 252. Anders Tofte, Stavanger, 1½. 253.Tormod Thingstad, Modum, 1½.

Foto: www.ksu.dk

lovende Tromsø-kadetten Espen Forså
slo redaktøren og spratt opp på 3/4.
Samme poengsum hadde også bl.a.
Narviks åpenbart sterkt underratede Andreas Larsen, etter to småsensasjonelle
vinstpartier mot 2200-spillere.

Joachim Thomassen timer før han slår den svenske villmannen GM Johnny Hector.

her og der. Og desto hyggeligere var det
- for norske ører - at det i år smalt høyest
på 6.bord:
Joachim Thomassen
GM Johnny Hector
Politiken Cup 2006

XIIIIIIIIY
8-+-+Nmk-+0
7+l+-+-+-0
6p+-+-+-tr0
5+-+-vl-+-0
4Pzp-+p+-+0
3+-+-+-zP-0
2-zP-+-zP-zP0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy

Joachim har spilt meget godt og har
overveldende materiell fordel, men
problemet er at e8-hesten ikke
har felter. Tross sterk tidsnød fant
hvit det vinnende trekket: 31.f4!
31.¦d8? ¢e7 32.¦ed1 ¥c6 og
hesten er fanget. 31...¥b8 32.¦d8
¥a7+ 33.¢f1 ¢e7 34.¤d6??
Auda! Nå som springeren har
felter, var det naturlige 34.¦ed1
på sin plass. 34...¥c6?? Sort
bukker tilbake! Etter det enkle
34...¦xd6 ville partiet plutselig
vært helt åpent igjen! 35.¤f5+!
¢xd8 36.¤xh6 ¢e7 37.b3 ¢e6
38.¢e2 ¥d5 39.¦b1 a5 40.¤g4
Hvit kom seg over tidskontrollen,

og da er det bare et tidsspørsmål
før stormesterskalpen er et
faktum. 40...¥b7 41.¤e3 ¥a6+
42.¢d2 ¥d4 43.¦c1 ¥d3 44.¤c4
¢f5 45.¤xa5 ¢g4 46.¤c6 1–0

Joachim, som vant kadett-NM med
upåklagelig score (9/9), fortsatte dermed seiersrekken sin. Også i 2.runde
kunne han notere seg en ny sterk seier,
før det begynte å gå noe tråere de neste
rundene. En annen nordmann som
åpnet sterkt, var 1911s stortalent Frode
Urkedal. I 2.runde spilte han remis etter å ha stått best mot den danske FM
Thorbjørn Bromann, mens skotske FM
Neil Berry måtte ned i 3.runde. Dermed
sto Frode med 2½/3 mot sterk motstand.
Hvordan det gikk til slutt skal han slippe
å bli minnet på her, men ingen tvil om
at det blir spennende å følge både Frode
og Joachim i årene (og månedene)
fremover!
Etter tre runder var undertegnede eneste
gjenværende nordmann på 100%, og
skulle opp mot GM Lars Karlsson. Det
ble remis, noe som betydde at jeg fikk
selskap på 3½/4 av Frode Bull Jæger,
som imponerte med seier mot den
danske 2200-spilleren Jakob AablingThomsen. Ellers la opptil flere både i
Tromsø og København merke til at den

5.runde ble runden da nordmennene
måtte si ”farvel, og ses igjen neste år”
til toppbordene. Jæger fikk æren av å gå
ned en poenggruppe for å møte topprangerte GM Nigel Short, som ikke hadde
imponert spillemessig. Denne gangen
endte det ikke helt uventet med engelsk
seier. Da undertegnede måtte kaste inn
håndkleet mot Indias 13-årige svar på
Magnus Carlsen, IM Parimarjan Negi,
besto beste nordmann nå av fem spillere
på 3½/5. En runde senere var imidlertid
Jæger tilbake som eneste beste nordmann på 4½/6, etter en underholdende
seier mot den danske 2200-spilleren
Max Nielsen.
I 7.runde møtte Jæger veggen igjen,
denne gangen i form av en ubetitlet
nederlender på nesten 2400, mens
Espen Forså og undertegnede sammen
med Narviks Torben Søraas smatt opp
på 5/7. Deretter fikk jeg nok en lavere
ratet motstander - og en noe heldig seier
- mens Forså fortsatte det gode spillet
og spilte remis mot nok en høyere ratet
motstander. Søraas måtte dessverre ned
mot turneringens sterkeste kvinnelige spiller, den ukrainske WGM Anna
Zozulia.
Undertegnede var før siste runde dermed
tilbake som beste nordmann på 6/8, og
skulle møte den også fra norske turneringer godt kjente svenske GM Stellan
Brynell. Sjansene til IM-napp forsvant
et sted rundt punkteringen i midtrundene, men med remis mot Brynell ville
jeg oppfylle IM-tittelens ELO-krav ved
å passere 2400 for første gang. Remis
(og 2402) ble resultatet, etter et parti
der begge parter leverte en sterk søknad
til Nobels Fredspris. 6½/9 holdt til
17.plass og beste nordmann, mens hele
åtte(!) andre norske bestemte seg for å
slå seg ned på 6/9 etter en god norsk

sisterunde. Mest fornøyd av disse var
nok Espen Forså på 28.plass, som bare
tapte ett parti og spilte jevnt med spillere
på 2200- og 2300-tallet. Et resultat vel
verdt de 2500 DKK en seier i en ratinggruppe i Politiken innbringer! En av de
mange på 6/9 var ikke sensasjonsmannen Frode Bull Jæger, selv om det lenge
så ut til at han skulle dra i land nok en
seier. Dessverre avsluttet Frode en ellers
meget god turnering med et trekk han
nok bør glemme så fort det lar seg gjøre.
Selv om det ga en beskjeden plassering
på sluttlistene, var hans 5/9 motstanden
tatt i betraktning en av turneringens aller sterkeste norske prestasjoner.
Lenger nedover bordene var det også
mange nordmenn som presterte imponerende enkeltprestasjoner og fikk
mange nye ratingpoeng med hjem til
Norge. Å følge med på samtlige 59 er
selvsagt umulig, men foruten de alt

nevnte vil jeg her særlig trekke frem
fra glemselen Jan Børge Wilsbeck, som
underveis var oppe og luktet på en meget
god plassering med 2½/4 og 4½/7 mot
sterk motstand.
Når det gjelder toppbordene, var de altså
ikke spesielt interessante å følge for
patriotiske nordmenn i år, men desto
mer spennende ble det da for det danske
hjemmepublikummet. Turneringens
store overraskelse i år viste seg nemlig
å være FM Allan Stig Rasmussen, som
til slutt kunne juble for fjerdeplass og
et sensasjonelt GM-napp! Av og til er
det åpenbart deilig i Danmark selv for
dansker.
Sist, men ikke minst, skal vi selv om
de kom fra andre utland selvsagt ikke
glemme å nevne vinnerne. GM Vadim
Malakhatko fra Ukraina ledet gjennom
det meste av turneringen, og vant til

slutt på kvalitet foran forhåndsfavoritten Nigel Short - og Jonny Hector.
Hector kom med andre ord voldsomt
tilbake etter tapet mot Thomassen, og
avga bare et halvt poeng på de åtte siste
rundene!
Det er interessant å merke seg at Politiken har satt stadig nye deltakerrekorder
de siste årene, som en tradisjonell
Sveitserturnering med klassisk betenkningstid. Formatet videreføres med
en ekstra runde og enda flere og større
pengepremier neste år, når turneringen
flyttes til LO-skolens konferansesenter i
Helsingør. Politiken Cup får i 2007 også
status som Nordisk Mesterskap, noe som
forhåpentligvis vil tiltrekke seg toppspillere også fra Norge. Tør vi spå over 60
norske i 2007?

...og vinner per feltrømningsoffer!
Nr 1: Sort trekker
XIIIIIIIIY
8r+l+-vl-mk0
7zppzP-+-+p0
6-+-sN-snq+0
5+-zP-zp-+-0
4-+-+PvL-+0
3+-sNQ+-+p0
2PzP-+-+r+0
1tR-+R+-+K0
xabcdefghy

Nr 2: Hvit trekker
XIIIIIIIIY
8-+l+rtrk+0
7zpp+-wqn+-0
6-+p+-+-+0
5+-+p+L+R0
4-+-zP-+-+0
3+-+-zPP+-0
2PzPQ+NmKP+0
1+-tR-+-+-0
xabcdefghy

Nr 4: Sort trekker
XIIIIIIIIY
8-+-+-+r+0
7zp-wqp+p+k0
6-+-+nvLpvl0
5+-+-zP-+-0
4n+-+-+-wQ0
3+-+Ptr-sN-0
2PzPP+-+-sN0
1+K+-+-+R0
xabcdefghy

Nr 5: Sort trekker
XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7+p+-+pzpp0
6p+-trlvL-+0
5+-+-+-+-0
4P+-+-+-+0
3+-+-+-wQ-0
2-zPq+L+PzP0
1+-+-+R+K0
xabcdefghy

Nr 3: Hvit trekker
XIIIIIIIIY
8-+-+-+rmk0
7zp-+l+-+p0
6-zp-+-+-+0
5+-zp-zP-tr-0
4-zP-+Pzp-+0
3zP-+-+P+-0
2-+RsN-+-mK0
1+-tR-+Q+-0
xabcdefghy

Mer om
feltrømningsoffer
på side 35
Se løsninger på
side 46

Senior-VM 2006 i Italia, 11. - 22. september

En vellykket norsk breddeturnering
Også SeniorVM har opplevd en rask
nivåhevning
de siste
årene, med
deltakelse
fra stadig
flere tidligere verdensstjerner. Norsk Sjakkblad
velger i sin dekning av
mesterskapet denne gangen å la klasse 2-spilleren
Anker Aasum skrive et
kapittel av den mindre
kjente historien, om det
breddesjakkarrangementet senior-VM også er.
av Anker Aasum

Norges åtte mann sterke tropp hadde gode
dager i Arvièr (745 m.o.h.). Denne vesle byen
ligger i den naturskjønne Aostadalen lengst
nordvest i Italia. Med elleve runder fordelt på
tolv dager og rundestart halv tre var mulige
stressfaktorer redusert til et minimum. Fridagen midtveis hjalp selvsagt også, selv om
den ikke akkurat kan kalles avslappende for
Lars Sæther og undertegnede. Vår ”tindebestigning” fem hundre meter opp – den siste
biten på hender og knær – hører imidlertid
ikke inn under vanlig sjakkreportasje. Det
gjør heller ikke en skildring av den usedvanlig snertne og sjarmerende serveringsdamen
som seks av oss hadde gleden av å flørte
med hver dag.
Høyest score av de norske hadde Erling
Kristiansen (OSS), som med sine 7 poeng
ble nummer 21 av 126 deltakere. 6½ for
Fredriksstads Per Ofstad ga ham 31. plass.
Ofstad tipset forresten oss andre om å snakke
med brikkene våre underveis i partiet og høre
hvordan de hadde det. Det kan være spesielt
lønnsomt og påkrevd når man lider under
en underutviklet dronningfløy.
Ellers var Gunnar Johnsen (Tromsø) og
Vidar Taksrud (Tempo), begge 6 poeng,
vel tilfredse. Lars Sæther (Fredriksstad),
Sverre Aksel Haug (Gjøvik) og underteg-

nede (Halden) endte alle på 4½ poeng
og Jan Ludvigsen (Fredriksstad) på 3. Det
hadde sine absolutte fordeler å stille uten
internasjonal rating og dermed stå oppført
med våre altfor (?) lavt satte nasjonale tall.
Motstandere på rundt 2000 viste seg ikke som
noen umulig oppgave for østfoldinger med
1500-1600 nasjonalt.
Så til noen smell fra ”De tre musketter”
fra Østfold. Kretsens ”muskedunder”, Per
Ofstad, burde vel også være representert
med en partiavslutning, men utelates av
plasshensyn.
Lars Sæther Norge (1605)
Dan Mayers USA (2001)

XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0
7zp-zp-+-zpp0
6-zp-+-+-wq0
5+-+-zP-+-0
4-+-+p+-+0
3+-vL-zP-+-0
2PzP-+QzP-sn0
1+-mK-+RtR-0
xabcdefghy

Hvit har ofret bonde for å åpne linjer
og diagonaler mot svarts konge, som
står noe mer utsatt enn sin hvite
kollega. 22.£c4+! ¢h8 23.¦h1 ¦f3
24.£xe4 ¦h3 25.£g2 ¦f8 26.¦fg1
¦h4 27.e6! ¦g4 27...¦g8 28.e7!
28.£xg4 ¤xg4 29.¦xh6 1-0

Domenico Acunzo, (1764)
Jan Ludvigsen (1653)

XIIIIIIIIY
8r+-+-tr-mk0
7zpp+-+-vl-0
6-+pzp-+nzp0
5+-+-+-zpq0
4PzP-zP-zpl+0
3+QzP-+-+-0
2-+-vL-+PzP0
1+-sN-tRRsNK0
xabcdefghy

Svart har i en Kongegambit forsøkt å blåholde på merbonden – og greid det uten
å gi verdifull kompensasjon i bytte. Hvit

er blitt tvunget til retrett og passivitet. Diagramstillingen viser en voldsom oppmarsj av
svarte offiserer på kongefløyen. På tide med
”some action”: 23...f3! 24.gxf3 ¥xf3+
25.¤xf3 ¦xf3 26.£d1 ¦af8 27.¦xf3
¦xf3 28.¦e3 ¤h4 29.£e2 £g4
30.¥e1 ¦xe3! Et korrekt skinnoffer
31.£xg4 ¦xe1+ 32.£g1 ¦xg1+ 0-1

Anker Aasum (1542)
Dieter Bitzer, Tyskland (1980)
1.¤c3 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¥g5

XIIIIIIIIY
8r+lwqkvl-tr0
7zppzpp+pzpp0
6-+n+-sn-+0
5+-+-+-vL-0
4-+-sN-+-+0
3+-sN-+-+-0
2PzPP+PzPPzP0
1tR-+QmKL+R0
xabcdefghy

Dette er en Sleipner-stilling som
undertegnede har hatt 10-12 ganger.
Det har selvsagt gått bra for hvit hver
gang, for svarts siste trekk, 5...¥e7?,
er en åpningsfeil som jeg herved
advarer alle mot.
6.¤f5 h6 Som oftest spilles 6...0-0
7.¤xe7+ £xe7 8.¤d5 £e5 9.¥xf6
gxf6 10.c3 med klar hvit fordel.
7.¤xg7+ ¢f8 8.¥xf6 ¥xf6 9.¤h5
¥xc3+ 10.bxc3 ¤e7?! Bedre,
men ikke godt nok, var 10...£g5
som spilt i Mestrovic-Srebrnic,
Bled 1998 11.£d4 ¤g6 11...¦g8!?
12.£g7+ ¢e8 13.¤f6+ ¢e7 14.e3
c6 15.¤e4 £c7 16.£f6+ ¢f8
17.¤d6 ¦h7 18.¥d3 ¢g8 19.¥xg6
fxg6 20.£xg6+ ¦g7 21.£xg7+
¢xg7 22.¤e8+ 1–0

Norges virkelig store dag under mesterskapet var 14. september. Da scoret vi 6½
poeng av 8 mulige! Er kanskje dette norsk
runderekord i VM-sammenheng?
Avslutningsvis bør nevnes at verdensmester
med 9 av 11 poeng ble sjakkens ”enfant
terrible”, den 75 år gamle sveitseren Viktor
Kortsnoj, foran stormesterkollegaene Vlastimil Jansa (Tsjekkia) og Liuben Spassov
(Bulgaria). Og at neste års senior-VM
spilles i Gmunden, Østerrike.

Biel Internasjonale Sjakkfestival 24. juli - 4. august

av Aksel Brasøy

Foto: Tore Nilsen

2700-prestasjon til Magnus, IM-napp til Jon
Ludvig - og klasseseier til ukjent Alta-spiller...

En uvanlig lovende seierspall: Fra venstre Magnus Carlsen, Alexander Morozevich og
Teimour Radjabov.

Magnus Carlsen gjorde sine saker meget bra med andreplass i Grandmaster
Tournament. Vi husker hans to seire
mot Morozevich, og glemmer hans to
tap mot Volokitin. Han spilte som vanlig raskt. Morozevich imponerte med
sin vinnervilje og kreativitet, der han
klarte å vinne lange sluttspill. Alle seks
deltakere i toppgruppen så ut som om
de hadde topp konsentrasjon gjennom
hele partiet, antakelig noe som kjennetegner toppspillere.
FM Jon Ludvig Hammer hadde god glid
i Brainstore Master Tournament, der
han tok sitt andre IM-napp. 12 plass
i en turnering med 25 GM’er, og alle
IM’ene bak seg på listen, vitner om en
meget god prestasjon.
Jeg observerte tidenes raskeste partianalyse når Magnus og Jon Ludvig analyserte partier. Magnus ikke bare spiller

fort, han tenker og analyserer fort. Jeg
fikk ikke med meg stort av analysene,
bare et visuelt inntrykk av brikker i
bevegelse og ivrige juniorhender. Tore
Nilssen, far til Jon Ludvig Hammer, fortalte at guttene fikk utløp for sin energi
med å spille fotball på kveldene.
Over til Main Tournament. 151 deltakere, rating opp til 2077, der jeg med
elo 1969 var ranket som nr 31. Med
deltakelse i Midnight Sun Chess Challenge i Tromsø og Norgesmesterskapet
i Moss var spilleformen stigende. Videre
hadde jeg nylig begynt å dope meg med
omega3, ginseng og rosenrot, samt at
fysisk mosjon var kommet i faste rutiner
igjen. Fit for fight, med andre ord.

min vei.
Da jeg i 8. og nest siste runde møtte russiske Alexey Tyukhanov fra Arkhangelsk
kom jeg imidlertid ned på jorda igjen. I
et parti med sjanser til begge fikk han
inn et avgjørende springertrekk, og han
ledet med et halvt poeng før siste runde.
Etteranalysene på dårlig engelsk sa meg
at denne russeren er god. I niende og
siste runde fikk han opp en lovende
stilling, men hans tyske motstander fikk
styrt det hele inn til en remis.
Da var det bare for meg å vinne, der jeg
ville få best kvalitet. I et parti der min
fordel svingte mellom stor og minimal
fikk jeg etter hvert et vunnet sluttspill,
og saken var biff.

Ellen Carlsen, 17 år og elo 1923, var
også med i turneringen. Det så meget
lovende ut for Norge i runde 4, der
jeg og Ellen satt på hhv. første og
andrebord. Det virket for meg som om
motstanderen hadde stor respekt for
storesøsteren til Magnus, spilte meget
forsiktig med hvit og var fornøyd når
hun aksepterte remistilbudet. Ellen
ble til slutt nr 14, og både beste junior
og beste lady.
Når jeg først hadde spilt meg opp på
førstebordet i runde 4, fant jeg ut at
jeg trivdes godt der, selvtilliten økte,
og jeg ble sittende på førstebordet neste
fire runder. Kvaliteten på partiene er
ikke noe å skrive hjem om, men mer
eller mindre fortjent gikk resultatene

Foto: Tore Nilsen

I år ble det altså sjakkferie i Sveits,
spennende å oppleve nye steder. Turneringens internettside tilbød rimelig
overnatting etter ønsket standard, og
mine ønsker ble bekreftet innen en
halvtime. Fly til Zürich er rimeligst,
og togturen til Biel tok en drøy time.
Biel / Bienne, ca 55.000 inbyggere,
er en to-språklig by i nordvest der de
snakker tysk og fransk om hverandre,
der de fleste også er gode i engelsk. Det
var en hetebølge over sentral Europa de
første dagene, men heldigvis hadde spillelokalet meget god aircondition.

Fire hovedturneringer:
Grandmaster Tournament
vunnet av GM Alexander Morozevich,
Russland.
Accentus Ladies Tournament
vunnet av GM Pia Cramling, Sverige.
Brainstore Master Tournament
vunnet av GM Bartosz Socko, Polen.
Main Tournament
vunnet av Aksel Brasøy, Norge

Ja, det er godt å stå øverst på pallen og
motta en gullmedalje - selv om det ikke
er i NM...

Magnus skapte sensasjon med seier 2-0
mot den ellers suverene turneringsvinner
Morozevich, men ikke uten nervøse øyeblikk
underveis...
Magnus
kommenterer

GM Alexander Morozevich
GM Magnus Carlsen (2675)
GM Biel SUI (7), 31.07.2006
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.¥xc6
dxc6 5.d3 ¤d7 Verken dette eller mitt
tredje trekk er blant de vanligste, men
jeg har sett litt på de. Generelt må jeg
si at jeg liker svart. 6.¥f4!? Dette ser ut
som en nyhet, men et ganske naturlig
trekk som forhindrer e5. I tillegg antar
jeg trekket passer Morozevichs stil
bra. 6...g6 6...e5? 7.¤xe5 £f6 8.¤xd7
£xb2? (8...¥xd7 9.£c1±) 9.¥e5!+7.£c1 En logisk oppfølging. 7...¥g7?!
Jeg hadde også bestemt meg for å
spille litt annerledes denne gangen,
men det gir meg litt problemer. Jeg liker
nå mer 7...h6 med gode sjanser til å
oppnå en type stilling som i varianten
etter 3...g6 4.Bxc6 dxc6 og et helt vanlig parti. 8.¥h6
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8...£a5+! 9.c3 ¤e5 Poenget med mitt
spill. Men jeg hadde angitt den senere
oppståtte stillingen helt feil. 10.¤xe5
¥xe5 11.¤d2 £a6 Litt merkelig, og
etter hvert kommer dronningen til å
føle seg ukomfortabel her, men jeg
ville unngå 11...¥e6 12.¤b3 £b5
(12...£b6 13.¥e3 ¥xb3 14.axb3²)
13.c4 £b6 14.¥e3 Sikkert uten grunn,
ettersom 14...¦d8 gir meg et visst spill
for bonden, selv om det sannsynligvis
ikke er nok. 12.£c2 ¥e6 13.f4 13.¤f3
¥c7 14.¤g5 0–0–0 (14...¥d7 15.£b3±)
15.¤xe6 fxe6 er greit for svart, på
grunn av presset mot d3. 13...¥c7

14.0–0 f6 Jeg følte at jeg måtte gi litt
rom til løperen med et felt på f7 etter
et mulig f4-f5. 15.c4! 0–0–0 16.a4! Her
innså jeg endelig hva motstanderen
min var ute etter, men jeg følte fortsatt
at de fremtidige komplikasjoner ville
være greit for meg. 16...¦d7 Dette ser
ut som den beste muligheten, ettersom
16...¥a5 17.¤b3 ¥b4 18.a5 er ganske
humørløst med dama helt ute av spill.
17.a5 ¦hd8 18.¦a3
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18...¥xa5!? Et forferdelig risikabelt trekk, ikke en gang computerne
liker dette. Uansett regnet jeg variantene og det så for meg ut til at
svart klarer seg greit. 19.f5 Et godt
trekk, det er nyttig å inkludere Bh6
i partiet. 19...¥f7 20.fxg6 20.¤b3
¦xd3 21.¤xc5 (21.¦xa5 gir ingenting.
21...£xc4 22.£xc4 ¥xc4 23.¤xc5 ¦d1
24.¦xd1 ¦xd1+ 25.¢f2 b6 26.¦a4 ¥b5
27.¦xa7 bxc5 28.¦xe7 gxf5 29.exf5
¦f1+ 30.¢g3 ¦xf5 31.¦xh7 ¦h5!=)
21...¥b6 a) 21...£xc4 22.£xc4 ¥xc4
23.¤xd3 ¥b6+ 24.¤f2 ¥xf1 25.¢xf1±;
b) 21...£b6 22.¦xa5 (22.¦xd3 ¦xd3
23.£xd3 £xc5+©) 22...¦3d4 23.£b3
(23.¦fa1 ¦xc4 24.£f2 £xa5!) ; 22.¦xa6
¥xc5+ 23.¢h1 bxa6 med spill omtrent
som i partiet, selv om hvit etter 24.b3!
antageligvis har en bedre versjon
av partiet han burde kanskje valgt
den. 20...hxg6 21.e5 ¥e6 21...£b6
22.¦fa1 ¥b4 23.¦xa7 er ikke fint for
svart, i stedet er ideen med Be6 er
veldig klar: Sette løperen på f5 og
skape aktivitet for alle penga! 22.exf6
exf6 23.¤b3 23.¦xf6 ¥f5÷ 23...¦xd3
24.¤xc5 ¥b6 24...£b6 25.¦xa5
£xa5 26.¤xe6+-; 24...£xc4 25.£xc4
¥xc4 26.¤xd3 ¥b6+ 27.¤f2 ¥xf1
28.¢xf1+- 25.¦xa6 25.¦xd3 ¥xc5+
26.¢h1 ¥d4!? Jeg var mer bekymret
for ¦xd3 enn partifortsettelsen, men
jeg fant etter hvert denne fortsettelsen,
og selv om jeg fortsatt ikke var helt
bombesikker, så det ut som om jeg ville
overleve. (26...¦xd3 er den opplagte

fortsettelsen 27.£xd3 ¥xc4 28.£h3+
f5 29.¦e1÷ men kongen følte seg ikke
for sikker her.) 27.¦xd4 (27.b3 ¥f5³)
27...¦xd4 28.£xg6 £xc4 29.£xf6
¦d8÷ 25...¥xc5+ 26.¢h1 bxa6 Under
partiet var jeg helt overbevist om at det
var greit for meg her, men hvit ser ut
til å ha en forsert fortsettelse som gir
en bedre stilling for han, selv om svart
har motsjanser.
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27.¥g7?? Alt for ubetenksomt, trekket
møter en overraskende gjendrivelse.
27.b4! ¥b6 (27...¥xb4 28.£a4) 28.£e2
Jeg så ikke dette trekket, som viser seg
å være ganske bra og samtidig også
det eneste som gir svart problemer
av noe slag. 28...¥f7 (28...¥f5 29.g4!;
28...¥xc4? 29.£g4+) 29.£e4 (29.¥g7
f5 30.c5 ¥c7 31.¥f6 ¦8d7÷) 29...¢b7
30.b5 axb5 31.cxb5 ¥d5 32.£e7+ (32.
bxc6+ ¥xc6 33.£xg6 ¦d1„) 32...¢a8
33.bxc6 ¥xc6 34.£xf6 27...¥g4!
Overraskende nok, etter dette er det
ingen måte å forsvare seg mot ¦d1.
28.b4 28.h3 ¦d1 29.¦xd1 ¦xd1+
30.¢h2 ¥d6+ 31.g3 ¥f3!–+; 28.£a4
¦d1!? 29.£xc6+ ¢b8 30.£xf6 ¦xf1+
31.£xf1 ¦d1–+ 28...¥e3 28...¥xb4
29.£a4 ¦d1 30.£xc6+ ¢b8 31.¦g1
Er utrolig nok ikke helt klart. 28...¦d1
29.¦xd1 ¦xd1+ 30.£xd1 ¥xd1 31.bxc5
f5 er sannsynligvis også vunnet, men
mer komplisert. 29.h3 ¦d1 30.¦xd1
¦xd1+ 31.¢h2 ¥f4+ 32.g3 ¦d2+ Jeg
hadde oversett at jeg ikke kunne spille
32...¥f3?? 33.gxf4 og kongen får g3feltet!, men partifortsettelsen vinner enkelt
nok. 33.£xd2 ¥xd2 34.hxg4 ¥xb4?!
Her spilte jeg for raskt. Rett etter at jeg
gjorde dette så jeg at jeg kunne vunnet
mye enklere. 34...c5 35.bxc5 ¥g5 36.¥f8
a5 37.c6 ¥c1 og hvit må gi løperen på
a-bonden. 35.¥xf6 a5 36.¢g2 ¢d7
37.¢f3 ¥d6! 38.¢e4 ¥xg3 39.¢d3
¢e6 40.¥d4 a6 41.¢c2 a4 42.¢b1 ¥e5
43.¥f2 ¢d6 44.¢a2 ¥c3 45.¢a3 ¢e5
46.¢xa4 ¢f4 47.¥b6 ¢xg4 48.¥a5
¥xa5 49.¢xa5 ¢f4 50.¢b6 a5 0–1

FM Jon Ludvig Hammer
GM Janis Klovans
Biel MTO Biel/Bienne
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
c6 5.¥g5 h6 6.¥h4 dxc4 7.e4
g5 8.¥g3 b5 Jeg trengte en seier
i dette partiet mot 71 år gamle,
tidligere seniorverdensmester GM
Klovans for å ta IM-napp. Derfor var
jeg ganske fornøyd når han spilte
denne kompliserte åpningen, som
jeg håpet ville vise at yngst takler
komplikasjoner best. Det var jeg
som ble litt nervøs først siden han
spilte åpningstrekkene á tempo, men
det viste seg at min prepp var best.
9.¥e2 ¥b7 10.0–0 ¤bd7 11.¤e5
Denne varianten er blitt en skikkelig
motevariant de siste månedene.
De to hovedtrekkene er ¥g7 og h5.
Klovans var tydeligvis ikke klar over
dette, for han brukte 50 minutter på
11...h5, noe som viste seg å være
skjebnesvangert videre i partiet. h5 er
forøvrig favorittrekket til Paco Vallejo,
som han har brukt med stor suksess.
11...h5 12.¤xd7 £xd7 13.¥e5 ¦h6

XIIIIIIIIY
8r+-+kvl-+0
7zpl+q+p+-0
6-+p+psn-tr0
5+p+-vL-zpp0
4-+pzPP+-+0
3+-sN-+-+-0
2PzP-+LzPPzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

14.£c2 En unøyaktighet. Dessverre
husket jeg ikke preppen min da en
viss 15-årig GM holdt høyrepilen
nede når han viste varianter.
Forståelig nok blir det da veldig
vanskelig å få med seg trekkene.
Bedre er 14.£c1 ¦g6 15.¦d1 med et
sterkt initiativ for hvit. Sort sin stilling er

Foto: Tore Nilsen

Hammer
kommenterer

Legendariske GM Klovans har vunnet senior-VM opptil flere ganger, men fikk raskt problemer både på brettet og klokken mot en noe yngre og mindre merittert nordmann...
veldig vanskelig å spille i praktisk spill.
14...¤g4 Dette er den kritiske testen
til £c2. Nå måtte jeg velge mellom
å ta på g4, eller å trekke løperen.
Jeg valgte det dårligste: 15.¥g3
15.¥xg4 hxg4 16.¦fd1 f6 17.¥g3
bevarer løperen i h2-b8 diagonalen,
som kan bli viktig i et angrep mot
kongen hvis sort rokerer langt.
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15...h4! Jeg hadde undervurdert
dette trekket. Jeg trodde min hvitfelter
ville hjelpe godt til med d5-bruddet
fra g4, men hvis jeg gjennomfører d5,
blir mine sorte felter ødelagt. 16.¥xg4
hxg3 17.¦ad1 gxh2+? men dette er
bare dårlig. Nå får kongen god ly bak
sort h-bonde, mens motangrepet kan
fortsette uhindret. Jeg var mye mer
redd for 17...¦xh2 18.fxg3 ¦h6 fordi
nå kan jeg aldri gjennomføre d5 pga
svekkelsen i g1–a7 diagonalen. Jeg
hadde planlagt 19.£f2 0–0–0 20.£xf7÷
sorts bønder er svake, men det er hvits
også, så hvit må utnytte de neste par
trekkene slik at sort ikke får utnyttet
løperparret. 18.¢h1 0–0–0 19.d5 £c7
19...cxd5 20.exd5 f5 21.dxe6 £c6 var
det jeg hadde forventet. Sorts poeng

er at ¥f3 besvares med £xf3!, men
etter 22.¦xd8+ ¢xd8 23.£d1+ ¢c8
24.¥f3 forblir stillingen uklar, hvor
hvit har god kompensasjon for en
svak bonde på h2. Det som går igjen
i disse stillingene er at hvit sin stilling
alltid er mye enklere å spille, noe som
gjør gambiten mye bedre i praksis
enn i teorien. 20.dxe6 fxe6 21.¦xd8+
£xd8 22.¦d1 £e7 23.e5 Hvit ligger
to bønder under, men til gjengjeld
har hvit enkelt spill, sterkt press, og
en klar plan: ¦d6, ¤e4 og £e2-e3. I
tillegg var Klovans nede i 10 minutter
til 40 trekk, noe som selvfølgelig
svekker evnen til et godt forsvarspill.
23...¥g7 24.£e2 £c5 25.£d2 £e7
26.£e3 ¦h4 27.f3 ¢c7 28.¦d6 Hvit
sine brikker står fantastisk plassert,
så sort prøver å lette på presset.
28...¦xg4 Et godt forsøk, som gjorde
meg veldig nevøs i starten, men
med en gang jeg så ¤xb5+! var
det bare å cashe inn: 29.fxg4 ¥xe5
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30.¤xb5+!
cxb5
31.£c5+
poenget, sorts konge må gi opp
trusselen på tårnet. 31...¢b8
32.£xe5 ¢a8 En oppgivelse,

EM for ungdom 9. - 20. september, Herceg Novi, Montenegro

Foto: Ulf Hansen

Fin tur med både knall og fall

Norges supersekundant Kjetil Stokke hjelper Jathavan med dagens forberedelse. Kortspillere som venter i kø (eller har fått service) er fra bordet og til venstre runde sofaen
Marianne, Espen, Ellen, Elise og Line Jin.

T

uren for den norske
delegasjonen startet
på Gardermoen lørdag
ettermidag, dagen før
klokkene skulle startes.
Det norske laget besto
av åtte håpefulle spiller,
minst like forventningsfulle foreldre og en
sekundant ved navn (FM) Kjetil Stokke.
På forhånd var kun en av di norske ratede
spillerne rangert på øvre halvdel, dette var
Lasse Ø. Løvik som var rangert som nr. 38 av
87 Gutter Under 14 spillere. Vi kom frem til
hotellet og spillestedet vårt i Herceg Novi, en
flott ferieby i Montenegro, sent på kvelden
og bar fort til sengs etter innkvarteringen
var unnagjort.
Før starten av første runde i slike mesterskap
har man hørt om forsinkelser så lange

som trappene på spillestedet (10 etasjer),
i år gikk det heldigvis rimelig smertefritt
og vi fikk en times tid før rundestart vite
rundeoppsettet. Det som var mest verdt å
merke seg der var at Elise skulle rett i ilden
på førstebordet som sort mot den høyest
ratede i klassen (JU12), en georgier med
2091 i rating, dette ble også for tøft og til
tross for god stilling etter rundt 10 trekk
endte det med tap. Sånn gikk det også med
de fleste andre av oss, men Lasse (GU14) og
Line-Jin (JU16) fikk seg en god start og et
poeng hver, 2/8 i første runde altså.
Den harde motstanden fortsatte for de fleste
i andre runde også, denne runden fikk vi
bare 1½ poeng. Jeg (GU16) fikk sort mot
en urated og det ble en rask og lett seier
etter litt over en timers spill. Den andre som
tok poeng denne runden var Marianne W.

EM for ungdom 2006
9. - 20. september, Herceg Novi, Montenegro
Norske resultater:
GU18
JU18
GU16
JU16
GU14
JU14
GU12
JU12

Sigmund Reppen
Ellen Øen Carlsen
Espen Forså
Line Jin Jørgensen
Lasse Østebø Løvik
Marianne Wold Haug
Jathavan Suntharalingam
Elise Forså

NTG
NTG
Tromsø
Sevland
Stavanger
SK 1911U
OSSU
Tromsø

3 poeng
4 poeng
5 poeng
3 poeng
4 poeng
3½ poeng
4 poeng
3 poeng

67.
42.
31.
54.
55.
54.
67.
59.

plass
plass
plass
plass
plass
plass
plass
plass

74
57
82
62
87
68
99
64

deltakere
deltakere
deltakere
deltakere
deltakere
deltakere
deltakere
deltakere

av Espen Forså

Haug (JU14) som spilte remis med sort mot
en høyere rangert jente fra Estland. De som
hang mest med i svingene i denne runden
som det ikke ble på poeng på var nok Sigmund Reppen (GU18), i et maratonparti
på i overkant av 5 timer, med fidetiden 90
minutter på førti trekk og 15 min på resten
i tillegg til 30 sek per trekk er dette en del.
Sigmund kunne også fortelle at han dermed
hadde hatt rundt 2 timer sammenhengende
tidsnød. Partiet endte dessverre, noe på
grunn av tidsnøden, med tap for vår mann
i noe som burde vært remis. I tillegg spilte
Elise Forså (JU12) hardt på vinst og avslo et
remistilbud, desverre ble det tap.
Etter mager poenghøst de første to rundene
hadde vi endelig fått spilt oss varm, 3. runden ble en gedigen opptur med 6/8 poeng,
alle guttene vant og alle jentene remiserte.
Line-Jin remiserte mot en med nesten 200
mer i rating og var den som tok poeng med
høyest ratinggap, mens det mest severdige
partiet spilte Lasse.
Turhan Karimov
Lasse Østebø Løvik (2035)
EM for ungdom GU14(4),
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6 5.¤f3
¤c6 6.b3? Den avgjørende feilen
faktisk. 6...cxd4 7.cxd4 ¥b4+ 8.¢e2
Andre trekk taper bonde, men det
var nok å foretrekke likevel. 8...¥d7
9.¢e3 ¤h6 10.¢f4 Kreativt, men
Lasse straffer dette brutalt.
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10...f6! Åpner for hvits tvilsomme
kongestilling. 11.g4 fxe5+ 12.¢g3
exd4 13.¥xh6 gxh6 14.h3 e5
15.¤h4 ¦f8 16.f3 e4! 17.f4 ¦xf4!
0–1

I tillegg kan vi jo nevne at sekundanten
vår, FM Kjetil Stokke tok seg tid til en
lynturnering mens vi andre var i ilden.
Han vant liksågodt og vi fikk høre om
det resten av turen. Det er jo også verdt å
nevne at Kjetil gjorde en glimrende jobb
når det hjalp forberedelser og hans seriøse
arbeid hjalp til flere poeng.
I 4. runde skulle jeg møte IM Pavel Potapv
med sort, jeg og Kjetil gjorde gode forberedelser og fikk inn nesten 20 trekk, med et
såpass bra utgangspunkt klarte jeg faktisk
også å holde remis i et litt verre løper
og dronningsluttspil. Et annet parti vår
sekundant fokuserte på var naboduellen
i GU18 mellom Sigmund og den svenske
representanten Drazen Dragicevic (2200),
Sigmund var hvit og i et ikke alt for brennhett parti ble det til slutt remis. Jatahvan
Suntharalingam (GU12) vant også etter
noen gode forberedelser. Lasse og alle
jentene tapte. 2 ble poenghøsten. Her er
remis partiet mitt mot IM Potapov:

Forså
kommenterer

Pavel Potapov (2385)
Espen Forså (2065)
EM for ungdom GU16 (4)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.g3 £b6 7.¤b3
¥g4 8.f3 ¥d7 9.¥g2 I forberedelsen virket 9.g4 som det beste,
¥g2 svekker c4-feltet veldig. 9...e6
10.£e2 ¥e7 11.¥e3 £c7 12.0–0 ¤e5
13.¦ad1 ¤c4 14.¥c1 b5 15.¤d4 b4
16.¤b1 0–0 Sort har minst utliknet
etter åpningen. 17.b3 ¤b6 18.¥b2
e5 19.¤f5 ¥xf5 20.exf5 ¦ac8 Er
muligens litt unøyaktig, 20..¦fe8
med ideen 21...d5!? er interessant.
Også mulig er kanskje 20..£c5+
21.c4 bxc3 22.¤xc3 £c5+ 23.¢h1
¤bd5 24.¤e4 ¤xe4 25.fxe4 ¤e3
26.¦c1 £b6 27.¦xc8 ¦xc8 28.¦c1
¦xc1+ 29.¥xc1 ¤xg2 30.¢xg2
£c6 31.¥a3 Hvit har en minimal
fordel, men sort burde holde det
med korrekt spill. 31...g6! 32.£c4
£b7 Jeg så ingen grunn til å bytte
damer, nå truer jeg gså både d5 og
gxf5 så 33.f6 er forsert 33...¥xf6
34.¥xd6
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ungarer med 2264, etter kun 10 trekk var ikke
tårnet hans til å redde. Elise,Lasse,Marianne,Ja
thavan og Sigmund fikk hvert sitt halvpoeng.
Line-Jin tapte desverre. Men dagens høydepunkt var nok at Ellen fikk spillet på glid igjen
etter å ha posisjonelt utspilt sin motstander
med sort og fått en veldig etterlengtet seier. 4½
poeng og en god runde ble det altså.

5. runde ble ikke en god dag sett med norske
øyne, 1½ poeng ble det kun, jeg spilte remis
og Lasse vant. Neste dag var det spillefri og
vi håpet å kunne lade batteriene og komme
tilbake med ny energi og kampglød, fridagen
gikk til bading og shopping og vanlige ting,
rett og slett slappe av. Ellen Øen Carlsen (JU18)
hadde fått en dårlig start og bare fått ½ poeng
på de første 5 rundene, hun hadde hatt mye
stang ut og alle (unntatt hun selv) trodde nok
at det ville snu. Dagen etter fridagen fikk hun
desverre en uønsket WO.

Kvelden før den viktige sisterunden fikk
Herceg Novi det verste regnværet siden 2.
verdenskrig og strømmen kom og gikk og
det rant vann inn diverse steder på hotellet, et
av nabohotellene gikk det enda verre utover,
der ble det 1 m høyt vann noen steder. Vi fikk
naturlig nok ikke altfor grundige forberedelser
den kvelden. Men vi var definitivt klare for den
viktige sisterunden. Jeg vant et interessant parti
mot en litauener og var den eneste som fikk
over 50% blant de norske, da 8 av mine motstandere hadde 2195 eller mer må jeg si meg
veldig fornøyd med 5 poeng. Sigmund trivdes
ikke helt med betenkningstida, men pyntet på
resultatet med seier i siste og det ble 3 poeng.
Denne samme scoren fikk Elise (remis i siste)
og Line-Jin ((tap). Ellen avsluttet turneringen
kjempe sterkt og fikk med seieren i sisterunde
4 poeng, det samme som Lasse (remis) og
Jathavan (tap). Den eneste på poengsummen
3½ var Marianne avsluttet sterkt med seier i
siste runde. Norge fikk dermed 29½ poeng til
sammen, mer enn i fjor. De fleste kan se seg
greit fornøyd med resultat, men jeg var nok
den som relativt sett gjorde det best og fikk
31. plass mot min forhåndsrangering som
nr 60. VI fikk en dag på oss i Montenegro
med shopping og bading før det bar nordover
igjen. Alt i alt var det en fin og lærerik tur
både sportslig og ellers.

34...h5! Kongestilling er ekstremt viktig
i sånne stillinger. 35.h3 £d7 36.£d5
£c8 37.£c4 £d7 38.£d5 £c8 39.¥c5
Han innser til slutt at han må slippe
meg inn i stillingen for å unngå umiddelbar remis. 39...£a6 40.£a8+ ¢h7
41.£xa7 £e2+ 42.¢g1 ¢g7 43.¥f2
£xe4 44.a4?! Men hva ellers egentlig? 44...£b1+ 45.¢h2 £xb3 46.a5 h4
47.gxh4 Jeg har en liten fordel men det
er remis. ½–½

I 6. runde tok jentene en grusom hevn og
alle jentene fikk etterlengtede helpoeng, blant
gutta derimot var stemning laber. Yngstemann Jathavan var den eneste som fikk seg
et halvpoeng. Alle jentene må sies å ha fått
en litt dårlig start. Elise var nok ekstra glad
etter å ha fått sin første seier i et internasjonalt
mesterskap og over at hun fikk rettet opp inntrykket etter å ha rotet bort et prti med offiser
mer i runden før. Marianne hadde også fått
en litt treg start med 1/5, men seier i her også
ble gledelig tatt imot. Line-Jin hoppet også
oppover tabellen og med sine 2½ nærmet hun
seg 50%. Jentene mer enn doblet poenghøsten
sin foreløpig bare på denne runden! 4½ på
Norge denne runden altså.
I 7. runde fikk jeg enkelt et helpoeng mot en

Nå var innspurten for alvor over oss og Ellen har virkelig fått i gang motoren og tok
enkelt et halvpoeng i dag. Line-Jin og Elise
remiserte også. Både jeg og Lasse gikk på
stygge tap, Sigmund hadde også stang ut i
dag, han utspilte sin motstander, men den
dårlige tiden ble hans bane og han bukket
i egen tidsnød. Marianne tapte også. Det var
kun yngstemann Jathavan som maktet seier,
denne seieren var til gjengjeld ekstra moralsk
viktig da det var mot en svenske. 2½ poeng
tydet på at konkuransen hardnet til.

Kronikker
Mitt møte med sjakken
(og noen synspunkter på hva
vi kan gjøre bedre)
av Roy Brokvam, Lillestrøm
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et finnes mange grunner til å begynne å spille sjakk i klubb. Det kan
for eksempel være gjennom venner som
spiller sjakk, valgfag på skolen, kurs på
skolefritidsordningen, gjennom egne barn
som spiller i klubb, at barna flytter hjemmefra og man får mer fritid, eller rett og
slett at man har lyst til å ta spranget fra
sofasjakken. Selv hører jeg til den siste
kategorien. Jeg har spilt i klubb såpass kort
at jeg husker hvordan det var å begynne,
og såpass lenge at jeg etter hvert har noen
erfaringer fra norsk middelhavsfarersjakk,
både på godt og vondt.
Jeg husker ikke hvem det var som lærte
meg sjakk, om det var pappa som brukte
fem minutter på å gruble på sitt første trekk
(kjedelig!), eller om det var Thure, kameraten min, som lærte meg 1.Sf3 Sf6 2.g3 g6
3.Lg2 Lg7 5.0-0 0-0 6.d4 d5 (og hva nå?),
men det var i hvert fall i barneskoleårene
jeg spilte mitt første sjakkparti. Senere ble
det sjakk som valgfag på ungdomsskolen
med lærer Sjølingstad som hadde sjakkcomputer (!) og som inviterte oss hjem
til seg på ettermiddagene for å spille. Jeg
spilte til og med barnesjakk et halvt år i
Stavanger Sjakklubb, men så ble det andre
aktiviteter og sjakken endte opp mest som
en fotnote.
20 år senere ble jeg vervet tilbake av en
kollega, i første omgang til ICC, men
etter et par år der var jeg overmoden for
”ordentlig” sjakk. Det var heldigvis enkelt
å finne fram til nærmeste sjakklubb;
Sjakkforbundet med sin lett gjettbare
internettadresse hadde lagt ut de ulike
klubbenes adresse og spilletid på nettet.
(Hvordan i all verden klarte man seg før
Internet?) Jeg møtte opp i klubben akkurat i tide til å melde meg på 1. runde i
vårturneringen i langsjakk.

eneste remis. Vi sjakkspillere kan kanskje
oppføre oss underlig iblant, men å gjøre
forskjell på motstandere, det skal ingen
beskylde oss for!
Jeg var likevel heldig. Jeg ble i hvert fall
ønsket velkommen og plassert ved et
brett. Det er mer enn hva enkelte andre
har opplevd. Jeg har hørt historier om
folk som har tatt mot til seg og møtt opp
i ”Bøygen” sjakklubb, hvor de bare har
fått noen skråblikk før folk fortsatte med
lynpartiene sine. Man skal være temmelig
frempå og utadvendt (egenskaper som
kanskje ikke kjennetegner den typiske
sjakkspiller?) for å trenge gjennom en
slik mur. Vi er heller ikke helt uten skyld
i vår klubb; jeg skal være den første til å
innrømme at hvis noen dukker opp på en
langsjakkveld hos oss etter at vi har startet
å spille, så er det ikke alltid vedkommende
får den velkomsten han fortjener.
Hvordan ønsker vi å ta imot nye medlemmer? Det viktigste må være at klubben har
et bevisst forhold til dette, og at medlemmene har diskutert det seg i mellom. Det
bør være et minstekrav i klubben at uansett
når et nytt medlem måtte dukke opp, så er
det noen som kan ta imot vedkommende.
Hvis det passer dårlig denne kvelden,
kanskje fordi alle spiller langpartier, skriv i
det minste ned navn og telefonnummer og
ring tilbake før neste klubbkveld! Enda bedre hadde det kanskje vært om man hadde
mulighet til å ta hengeparti for å sette seg
sammen med nykomlingen med en gang?
Hva slags velkomst ville du ønsket deg om
du var ny i din klubb?

Hvor ble det av Magnuseffekten?
Sjakkforbundets årsberetning har vi
de siste årene lest at medlemstallet er
stabilt eller svakt økende, men at vi har
langt igjen til toppnoteringen. Under de
ulike styrene har det vært flere tanker om
hvordan vi skal øke dette tallet, men Magnuseffekten som det hele tiden snakkes om
har ikke slått til i den grad mange hadde
håpet. Vår ikke lenger helt ferske president
Velkommen til oss, la oss gikk til valg blant annet på tettere kontakt
slå deg ned i støvlene
med klubbene og kretsene, også med tanke
enne første turneringen min endte på å hjelpe til med rekrutteringen lokalt.
med 7 strake tap. Ikke engang en Om det ikke var akkurat slik han sa det,
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så var det i hvert fall det jeg hørte. Man
kan mene hva man vil om hvorvidt styret
har levd opp til løftene, men det er ikke
til å komme unna at det er klubbene som
er ansvarlige for rekrutteringen til norsk
sjakk. Les: Det er du og jeg som skal skaffe
nye medlemmer. Hva gjør du og din klubb
for å få til dette?
For å starte med selve Magnuseffekten:
Vi har glemt (eller aldri tenkt på) at for
at Magnus Carlsens suksess skal føre til
flere medlemmer, så må vi faktisk aktivt
hente de potensielle medlemmene, de
kommer ikke av seg selv! På jobben min
var det stor interesse for NM-stikkampen
i fjor høst, enda det ikke var noen andre
der enn jeg som spilte sjakk aktivt. Jeg ble
oppnevnt til ”ekspert” og fikk forklare mye
om strategiene bak trekkene. Det var flere
som godt forsto hva jeg mente og som kom
med egne, fornuftige ideer til hva Simen
eller Magnus burde spille. Var ikke dette
potensielle sjakkspillere, så vet ikke jeg.
Men det falt meg rett og slett ikke inn da
at de måtte ha dyttehjelp for å melde seg
inn i en klubb. Benyttet du Magnus’ stikkamper eller VM-turneringene til å verve
nye sjakkspillere?
Sjakk er et indisk/persisk/arabisk spill,
men hvor mange medlemmer med fremmedkulturell bakgrunn har vi? Jeg skal
skryte litt nå, men hensikten er redelig:
Kan dette være en idé for din klubb? Voksenopplæringen i Skedsmo kommune har
nylig arrangert fritidsmesse for elevene,
som stort sett er førstegenerasjons innvandrere. Flere av dem vil gjerne involvere
seg i lokalt organisasjonsliv, men de vet
ikke hvor de skal begynne eller hvilke
organisasjoner som finnes der de bor.
Voksenopplæringssenteret inviterte derfor
lokale organisasjoner til å presentere seg
på denne fritidsmessen, og min klubb var
en av disse. Interessen for å spille sjakk
viste seg å være veldig stor, så stor at vi
ikke ville være i stand til å ta imot alle på
klubbkvelden. Så det ble til at vi nå skal
holde kurs på voksenopplæringssenteret,
som låner ut lokaler gratis. Når dette leses
er vi forhåpentligvis i gang med kurset,
og jeg er sikker på at det finnes flere nye
medlemmer blant deltakerne. Et morsomt
aspekt er at det i flere av landene som

deltakerne kommer fra er vanlig at kvinner
spiller sjakk. Kanskje man kan slå to fluer
i ett smekk – både øke medlemstallet og
kvinneandelen?

Det beste med sjakk
eg har lyst til å avslutte med å trekke fram
det beste med å spille sjakk, som gjør at

J

En ubehagelig sannhet
av Trond Solem, Follo
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et var en
gang et
land som het
Kalmykia. Det
til og med er
et l a n d s o m
heter Kalmykia. - En av de fattigste og
mest undertrykte regioner i Russland,
skriver fagbladet Journalisten i sitt
nr.13/2006.
Bladet har tatt turen til hovedstaden
Elista av en helt annen grunn enn
andre nordmenn, altså de utvalgte
sjakkspillere. ”Journalisten” var der
for å treffe mottagerne av Fritt Ords
pressefrihetspris - utgiverne av avisen
Sovietska Kalmykia. Den har verken
redaksjonslokaler eller kjente utsalgssteder - alt må foregå i det skjulte for
den eneste frie avisen i Kalmykia. Den
forrige redaktøren ble myrdet av Kirzan
Iljumzjinovs nære venn, som ble tatt
og identifisert men hurtig frikjent i
”retten”. Den drepte redaktøren var
også uformell leder av landets politiske
opposisjon.
- Iljumzjinov har fingert alle valg siden
han kom til makten. Han har full kontroll over statsapparatet, med rettsvesen,
politi og etteretning og det meste av
offentlig sektor. I tillegg er presidenten
Kalmykias rikeste mann, skriver Journalisten, og forteller i tillegg at sjakkens
sjef besteg tronen med hjelp av penger
fra landets største vodkafabrikk.
- Han er maktsyk, karismatisk og en
bajas. Kanskje også en smule gal, sier
Russlandsforskeren Jørgen Holt Jørgensen til Journalisten.

dette nok blir min siste hobby. Da jeg tok
opp igjen sjakken, så var det for konkurransen. ”A battle of the minds”, som det
heter på nynorsk, man trenger ikke løpe
rundt Sognsvann fire ganger i uka for å bli
bedre! Men jeg har oppdaget at det beste
med sjakken er å treffe nye venner, og at det
faktisk er sosialt, om enn på en sær måte.

Kanskje en smule. Men Iljumzjinovs
gjentatte påstander til vestlige medier
om at han stadig vekk er på tur med
UFOer og de hyggelige romkameratene
i dem, er vel snarere et forsonende trekk
i denne sammenhengen. Kanskje begynner det å bli tynt med virkelige venner
på landjorda etter 13 års jernstyre over
300.000 undersåtter.
Nei, vent: mannen har jo venner.
Han har oss, sjakkspillerne. Vi lar oss
besnære av Kirzans show – sjakkturneringene med de fete pengepremiene.
Vi norske sjakkspillere er jo attpåtil
perlevenner, nå som en av våre representanter har fått plass i den innerste
sirkel som ”legal adviser”. Vi får stole
på at Kirzan får sine ”illegal advice”
fra annet hold.
Det er mange ting som er ubehagelige
å tenke på i denne verden, men også
mange behagelige. Å vite at det finnes
penger, er definitivt av de behagelige. Å
vite at pengene er resultat av en historie,
er ikke alltid fullt så behagelig. Det
kommer selvfølgelig an på hva man
prioriterer her i livet: behagelige tanker
uansett, eller ubehagelige når et ubehag
faktisk melder seg.
For meg har det nå meldt seg et slikt
ubehag. Det kaller seg selv for ”samvittighet”, og peker på at jeg er en del
av en organisasjon som korrumperes
dypere og dypere for hver dag under
president Iljumzjinovs styre. Nesten alle
opplysningene i Journalisten var nemlig
skremmende nye for meg, til tross for
at ”Hans Kirsam Andersen”, som han
kalles på folkemunne i Kalmykia for
sin kroniske hang til løgn og eventyr,
nå har regjert FIDE siden 1995.
Jeg kunne sikkert ha funnet fram til

Det kan kanskje illustreres med følgende
dialog med min bedre halvdel:
– Hvem spilte du mot i dag, da?
– Leif.
– Og hva driver han med?
– Han spiller sjakk.
– Nei, jeg mener ellers?
– Æhm…

disse opplysningene selv. Imidlertid
forventet jeg at Norges sjakkforbunds
styre var bedre informert enn meg, og
at de ville gitt meg beskjed hvis Kalmykias sparsomme budsjett blir brukt til å
sponse sjakkturneringer - hvilket jo vil
være tyveri fra en fattig befolkning. Det
jeg ikke forventer fra en norsk organisasjon som arbeider for sinnets gleder, er
taushet og lettvint behag.
Så fortell meg, noen der oppe i de
høyere sjakk-sirkler: hvor godt kjenner
dere Kirzan, hans styre(r) og hans vesle
føydalstat, og hva har dere gjort for den
gode sak annet enn å støtte Bessel Kok?
Hva akter dere å gjøre, bortsett fra å
resignere som Torstein Bae:
- Kirzan blir nok valgt enda en gang,
om han vil.
Viten forplikter, og jeg tror ikke jeg er
interessert i å være medlem av NSF hvis
ikke styret kan legge fram en ambisjon
i forhold til FIDEs situasjon, som viser
at de tar ubehaget innover seg. Korrupsjon i forskjellige former er overalt
rundt oss, men la oss likevel sette en
anstendighetens grense – en maktsyk
diktator for en republikk er en ganske
drøy munnfull som sjef for ”det edle
spill”. Hadde han bare vært så cool at
han hadde 64 luksusbiler, ikke bare usle
56 som er rapportert.
Russlandsforsker Ole Holt Jørgensen tror
Kirzan kan føle seg relativt trygg for Putins
stadig skitnere hånd.
- Så lenge han holder en viss orden og viser lojalitet til Moskva er det OK for Kreml,
sier han til Journalisten. Hele artikkelen
i Journalisten kan fås fra trond.solem@
umb.no(den er ikke på nett)

Åpen toppserie

– i spennende ny serieordning

E

tter flere tiår med engasjerte diskusjoner
om endringer av serieordningen, er tiden
høsten 2006 kommet til å teste ut hvordan en
landsomfattende toppserie vil fungere i Norge.
Utgangspunktet må sies å være lovende: Det
sittende sentralstyret har arbeidet frem et langt
mer jordnært og realistisk opplegg enn noen av
de tidligere lanserte. Med en nasjonal sponsor
og tre kamphelger på Vandrerhjemmet i Oslo,
er den økonomiske risikoen overkommelig
for de deltakende lagene. I kampen mot
reiseutgiftene fikk NSF drahjelp fra forrige års
resultater, som resulterte i syv toppserielag fra
det sentrale Østlandsområdet med Trondheim
som nordligste deltakerklubb. Porsgrunn,
Asker, OSS, Trondheim, Bergens og Akademisk
kvalifiserte seg ved å ta de seks første plassene
i mesterskapsgruppen av årets finale, mens
Oslo Vest og 1911 kvalifiserte seg ved å vinne
de to første plassene i åpen gruppe, og Moss og
Randaberg ved å ha høyest ratingsnitt blant
lagene som nesten kvalifisere seg.
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e fleste laglederne som så langt har uttalt
seg synes enige om at kampen om å bli
årets seriemester trolig vil stå mellom fjorårets medaljører, med Bergens som den eneste
tenkbare gullkandidaten utenfor Østlandet.
Med to 2500-GM-er øverst og flere spillere over
2300 og 2200 enn noen av konkurrentene, bør
OSS befridd for den traumatiske bortekampen
i Porsgrunn være den største favoritten. OSS
har neppe noen gang tidligere hatt en bedre
førstesekser enn i dag, men er grunnet flere og
sterkere konkurrenter likevel under stigende
press både for å få med sine beste spillere og
for å få dem til å spille bra. Et toppet Asker kan
også mobilisere to GM-er og en sekserpakning
med snitt godt over 2300, og må i likhet med
OSS nå vinne Telioserien for å få arrangere sin
årlige høsttur til Europacupen igjen i 2007.
Regjerende Norgesmester Porsgrunn trenger
ikke kjempe for Europacupen, og har på papiret
fortsatt en både smalere og svakere spillerstall
enn de andre gullkandidatene. Til gjengjeld
har laget da fortsatt høyest fremmøteprosent
så vel som lavest gjennomsnittsalder, og tatt i
betraktning to svært formsterke IM-kandidater
i Geir Sune Tallaksen og Magne Sagafos, gjør
konkurrentene neppe lurt i å undervurdere

”Telemarksbataljonen” på bytur.
ergens anført av IM-trioen Roy Fyllingen,
Eirik T. Gullaksen og Ivar Bern vet også godt
hvordan man vinner lag-NM, og konkurrerer
tradisjonelt med Porsgrunn om å ha Sjakk-Norges beste forberedelser. Forberedelseskapasiteten
er styrket ytterligere av Kjetil Stokkes overgang
fra Fana. Til gjengjeld er bredden i Bergenslaget
blitt vesentlig dårligere, i og med at klubbens
tidligere Osloavdeling nå stiller eget lag under
kodenavnet Oslo Vest. Lagkaptein Trond Gabrielsen bekrefter at denne nydannede klubbens
jevne lag av spillere rundt 30 år med rating på
2200-2350, stiller med ambisjoner både om å
slå Bergens og å ta medalje selv. Lagets tidligere
sårbarhet på toppbordene antas langt på vei
kurert siden de har adoptert en ny storebror i
FM Espen Agdestein, som dersom han spiller alle
kampene utvilsomt også vil bli en spennende
tittelkandidat å følge ut over i årets sesong.

Bjerke, Telioseriens kanskje største talent i 13årige Frode Olav Olsen Urkedal. Selv forsterket
med den fremgangsrike 2100-spilleren Øyvind
Bentsen fra Molde, må 1911 likevel fokusere på
å redde plassen i dette selskapet. Trondheims
jevne lag overrasket stort med fjerdeplass i
årets NM-finale, men får med liten aktivitet og
ni bortekamper i Oslo likevel regnes som en
nedrykkskandidat inn til det motsatte eventuelt
blir bevist. Det samme gjelder Rogalandshåpene fra Randaberg, som selv med to unge
forsterkninger i Hans Krogh Harestad og Terje
Johansen trolig stiller med toppseriens høyeste
gjennomsnittsalder og laveste aktivitetskurver.
Trondheims jevne lag overrasket stort med
fjerdeplass i årets NM-finale og er forsterket med
den tyske IM Michael Richter. Richter og klubbens øvrige toppspillere må likevel trolig spille
både mye og godt for at Trondheim skal komme
fra dette med plassen i behold, med lavest ratet
lag og ni bortekamper i Oslo.
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n enda farligere utfordrer til de etablerte
topplagene utgjør likevel høflig sagt uforutsigbare Moss, som med bare tre kamphelger
trolig vil kunne toppe laget med GM-kandidat
Frode Elsness og to postordrestormestere fra
Baltikum hele veien. Utfordringen for Moss
har tradisjonelt vært å få poeng på de siste
to bordene, men mulighetene for det synes
langt bedre når troppen nå er forsterket med
Follos tidligere førstebordsspiller Hallvard Voll
Ådnøy. Spennende blir det også hvor godt den
tilsynelatende solide vinneren av klasse 1 i NM,
Gunnar Stray, vil holde mot sterke mesterspillere i Telioserien. Forsterket fra Follo er også
Akademisk, som derfra har overtatt WIM Ellen
Hagesæther. Med GM Rune Djurhuus på førstebord og IM-kandidat Øystein Hole på andre
bør klubben for tidligere Blindern-studenter
heller ikke undervurderes. Spillestallen synes
likevel litt for tynn – og konkurrentene litt for
sterke – til at Akademisk i år kan være noen
medaljekandidat.
Bredde- og ungdomsklubben 1911 har et
spennende lag som toppes av den høyst kapable FM-duoen Torbjørn Ringdal Hansen og
Torstein Bae. Videre ned over bordene finner
man foruten kvinnelandslagsspilleren Silje

et er sterkt å håpe at sjakkpublikummet
i Oslo-området kjenner sin besøkelsestid.
Samt at forbundet gjennom omfattende
internettoverføring vil sørge for at også interesserte i andre landsdeler kan følge spenningen
fra trekk til trekk (hvis ikke vil det plutselig
oppleves noe paradoksalt med et teleselskap
som hovedsponsor). Sentralstyret skal ha ros
for et seriereglement som ikke gir Oslolagene
urimelig store fordeler, idet hvert lag to uker
før sesongen må nominere inntil 20 fast nummererte spillere, og før start av hver seriehelg må
levere nøyaktig lagoppstilling for alle helgens tre
kamper. Skulle det bli en lang kø med lagledere
som må søke turneringsledelsens om adgang til
å bryte lagoppstillingen for lørdag og søndag,
vil et åpenbart alternativ for neste sesong være
en løsning hvor hvert lag må nominere inntil
åtte spillere for hver kamphelg. Sterkt omstridt
er også regelen om at ingen klubb kan ha mer
enn ett lag i Telioserien, særlig har OSS gjennom sin lagleder Ole Christian Moen stilt seg
sterkt kritisk til dette. Vandrerhjemmet som fast
spillested er en naturlig følge av NVGP-avtalen,
men er tross gratis lokaler med god luft heller
ikke ukontroversielt. I forhold til publikum vil
selvsagt et spillested nærmere bykjernen være
å foretrekke, og opp til flere tilreisende lag

har alt før seriestart etterlyst hotellstandard på blir, i en situasjon hvor den verken kvalifiserer av en ganske jevn Østlandsserie, hvor SOSS,
for Europacupen eller for neste års toppserie.
Nordstrand og Drammen 1 er å regne som
overnattingen.
knepne favoritter. 70 % østlandsrepresentasjon
pennende blir det å se hvor mange av de steråde opprykkskampen til Telioserien og dens vil mer sannsynlig stige ytterligere enn falle de
keste klubblagene som etter seriesesongen
videre påvirkning, står før seriestart selvsagt kommende årene. Det er for tiden godt nytt for
stiller opp til den langt mer intensive femdagers- svært åpen. Foreløpig synes ringvirkningene ned de som ønsker høyest mulig nivå på toppserien.
turneringen som utgjør andre del av det norske over i seriesystemet dessverre ikke alt for positive: Men det gjenstår å se hvordan oppslutningen
seriesjakktilbudet. At serievinneren ikke får Flere av de nest beste lagene er misfornøyde med om den nye serieordningen holder seg, hvis
NM-tittel reduserer selvsagt seriens status noe, å ha mistet nøkkelspillere til toppserielag, og store deler av Sjakk-Norge over lengre tid blir
og en ny debatt om dette kan ventes hvis svak de gjenværende regionseriene ser fremfor alt i uten representasjon i toppserien. Kort sagt går vi
deltakelse i himmelfartshelgen skulle føre til at Midt-Norge ut til å bli svakere enn ventet. Uten i møte en uvanlig spennende seriesjakksesong,
det der kåres en Norgesmester som åpenbart åpenbare toppseriekandidater der og på Vest- hvor det foruten kampen om topplasseringer,
ikke hører til blant Norges beste lag. Et annet landet, får favorittene til de to opprykksplassene nedrykk og opprykk, også blir spennende å se
spørsmål er hvor attraktiv Norgesmestertittelen bli Tromsøs unge lag i Nord-Norge og vinneren hvordan den nye serieordningen virker.

S

B

Kategori 4: Feltrømningsoffer
Feltrømningsoffer utgjør et tematisk motstykke til magnetoffer, som ble
omtalt i forrige sjakkblad. Poenget er her
å ofre en brikke for å bruke feltet den sto
på til noe fornuftigere. I enkleste form står
en offiser med andre egenskaper bedre der
i neste trekk:

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+k+0
7+-+-+-zp-0
6-+-+PzpP+0
5+-+-+-+-0
4-+NvlP+-+0
3+Pwqp+-+-0
2PsNnzpn+-+0
1+K+Q+R+R0
xabcdefghy

Stillingen kan synes lettere kaotisk
både posisjonelt og materielt, men
den som er i trekket kan matte i få
trekk per feltrømningsoffer. Sort i to
trekk og ganske elegant med 1...
£xb2+! (frigjør feltet c3 til springeren) 2.¤xb2 ¤c3 matt – hvit i åtte
trekk og enda mer elegant med
1.¦h8+ (frigjør feltet h1 til det andre
tårnet) ¢xh8 2.¦h1+ ¢g8 3.¦h8+!
(frigjør feltet h1 for dronningen)
¢xh8 4.£h1+ ¢g8 5.£h7+ ¢f8
6.£h8+ ¢e7 7.£xg7+ ¢e6 8.£f7
matt.

XIIIIIIIIY
8-+-tr-vl-mk0
7zp-wq-+Lzpp0
6-zpp+-+-+0
5+-zP-+Q+-0
4-+-+-+-+0
3+P+-+-zP-0
2P+-+-+-zP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy

25.¥e8! for å åpne f-linjen fikk sort til
å lukke for dagen i Reti-Bogoljubov,
New York 1924.
(25...¥xc5+ løser om noen lurte
på det ikke sorts f-linjeproblemer
på grunn av ødeleggelsesofferet
26.£xc5!)

Samme prinsipp kan selvsagt gjelde diagonaler:

XIIIIIIIIY
8r+r+-+-mk0
7zpp+-+-+p0
6-vl-+-tR-zP0
5+n+-tR-zP-0
4-zP-+-+-+0
3+L+p+-+-0
2P+p+-+-vL0
1+-+-+-+K0
xabcdefghy

Sorts fremkrabbende fribønder er

Elegant kan det også være når et felt røm- farligere enn taranteller, men i den
mes fordi det er med i en linje.
lange diagonalen a1-h8 kunne hvit

mattet hvis ikke alle disse tårnene
hans hadde stått feilparkert der. Altså
1.¦e8+! for å få bort det første, og
deretter 1...¦xe8 2.¦f8+! for å få bort
det andre, slik at løperen kan matte
i vidåpen diagonal etter 2...¦xf8
3.¥e5+ med matt. Merk at feltrømningsoffer nummer to her også er et
avledningsoffer, siden det er et ikke
helt uvesentlig poeng å lure sorts
tårn bort fra forsvaret av e5.

Særlig talentfulle spillere kan more seg
med å rømme et felt for å åpne en linje
og en diagonal samtidig

XIIIIIIIIY
8-+rtr-+k+0
7zpl+-+pzp-0
6-+-+q+-zp0
5+-zpn+-+-0
4-+Q+P+-+0
3zP-+-+P+-0
2-zP-+-vLPzP0
1+-mKR+-sNR0
xabcdefghy

23...¤e3! åpner dels d-linjen mot
d1 og dels a2-g8 mot c4. Etter 24.¦xd8+ ¦xd8 taper jo derfor
25.£xe6 til ¦xd1+ matt og 25.¥xe3
til £xc4+. Så hvit forsøkte 25.£e2
– men ga opp da sort straks demonstrerte at han kunne avledningsofre
også: 25...£c4+! > 26.£xc4 ¦xd1
matt. Det ble en sjokkerende tidlig
slutt på dagen for hvit, som inn til
motstanderen plutselig begynte å

flytte på brikkene hadde trodd at det
bare var et sterkt mindreårig barn til
en av spillerne på motstanderlaget…
Gaasland-Magnus Carlsen, Østlandsserien 2001.

Et noe mer komplisert tilfelle ble demonstrert av en av 1900-tallets mest talentfulle
angrepsspillere i Keres-Alexandrescu, OL i
München 1936:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 ¤c6
5.¤f3 ¥xc5 6.¥d3 ¤ge7 7.¥f4 £b6
8.0-0 £xb2 9.¤bd2 £b6 10.c4 h6
11.£c1 ¤b4 12.¥e2 ¥d7 13.a3 ¤a6
14.¦b1 £c6 15.¥g3 ¤f5 16.cxd5
exd5

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7zpp+l+pzp-0
6n+q+-+-zp0
5+-vlpzPn+-0
4-+-+-+-+0
3zP-+-+NvL-0
2-+-sNLzPPzP0
1+RwQ-+RmK-0
xabcdefghy

Hvit har ofret en bonde for å få opp
en lovende angrepsstilling med
angrepsbonden på e5 – men ofrer
dernest gjerne bonden på e5 for å
få feltet til springeren:
17.e6! fxe6 18.¤e5 ¤xg3 19.hxg3
£c7 20.¤xd7! ¢xd7 21.£b2! ¥b6
22.£xg7 ¢d6

XIIIIIIIIY
8r+-+-+-tr0
7zppwq-+-wQ-0
6nvl-mkp+-zp0
5+-+p+-+-0
4-+-+-+-+0
3zP-+-+-zP-0
2-+-sNLzPP+0
1+R+-+RmK-0
xabcdefghy

Hvoretter hvit effektivt og konsekvent avsluttet
partiet med et kombinert feltrømnings- og avledningsoffer, som åpnet d-linjen for tårnet:
23.¤c4+?! dxc4?! 24.¦fd1+ og 1-0
grunnet matt i fire. (23.¤e4+! var
egentlig et mer nøyaktig feltrømmings-

offer siden sort da må slå springeren,
men alternativet til å ta springeren
etter 23.¤c4+ er sant nok å gi dronningen.)

Feltrømningsoffer forekommer av og til også
i åpningen, vanligvis da ved at man ofrer
bønder for å oppnå rask utvikling av offiserene. Dette har blant annet skjedd opptil flere
ganger i en kjent fellevariant av Slavisk:
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤c3
¤f6 5.¤f3 ¥f5? 6.£b3! b6 7.¥g5
¤bd7 8.¤e5 e6?

XIIIIIIIIY
8r+-wqkvl-tr0
7zp-+n+pzpp0
6-zp-+psn-+0
5+-+psNlvL-0
4-+-zP-+-+0
3+QsN-+-+-0
2PzP-+PzPPzP0
1tR-+-mKL+R0
xabcdefghy

9.e4! ofrer bonde for å åpne veien til
kampsonen for hvits fjerde lette offiser – og etter 9...¥xe4 / dxe4 10.¥b5
må sort gi offiser for å komme seg ut
av løperbindingene.

Feltrømningsoffer forekommer også i
sluttspillet, vanligvis da knyttet til fribønder. Poenget kan ganske enkelt være å få
bort en offiser som står i veien for en av
ens egne fribønder

XIIIIIIIIY
8R+-+-+-+0
7zP-+-+-mk-0
6-zp-+-+-+0
5+P+-+-+-0
4-+-+r+-+0
3+-+-+r+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

1.¦g8+! ¢xg8 2.a8£+ og hvit vinner ett av de sort tårnene med enkel
vinst.

XIIIIIIIIY
8-+-tR-+-+0
7+-+-+pzpk0
6-wQ-zp-+-+0
5+-+-+-+L0
4-+-+p+-+0
3zp-+p+-+-0
2P+-+-+-zp0
1+K+-+-+-0
xabcdefghy

1.¦h8+! (rømmer feltet d8 for at dronningen skal kunne sjakke der.) ¢xh8
2.£d8+ ¢h7 3.¥g6+! (rømmer feltet
h5 for å åpne h-linjen for hvits dronning) fxg6 (eller 3...¢xg6 3.£xd6+
og 4.£xh2) 4.£h4+ og 5.£xh2 med
vinst. Det går (dessverre) også å spille
1.¥g6+ fulgt av ¦h8+ osv.

Enda mer elegant kan det være når man i
sluttspill ofrer en offiser for å bruke feltet til å
aktivisere kongen:
Topalov
Shirov
Linares 1998:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+kzpp+0
5+-+p+l+-0
4p+-+-+-zP0
3+-vL-+-+-0
2-+-+-+P+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

Sort har to sunne merbønder, men
mange ulikefargede løpersluttspill er jo
remis likevel. Og dette kunne se ut til å
være ett av dem - til Shirov kastet ut
det tilsynelatende absurde 47...¥h3!!.
Poenget er altså at kongens korteste
vei frem til fribøndene går via f5, og
at hvit nå må holde seg rundt g2 hvis
han ikke vil bruke tid på å motta offeret.
Topalov forsøkte (trolig i sjokktilstand)
48.gxh3 ¢f5 49.¢f2 ¢e4 50.¥xf6 d4
51.¥e7 ¢d3 52.¥c5 ¢c4 53.¥e7 ¢b3
før han kastet inn noteringsskjemaet.

Og med dette er de fire basistypene av taktiske
offer presentert. To mindre og særere restkateEller litt mer komplisert å stoppe en av gorier kommer i neste utgave.
motstanderens fribønder:

Sjakklig høsttakkefest på Gausdal:

Av Hans Olav Lahlum

Foto: Bjørn Berg Johansen

Norsk turneringseier, IM-napp – og deltakersvikt

Toppsjakk i landlige omgivelser: Estlands førsterangerte GM Kaido Kulaots mot Porsgrunn tredjerangerte Magne Sagafos. Stillingen
skulle snart bli mer komplisert...

D

en nye høstmoten på Gausdal er altså
en GM-kvalifiserende Sveitserturnering, sponset av og oppkalt etter Bygger’n
(Onstad) i Moss. Så langt er det også god
tradisjon for at det bare deltar en norsk
GM, som til gjengjeld tar hjem førsteplassen på 1001 EURO (og ett Troll). I fjor var
det en viss Magnus Carlsen som kom og
vant i ensom majestet på 8/9. I år var det
en godt akselerert Porsgrunnspiller ved
navn Kjetil A Lie som distanserte alle de
utenlandske GM-ene, og vant som ubeseiret på 7½/9. Lies klubbkamerat Magne
Sagafos bidro med sitt andre IM-napp
og en småsensasjonell tredjeplass til at
turneringen ble en stor norsk suksess - selv
om 38 deltakere var en skuffelse som ga
underskudd rent økonomisk.

D

et var uvanlig spennende både å være
norsk på Gausdal og å følge turneringen live på internett under årets utgave av
Bygger’n Masters. Etter en første runde som
med ratingforskjell over 500 poeng på alle
bord ga utelukkende favorittseire, begynte det
nemlig fort å gå trått med de utenlandske GMene. Fjerderangerte Normunds Miezis tapte
på tid mot IM Yochanan Afek etter ubeleilig
å ha glemt av klokken like før tidskontrollen
i andre runde. Mens sjetterangerte Felix Levin
etter remis mot Magne Sagafos, bukket seg
bort mot sin landsmann Gregory Pitl i tredje.
Porsgrunns 21-årige sjakkturbo Magne Sagafos spratt først opp som IM-nappkandidat

gjennom remisen mot Levin. Og fortsatte så
opp gjennom taket med sort mot vanligvis
bunnsolide Kaido Kulaots i tredje runde:

Sagafos
kommenterer

GM Kaido Kulaots (2550)
Magne Sagafos (2301)
Gausdal Byggern Masters (3)
Jeg hadde runden før remisert mot
en stormester og hadde fått en fin
start. Dette partiet ble svært viktig
med tanke på flyten i turneringen og
sjansene for IM-napp. Jeg ville prøve
å unngå den velkjente jojo-effekten
som er et typisk fenomen i selskap
der det er stor avstand mellom de
beste og de nest-beste. De andre IMkandidatene, Øyvind Bentsen og Jon
Ludvig Hammer havnet dessverre i
denne trenden. 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6
3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3
¥c5 Et skarpt våpen mot spansk, og
en klar intensjon om å vinne. Magnus
Carlsen har blant annet brukt denne
varianten med suksess. Selv har jeg
også scoret bra med dette systemet i
det siste, og jeg tror det vl bli praktisert
mer fremover på høyt nivå. 7.a4 ¦b8
8.c3 d6 9.d4 ¥b6 10.¤a3 0–0! Sort kan
ikke holde på bonden uten å tape tid i
kampen om utvikling. Derfor ignorerer
sort denne trusselen. 11.axb5 axb5
12.¤xb5 exd4 Alternativt kan sort
spille ¥g4 her, men jeg foretrekker å

åpne opp sentrum først. 13.cxd4 ¥g4
14.¥a4 Det virker som stormestere
foretrekker dette trekket generelt. Da
jeg spilte i USA i sommer mot GM
Becerra møtte jeg også på dette
trekket. 14...d5 15.e5 ¤e4 16.¥e3
¤e7N Spilt bare en gang tidligere på
min database, og er en forbedring
av 16...f6 17.£c2 (17.¤xc7 ¤b4
18.h3 ¥xf3 19.gxf3 ¥xc7 20.fxe4
dxe4 21.£g4 fxe5 22.dxe5 £d5
23.¥d7 £xe5 24.£e6+= SvidlerAnand, 2003) 17...¤b4 18.£b3
¥a5 19.¤d2 som jeg spilte mot GM
Becerra i august. Stillingen ble utrolig
komplisert, og selv om jeg utlignet
rundt trekk 20, utspilte stormesteren
meg. Selv om hvit objektivt skal være
bedre er det få som klarer å oppnå
fordel som hvit her. 17.h3 ¥h5 18.¤c3
Overraskende..Her trodde jeg Kulaots
skulle spille g4 ettersom han hadde
spilt h3.. 18.g4 ¥g6 19.¤h4 c5 og sort
har et visst motspill 18...¥a5 Her var
18...¤f5!? en interessant mulighet
19.g4 ¤xe3 20.fxe3 ¥g6 og stillingen
er uklar 19.¥c2! ¥xc3 20.bxc3

XIIIIIIIIY
8-tr-wq-trk+0
7+-zp-snpzpp0
6-+-+-+-+0
5+-+pzP-+l0
4-+-zPn+-+0
3+-zP-vLN+P0
2-+L+-zPP+0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

20...f5! Aggressivt og godt. f4 er en
alvorlig trussel, samtidig som bonden
sperrer for hvitfelterens diagonal.
21.¥d3?! Kulaots ha dde brukt
store mengder med tid helt fra trekk
16, og det var tydelig at han ikke
var komfortabel med stillingen sin.
Jeg var på dette tidspunktet meget
optimistisk på mine sjanser. Alle sorts
brikker deltar i sangen. 21.exf6 hadde
vært det beste, nå blir hvit bundet opp.
21...¦xf6 22.g4 ¤xc3 (22...¥g6 er et
tryggere alternativ, der sort får tilbake
bonden og stillingen får et mer eller
mindre remispreg.) 23.¥xh7+! ¢h8
24.£c2 ¦xf3 25.¢g2 £f8 26.gxh5 og
hvit får frigjort sine brikker 21...¤g6
Hvit vil selvsagt forsøke å spille ¥e2,
men jeg hadde sett en ide. 22.¦a3 For
å dekke c3.. 22...¤h4 23.¥e2 ¦b2!
Det ligger et kvalitetsoffer i luften.
24.¥f4 24.¥c1 var en annen mulighet,
som jeg trodde var best under partiet,
noe som viser seg å være feil.
Computeren liker hvit best men jeg
har troen på sort praktiske sjanser, og
det faktum at Kulaots hadde dårlig tid
spilte også inn. 24...¦xe2 25.£xe2 f4
fulgt av Sg5 er et sant hodebry for hvit.
Kulaots nevnte etter partiet at dette
var grunnen til at han ikke gikk til c1.
24...¦xe2!? 24...£e7 er mer tålmodig,
jeg fant ikke noe etter 25.¦b3 men
sort har faktisk også her interessante
muligheter.. feks 25...¤xf3+ 26.gxf3
¤g5! 27.¢h2 ¦a2 28.¥xg5 £xg5
29.¦g1 £f4+ 30.¦g3 og stillingen er
høyst uklar.. 25.£xe2 ¤xf3+ 26.gxf3
£h4 26...¤g5 trodde jeg under partiet
var remis 27.¥xg5 £xg5+ 28.¢h1
£h4 men hvit kan spille 29.c4! £xh3+
30.¢g1 f4 31.e6 h6! 32.£d3 Helt fra
trekk 29 har utrolig nok alle trekkene
fra begge sider vært forserte. Sort
har remis her men kan også spille på
vinst.. 32...dxc4 33.£e4 ¦f5 34.¦a8+
¢h7 35.¦f8 ¥g6 36.¦xf5 ¥xf5 37.£xf4
¥xe6 med c6 fulgt av ¥d5 bør sorts
festning sikre remisen.. 27.£e3??
Kulaots overser nå en stor mulighet til
å snu partiet til hans fordel. 27.£d3!
var bedre.. da får ikke sort tempo
på dronningen etter g5 og gxf4...
27...£xf4 (27...£xh3? Kulaots fryktet
sikkert dette med ¥xf3 som oppfølger,
men hadde nok oversett 28.c4! som
snur partiet til klar vinst for hvit.)
28.fxe4 dxe4 29.£g3 £h6 dette gir
hvit en bedre utgave enn partiet, men
sort har fortsatt en viss kompensasjon
for materiellet 27...g5! Begge spillerne
hadde her under 5 minutter hver før
tidskontrollen. Jeg følte at jeg måtte

spille energisk for å ivareta initiativet
jeg hadde hatt hele midtspillet. Etter
27.-g5 står jeg til vinst, men det er
ikke like lett å fullføre i praksis, med få
minutter igjen mot en så sterk spiller.
28.fxe4 28.¥h2 f4 29.£e2 £xh3
30.c4 g4! 31.fxg4 f3 32.¦xf3 £xg4+
33.¦g3 £xg3+ og hvit vinner 28...
gxf4 29.£d2 fxe4 29...¢h8! Vinner
enda enklere. Men i tidsnøden fikk
jeg det for meg at denne varianten
ikke gikk av en eller annen grunn. Det
var også 5-6 andre trekk som virket
brukbare her, grunnet dårlig tid valgte
jeg derfor den “sikre” løsningen.
30.¢h2 ¥g4 31.c4 f3 sort må gi tårnet
på bonden for å unngå matt.. Sort
kommer offiser over og bør vinne
lett. 32.¦xf3 ¥xf3–+ 30.c4 f3 31.¦fa1
¦f4 31...¥g4! vinner enda lettere..Jeg
hadde tenkt meg ned til 30 sekunder
igjen på de resterende 9 trekkene
og var bekymret for at jeg skulle
spille bort hele partiet etter flott spill.
Heldigvis fikk jeg øye på mitt sluttrekk
som avslutter partiet på effektivt
vis. 32.¦a8 ¥xh3 33.¦xf8+ ¢xf8
34.¦a8+ ¢g7 32.¦a8+ ¢g7 33.£b4

XIIIIIIIIY
8R+-+-+-+0
7+-zp-+-mkp0
6-+-+-+-+0
5+-+pzP-+l0
4-wQPzPptr-wq0
3+-+-+p+P0
2-+-+-zP-+0
1tR-+-+-mK-0
xabcdefghy

33...e3! jeg spilte dette a tempo
og satt med en god følelse da jeg
visste at jeg rakk å matte Kulaots
med mine 25 sekunder igjen på
klokken. Kulaots lot tiden renne
ut her ettersom han ikke fant noe
forsvar mot Dg5-g2-g1 matt 0–1

Det svenske stormesteroppgjøret mellom
Ralf Åkesson og Tiger Hillarp-Persson endte
samtidig med en lang kampremis. Og siden
den toppratede GM Eduardas Rozentalis
tok ut en av sine korte sortremiser mot den
tyske IM Frank Holzke, sto den femterangerte
nordmannen Kjetil A Lie plutselig alene igjen
på 100 % etter en tålmodig kontringseier mot
Afek. Lie hadde et lite hvileskjær med hvit i
fjerde runde, da han (tross vedvarende forsøk
på å innbille seg selv det motsatte) aldri fikk til

noe mot den fortsatt solide Holzke. Sjakkomet
Sagafos suste i mellomtiden videre, denne
gangen med en mer posisjonell hvitseier mot
den finske superveteran Heikki Westerinen.
Med 3½/4 inkludert tre GM-er lå Sagafos
foran skjemaet til GM-napp, og faretruende
langt foran det til IM-napp. Reaksjonen kom
i femte runde, da han med hvit rokerte rett
ut på skytebanen mot den skuddglade GM
Tiger Hillarp-Persson. Svenskens opplagte
seier på førstebord kom likevel i skyggen av
andrebordsoppgjøret mellom Kjetil A Lie og
Eduardas Rozentalis.
Lie
kommenterer

GM Eduardas Rozentalis (2605)
GM Kjetil A. Lie (2523)
Gausdal (5), 28.09.2006
1.e4 c5 2.c3 Rozentalis er en av
verdens ledende eksperter pa c3siciliansk, og burde derfor stille med
de sterkeste kort etter åpningen å
dømme. 2...¤f6 Rozentalis hadde
muligens ventet 2...d6, da dette
er trekket jeg har benyttet nesten
utelukkende
mot
c3-siciliansk
tidligere. Dog hadde jeg blitt en god
erfaring rikere tidligere i turneringen,
da jeg slo Afek i akkurat samme
åpning et par runder tidligere. 3.e5
¤d5 4.¤f3 e6 Denne stillingen hadde
jeg altså også mot Afek, hvoretter
han nå valgte å spille ¥c4. Rozentalis
benytter seg av en annen patent.
5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.¤c3 Dette er
ikke av de mest kjente fortsettelsene
i denne varianten, da hvit gjerne
drøyer dette springertrekket, i
påvente av hvordan svart stiller seg
opp. Rozentalis sin tanke var nok
bare å spille opp en stillingstype han
kjenner, for så å forsoke å skvise
ihjel en stakkars uvitende nordmann.
7...¤xc3 8.bxc3 £c7 9.¥d2 ¤d7
10.exd6 ¥xd6 11.¥d3 En typisk
stilling for denne åpningen, og
Rozentalis virket foreløpig ganske
komfortabel, der han satt og slang
ut sine trekk i rask og energisk stil.
11...0–0 Jeg husket heldigvis å ha
sett denne stillingen tidligere, og
rokerte dermed med mot i brystet,
uredd for de evt. offer forbundet med
¥xh7+. 12.0–0 Det klassiske offeret
fungerte ikke her, da Sd7 har en viktig

Gausdal Bygger’n Masters
23. september - 2. oktober

1
2
3
4
5

GM Kjetil A. Lie
GM Tiger Hillarp Persson
Magne Sagafos
IM Frank Holzke
GM Normunds Miezis

2523
2549
2301
2472
2527

NOR
SWE
NOR
GER
LIT

7½
7
6
6
6

+25
+26
+32
+24
+21

+16
+13
=07
+20
-10

+10
=06
+11
=09
+17

=04
+12
+08
=01
+13

+09 +02 +12 =03 =08
+03 -01 +05 +04 =09
-02 =12 +10 =01 =04
+17 =05 +06 -02 =03
+06 =04 -02 =11 +12

6. GM Ralf Akesson, SWE 6, 7. GM Felix Levin. GER 6, 8. GM Heikki M.J. Westerinen,FIN 6, 9. GM Eduardas Rozentalis. LTU
5½, 10. IM Yochanan Afek, ISR, 5½, 11. GM Kaido Kulaots, EST 5, 12. FM Gregory Pitl, GER 5, 13. FM Jon Ludvig Hammer,
NOR 5, 14. Fredrik Aunan Lindsøe, NOR 5, 15.Håkon Bentsen, NOR 5, 16. Øyvind Bentsen, NOR 4½, 17. Ørnulf Stubberud,
NOR, 4½, 18. Johannes Kvisla, NOR 4½, 19. Sigmund Reppen, NOR 4½, 20. John M. Quinn, ENG 4½, 21. Bjørn Røst, NOR, 22.
Anders Hobber, NOR 4, 23. Joachim B. Nilsen, NOR, 4, 24. Anders G Hagen, NOR 4, 25. Henrik Sjøl, NOR 4, 26. Per Johansson,
SWE 4, 27. Jan Arne Bjørgvik, NOR 4, 28. Jan B. Wilsbeck, NOR 4, 29. Daniel Nygaard Nyberg, NOR 4, 30. Jonatan Ekelund
Time, NOR 4, 31. Anders Rønningen, NOR, 4, 32. Maria Pitz Jacobsen, NOR 4, 33. Per H. Wibe, NOR 3, 34. Franzke Kalkman
De Koster, NED 2½, 35. Harald Helberg, NOR 2½, 36. Gunnar Bue, NOR 2, 37. Per Sondresen, NOR 2, 38. Terje Lie, NOR 2
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Men her fikk jeg nesten hjertet i
halsen. Tankene svirret i hodet mitt...
Kan jeg ha husket feil? Jeg benytter
meg av denne åpningen for andre
gang i mitt liv, og spiller mot verdens
kanskje fremste ekspert på åpningen,
og han slenger selvsikkert ut dette
mildt sagt skremmende trekket, som
jeg aldri før har sett. Dette lover ikke
godt i det hele tatt....Noe sånt var
altså min umiddelbare tanke... Etter å
ha roet nervene med litt iskaldt vann,
begynte variantsøkingen. Jeg kom
frem til at Rozentalis sitt poeng matte
være å prøve å få meg til å spille h6,
da ¤h7 fulgt av £g4 da er ekstremt
ubehagelig. Litt mer variantsøking,
og jeg var ikke i tvil; ¤f6 matte spilles.
Egentlig syntes jeg det hele så ganske
lovende ut for meg, og selvtillitten var
på vei tilbake... 13...¤f6 14.f4 Det
ante meg at dette var en del av hans
planer, men jeg hadde egentlig ventet
at han først skulle spille Df3-h3, for

å plage min kongefløy. I ettertid ser
denne dronningvandringen nok ut til
å være litt vel optimistisk. 14.£f3 ¥b7
15.£h3 h6 16.¤f3 ¤d5! og svart har
full kontroll over begivenhetene, da
17.¥xh6 ikke funker pga. 17...gxh6
18.£xh6 f6! 14...¥b7 Her hindrer
løperen alle hvits visjoner om et tårn
eller en dame pa h3, samtidig som
de svarte tårna er klare for a innta
aktive poster i d- og c-linja. 15.£e2
¦ac8 Med den posisjonelle trusselen
¥d5 fulgt av ¥c4. Om svart kan
bytte hvitfeltsløperne, oppnår han
herredømme over de hvite feltene,
samtidig som bonde c3 blir veldig
svak. Legg merke til hvits springer
på g5. Riktignok utgjør den en viss
trussel mot svarts kongestilling, men
med de rette sikkerhetsinnstillinger
er det ingen fare for svart. Om hvit
derimot kunne fatt denne springeren
til e5, ville han stått best. Så lite er
det som skiller... 16.c4 Et vanskelig
trekk å gjøre for hvit. Sentrum
styrkes, men svekkes samtidig,
da bonde d4 ikke lenger er dekket.
Tac1 var alternativet. 16...¦fd8
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Peker indirekte mot d4. Hittil har
jeg kun trengt å spille de mest

naturlige trekk i stillingen. ...h6
er hele tiden fristende, for å jage
springeren fra g5, men så lenge det
ikke er nødvendig, er det kun å anse
som en svekkelse. Ved å ha bonden
værende på h7, har svart dessuten
hele tiden valget mellom h6 og g6
for å lufte. 17.¦ae1? En stygg feil
av en såpass sterk spiller som
Rozentalis. At det hvite sentrum er
svakt, er ganske innlysende, og
han burde tatt sine forhåndsregler.
I ettertid sa Rozentalis at han
hadde satt sin lit til det kommende
trekket f5, men dessverre for ham
blir dette aldri noen reell mulighet.
17...¥a6! Etter dette enkle, naturlige
trekket faller hvits stilling fullstendig
i grus. Legg merke til hvor godt
de svarte offiserene samarbeider
i kampen mot det svake, hvite
sentrum. 18.¦c1 18.f5? var altså

Foto: Bjørn Berg Johansen

forsvarsfunksjon. 12.¥xh7+?? ¢xh7
13.¤g5+ ¢g8 14.£h5 ¤f6! dekker
alt. 12...b6 Fortsatt mente jeg å huske
å ha sett denne stillingen før, og b6 er
jo et naturlig trekk, da det planlegger
¥b7 og tarn til linjene. 13.¤g5?!

Superstormester Eduardas Rozentalis
gikk omsider på et tap - i årets parti
nummer 23 i Norge!

et trekk Rozentalis var inne på i
etteranalysene. Jeg hadde under
partiet ingen tro på trekket, og regnet
nesten ingenting pa det, da jeg sa
at jeg i "verste fall" hadde 18...e5!?
som stopper enhver illusjon om et
angrep.(18...¥xh2+! 19.¢h1 exf5
er enda sterkere ifølge Fritz, men
hvorfor komplisere?!) 18...¥a3! Jeg
var ganske fornøyd her, ikke bare
med at jeg følte at jeg sto veldig
godt, men også med harmonien
mellom mine brikker. Særlig løperne
er et vakkert skue! 19.¤xh7!? Det
beste praktiske forsøket. 19.¦c3
¥b2 er helt hapløst.; 19.¦c2 ¦xd4
er også helt hapløst, og jeg hadde
sett på følgende variant som vinner
for svart. 20.¥c3 ¦xd3 21.£xd3
£xc4 22.£xc4 ¦xc4 19...¤xh7!
Enkelt og greit! Andre trekk fantes,
men dette er det beste! 20.¥xh7+
¢xh7 21.£d3+ ¢g8 22.£xa3 Her
tilbød Rozentalis remis. Jeg skal
innrømme at tanken fristet meg,
da remis med svart mot Rozentalis
ikke er noe dårlig resultat...Men
ser man på stillingen, så er selv
remis mot Kasparov en nedtur...
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22...¦xd4! Hvits sentrum kollapser,
og i tillegg har hvit flere svekkelser
i stillingen. 23.¥e3 23.£xa6 ¦xd2
er fantastisk behagelig for svart.
Tårn på 2.raden, bedre struktur og
generelt mer aktive brikker sier vel
sitt! 23...¦e4 24.¦f3 24.£xa6 ¦xe3
går for noe av det samme som den
nevnte slaget på a6 i trekk 23. Dette
er en litt bedre versjon for hvit, men
fortsatt ganske sørgelig... 24...¥xc4
Dermed har svart en bonde mer, og
stillingen bør være vunnet. Dog skal
det overkommes noen praktiske
problemer før det er helt slutt, og
Rozentalis vil, som alle sterke
spillere, gjøre det så vanskelig som
mulig. 25.¦g3 £d7 26.£b2 Hvit
begynner å få litt spill på de svarte
feltene, og partiet er som sagt ikke
over for det er over, men svart

har sine forsvarsressurser. 26...
f5?! Et utrolig trekk å spille, basert
på dets dynamiske aspekt. På f5
dekker bonden e4, samtidig som
det åpner for taktiske muligheter.
Men; det er tross alt svart som
står bonde over, og det beste
trekket for å ikke komplisere ting
ytterligere er ...f6. Etter ...f5 står
svart fortsatt overlegent, men et
scenario hvor løperen finner sin
plass i diagonalen a1–h8 vil være
krise for svart. 26...f6!? er nok det
sikreste. Poenget er at 27.£xf6??
ikke fungerer pga. 27...¦xe3! 27.h3
e5!? Et trekk som er litt verre å
spille når man er bonde over. Man
blir automatisk litt mer passivt
innstilt, og redd for svekkelser.
Men trekket er interessant nok, og
i ettertid må det sies å være et godt
valg... 28.£f2 ¦f8 29.¦g5?! 29.fxe5
f4 30.¦f3 var mulig nå, da tårnet på
f8 står udekket, men min plan under
partiet 30...g5 ser ut til å få Fritz sin
anerkjennelse. 29...£e7! med flere
skjulte motiver bak seg... 30.¦c3??
Det slemmeste motivet av dem
alle, er nettopp det Rozentalis
går hodestups inn i. 30.¦d1 ville
holdt partiet gående, men hvit
kjemper i sterk motvind også her...
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30...exf4 31.¥xf4 ¦xf4! The end!
Partiet er et godt bevis på at man
ikke skal frykte sin motstander.
Respekter ham/henne gjerne, men
frykt vedkommende IKKE!!! 0–1

Men ikke før var Lies irritasjon over å få
sort mot Rozentalis glemt, så måtte han
starte forberedelsene for et nytt vanskelig
sortparti. Formsterke Tiger Hillarp-Persson tasset med 4½/5 fornøyd til forberedelseshulen, etter å ha blitt tildelt hvit i
sjette rundes skandinaviske toppoppgjør.
Optimismen sank imidlertid raskt da han
vel tilbake i spillelokalet neste ettermiddag
begynte å flytte på brikkene. En nullstilt

Kjetil spilte respektløst for kongeangrep
med sort, og hadde etter tre timers spill
fanget en stadig mer handlingslammet
Tiger i et tapt sluttspill. Hvits forsøk på å
komme seg ut per tårnoffer i egen tidsnød
viste seg å være ren krampe, som sikret
storviltjeger Lie et nytt sjakktrofe før første
tidskontroll.

Konkurrentene bukker…
Lies formidable prestasjon med 5½/6, kom
ufortjent i skyggen av at hans utenlandske kollegaer denne runden fikk for seg
å demonstrere at man kan bukke stygt
selv om man er 2500-stormester. Bukkeshowets første akt ble vist på fjerdebord,
hvor andreratede Kaido Kulaots etter å
ha brukt mye tid på å overspille en klart
fordelaktig stilling så ut til å være på vei
ut av premiestriden:
GM Kulaots
GM Levin
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Fire bønder under med mest luftig
konge og med ett minutt igjen for
ni trekk, kastet Kulaots ut 32.£b1 med den neonlysblinkende ettrekkstrusselen 33.£b5 matt. Levin hadde
god tid og står enkelt til vinst om
han åpner syvenderaden for egen
konge med 32...¦e7!. Men garderte
i stedet automatisk trusselen med
32...a6??. Og rakte deretter enda
mer automatisk frem hånden etter
det prinsippfaste 33.£b5+! > axb5
34.axb5 matt.

Ett par timer senere gikk jernteppet ned på
andrebord, hvor den tålmodige IM Frank
Holzke omsider syntes på vei ut av kampen
om GM-napp:
IM Holzke
GM Miezis

Med tårn og bonde mot springer
med hvits konge avsperret står sort
omsider til enkelt teknisk vinst. Siste
lille problem er å få kongen rundt til
c5 uten å bukke bonden eller tårnet,
noe sort enklest gjør med 71...¦d6
> ¢d7-¢c6 eller 71...¦d2 > 72.¢d3
¦c3+ 73.¢e4 ¢d6. Miezis spilte med
40 minutter mot ett på klokken i stedet
direkte 71...¦d3??. Hvoretter Holzke
med tysk effektivitet og steinansikt
spilte 72.¤f4+ - og mirakuløst holdt i
livet sitt GM-kandidatur.

Den tidligere fåmælte Levin vant nye venner
i Norge etter å ha ledd hjertelig av sin egen
bukk, og viste stillingen til alle som ville
se på den med ham. Mens den ellers mer
utadvendte Miezis helst burde holdes på litt
avstand resten av den dagen: I mangel på
andre kandidater endte han til slutt opp med
å gi kaffeautomaten skylden for bukken!

En norsk 2800-prestasjon
Med ett helt poengs ledelse på Miezis og
Hillarp-Persson akselererte Lie ytterligere
under syvenderundepartiet mot den tyske
FM Gregory Pitl, da Lie lot et tårn falle på a1
for å virvle opp en knusende angrepsstorm
mot sorts konge på e8 før 20 trekk. Etter 23
trekk fikk Pitl oppfylt sitt ønske om å bytte
dronninger - men da ble han til gjengjeld
mattet av hvits løpere og tårn. Og dermed
kulminerte Lies prestasjon med 6½/7 og
en ELO-prestasjon like over 2800! Syvende
runde ble en jubelrunde for Norge generelt
og Porsgrunn spesielt, siden Magne Sagafos
gjennom seier i et kort og hektisk parti mot
IM Afek spikret sitt andre IM-napp. Hozke
padlet samtidig hjem en ny lang seier, denne
gang mot Åkesson. Og dermed gikk det mot
en thrilleravslutning hvor både Holzke og
Sagafos med 1½/2 kunne ta GM-napp.

Spådommer om en kort men vennskapelig
åttenderunderemis i Sagafos-Lie ble gjort
til skamme, da Lie vennlig men bestemt
avslo et tilbud like etter åpningen. En fortsatt
velspillende Sagafos holdt imidlertid hardt
på nøkkelen til en lukket stilling, og etter 25
trekk tilbød sort selv i en stilling som minnet
mer og mer om en bankboks. Derimot endte
Holzkes maratonløp for GM-napp i grøften
i åttende rundes syvende spilletime, da han
tapte et vanskelig tårnsluttspill mot Tiger
Hillarp-Persson. (hvoretter en fortsatt opplagt
Levin demonstrerte en studieaktig remis med
to bønder under for alle som hadde interesse
av det.)
Dermed gjaldt spørsmålene før siste runde
dels førsteplassen, hvor Lie ledet med et halvt
poeng på en sterkt spurtende Tiger. Og dels
Sagafos, som med seier mot Holzke kunne ta
et sensasjonelt GM-napp! Spenningen toppet
seg da Lie levde farlig etter en mislykket hvitåpning mot Westerinen. Hillarp-Persson fikk
imidlertid ikke til noe som helst mot fortsatt
solide Rozentalis, og det hele roet seg med
relativt tidlige remiser på begge toppbordene.
En vel fornøyd Sagafos avfant seg også med
en rolig remis, som viste seg å sikre ham en
sensasjonell tredjepremie. Med dette passerte
Sagafos mot slutten av et sjakklig skuddår
2400 i FIDE-ELO, og dermed mangler han
plutselig ”bare” ett IM-napp på å få tittelen.

Og de yngre rykker frem
5/9 var derimot et resultat klart i underkant
av forventningene for OSS-stjerneskuddet
Jon Ludvig Hammer, som med 0-4 mot
GM-ene aldri ble noen kandidat for sitt tredje
IM-napp. En stor inspirasjon var derimot
samme poengsum for Frosta Sjakklubbs spilleglade unge formann Fredrik Lindsøe, som
gjorde effektiv bruk av sine sjanser i en lang
rekke tette partier mot spillere på 2000-2200
- sant nok uten å møte noen spillere over
2350 eller detonere noen riktige sensasjoner.
Tross ujevn motstand innebar 4½/9 også
solide plussresultater for NTG-elevene Ørnulf
Stubberud, Johannes Kvisla og Sigmund
Reppen. Sistnevnte luktet med merbonde
og best stilling på en riktig sensasjon mot
toppratede Rozentalis i første runde, og vil
bli en sterk mesterspiller så snart han lærer
seg å gire opp litt før klokken tvinger ham
til det. Turneringens mange norske kadetter
og putter skåret jevnt over godt over forventet
og detonerte en rekke partisensasjoner, men
spilte litt for ujevnt til å nå opp til resultatlistens øvre del. På 4/9 fant man blant andre
den svært talentfulle og ivrige lilleputtduoen
Anders Hobber og Joachim B. Nilsen, som alt
før avreise hadde registrert seg som påmeldt
nummer 1 og 2 til neste Gausdalturnering.
Svært gledelig var også friskt spill og etter
hvert fire seire for Hauges Jonatan Time, da
han omsider lot seg lokke vekk fra mattebø-

Foto: Bjørn Berg Johansen
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Arrangøren klarte tross gode resultater ikke helt å skjule sin skuffelse over 38 deltakere.
Men turneringens joviale bestefarsskikkelse Per Johansson, som skal ha bodd mer enn
ett år på Gausdal, stilte som vanlig opp i upåklagelig humør.

kene for ni dager. Nevnes bør tross de unges
fremganger at også godt voksne Bjørn Røst fra
SOSS kom med i ”firerbanden”. ”Postmannen” fra klasse 2 leverte i åtte runder svært
regelmessig helpoeng mot alle motstandere
under 2200. Og sto etter ni remisløse runder
igjen med sitt så langt beste resultat i karrieren
- godt over 2000 i FIDE-ELO og bare få poeng
fra grensen til klasse 1.
Gausdal Bygger’n Masters 2006 ble forøvrig
Norgeshistorisk for sin gode livedekning:
Takket være storstilt gratishjelp fra Livechess
Norway generelt og Øyvind Bentsen spesielt,
ble for første gang i Norge tolv partier overført
live hver runde. Dermed var det bare en svært
liten håndfull av de 38 deltakerne som ikke
ble vist på nettet en eller flere runder. (og de
få syntes stort sett det var like greit ikke å bli
vist denne turneringen…)

Foto: Bjørn Berg Johansen

Hva koster det å arrangere en tittelturnering?
Det faller relativt naturlig å avslutte reportasjen fra årets siste internasjonale turnering
i Norge, med en kort omtale av noe mange
lesere åpenbart undrer seg over: Økonomien
for internasjonale turneringer i Norge. Det
er krevende å få til en attraktiv turnering

Den osloemigrerte moldenseren Øyvind Bentsen er blitt ikke bare en sterk mesterspiller og
forbundsdommer, men også en dataekspert
av uvurderlig nytte for norsk sjakk. Sammen
med østfoldingene Terje Roer og Bjørn Berg
Johansen driver han Live Chess Norway,
som er hovedårsaken til den omfattende
live-dekningen fra norske turneringer. De tre
håper etter hvert å tjene penger på prosjektet,
men foreløpig er det blitt flest utgifter...

samtidig som inntekter fra sponsorer og
betalende spillere balanserer pengepremier,
inviterte GM-er og andre mindre utgifter.
Selv om tittelholderes krav varierer i
overraskende stor grad, er det med stadig
stigende antall av dem god tilgang på GM-er
nesten opp til 2600 villige til å spille en attraktiv turnering uten startpenger. Forutsatt
rimelig sjanse til en pengepremie man kan
leve noen måneder på i et hjemland med
lavere levekostnader. Men uansett premier
har knapt noen GM-er lyst (og råd) til å
spille en turnering uten å være sikret dekning av utgifter til kost, losji og reise, og å
invitere de 6-10 man trenger for å gi andre
deltakere en attraktiv turnering med gode
nappsjanser, medfører dermed betydelige
utgifter for arrangøren. Tromsø fikk av
åpenbare årsaker betale større reiseutgifter
enn andre norske arrangører, og satset
offensivt med svært store pengepremier.
Imponerende nok klarte Romsdal & Co tross
færre betalende spillere enn ventet omtrent
akkurat å kompensere disse utgiftene, med
storstilt sponsorstøtte som foreløpig synes
fjern både på Gausdal og i Oslo.

flere betalende utenlandske deltakere. Det
lar seg selvsagt ikke kompensere av 20-30
betalende hjemmespillere mer i Oslo - og
langt mindre av 5-10 mer i Bergen. Derfor
ble Bergen Chess International lagt ned etter
tre år. Derfor har Det Åpne NM i Oslo tross
heltemodig arrangørinnsats og inntekter
fra kveldsturneringer, forblitt et vedvarende
underskuddsforetak avhengig av tung støtte.
Mens Gausdal de siste gangene akkurat
omtrent har gått rundt uten en krone i støtte
fra verken forbund eller krets.

Men denne gangen gikk
det galt..
Marginene kan likevel ofte gå på nattesøvnen løs også på Gausdal, og arrangøren
må hver gang ta vanskelige avgjørelser om
hvor mange GM-er man kan invitere, ut
fra usikre anslag for hvor mange betalende
spillere man får. Denne gangen gikk det
galt: Etter en kjedekollisjon av sykdom og
jobbproblemer fra mulige deltakere de
siste par ukene, endte det opp med ca tre
betalende spillere for lite til balanse. Og
dermed med et underskudd på ca 6000
kroner, som arrangementssjefen etter å
ha fått et beklagende avslag fra NSF på
Hvorfor på Gausdal?
Spørsmålet om hvorfor man fortsetter å søknad om underskuddsgaranti, fikk
arrangere internasjonale turneringer på legge ut av egen lommebok. Arrangøren
Gausdal når det åpenbart blir flere norske tar sterkt selvkritikk på at invitasjonen
deltakere i Oslo, har man etter hvert fått burde ha gått ut mer enn to måneder før
mange ganger. Svaret er for det første at det første runde, og på at tidspunktet med start
da slett ikke er noen grunn til ikke å gjøre alt i september viste seg verre enn fryktet.
begge deler. Og for det andre at økonomien Og har konkludert med ikke å gjøre noe
altså er mye bedre – i betydningen mindre forsøk på lage noen turnering på Gausdal
vanskelig – på Gausdal. Fordi forskjellen i januar 2007 - men derimot satse alt på
på hotellavtalen på Gausdal og en tilsva- en større turnering 18.-26.april 2007. For
rende avtale i Oslo eller Bergen, er (ca) et man må jo før man eventuelt legger opp
sted mellom 50 000 og 100 000 kroner. i hvert fall forsøke å få dekket inn tidligere
Noe som ikke er vanskelig å forstå om man underskudd. Så får man håpe på at seks
forsøker se saken gjennom hotelldirek- måneders direkte forhåndsvarsling via
tørbriller: Bare en håndfull andre enn de sjakkblad OG e-post til alle tenkbare
arrangøren betaler for bor på hotell under kandidater, er det som skal til for å få på
turneringer i Bergen eller Oslo, mens det banen (= til fjells) flere norske deltakere
på et eller ganske folketomt Gausdal denne på over 17 år og over 2150 i ELO. Det er
gangen var flere hotellgjester med helpen- også å håpe at ildsjeler i Tromsø og Oslo
sjon enn hva det var deltakere i turnerin- våger å følge opp i 2007, og at Bergen før
gen. Samt at Gausdal gjennom 37 år har eller senere forsøker igjen. For er det noe
opparbeidet seg et internasjonalt renommè norsk sjakk slett ikke trenger flere av, så er
i forhold til mat, overnatting, sosialt miljø, det nedlagte sjakkturneringer.
naturopplevelser og nappsjanser, som
gjør at turneringene der tiltrekker seg

GM Kjetil A Lie:

Foto: Bjørn Berg Johansen

- Ha det gøy med sjakk – og tro på deg selv!

Norges nest yngste GM viser stadig fremgang.

- Det stemte godt både
med spill og uttelling,
og det inspirerer selvsagt sterkt til videre
sjakksatsning, uttalte en
fortsatt storfornøyd Kjetil A Lie (25) vel hjemme
i Porsgrunn - selv om
prestasjonen etter to
avsluttende remiser falt
under 2650.
av Hans Olav Lahlum

Det gikk som vanlig dårlig i NM, men
så altså kjempegodt på Gausdal. Hvorfor
det?
- Fordi PC-en min heldigvis havarerte
dagen før Gausdal…Dermed ble det en
turnering med bare raske sikkerhetssjekker
av motstandernes åpninger på lånte PC-er,
men med mye tid for fysisk trening og sosial
samvær. Noe som slo svært positivt ut i form av
overskudd, inspirasjon og spilleglede. Særlig
var jeg fornøyd med sortseirene mot Afek og
Rozentalis, hvor jeg våget og vant med en
Siciliansk variant jeg aldri hadde spilt før
(2...Sf6 i Alapin).
Var du i tapsfare noen gang under turne-

ringen?
- De første åtte rundene kjentes det aldri
som jeg var i tapsfare,
men i siste runde mot
Westerinen var jeg ute
og syklet på glattisen
noen trekk etter en
mislykket åpningsforberedelse. Jeg var
litt overambisiøs med
forberedelser den
runden, og brukte for
første gang i turneringen mye tid på en
computeranalyse. Så
turneringen ga virkelig grunn til ettertanke
angående verdien av
PC-forberedelser.
Og dermed ble det
udelt førstepremie på 1001 EURO – hva
skal du bruke pengene til?
- Ny PC, selvfølgelig!
Alle de andre GM-ene som deltok her spiller
på heltid, mens du er en ren amatør som
arbeider full skoledag på SFO i Porsgrunn.
Magnus Carlsen uttalte i går at han tror du
er over 2600 hvis du spiller ett år på heltid
– frister det å finne ut om han har rett?
- Ja, men ett helt år har jeg ikke råd til, rent
bortsett fra at det er veldig hyggelig å arbeide
med barn og unge selv om de ikke spiller
sjakk… Etter suksessen på Gausdal har jeg
imidlertid sterkt vurdert å søke noen måneders
permisjon for å se om grensene kan tøyes litt
til. En opptrapping blir det nok uansett i 2007,
jeg håper å få spilt litt mer sjakk og testet meg
mot litt flere høyere ratede spillere da.
Hva må du bli bedre på for å ta steget
over 2600?
- Men det vet da vel du, som fortalte meg det
senest i går? Jeg må først og fremst fordype og
utvide åpningsrepertoaret mitt, særlig med
sort. Og dernest også jobbe videre med å
utvikle posisjonsforståelsen. Jeg er blitt mer
allsidig, men er fortsatt dårligere når jeg ikke
kan angripe.

Hvem er Norges nest beste sjakkspiller – etter Gausdal Bygger’n Masters 2006?
- Etter Gausdal er det fortsatt Simen, motsatt
av enkelte andre viser han jo gang etter gang
sin styrke når det virkelig gjelder i eliteklassen. Men han må begynne å spille mer snart
hvis han vil forsvare det andrebordet. Norges
tredje beste sjakkspiller er Leif Erlend, som
har 2600-potensial og har vist stigende form
det siste året. Siden de andre GM-ene er så
passive får jeg vel si meg selv som nummer
fire, med Einar som nummer fem, Berge som
nummer seks og Rune som nummer syv. Det
er fremragende spillere, men de burde også
spille mer sjakk.
Du ble i fjor ”medlem 008” i den norske GM-klubben – hvem blir ”medlem
009”?
- Jeg ser dessverre ikke realistiske kandidater
blant de etablerte IM-ene. Så da får hovedtipset
fortsatt være Jon Ludvig - og utfordreren får
etter Gausdal være Magne. Begge har stor
kapasitet, men trenger fortsatt flere års arbeid
for å nå opp til et GM-nivå.
Og under dem igjen...?
- ...er det for tidlig å peke ut GM-kandidater,
men alt mulig å peke ut mange talenter
med stor kapasitet. De tre jeg har størst tro
på er Joachim Thomassen, Frode Urkedal,
Katrine Tjølsen og Benjamin Arvola, men vi
i Porsgrunn har også to små smartinger i Levi
Andre Tallaksen og Anders Hobber.
Sist, men ikke minst viktig: En ung GMs
råd til unge og litt eldre spillere med
ambisjoner?
- Ha det gøy med sjakk – og tro på deg selv!
Spill slik du vil og de åpningene du liker, men
vær ikke redd for å teste ut nye muligheter
som ser spennende ut. Og vis ikke overdreven
respekt for motstanderen din, uansett rating
og tittel.
Takk og gratulerer igjen… Da sees vi
vel på Gausdal igjen til våren?
- Ganske sikkert, bare jeg får fri fra jobben og får den nye PC-en før det…

Foto: www.jessiegilbert.com

Jessie Gilbert 1987-2006

Aldri nei i Jessies munn når en skolesjakkgruppe trengte en simultangiver...

D

et var visst en tidlig vårdag i 2001 jeg
for første gang la merke til navnet ”Jessie Gilbert”. Førsteinntrykket var særdeles
positivt: Hun skrev seg enda tidligere enn
meg på en internasjonal protestliste, mot en
her anonymisert FIDE-presidents autoritære
forsøk på å tvinge sin nye betenkningstid
på alle verdens sjakkarrangører og spillere.
Få uker senere fikk jeg den første i en lang
rekke e-poster fra henne. Det var et uvanlig
velformulert og ryddig lite brev som uttrykte
et sterkt ønske om å spille neste Gausdalturnering, og etterlyste videre informasjon
om datoer, hotellpriser og andre praktiske
detaljer. Hun ble dessverre forhindret fra å
spille – av studiemessige årsaker. Dette fikk en
litt morsom klang, siden jeg da hadde funnet

ut at avsenderen nettopp hadde fylt 14… Det
var veldig dumt med denne kravstore skolen,
syntes vi begge. Så det ble fast rutine at invitasjon nummer en til Gausdalturneringer ble
sendt til Jessie. Vanligvis kom det første svaret
også derfra.
Det fulgte fire år med stadig mer vennskapelig e-postutveksling dessverre uten at Jessies
skoleplaner lot seg kombinere med Gausdalturneringene. Høsten 2005 møttes vi for første
gang, under Europamesterskapet for lag i
Göteborg. Det kjennes i disse internettider
alltid litt risikabelt å møte gode venner man
visst aldri har møtt før. Men en sommerkledd
og sommerglad Jessie skuffet slett ikke: Hun
visste seg å være nøyaktig den intelligente,

reflektert og tilsynelatende kjernesunne
unge damen e-postene hadde tydet på.
Veien til latter var kort når Jessie var innen
synsvidde: Hun var ett av disse menneskene
som med liv og sjel gikk opp i sitt eget parti
og lagets kamper mens de pågikk, men
uten å la det ødelegge gleden over resten av
dagen når det likevel endte med tap. Det lå
liksom om henne den aura av optimisme
som skal følge et talentfullt menneske på
spranget inn i sitt voksne liv. Hun gledet
seg stort til ett år som heltids sjakkspiller
før sine planlagte medisinstudier. Og meldte
seg før avreise fra Göteborg på til sin første
Gausdalturnering.
Under pratelagsjakk og i andre glimt var Jessie den samme glade jenta da vi møttes igjen
på Gausdal to måneder senere. Mellom
smilene slo det meg nok mer enn en gang
at Jessie virket litt tyngre til sinns i Norge enn
i Sverige; man kunne ane en mørkere og
mer melankolsk side i hennes natur. Spillet
gikk tyngre enn i Göteborg, og Jessie tenkte
seg tilsynelatende unødvendig inn i sterke
tidsnøder. Men det var vel sikkert ingen
ting alvorligere enn en sjakklig formsvikt,
og i hvert fall ingen ting jeg burde bry
meg med - tenkte jeg. Det gikk noen uker
etter turneringen før jeg hørte fra henne.
Men det lange takkebrevet hun da sendte
var til gjengjeld sjeldent hyggelig lesning.
Jessie hadde lært mye av tapspartiene fra
Gausdal og håpet å komme sterkere tilbake
til turneringen i april, og da også få sjansen
til å prøve seg som snøbrettkjører.
Vinteren 2005-06 gikk det uvant mange
måneder uten kontakt. Noe som styrket min
følelse av at det var noe som plaget en av
mine venner. Jeg satte meg flere ganger ned
for å skrive og spørre om det var noe galt - og
om jeg i tilfelle kunne hjelpe henne på noen
måte. Men det endte alltid opp med at jeg for
ikke å være påtrengende utsatte skrivingen og
håpet det beste. Og pustet lettet ut da jeg 15.
mars 2006 plutselig fikk en ny lang hilsen
fra Jessie. Som så gjerne ville spilt sjakk og
kjørt snøbrett på Gausdal i april, men ikke
syntes hun kunne svikte lagkameratene for
to viktige matcher som skulle spilles under
turneringen. Det hadde vært en svært vanskelig beslutning å ta, men ellers gikk det bare

Foto: Tarjei J. Svensen
Pratelagsjakk under Gausdal Bygger’n Masters 2005: Jessie i godt lag med GM Lars
Karlsson, GM Stellan Brynell og WIM Heather Richards lot ikke kvelden bli ødelagt av tap
mot det unge norske laget ”Treuenigheten”...

bra - skrev hun. Hun hadde nylig tatt to WIM- – og at hun selv skulle ha hoppet manglet vi
napp, og gledet seg til å ta det tredje så vel som hennes sjakkvenner fantasi til å forestille oss.
Jeg husket i et glimt straks hennes beskjedne
til å starte høstens medisinstudier.
ønske om å få enerom på Gausdal ”fordi jeg
”Håper vi sees snart – kanskje til sjakk-OL?”, av og til går i søvne, og da ikke vet hvor jeg
avsluttet Jessie med. Men jeg dro ikke til sjakk- går”. Men det var altså likevel ikke det som
OL i 2006. Vi fikk aldri treffe hverandre igjen. hadde skjedd. Etter at Jessies yngre romvenOg verre fikk Jessie aldri verken kjørt snøbrett ninne hadde sovnet, snek hun seg den kvelpå Gausdal eller startet sine medisinstudier. den i Pardubice selv ut for å få hoppe alene
Hun rakk å ta sitt tredje WIM-napp, men i døden. Av årsaker som kanskje aldri vil bli
helt oppklart. Men som ble mye klarere alt
aldri å få tittelen.
før den svært hemmelighetsfulle begravelsen,
Det fulgte våren og sommeren 2006 nye med en nærgående presses avsløringer av
måneder uten kontakt, hvor jeg igjen fryktet at livet de siste årene hadde vært hardt bak
at noe plaget Jessie, men fortsatt vek unna å den gylne fasaden i familien Gilberts hjem.
spørre. 21. juli, få timer før min avreise til Utenfra hadde man kunnet se at foreldrene
Politiken Cup i København, sendte jeg henne plutselig hadde skilt lag, men ikke ant noe
invitasjon nummer en til høstens Gausdal- om de alvorligere årsakene til det. Få dager
turnering. Denne gangen fikk jeg aldri svar. før Jessies avreise til Pardubice, hadde det
Seks dager senere, fra en computerskjerm i blitt klart at hennes far ville bli satt under
København, slo overskriften hardt i mot meg: rettslig tiltale for seksuelle overgrep. Jessie
”Jessie Gilbert omkom i ulykke”. I undertek- og hennes søstre var nevnt som mulige ofre,
sten sto det visst at hun den morgenen var og ville bli stevnet inn som vitner. Det lå vel
blitt funnet død utenfor et hotell i Pardubice, ikke i Jessies uselviske og stolte natur å plage
etter under uklare omstendigheter å ha falt ut andre med slike problemer. Så kjempet hun
i stedet selv alene i mørket, mot problemer
fra et åpent vindu i åttende etasje.
som vokste seg stadig mer overmektige. Til
Det var for grusomt og dessuten for uvirkelig hun en mørk natt i et fremmed land, taus
til å kunne være sant. Men det finnes altså og ensom trådte ut over kanten mellom livet
øyeblikket i livet hvor det for grusomme og og døden, da hun ikke lenger klarte å holde
for uvirkelige likevel er helt sant. Da måtte balansen med alle disse byrdene stablet opp
det være en tragisk ulykke, tenkte jeg - som på sine unge skuldre.
så mange andre venner av Jessie. For ingen
av oss kjente vel noen mer livsglad person, Eventuelle kritiske lesere får forsøke å ha
med større muligheter til suksess i livet. At redaktøren unnskyldt. Jeg vet at det er litt
noen skulle ville ha dyttet Jessie var utenkelig spesielt å bruke to sider i Norsk Sjakkblad

på en sterkt personlig kronolog over en
spiller som aldri var medlem av Norges
Sjakkforbund, og som bare rakk å spille
en turnering i Norge. Men Jessie Gilbert var
altså også en helt spesiell i betydningen helt
spesielt hyggelig, glad og talentfull jente. Og
den tragiske historien om den alt for tidlige
slutten på hennes liv er vel verdt å lære av,
også for norske sjakkspillere i alle aldere. For
dette handler om å bry seg om sine venner
før det er for sent. Det store spørsmålet står
igjen: Om Jessie ville vært i livet i dag, hvis
jeg hadde spurt om jeg kunne hjulpet da
jeg egentlig forsto at en av mine venner
hadde det vondt. Eller hvis hun i april hadde
spilt på Gausdal – eller hvis jeg i år hadde
bestemt meg for å spille Pardubice i stedet
for København.
Svarene er vel mest sannsynlig nei. Men jeg
får aldri svar på spørsmålene, og har forsont
meg med at de alltid vil være der. Slik lærte
jeg forhåpentligvis heller å spørre en gang
for mye enn en gang for lite, når en av mine
yngre venner kanskje sliter med problemer
hun eller han ikke alene kan hanskes med.
Og forhåpentligvis kan noen av leserne fra
denne triste beretning lære at de før det er
for sent i slike kritiske livssituasjoner må
vite å ta kontakt - med meg eller med andre
som kan tenkes hjelpe dem. Den lille sjansen
for at det en gang kan hjelpe et utsatt ungt
menneske i en lignende situasjon er de to
sidene vel verdt.
Med Jessie Gilbert mistet jeg 26. juli 2006
den første av mine venner født på 1980-tallet, tiåret etter mitt eget. Jeg hadde mange
ganger tenkt at jeg en dag ville måtte oppleve
det, men aldri på at det kunne bli Jessie. Det
kjentes da det skjedde som om grunnen brast
under meg, og som om jeg selv falt alle åtte
etasjene ned. Jeg håper at verken jeg eller
noen av mine gjenlevende venner noen gang
må oppleve det igjen.
Hans Olav Lahlum

Mer om Jessie Gilbert på minnesiden
http://www.jessiegilbert.com/
og i Wikipedia-portrettet på
http://en.wikipedia.org/wiki/Jessie_Gilbert

Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3
0588 Oslo
17. - 19. november
17. - 19. november
18. november
18. - 19. november
24. - 26. november
24. - 26. november
25. november
25. nov - 5. desember
1. - 3. desember
2. desember
2. desember
3. desember
28. desember
30. desember
30. desember
6. - 7. januar
12. - 14. januar
26. - 28. januar
27. - 28. januar

Trening med Jesper Hall
Tromsøsjakken
TSSK hurtig-NVGP
Oslomesterskapet i hurtig- og lynsjakk
NM for ungdom
ASKO Hvitevarer Int.
Åpent Tromsømesterskap i hurtigsjakk
Kramnik - Deep Fritz
Bergen Grand Prix
Guovdageaidnu GP
NTG Hurtig GP
OSS desember hurtig GP
Hurtigsjakk for seniorer
Romjulslynsjakk i Tromsø NVGP
Romjulsturneringen
Det Åpne NM i hurtigsjakk
Telioserien
Gunnar Halvorsens Minneturnering
NTG GP

Bergen
Tromsø
Trondheim
Oslo
Stavanger
Oslo
Tromsø
Bonn, Tyskland
Bergen
Kautokeino
Bærum
Oslo
Oslo
Tromsø
Bergen
Fredrikstad
Oslo
Masfjorden
Bærum

Oppdaterte resultatlister og terminlister finnes på følgende nyttige nettadresser:
- http://www.sjakk.no/NSF/terminliste.htm (NSF)
- http://home.online.no/~eirikgu/bs.htm (Bergens)
- http://tromsosjakklubb.com/ngp/ (NVGP)

Svar på ”Du trekker”
Oppgave 1: Stillingen kan se kaotisk ut,
men er det egentlig ikke – og hadde ikke
sorts tårn stått i veien på g2 kunne sort i
trekket mattet med £g2. Sort spilte derfor
uten å miste sitt alltid vennlige smil feltrømningsofferet 26....¦xh2+!. Hvoretter
hvit lo hjertelig og rakte frem hånden. Tor
Henriksen-Per Wibe 0-1, Østlandsserien
2005-06. Ekstrapoeng til de som forsto at
dette en gang var en klassisk kongeinder.
Oppgave 2: Hvit spiller bonde over med
lovende angrep og kunne i trekket mattet på
g6 og h7 om ikke løperen på f5 hadde stått i
veien. Noe som ga hvit sjansen til å avgjøre
brilliant med feltrømningsofferet 25.¥e6!!
– siden springeren på f7 bindes er sort helt
hjelpeløs mot mattrusselen etter 25...¥xe3+
26.¢f1. I partiet fulgte helautomatisk
25.¤xf4? £xe3+ 26.¢g3 ¤h8+?, og £A
oppdaget selv stormesteren 27.¥e6+! 1-0
- Åkesson-Wilsbeck, Gausdal 2006.
Oppgave 3: Sort hadde ofret hele dronningen (på h2 med 35...£h3xh2+ 36.¢h1xh2
¦c8-g8) for å få opp denne stillingen, hvor
den tilsynelatende knusende trusselen om
37...¦h5+ med matt imponerte hvit nok til
at han ga opp. Uten å legge merke til at
hvit altså hvis han først åpner femteraden
med 37.e6! ¥xe6, rolig kan gi tilbake et
tårn med 38.¦xc5! bxc5 39.¦xc5 > 40.¦h5
og lett vunnet stilling. Det ble 0-1 men
kunne lett vært 1-0 i Samarin-Antoshin,
Berdiansk 1985.
Oppgave 4: Dette ser lite lovende ut for sort:
Hvit har tilsynelatende det langt farligste

angrepet, og truer hardt ødeleggelsesofferet
2.£xh6+!. Sort viser seg imidlertid å ha en
mirakuløs vinst med magnet- og feltrømningsofferet 1...¦e1+!! - som trekker hvits
tårn til e1, slik at den fluktruten sperres for
hvits konge, og samtidig åpner diagonalen
til c1 for ¥h6. Betydningen fremgår av
2.¦xe1 £xc2+! (magnetoffer) 3.¢xc2 ¤d4
4.¢b1 (eller altså 4.¢d1 ¤xb2 matt) ¤c3+!
(et siste lite avledningsoffer det ville vært
svært irriterende ikke å se) 5.bxc3 ¦b8+
6.¢a1 ¤c2 matt! Fra en kjent studie av
Konstantinopolskij.
Oppgave 5: Kudrin-Arnason, Bor 1984.
Hvit har ofret bonde og kvalitet for å oppnå
denne tilsynelatende lovende stillingen,
hvor hvit truer hardt matt på g7 og tårnvinst
på d6. Sort viser seg imidlertid å ha en
mirakuløs redning med feltrømningsofferet
25...¥g4!!, som åpner veien til f6 for sorts
tårn uansett om hvit slår med dronningen
eller løperen på g4. Siden 26.¥xg4 ¦xf6 >
27.¦xf6? £c1+ vinner overbevisende for
sort fulgte 26.£xg4 ¦xf6 27.¦xf6 h5! 28.£f5
£xe2 29.¦xf7? £e8! 0-1. Merk at 25...¥g4 i
tillegg til å være et dobbelt feltrømningsoffer
også er et tempooffer, siden sort lar ett tårn
bli stående i slag på d6 – her med poenget at
sort vinner på materiell etter 26.£xd6 £xe2
fulgt av 27...gxf6.
Mer om tempooffer i Norsk Sjakkblad
6/2006!

Tlf. 22 15 12 41
faks 22 71 00 07
e-post sjakkfor@online.no
NSF på Internett: www.sjakk.no
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Kontoret er åpent
mandag til fredag kl. 10-16
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Voksen kr 360
junior/kadett kr 180
lille- og miniputt kr 90
Direkte medlemskap i Norges
Sjakkforbund koster det dobbelte.
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Torstein Bae (SK av 1911)
Tlf 924 09 376
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Den store sjakkmenyen
www.sjakkbutikken.no
Utvalget og det beste i sjakk finner du hos oss, med over tusen forskjellige
produkter på nettsidene allerede. Men det viktigste er at du finner bøker, DVD-er
og materiell som passer deg best. Gå inn på www.sjakkbutikken.no, og ring oss
gjerne for tips eller bestilling. Eller besøk butikken i Hokksund en gang!...

Lære åpninger?

Hvilken klokke?

Vi anbefaler gjerne ett av disse gode
sjakkurene, til deg eller klubben. På alle
gir vi rabatt ved kjøp av minst 5 stk.!

Hetman

kr 360

Et elegant nytt mekanisk
sjakkur med visning av
siste minutt.

Insa i tre

kr 390

Et pålitelig mekanisk ur i
trekasse. Viser også
siste minutt.

DGT Easy Gametimer
kr 260
Utrolig rimelig digitalur,
for lyn– og hurtigsjakk.

Schachtimer Silver
Kr 470

Med riktig litteratur er det IKKE
noe hokus pokus. Vi har både
lesestoffet og CD’er/DVD for alle
nivåer. Her noen få anbefalinger:

Discovering Chess
Openings
kr 195

En helt ny innføringsbok i åpningsspill for
ganske ferske spillere,
men nyttig også for
spillere opp til rating ca.
1300.

Experts vs. the
Sicilian (2) kr 215

2. utgave av suksessen
fra 2004. Eksperter
anbefaler varianter for
hvit i åpen siciliansk, mot
alle systemer. Fra rating
1400 og til eliteklassen.

Driftssikkert digitalur med
alle vanlige funksjoner.

NOVEMBERTILBUD:

Merex 500

En utmerket innføringsbok i Spansk for alle med
ratingstyrke ca. 800-1600.
Prøv en bok i den lærerike
serien til tilbudspris!

kr 520

Anerkjent digitalur med
samme egenskaper som
dyrere modeller.

Stasjonsgata 55,
3300 Hokksund.
Tlf. 32 25 60 64/
91 18 91 90
(Øystein Brekke)
post@sjakkbutikken.no

Starting out: The
Ruy Lopez kr 135

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO

Norsk Sjakkblad 1924
Redaktør: O. Trygve Dalseg
Pris: 245 kr (12 nummer)
Les blant annet om Christiania Schakselskab, Johan Scheel, Leif F. D. Lund,
Nimzowitsch, telefonmatch Bergens mot 1911, sjakkbrettets humor og schak og
kvinder. Du får også med et fint register til bladene.

Kongenes spill – spillets konger
Av Knut Bøckman
Pris: kr 90
Mangeårig sjakkjournalist og sjakkpersonlighet Knut Bøckman forteller om
sjakkspillets historie, med spennende portretter av gamle verdensmestere
og stjerner. Her møter du blant annet Aljekin, Morphy, Anderssen og Tal.
Historiene er krydret med partier og kombinasjoner. Meget velegnet som
gave!

Samleperm for Norsk Sjakkblad
Pris: kr 95
Meget praktisk og fin samle-perm for Norsk Sjakkblad. Vi har samlepermer
både for det gamle formatet og for det nye fra og med år 2000. Permen er blå
med gullskrift og i hard plast. Plass til ca to årganger.

Mange flere produkter finner du på www.sjakk.no/salg.htm
Bestilling skjer til Norges Sjakkforbund, e-post sjakkfor@online.no eller telefon 22151241.

