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Erobreren

Forfattere: Hans Olav Lahlum og Sanna Sarromaa

Erobreren er et brettspill basert på historiens gang fra antikken og til vår tid. Dette spillet kan hele
familien spille sammen. Spørsmålene og tidslinjeoppgavene – det gjelder det å plassere hendelser
og personer i riktig kronologisk rekkefølge – er fordelt på tre nivåer:
Bronse: basert på ungdomsskolepensum			
Sølv: basert på vgs. pensum
Gull: egner seg for spesielt historieinteresserte
Erobreren er et brettspill basert på seks historiske epoker. Hver spiller eller lag må samle 6 Erobrerkort fra de forskjellige historiske epokene. Disse kortene vinner man ved å løse tidslinjeoppgaver.
Men, det er ikke alltid den flinkeste som vinner dette spillet. Spillerne kan også skaffe seg
Skjebnekort som kan føre til at en spiller kastes i fangehullet, eller kanskje man får hjelp av et
Månekort – som fungerer som en joker. Trekker spilleren et Solkort overvinnes forbannelser som
Død og fordervelse.
Poenget med spillet er at mange kan mer historie enn det de tror! I dette spillet har man muligheten
til å resonnere seg frem til riktig svar.
Du lærer mye underveis og man kan gjerne starte på bronse-nivå for å bygge deg oppover. På gullnivået kan du trygt kalle deg selv en historiker av rang.
Spillet er vakkert designet og har mange fine bilder av kjente personer og historiske begivenheter.
Svarene er utfyllende med tilleggsoppslysninger. Kjenn historiens sus! Hvem blir Erobreren?
KR: 698,- (veil.)
ISBN-10: 82-573-1769-1
ISBN-13: 978-82-573-1769-0

(Betalt annonse)

Innhold

Nr. 6 • 2006 • årg 72

Leder............................................................................... 4
Spitsbergen...................................................................... 6
NM for juniorlag................................................................. 8
Breddeklubbene Masfjorden og Fredriksstad....................... 9
Magnus i Moskva og Frankrike........................................... 13
Norsk syvendeplass i VM................................................... 21
Intervju Nicolai Getz.......................................................... 22
Frode Urkedal juniornorgesmester ..................................... 23
NATO-mesterskapet........................................................... 25
Ny norsk IM!..................................................................... 27
Lovende NM for ungdom.................................................... 30
Taktiske offer.................................................................... 31
Du trekker........................................................................ 33
Om norske sjakkutsalg...................................................... 34
En suksesshistorie............................................................ 35
Telioserien........................................................................ 37
VM-matchen...................................................................... 42

Redaktør: Hans Olav Lahlum
e-post: hanso.lahlum@c2i.net
Teknisk ansvarlig:
Tarjei J. Svensen,
e-post: tarjei@moldesjakk.net
Medarbeidere i nummer 6:
Henrik Carlsen, Magnus Carlsen,
Nicolai Getz, Kai Roger Johansen, Terje
Nilsen, Steffen Pedersen, Ørnulf
Stubberud, Trond Romsdal og Magne
Sagafos

Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges
Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.
Synspunkter som framføres i bladet er ikke
nødvendigvis i samsvar med sjakkforbundets
offisielle mening.
Årsabonnement for ikke-medlemmer
koster kr 200. Ved abonnementsbestillinger,
adresseendringer m.m., kan man henvende
seg til:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, 0588 Oslo
Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07,
e-post sjakkfor@online.no
Generalsekretær: Dag Danielsen

Annonsepriser nr. 6 2006:
Redusert pris turneringsannonser alminnelig
side (svart-hvitt): Helside
kroner 1500, halvside 900, kvartside 500.
Andre og tredje omslagsside (farger): Helside
1800, halvside 1200. Fjerde
omslagsside (farger): Helside 2000.
Spesialpris for turneringer Norges Vandrerhjem
Grand Prix: Helside 1100,
halvside 600, kvartside 350.
Andre annonser: Etter avtale med NSF.
Utgaver av Norsk Sjakkblad er tilgjengelig i
PDF-format på www.moldesjakk.net/nsb

Trykk: Allservice AS, Stavanger



Tilbakeblikk på et krevende redaktørår
Lederen i en sjakkbladårgangs siste
nummer er selvsagt
en svært naturlig
anledning for redaktøren til å oppsummere årets erfaringer, og samtidig
forsøke å se fremover. Dette desto
mer siden denne dessverre sterkt
forsinkede lederen også blir min
siste som sjakkbladredaktør, i hvert
fall i denne omgang.
Internett og annen ny informasjonsteknologi, har de siste femten
årene utløst en teknisk
revolusjon for sjakklivet,
noe som også sterkt har
endret situasjonen for
Norsk Sjakkblad og dets
redaktør. Noen svært få
lesere har etterlyst flere
ukommenterte resultatlister. Svaret til dem
er at sjakkbladet verken
kan eller bør forsøke
på å konkurrere som
resultatleverandør, i en
tid hvor langt de fleste sjakkinteresserte i Norge kan følge resultater fra
runde til runde og endog trekk til
trekk under turneringer. Sjakkbladets rolle blir dermed stadig mer å
utfylle resultater og andre nyheter,
med intervjuer, analyser og andre
dybdereportasjer i etterkant av
turneringer og andre store begivenheter. Samt å hente frem fra glemselen personer, klubber og begivenheter som har unngått de store
nettsidenes og avisenes overskrifter,
men som likevel har interesse for
et større norsk sjakkpublikum. I
forlengelsen av dette blir det å lage


kvalitetsreportasjer stadig mer overordnet at reportasjene kommer kort
etter begivenhetene, i et sjakkår
hvor begivenhetene ofte kommer
svært ujevnt fordelt. Et slikt resonnement lå under avgjørelsen om
for eksempel å gi store begivenheter
som Midnightsun Chess Challenge
og Politiken Cup lengre reportasjer
i nummer fem, fremfor notisomtaler i nummer fire.
Å gi leserne mer lesestoff for kontingentpengene, i betydningen øke
tekstmengden, var en prøveballong

redaktøren høyst bevisst sendte opp
fra starten av årgangen. Og som
ut fra mottatte reaksjoner samt en
voldsom økning i antallet lesere
av nettutgaven første halvår 2006,
ble så populær særlig ned over i
ratinglistene, at redaktøren valgte
å videreføre den ut årgangen. Selv
om det selvsagt alltid er en balanse
å holde mellom antallet reportasjer
og plassen hver av dem kan få
innenfor 48 sider, tror redaktøren
denne hovedlinjen bør videreføres
– i en tid hvor den som ønsker
det kan finne stadig flere bilder og
utallige partier på internett. Re-

daktøren startet opp årgangen
med en ambisjon om å få inn mer
breddesjakkstoff. At det kom mindre
enn håpet ut av dette skal forstås
dels ut fra problemer med å få folk
til å skrive om norsk breddesjakk,
og dels fordi leserne i så liten grad
har etterspurt det. ”Mer om Magnus Carlsen”, har faktisk vært et
langt vanligere ønske fra spillere
fra lavere ratingklasser enn fra
elitespillere. Reportasjene om Fredriksstad og Masfjorden i dette nummeret får stå igjen som et lite bevis
på at redaktøren i det siste ønsket
seg mer breddestoff, men da
sammen med en beklagelse
av det aldri lyktes å få inn
mye mer av det.
Norsk Sjakkblad vil aldri
få en redaktør som kan
gjøre til lags alle medlemmer i et så sammensatt
miljø med så mange sterke
personligheter som SjakkNorge. I en situasjon hvor
mottatte tilbakemeldinger er
sterkt sprikende, men hvor det store
flertall av dem er alt overveiende
positive, sier redaktøren seg alt i
alt rimelig fornøyd innholdsmessig. Dette selv om man med den
komplette årgangen i hendene
selvsagt ser alt for mange små og
noen litt større ting som burde vært
gjort annerledes. Skjønt de ukritisk
positive tilbakemeldingene selvsagt
har vært til stor glede for redaktøren, er det her på sin plass å sende
en særlig stor takk til de som har
sendt ærlige og kritisk konstruktive tilbakemeldinger. Det er som
kjent sine feil og mangler man må

identifisere og reparere for å oppnå
fremgang, det være seg som menneske, sjakkspiller eller redaktør.

fem utgaver er kommet vesentlig
forsinket og den sjette fortsatt ikke
foreligger ved årets utløp.

Å dømme etter mottatte tilbakemeldinger, er hvordan sjakkbladet er
når det kommer for langt de fleste
leserne overordnet når det kommer.
Forsinkelser skaper likevel store
skadevirkninger i forhold til trykkeri og postvesen, samt turneringsarrangører og andre annonsører.
Og på det punktet må redaktøren
dessverre bare sterkt beklage å ha
sviktet tilliten. Året 2006 utviklet
seg i så måte til et marerittår, hvor
redaktøren så at tiden som gikk fra
han leverte innholdet fra seg og til
de kom på trykk ble uakseptabelt
lang, men innenfor knappe ressursrammer aldri klarte å få gjort noe
med det. Man må selvsagt ha full
forståelse for at sjakkforbundene
etter dette ønsket et redaktørskifte.
Uansett underliggende årsaker og
en vanskelig ressurssituasjon, kan
og bør ingen sjakkbladredaktør
regne med forlenget kontrakt, når

Helt til slutt noen setninger om den
eventuelle fremtiden til hundreåringen Norsk Sjakkblad. Det er en
uunngåelig følge av IT-revolusjonen, at bladets papirfremtid trekkes
i tvil av stadig flere. Den avtroppende redaktøren undertegnede
norsk sjakk for overskuelig fremtid
vil være tjent på å opprettholde et
trykt medlemsblad. Om sjakkbladet
i papirform ikke er verneverdig
for å rekruttere nye aktive spillere
og/eller beholde de man har, så
bør det være det fordi svært mange
passive støttemedlemmer vil spare
seg sitt medlemskap den dagen de
ikke får bladet tilbake. Valget må
uansett stå mellom en papirutgave
og ingen utgave: Utgiftene til redaktør, teknisk oppsett og innkjøp
av artikler er for store til at de kan
forsvares for en PDF-versjon til internettbruk. Norges Sjakkforbunds
vilje til å opprettholde bladet er gle-

Ny redaktør

IM Bjarke Sahk (50)

delig nok uendret, men økonomien
er dessverre fortsatt like anstrengt.
Opprettholdelse av sjakkbladet
forutsetter således også i fremtiden
en betydelig idealisme fra redaktør
så vel som andre medarbeidere.
Dermed gjenstår det bare å ønske
den påtroppende sjakkbladredaktøren Bjarke Sahl lykke til med alle
utfordringer for årgangen 2007.
Undertegnede har lovet Bjarke all
støtte jeg kan tenkes gi som han
kan tenkes ønske seg i 2007, og
oppfordrer alle andre gode krefter i
norsk sjakk til å gjøre det samme.
For uansett hvem som er redaktør
de kommende år, vil vedkommende fortsatt være avhengig av
innspill og bidrag fra dere rundt
om i Sjakk-Norge for å produsere
et leseverdig sjakkblad. Og dermed
blir siste linje i min siste sjakkbladleder en stor takk til alle dere som
med partier, bilder og/eller artikler
har bidratt til Norsk Sjakkblad i
årgangen 2006!

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har i dag ansatt
Bjarke Sahl (50) som redaktør for
Norsk Sjakkblad i 2007.

New York Times. Som spiller er Sahl
Internasjonal Mester og fast deltaker
i Landsturneringens eliteklasse.

Bjarke Sahl er ny redaktør for Norsk
Sjakkblad.

Sverre Johnsen fortsetter som redaktør for USFs andre medlemsorgan
Førsteraden.

Bjarke Sahl (tidligere Kristensen) tør
være kjent for svært mange fra sin tid
som generalsekretær i NSF og USF
fra 1998 til 2005. Han har tidligere vært sjakkskribent i blant annet
danske Skakbladet og amerikanske
Chess Life, og har som freelancer
skrevet sjakksaker for blant annet
The Associated Press (AP) og The

Sjakkforbundene takker Norsk Sjakkblads avtroppende redaktør Hans
Olav Lahlum for innsatsen.
Oslo, 4. januar 2007
For NSF og USF
Torstein Bae
president NSF



Chess Festival Spitsbergen 1. - 4. september

Foto: Bjørn Berg Johansen

Storslagen start for nystartet klubb

Magnus Carlsen i aksjon mot verdensstjernen Peter Svidler - på 78 grader nord.

Longyearbyen sjakklubb
er Norges nordligste
hvis noen skulle være i
tvil om det! 1-4 september sto de i samarbeid
med Store Norske og
sjakklubben i Barentsburg for et minneverdig
arrangement på 78 grader nordlig bredde.
av Trond Romsdal

Anledningen var at Longyearbyen er 100
år i år. At sjakklubben som omtrent ingen
hadde hørt om før slo på stortromma er et
understatement. De hadde nemlig invitert
verdensfemmer Peter Svidler oppover for å
spille en minimatch mot Magnus Carlsen.
Som om ikke dette var nok hadde de også
fått den amerikanske stormesteren (som
så vidt jeg vet bor i Danmark) Nick De
Firmian til å spille mot vår egen Simen
Agdestein. Vi andre dødelige skulle få
anledning til å spille simultan. Lørdag
2. september skulle Svidler møte Magnus
mens Simen og De Firmian spilte simultan. Dagen etter skulle de bytte. Første
runden mellom Magnus og Svidler skulle


bli en spennende spansk affære. Jeg hadde
under partiet bange anelser og trodde Magnus sto tvilsomt. Særlig etter at Svidler ofret
kvalitet på c3. Faktum er at partiet nok var
i en slags balanse hele tiden.
I det andre partiet skulle det bli verre for
Magnus. Svidler fikk inn et fantastisk dobbeltoffer (løper på a4 og tårn på e7) som i
alle fall ikke jeg var i nærheten av å finne
sannheten ut av. Det ble en voldsomt komplisert stilling hvor Magnus til slutt endte
med to løpere og to tårn mot dronning
og tårn. Normalt skal dette selvsagt være
fordelaktig for Magnus, men her var det et
voldsomt utviklingsforsprang for Svidler
med det resultat at Magnus sine brikker
ikke var koordinerte i det hele tatt. Dermed
ble det 1½ - ½ til den sterke russeren.

Bankett og isbjørnjakt
På kvelden lørdag hadde man lagt inn
bankett. Det var et skikkelig festmåltid
med haneskjell som forrett, indrefilet av
rein som hovedrett og endelig cognac-marinerte multer til dessert. Alle tre rettene var
fantastisk tilberedte og skal du noen gang
reise til Svalbard – dra på ”Huset” og smak
på maten. Der har de et fantastisk kjøkken!

Under banketten vanket det både gaver
samt taler fra arrangører å inviterte
gjester. Vi fikk virkelig føle gjestfrihet
a la Longyearbyen. Mest munterhet
vakte nok talen til Simen. Heldiggrisen
hadde holdt meg til remis (i motsetning til De Firmian) i simultanen. Nå
ga han råd om hvordan man skulle
spille dagen etterpå for å ta poeng
mot Svidler og Magnus i simultanen
etterpå. Man måtte for all del ikke gi
opp – selv med dronning under (Det
var klokkesimultan med 25 minutter pr spiller på partiet). Det gjaldt å
tyne motstanderne på klokka. Gjør
gjerne trekket når motstanderen har
ryggen til. En stor og underholdende
aften! Ellers ga president Torstein
Longyearbyen gratis medlemskap det
første året. En hyggelig gest til vår
nordligste klubb.
For min del var det første gangen jeg
var på Svalbard, og det endte med
forelskelse. Ikke det at jeg fant drømmedama, men oi oi for en natur! Midt
i blinken for en naturelsker. Søndag
skulle vi nemlig spille i Barentsburg.
Dit måtte vi med båt. Vi skulle samtidig
ut på isbjørn jakt. På veien over til
Barentsburg ble jeg stående på dekk
mesteparten av tiden. Etter hvert som
båten gled fremover i vannet dukket
det stadig opp nye fotomotiver. Det fikk
ikke hjelpe at det nok ikke var mer enn
3-4 grader denne søndagsmorgenen.
Her skulle det oppleves! Når vi nærmet
oss breen ble vi servert vodka on the
rocks. Det vil si et glass vodka med is
direkte fra breen oppi. Innrømmer at
jeg ikke akkurat er noe vodka menneske, men det gled da ned.
Vel fremme ved breen var det ikke
mye isbjørn å se. Det eneste var en
latsabb av ei storkobbe som ikke vær
særlig folkesky. Til tross for at vi gikk
ganske nært lå den bare daft å så på
oss. Den var i hvert fall et godt motiv i
fotoapparatet. Ved breen så man også
klare tegn til drivhuseffekten. Store

Foto: Bjørn Berg Johansen
Simen Agdestein og Nick de Firmian var også inviterte - både til hurtigsjakken og
banketten.

morenerygger som for bare få år siden
ikke var synlig åpenbarte seg. Der isen lå så
man nye morenerygger som var å vei frem.
Isbjørnen som er helt avhengig av isbreene
har fått jaktsesongen kuttet dramatisk de
siste årene. Det har vært hevdet at så mye
som fire uker av jaktsesongen er falt bort.
Ganske dramatisk og trolig vel så farlig for
isbjørnstammen som miljøgiftene den får i
seg på toppen av næringskjeden. Uten å ha
sett isbjørn la MS Langøysund kursen mot
Barentsburg. Heldigvis gikk det ikke mer
enn ca. 10 minutter før noen ropte ”bjørn
i sikte”. Det var veldig lang avstand til bjørnen, og for meg var det bare en hvit prikk.
Trolig var det 11-12 hundre meter bort til
bjørnen. I linsa så jeg ingenting og jeg
fomlet voldsomt for å finne ei 70.300 millimeter linse jeg hadde med - livredd for at
isbjørnen skulle forsvinne før jeg fikk linsa
på. Etter endelig å ha fått linsa på knipset
jeg antakelig 70-80 bilder av isbjørnen i
løpet av 5 minutter. Den var langt borte så
alt måtte tas ute på 300 millimeter. Det var
kanskje min livs naturopplevelse.

mer sjakk. I dag skulle Simen til pers mot
De Firmian. Første parti skulle bli en posisjonell affære hvor Simen til slutt fikk klar
posisjonell fordel. Riktignok så De Firmian
sin sortfeltsløper sterk ut der den sto i den
lange diagonalen uten noen opponent.
Problemet var bare at der var det ingenting
å angripe. Simens springer var totalt overlegen. Senere klarte De Firmian å ofre kvalitet
på denne springeren. Kvalitetsofferet har jeg
ikke helt trua på, men det var vanskelig.
Det kjedelig alternativet var å forsøke å stå
å holde stillingen mens Simen stilte seg
opp i b-linja. De Firmian hadde lite lyst å
vente på at det skulle skje. Til tross for at
begge spillerne havnet i tidsnød tok Simen
første parti sikkert hjem. I det andre partiet
ble Simen etter hvert å slite med en dårlig
kongestilling. Når han etter hvert også fikk
trøbbel på klokka ble det vanskelig å dekke
alle truslene og matchen endte 1-1.

Også i Barentsburg skulle det være bankett.
Her gikk vi ikke på restaurant. Heldigvis vil
jeg si, for våre russiske venner hadde dekket
opp med flere tradisjonelle retter. Jeg ville
Mer sjakk - og ny bankett gjerne prøve så mye som mulig. Under
Vel fremme i Barentsburg skulle det spilles middagen havnet jeg med et bord med bare
russere. Heldigvis
ble jeg sittende
Chess Festival Spitsbergen
med Peter Svidler.
Svalbard 1. - 4. september
Han var den som
behersket engelsk
			
1 2
#
GM Peter Svidler
RUS 2742
½ 1
1½
av dem. Jeg ble
GM Magnus Carlsen
NOR 2675
½ 0
½
noe bekymret da
Peter sjenket opp
GM Nick de Firmian
USA 2559
1 0
1
et glass whiskey
GM Simen Agdestein

NOR 2575

0

1

1

til meg. Det var ikke akkurat så lite i glasset
som det var på norske utesteder. Jeg skulle
reise med fly på natta å gå på jobb tidlig
neste morgen. Det var imidlertid masse
nydelig mat, så whiskeyen gikk da ned. Jeg
kvakk imidlertid da Peter sjenket oss enda
et glass. Jeg skulte på glasset som i hvert fall
var like fullt som et halvt melkeglass. Jeg
glemte imidlertid dette fort. Gjestfriheten
var akkurat like stor som i Longyearbyen.
Her var det bare å kose seg. Nå var Peter og
jeg godt i gang med å diskutere musikk. Det
viste seg at også han likte Pink Floyd og Dire
Straits. Men innvendte han – Dire Straits er
litt vel kommersiell. Cream derimot… Nå
fikk jeg en skikkelig forelesning. Jeg måtte
bare høre Cream! Peter sa han hadde alt av
Cream på mp3 og han kunne sende meg
alt sammen om jeg var interessert. Det var
selvfølgelig vanskelig å forholde seg til noe
jeg ikke har hørt noe av, men jeg ble nå helt
matt – sjakk matt! Peter fylte et tredje glass
til med whiskey. Herregud tenkte jeg. Nå må
jeg time drikkingen av dette glasset slik at
det holder resten av kvelden. Som tenkt så
gjort (jeg kom meg på jobb neste dag).
Under banketten ble det trekkspillmusikk
og dansing. Også Magnus måtte til pers.
Heller ikke jeg slapp unna, men morsomt
var det å svinge seg under armen til Nick
De Firmian som kvitterte med en god latter.
Dette var moro.

Mer sjakk på Svalbard?
Alt i alt var Svalbard opplevelsen en kjempe
positiv opplevelse. Sjakkfolket bør absolutt
få sjansen til å oppleve Svalbard. Da bør
det imidlertid legges opp slik at det blir mer
enn ei helg. Jeg diskuterte litt med Bjørn og
Svein i Longyearbyen Sjakklubb. De var så
absolutt med på notene og fant etter hvert
ut at kanskje det var mulig å benytte seg
av 1.mai 2007. Det er på en tirsdag, slik at
man vil kunne ha hele 5 dager til disposisjon. Skal man arrangere på Svalbard er det
viktig at de som vil får sjansen til å oppleve
denne perlen. Hvis man spiller ett parti 27.
april, to partier 28. april, tar fridag 29. april,
spiller to partier 30. april og spiller ett parti
1. mai. Har man et opplegg som burde være
interessant. Sjakklubben i Longyearbyen vil
ikke ha problemer med å finne støtte til et
slikt opplegg i sjakk-Norge.


NM for juniorlag i Stavanger, 22. – 24. september 2006

OSS suverene i mønsterarrangement

S

å var det endelig
igjen duket for
et nytt NM for juniorlag, denne gangen i Stavanger.
OSSU hadde vunnet tittelen ”Norgesmestere for
juniorlag” året før,
og var derfor naturlig nok klare til å forsvare tittelen i år. Målet
var ikke bare å vinne, men og ikke tape! Altså
vinne med full score. Om vi maktet dette
eller ikke, skal jeg komme tilbake til senere
i rapporten.
Vinnerlaget bestod av (etter bordrekkefølge):
FM Jon Ludvig Hammer, Ørnulf Stubberud,
Daniel Kovachev, Inge Sandstad Skrondal og
Håkon Astrup. Med oss hadde vi FM Magne
Sagafos som under oppholdet fungerte som
sekundant og moralsk støtte.

hadde fått i oppdrag å fly oss til Stavanger
fredag formiddag.
Tar jeg ikke helt feil skulle flyet vårt ha reist fra
Gardermoen kl. 14.05. Det hele endte med at
flyet på et eller annet tidspunkt lettet mellom
kl. 19.30 og 20.00. Lagene fra 1911 og laget
fra Nordstrand kunne smile ettersom de hadde
bestilt sin flyreise gjennom flyselskapet Norwegian. For OSSU 1 og 2 derimot, var det ikke
fullt så festlig. Likevel ble det hele løst på en
udramatisk måte ved at OSSU 1 møtte OSSU 2
i første runde. Denne fant sted kl. 21.00.
For noen av spillerne var ikke flyforsinkelsen
den eneste triste nyheten. Håkon Astrup og
Daniel Kovachev, som begge for øyeblikket
befinner seg i militæret, rakk ikke å ta med seg
dagligdagse klær til oppholdet. Dette resulterte
i at begge tilbrakte hele turneringen iført to
av militærets mange kamuflasjedrakter. Jeg
antar at dette hadde en forholdsvis skremmende virkning på noen av de yngre deltakerne i
turneringen, noe som er forståelig nok.

Dette mesterskapet var klart preget av lag fra
storbyene. Bare Oslo alene stilte med to lag fra Førstelaget il OSSU forble gjennom hele
OSSU, to lag fra 1911 og et lag fra Nordstrand. turneringen ubeseiret, og vant tilslutt suverent
Dermed var bortimot en tredjedel av alle med 12 av 12 lagpoeng og 22 av 24 mulige
lagene i turneringen fra Oslo. Blant de andre individuelle poeng. På grunn av en stygg
lagene stilte Bergen med to lag, Sandnes med forkjølelse, var ikke undertegnedes spill helt på
tre og Stavanger med hele fire lag! Det er flott topp under konkurransen. Dette resulterte
å se at sjakken i storbyene nå er på vei mot i at vi ikke kunne ekspedere i gjennom hele
nye høyder. Laget fra Modum gjorde det også turneringen med full score. Likevel er 22 av 24
bra, og kunne etter turneringen innkassere en mulige et tilnærmet upåklagelig resultat.
velfortjent 4. plass. Vi må heller ikke glemme
laget fra Masfjorden, som
med Torkel Kvinge Tande
NM for juniorlag
i spissen, satte krydder på
Stavanger 22. - 24. september
mesterskapet. Alt i alt deltok
16 lag i turneringen som
Pl. Navn
Res.			
Poeng
1 OSSU 1
+08 +15 +07 +02 +03 +06 	 12 	
fant sted i Tjensvoll Bydels2 Sandnes 1
+13 +03 +04 - 01 +06 +07 	 10 	
hus i utkanten av Stavanger
3 Stavanger 1 (kd) +06 -02 +09 +07 - 01 +08 	 8 	
4 Modum (lp)
=09 +08 - 02 +05 - 07 +14 	 7 	
sentrum.
Dessverre går ikke alltid ting
slik de skal gå hver gang det
er en sjakkturnering. Det
var intet rundt arrangementet eller turneringen i
seg selv som var problemet.
Nei, problemet lå i flyselskapet SAS Braathens som


5 Sandnes 2 (kd)
6 Nordstrand
7 Bergens 1 (kd)
8 OSSU 2
9 Stavanger 2 (kd)
10 Stavanger 4 (lp)
11 1911U 1 (kd)
12 1911U 2 (lp)
13 Bergens 2 (kd)
14 Masfjorden
15 Stavanger 3
16 Sandnes 3

+11
- 03
+16
- 01
=04
- 14
- 05
- 15
- 02
+10
+12
- 07

- 07
+16
+05
- 04
+14
- 13
- 12
+11
+10
- 09
- 01
- 06

+12
+14
- 01
+16
- 03
=11
=10
- 05
+15
- 06
- 13
- 08

- 04
+13
- 03
+09
- 08
+16
- 15
- 14
- 06
+12
+11
- 10

+13
- 02
+04
+14
=12
+15
+16
=09
- 05
- 08
- 10
- 11

=10 	
- 01 	
- 02 	
- 03 	
+15 	
=05 	
+13 	
=16 	
- 11 	
- 04 	
- 09 	
=12 	

7 	
6 	
6 	
6 	
6 	
6 	
5 	
4 	
4 	
4 	
4 	
1 	

av Ørnulf Stubberud

Ankermann og alltid solide FM Jon Ludvig
Hammer leverte knirkefrie 4/4 poeng før han
søndag morgen reiste videre til Gausdal for
mer sjakk i turneringen: Gausdal Bygger’n
Masters. Undertegnede hadde også tenkt seg
til samme sted, men måtte pent vente til siste
runde var ferdig ettersom det ikke var nok
reserver på laget. To som også leverte til det
fulle var 3. bord Daniel Kovachev og 4. bord
Inge Sandstad Skrondal som henholdsvis
tok 6/6 og 5/5 poeng. Et sterkt resultat av
begge tatt i betraktning av at Kovachev gjerne
oppsøker tidsnøder, mens Skrondal finner en
harmoni i å ta vennskapelige remiser. Man
må heller ikke glemme 1. reserve Håkon
Astrup som i likhet med Daniel søkte om
permisjon fra militæret for å kunne representere moderklubben. Håkon gjorde et nesten
ubestikkelig resultat med 4½/5 poeng. OSSU
2 med Mads Ribe, Jathavan Suntharalingam,
Claes Storm Hansen, Jo Kristian Løberg og
Mithunan Sinagnanam kunne også si seg
rimelig godt fornøyde med 6 lagpoeng og 11½
individuelle poeng, noe som kvalifiserte til en
hederlig 8. plasss.
Utenom rundene ble det servert varmmat i
kantinen på spillestedet. Maten var både god
og rimelig, noe mange av de spillende satte
stor pris på. Som turneringsledere gjorde Per
Blikra Vea og Håvard Løvik det de kunne
for at deltakerne skulle trives, hvilket jeg
tror de også gjorde i gjennom hele
arrangementet. Det var også flere fra
Rogaland sjakkrets som var med på
å hjelpe til, noe som resulterte i en
effektivitet man sjelden ser maken til
Ind.
som sjakkspiller.
22
16
17
13
11½
13
12½
11½
11½
11
13
1½
9
9
7½
4

Litt begredelig var det likevel at svært
få lag utenom storbyene var med. Det
faktum at Stavanger alene stilte med
fire lag, er en bekreftelse på det. Vi får
håpe deltakelsen fra resten av landet
blir større de kommende årene. Alt
i alt var det et flott og minneverdig
arrangement. La oss bare håpe at
fremtidens arrangementer blir like
vellykkede.

ediebildet av norsk sjakk
blir dominert av klubbene som kan stille med
GM-er og/eller kjempe om
NM-gull: OSS, Asker, Bergens,
Porsgrunn og NTG er klubber
”alle” har hørt om. I sitt forsøk på å fange inn bredden i
norsk sjakkliv, beveger Norsk
Sjakkblad seg denne gang ut
fra storbyene og setter fokus
på to klubber som ikke har
noen elitespillere og svært
få mesterspillere, men som
mange klubber andre steder
i landet likevel kan ha mye
å lære av. Samt på to av
de tålmodige lokale ildsjeler
i norsk sjakk, som har fått
alt for liten anerkjennelse
for sin mangeårige innsats.
Sjakk-Norges største
klubbkvelder finner man
verken i Oslo, Bergen,
Trondheim, Tromsø eller
Porsgrunn, men derimot
i tredje etasje av Folkets
Hus i Fredrikstad.
av Hans Olav Lahlum

A

v Fredriksstad SS’ rundt 70 medlemmer stiller rundt 40 vanligvis til start i
klubbturneringene. Når både nåværende
og tidligere medlemmer dessuten ofte stikker innom for en kaffeprat og et lynparti,
hender det ofte at lokalene beregnet for
60 personer blir i trangeste laget på torsdagskveldene. Dette forteller Bjørn Berg
Johansen (64) – klubbformann gjennom
10 år hvor tradisjonsrike Fredriksstad SS
har klart å opprettholde et høyt internt aktivitetsnivå, og samtidig gjort seg bemerket
med en rekke større arrangementer.
Bjørn Berg Johansen er industriarbeideren
fra Borge i Østfold som selv aldri ble noen
sterk sjakkspiller, men som i årenes løp
likevel har hatt mye moro med sjakken
og fått mange venner gjennom den. Det

Seniorbreddeklubben

Foto: Bjørn Berg Johansen

M

Høy gjennomsnittsalder, men likevel høyt aktivitetsnivå på Fredriksstads klubbkvelder

hele begynte i den vesle klubben Selbakk
på slutten av 1950-tallet en gang. Bjørn
forsvant foreløpig ut av sjakken sammen
med Selbakk midt på 1970-tallet - av
hensyn til jobb og familie. Men så en dag
tidlig på 1990-tallet var barna voksne og
Bjørn selv ute av arbeidslivet. En dag ikke
så lenge etter det igjen sto han der på en
spillekveld i Fredrikstad SS. Og trivdes så
godt både med brikkene og menneskene,
at han siden har vært fast inventar på
spillekveldene - de siste ti årene altså som
en engasjert klubbformann.
Spørsmålet om hvorfor det deltar så mange
på klubbturneringene er ikke lett å svare
på, synes Bjørn.
- Vi har alt for mange hjemmesittende
sjakkspillere her i Fredrikstad også. Og
opplegget vårt er ganske tradisjonelt: Vi
spiller ratet klubbturnering på våren og
høstturnering på høsten, og så i tillegg
hurtigsjakk- og lynsjakkmesterskap for
de som ikke vil forplikte seg for så mange
spillekvelder. Men det har vel også da
blitt en god tradisjon for at vi har mange
deltakere og god stemning på sjakkveldene
våre. Vi tar med både kaffe og kaker godt
i mot både gamle kjente og nye ansikter
som kommer innom. Og så har vi arbeidet
aktivt med å holde oppmerksomheten
oppe, både i forhold til tidligere medlemmer og lokalavisene.

Det med lokalavisene er et viktig poeng.
Odd B. Johansen skrev gjennom 30 år en
sjakkspalte i avisen Demokraten som var
utmerket reklame for klubben, og Bjørn
selv opplever Fredrikstad Blad som svært
positive - når sjakklubben vet å ta kontakt.
Også på internettsiden har Fredriksstad
vært en foregangsklubb. Bjørn selv er blitt
et godt eksempel på at det går an å skaffe
seg datakompetanse i godt voksen alder, og
håndterer hjemmesider som ofte oppdateres både for klubben og kretsen.
- Sjakk på internett er noe også det jevne
klubbmedlem har interesse av. Vi var de
første i Norge som tok i bruk digitale klokker i et NM, og har vært hjelpsomme med
utlån av utstyr også til mange andre
arrangører som har ønsket liveoverføring
fra sine turneringer. Særlig er det mange
som setter pris på oppdateringer fra våre
egne turneringer. Også nye medlemmer

Bjørn Berg Johansen



Foto: Bjørn Berg Johansen

tilbake i høstturneringen nå, det var høstens
beste nyhet, men han
spiller etter mange års
pause ikke så bra som
før. Jan Svenneby har
vunnet NM i postsjakk,
men synes helt å ha gitt
opp brettsjakken.

Harry Slang og Ragnar Andresen er blitt 85 år, men møter fortsatt på klubbkveldene.

finner frem til klubben den veien, forteller Bjørn.
Egne turneringer er også et viktig stikkord.
Fredriksstad har som arrangør de siste årene satt nye deltakerrekorder for Nordisk for
Seniorer, NM for jenter, Landsturneringen
og NM i hurtigsjakk. Sistnevnte mesterskap
skal klubben i januar 2007 arrangere for
sjette gang på ti år.
- Medlemmene har vært flotte til å stille
opp på lokale turneringer, både som arrangører og spillere. Slik har vi opparbeidet
oss et godt rykte som arrangørklubb. Det
med oss og Det Åpne NM i hurtigsjakk ”ble
bare slik”. Vi arrangerte det en gang i 1998,
og fikk så positive tilbakemeldinger både
fra egne medlemmer og andre spillere
at vi måtte fortsette. Landsturneringen i
2003 var et stort løft, men vi kom godt
gjennom det og merket ingen negative
ettervirkninger i forhold til aktiviteten i
klubben. Så at vi forsøker å slå vår egen
deltakerrekord med en ny landsturnering i
Fredrikstad er slett ikke utenkelig. Vi tenkte
på å søke for 2008, men la det fra oss da vi
hørte at Tønsberg ville søke.
Så langt svært imponerende. Alt er likevel
ikke rosenrødt i Fredrikstads sjakkliv
heller.
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- Vi er en utpreget hobbyklubb, med få
spillere som vil reise langt for å spille i
helgene. Jeg har måttet bruke hundrevis
av timer og telefonsamtaler på å få fullt
lag til bortekamper i Østlandsserien, og i
år var interessen så dårlig at vi i år måtte
trekke førstelaget.
Derimot har interessen for sjakkferier i
utlandet steget med kjøpekraften også i
Fredrikstad. Klubben hadde opptil flere
representanter i årets Senior-VM, og Bjørn
tar sammen med flere fra klubbens eldre
garde turen til Spania i januar, når den
nydannede klubben Gambit Torrevieja
inviterer til norsk seniorsjakktreff der.
Hobbypreget sees også på nivået: Fredriksstad SS har bare en håndfull spillere over
klasse 3-nivå, og den importerte superveteranen Per Ofstad er klubbens eneste
mesterspiller.
- Per stiller på de fleste klubbkveldene og
har mye spennende å fortelle, han er et
stort aktivum både for eldre og yngre i
klubben. Men vi har vel av ulike årsaker
ikke klart å få opp nye mesterspillere blant
de yngre talenter vi har hatt, og de eldre
mesterspillerne har mistet ambisjonene.
Svein Bjørnland har vært med i alle år, men
har med lite spilling utenfor klubben falt et
godt stykke ned i klasse 1. Bernt Nordby er

Selv om Fredriksstad SS
driver skolesjakk på flere
skoler og også arrangerer
BGP- og UGP-turneringer, har suksessen vært
noe mindre i forhold til
ungdomsrekruttering.

- Vi sliter veldig med
å få de unge over fra
skolesjakkurs til klubbturneringer, takknemlig
hvis noen kan fortelle oss hvordan man får
til det… Særlig har vi slitt med å få med
jenter, selv om vi nå har fått et par-tre ivrige
jentespillere som vi håper kan bli med videre. Det er klart vi står overfor en utfordring
med å øke rekrutteringen for å opprettholde
nivået for årene fremover: Rundt halvparten
av spillerne i høstturneringen vår har passert 60 år nå.
Nærmest står Fredriksstad SS overfor en
mer kortsiktig utfordring med å finne en ny
klubbformann: Bjørn kjenner seg utbrent,
og tar en pause fra formannsvervet i 2007.
Men han forblir aktiv både som styremedlem og spiller: Den som først er kommet inn
i klubbmiljøet i Fredriksstad SS, forlater det
nødig før helsen tvinger ham til det.
Fredriksstad står igjen som et stort forbilde
i klassen for breddeklubber som klarer å
holde på medlemmene sine og å få godt
voksne hobbyspillere inn i klubben. Men
skal vi finne en klubb som kan være forbilde i forhold til å skaffe mange nye unge
medlemmer, kan vi ikke lete i Østfold. Da
reiser vi i stedet vestover – og stopper i den
vesle kommunen Masfjorden, lengst nord
i Hordaland.

Foto: Ingebjørg Øvergaard

Ungdomsrekrutteringsklubben

Godt oppmøte i klasserommene også på kveldstid, når tidligere rektor Odd Birkestrand arrangerer klubbturnering i Masfjorden SK

Masfjorden er en klubb
som alt ved første blikk
skiller seg ut på listen over store norske
sjakklubber, for alle med
et minimum av geografisk kunnskap. Det bor
knapt 1700 mennesker
spredt ut over 558 kvadratkilometer i Masfjorden – men nær 100 av
dem er innmeldt i ungdomsklubben og/eller
voksenklubben! Og masfjordinger spiller ikke
bare sjakk mot hverandre: Masfjorden SK har
gjennom sine 28 leveår
stort sett alltid vært
der på de norske ungdomsmesterskapene og
i landsturneringene, ofte
med større delegasjoner
enn mange storbyer. Hva

er det ildsjelene i Masfjorden har forstått som
sjakklubbene ikke har
forstått andre steder i
Norge?
av Hans Olav Lahlum

- Det har jeg visst ærlig talt ikke helt forstått
selv, svarer han som burde vite det best
– klubbens grand old man Odd Birkestrand.
Odd var tross en relativt sen start selv en
gang i tiden en svært lovende ung sjakkspiller, med fjerdeplass fra juniorklassen i
NM 1960 som karrierens høydepunkt. Etter
utdannelse og tidlig familieetablering kom
han som rektor for barne- og ungdomsskolen i Masfjorden i stedet til å følge opp
sitt sjakklige engasjement som sjakklærer
og reiseleder for stadig nye generasjoner
unge masfjordinger. Den gamle kjempe
stiller nå helst i seniorklassene, mens tre
av hans egne barn og en svært lang rekke
elever kan finnes i ratingklassene og de
aldersbestemte klassene.

- Grunnet store avstander driver vi faktisk
nesten utelukkende sjakkaktiviteter i
sørdelen av kommunen, hvor det bare bor
rundt 500 mennesker. Men her har vi hatt
et godt miljø og en kontinuitet over tid,
som gjør at sjakken er blitt en anerkjent
ungdomsaktivitet på linje med korpset og
fotballklubben. Og så har vi vært aktive på
å få med oss både de mest talentfulle og flest
mulig av de andre ut på tur til Norgesmesterskap og andre store turneringer. Det har
vært populært å reise på tur med sjakken, og
når vi en gang i mellom har kommet hjem
med høye plasseringer får det oppmerksomhet i lokalsamfunnet på en helt annen måte
her enn i en storby.
Egne arrangementer på hjemmebane har
også vært en viktig del av sjakktilbudet i
Masfjorden. Kommunen er for liten til å
arrangere NM for Ungdom eller landsturneringen, men har flere ganger kommet
svært godt fra det med NM for jenter og NM
for barneskolelag.
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Foto: Ingebjørg Øvergaard
Stemningsbilde fra en klubbkveld i Masfjorden. Ved brettet Sigrid Tveit Mjanger(t.v.) og
Renate Sleire Holmaas, interesserte tilskuere er Tor-Arne Trodal Andvik og Odd Birkestrand.

- Da har hele bygda stilt opp med en stor
dugnadsinnsats, noe som også har bidratt til
gode økonomiske overskudd. Noe som i sin
tur har gjort at vi har kunnet fortsette med et
høyt aktivitetsnivå og tatt med spillerne på
mange reiser. Vi har satset pengene våre på
de aktive og på aktiviteter for dem.”
Masfjorden kvalifiserer også som et forbilde
når det gjelder jentesjakk. Det startet med
Odds eldste datter Trude, som på 1980-tallet
hadde en rekke internasjonale representasjonsoppdrag og fikk med seg plusskåre i et
sjakk-OL så vel som en minneverdig remis
mot en sant nok svært ung Zsusza Polgar.
Trude flyttet som mange andre unge senere
fra Masfjorden, men klubben har i alle år
klart å opprettholde en oppsiktsvekkende
høy andel jentespillere.
- Vi har ikke sett noen grunn til at gutter skal
være flinkere enn jenter til å spille sjakk,
men derimot vært bevisste på å få frem at
her er alle like velkomne og alle like mye
verdt. Som del av dette var vi også tidlig
fremme med egne jentearrangementer
– det første uoffisielle jente- NM ble spilt her
i 1981. Og vi har i perioder hatt nesten like
mange jenter som gutter i ungdomsklubben. Vi merker nok at jentene er litt mer
opptatte av det sosiale miljøet og litt mer
avhengige av venninner enn hva guttene
12

er av venner, slik at det der er særlig viktig
å få inn flere av dem. Men ser man positivt
på det, blir jo da selvsagt mulighetene desto
bedre for å få inn flere jenter om man først
får etablert en venninnegjeng som trives i
sjakkmiljøet!
Befolkningsgrunnlaget tatt i betraktning er
Masfjorden selvsagt unik også hva angår
topplasseringer i NM. Det har likevel vært
bemerket at den store rekrutteringen i Masfjorden tilsynelatende har resultert i relativt
få toppspillere. Den fargerike angrepsspilleren Arn Tore Haugsdal er foreløpig
den eneste av klubbens egne som har tatt
spranget opp i mesterklassen.
- Noen Norgesmestere har det jo i årenes
løp gått rundt her også, men det kan godt
hende vi med få virkelig sterke spillere blant
de voksne ikke har klart å følge opp de beste
unge godt nok. Vi har hatt et problem med å
holde på spillerne gjennom ungdomsårene,
siden de må flytte på hybel i nabokommunen når de begynner på videregående.
Men det ser bedre ut nå, med internett og
økt mulighet til å reise er det blitt lettere å
satse på sjakk i Distrikts-Norge. Vi har flere
spillere med representasjonsambisjoner
nå, og med et par forsterkninger fra Fana
har vi et spennende lag til årets 1. divisjon

på Vestlandet. Så det er godt håp om
at vi fra Masfjorden vil gjøre oss mer
bemerket på topplistene de kommende
årene.”
Når spørsmålet om enkeltpersoners
betydning kommer opp strekker Odd
seg så langt som til å erkjenne at en
forklaring til klubbens fremganger
er at den har hatt stor personlig kontinuitet over mange år. Men samtidig
fremhever han da at klubben har klart
å få med flere og rekruttere nytt også
på arrangørsiden. Dette er mye av
forklaringen på Masfjordens ytterligere
oppsving de siste årene. Fremfor alt har
kretsformann og kretsdommer Bjørn
Benjaminsen, far til den lovende unge
Evy Færevaag og på fritiden selv en
glad klasse 4-spiller, her gått inn med
stor kraft og kreativitet.

Odd selv har gått i pensjon som rektor,
men er ved 66 års alder fortsatt aktiv som
sjakklærer.
Våren 2006 ble han hedret med Kongens
fortjenestemedalje i sølv, for sin lange
innsats for barne- og ungdomstilbudet i
Masfjorden. Odds innsats for det lokale
sjakkmiljøet ble der trukket spesielt frem.
Men et bilde av seg selv med kongens
fortjenestemedalje vil han likevel ikke se
i sjakkbladet. ”Da vil jeg mye heller sende
et bilde fra en klubbkveld i ungdomsavdelingen vår”.
Redaktøren går mer enn gjerne med på det.
For det å gi de unge et positivt og utviklende
tilbud, har alltid vært det viktigste for Odd
Birkestrand og andre ildsjeler i Masfjorden.
Og hadde alle andre rundt i Sjakk-Norge
lyktes like godt med det, hadde Norge tross
sitt beskjedne folketall vært en sjakklig
stormakt – både i topp og bredde. Det er
ikke tradisjon i norske storbyer for å lære
av hva som skjer i Distrikts-Norge. Men
det bør mange rundt om i Sjakk-Norge
likevel gjøre hva angår Masfjorden. For
en sammenligning mellom Trondheim
og Masfjordens resultater i aldersbestemte
klasser fra de siste 20 årene er altså rått parti
– i Masfjordens favør!

Cap d’Agde, Frankrike 26. okt. - 2. nov.

Foto: europe-echecs.com

Ung nordmann gnistret lenge i fransk stjerneturnering

Hvis noen tvilte: Magnus er en publikumsyndling selv hos det blaserte franske sjakkpublikum!

I forbindelse med OL
ble Magnus forespurt
om deltagelse i Cap
d’Agde Masters, en sterk
og spennende hurtigsjakkturnering arrangert
for sjuende gang med
tidligere deltagere som
Anand, Karpov og Leko.
av Henrik Carlsen

B

eslutningen om å delta ble utsatt på
grunn av kandidatmatchene, men i
slutten av juli bestemte Magnus seg heldigvis for Cap d’Agde og unngikk dermed
at den ikke overraskende omberamming
av kandidatmatchene ødela for nok en
interessant turnering.
Planen var videre å slå følge med mange
av de andre deltagerne til den enda sterkere

hurtigsjakkturneringen Corsica Masters
5.-7.november.
Men i stedet ble det deltagelse i Tal Memorial
i Moskva i anledning 70-års jubileet for
tidligere verdensmester Tal’s fødsel.
Cap D’Agde er havne- og feriedelen av byen
Agde ved Middelhavet mellom Montpellier
og grensen mot Spania. På denne tiden
ligger Cap-delen i slumrende møllpose
i påvente av neste turistsesong. De fleste
butikker og restauranter er lukket med
noen unntak i det sentrale havneområdet
for lystbåter. Noen og 20 grader og sol hver
ettermiddag både i luft og vann innbød
likevel til soling og bading!
Turneringen foregikk på feriesenteret til hovedsponsoren CCSA - en fransk gass gigant
- i et stort men relativt enkelt motell-kompleks som likevel bød på mange eksempler
fra det gode franske kjøkken!

Spillesalen til de 16 Masters-deltagerne var
flott og intim med spotlights, publikum på
tre kanter og Live storskjerm på den fjerde.
Foran hver runde ble alle deltagerne presentert og ført inn i ”manesjen” til klappsalver
og hurrarop.
Parallelt foregikk flere åpne turneringer
med bortimot 800 deltagere.
Et nokså proft opplegg, med bred dekning
på internett av partier og intervjuer med alle
deltagerne i Masters-turneringen.
Spilleprogrammet med to innledende
Berger-grupper og sju partier (25 min. +
10s/trekk) på tre dager hørtes i utgangspunktet behagelig ut, men var overraskende
anstrengende. Kun en gruppe spilte av
gangen, partiene var fordelt utover hele
dagen og kvelden, varme spotlights og stor
fokus på hver runde.
Blant de 16 deltagerne, fant vi de fire
øverste på juniorlisten (Radjabov, Magnus,
13
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stillingen som Fressinet tydeligvis kjente
godt.. I diagramstillingen forventet Fressinet
Le4, mens Magnus ønsket å overraske og
spilte Se4 som han ikke så noe galt med,
hvorpå Fressinet utbryter: - Jeg klarer aldri
å forutse et eneste trekk Carlsen gjør!
(Etter f6 og Dxg1 har hvit fortsatt initiativet
men sort har fått 2 tårn og 1 bonde for 3
lette offiserer. Magnus holder med presist
spill sort nede og etter Dxa6 spiller sort
Dg4 som tillater Sf5! med dronningsfangst
eller matt.)

Magnus
kommenterer

Harikrisna og Karjakin), veteranen og
gjengangeren Karpov, hjemmefavorittene
Bacrot og Fressinet, verdens yngste GM, P.
Negi, Volokitin (Magnus sin nemesis fra
Biel) og flere av verdens fremste kvinnelige spillere.
Etter trekning av rundeoppsett og åpningsseremoni på ankomstdagen var det omsider
klart for 1.runde fredag 27.oktober. Motstander var Karpov og brikkene sorte. Etter fem
uker spillefri og skolegang var Magnus ivrig
etter å komme i gang men også litt ”rusten”. Etter et par uvanlige store overseelser
til Magnus å være, var stillingen nærmest
tapt, men Karpov valgte nok feil plan på et
kritisk tidspunkt og Magnus fant motspill
nok til at Karpov valgte trekkgjentagelse i
tidsnøden i et komplisert sluttspill. Puh!
Litt rust satt nok i også i neste runde mot
Volokitin. Til tross for de hvite brikker
var det relativt raskt Magnus som måtte
forsvare seg. Stillingen ble igjen svak, men
nok en gang ga noen litt passive trekk av
motstanderen og kreativt motspill nok
ressurser til remis.
Etter første dag var dermed to av de hardeste
motstanderne unnagjort, uten tap.
I 3.runde ventet overraskelsen så langt, 21
årige Xue Zhao (2467) fra Kina som ledet
alene med 2 poeng. Hun spilte en remisva14

riant som gjorde det vanskelig å vinne for
svart. Etter å ha manøvrert seg frem til en
posisjonell fordel ga hun Magnus sjansen
til et sluttspill med løper og fire bønder mot
springer og tre. Magnus var bekymret for at
dette kunne være remis, men i begynnende
tidsnød valgte han klokelig det sikre fremfor en skarp fortsettelse med alle mulige
utfall. I en studieaktig sluttspillstilling (se
diagram) valgte Xue umiddelbart feil (a4)
hvorpå Magnus finner de rette trekkene og
vinner raskt.
I 4.runde møtte Magnus den jevngamle
Maxime Vachier-Lagrave som nylig vant
den sterke Lausanne Young Masters. Magnus valgte en teorivariant i Siciliansk som
skal være god for hvit men ble litt nervøs når
franskmannen fortsatte å blitze ut trekk til
og med 22...Lxg1.

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7+-+-+pzpp0
6p+qzp-+-+0
5+p+-+PwQ-0
4-+-+-+-+0
3+-sNL+N+P0
2PzPP+-+-+0
1+-+-+-vlK0
xabcdefghy

Fressinet og Karjakin på raden bak diskuterte

GM Magnus Carlsen
GM Maxime Vachier-Lagrave
Cap`d Agde 2006
1.e4 Dette partiet ble spilt i 4. runde av
de innledende rundene. Jeg var godt
fornøyd etter nylig å ha slått Zhao Xue,
etter to remiser fra elendige stillinger i
de to første rundene, mens Maxime
nettopp hadde tapt for Volokitin etter å
ha ødelagt en vunnet stilling mot Bacrot
i runden før. 1...c5 2.¤f3 e6 3.¤c3
¤c6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 £c7 6.¥e3 a6
7.¥d3 ¤f6 8.0–0 ¤e5 9.h3 Jeg spilte
vanligvis Sf3 i denne stillingen, men fikk
normalt ikke noen særlig åpningsfordel.
9...¥c5 10.¢h1 d6 11.f4 ¤g6 12.£e1
0–0 13.f5 ¤e5 14.£h4 b5 ]14...¥d7
er hovedalternativet, hvor Tf3!? blir
mulig, med atskillige komplikasjoner

XIIIIIIIIY
8r+l+-trk+0
7+-wq-+pzpp0
6p+-zppsn-+0
5+pvl-snP+-0
4-+-sNP+-wQ0
3+-sNLvL-+P0
2PzPP+-+P+0
1tR-+-+R+K0
xabcdefghy
15.¦f3!? En utrolig angrepside, først
sett i Nedev-Comas Fabrego, 1999.
Hvit tilbyr svart kvalitet, men får til
gjengjeld et farlig angrep gjennom

en åpen g-linje og fjerner den
dominerende springeren på e5 som
igjen gjør e4-e5 mulig. Dette åpner
opp for løperen på d3. 15...exf5 Hvis
svart ikke aksepterer offeret, kommer
Tg3 med sterk effekt. ]15...¤xf3
16.gxf3 ¤e8 er en annen defensiv
manøver, men hvit har uansett
gode angrepssjanser. 16.exf5 ¤xf3
17.gxf3 ¥b7 18.¦g1 ¥xf3+ Poenget
med svarts forsvar. 19.¤xf3 ¥xe3
20.£xf6 ¥xg1 21.£g5 På grunn av
trusselen med f6, svart må gi løperen.
I den stillingen som oppstår, svart er
litt bedre materielt sett, men de hvite
brikkene er bra koordinert og de
sorte tårnene har få inngangspunkt.
21...£c6 Antageligvis det første nye
trekket i partiet, som ble spilt raskt og
sannsynligvis var en forberedt nyhet.
]21...f6 22.£xg1 ¦fe8 23.¤d5 £b7
24.£d4 ¦ad8 var sannsynligvis en
for tydlig avtalt remis i det eneste
tidligere par tiet med 21.Dg5,
Stonjanovski-Jovanovic, GMB
Bosna 2006 22.¤e4 ]22.¥e4 £c5
23.¥xa8? (23.£xg1 ¦ae8 ser bedre
ut for svart enn i partiet) 23...¥e3 22...
f6 23.£xg1 ¦ae8 24.£d4 d5 25.¤c5
Kruttrøyken har lagt seg, og selv om
computerne er uenige, tror jeg hvit
er litt bedre, selv om svart selvsagt
også har sjanser. 25...¦e7 26.¢g2
g6 ]26...¦fe8 var mer presist, hvor
jeg ville ha spilt Se6 uansett for ikke
å tillate Te4!? 27.¤e6 ¦xe6 28.fxe6

£xe6 29.a4! Etter dette trekket
har hvit en stabil fordel. 29...bxa4
30.£xa4 ¦b8 31.b3 ¦b6 32.£a5!
Binder sammen de svarte brikkene.
32...£d6 33.¤d4 ¢g7 34.c3 h5?!
Svart kunne klart seg uten dette
trekket, som bare skaper svekkelser.
35.h4 Svekkelsen som dette trekket
skaper er irrelevant, ettersom de
svarte brikkene er fullstendig fastlåst.
35...¢h6 36.b4 ¦b8? Passivt
forsvar var nødvendig, dette trekket
taper umiddelbart. 37.£xa6 £f4?

XIIIIIIIIY
8-tr-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6Q+-+-zppmk0
5+-+p+-+p0
4-zP-sN-wq-zP0
3+-zPL+-+-0
2-+-+-+K+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
38.¤f5+! ]38.¤f5+ gxf5 39.£xf6+
¢h7 40.¥xf5+ ¢g8 41.¥e6+ vinner
dronningen. 1–0

I kveldens siste runde spilte verdens 2.rangerte kvinne Humpy Koneru med de hvite
brikker. Magnus har god score mot henne
og kom meget godt ut av den Nimzo-indiske
åpningsvarianten. Etter hvert brukte han
imidlertid mye tid på å finne en vinnende
avslutning men til slutt satte han i stedet
bort hele stillingen, bukket offiser og kan

bare takke skjebnen (og Humpy) for at han
reddet remis i tidsnøden.
Før siste dag ledet Volokitin med et helt
poeng, men det så likevel lovende ut mht
avansement.
Hvit mot A. Scripchenko (2417) skulle i
utgangspunkt være lett match, men en
utsovet og likevel usedvanlig uinspirert
Magnus spilte først feil i åpningen (Dxd4
sitedet for Lxd4) og etter å ha kjempet seg til
visse muligheter i sluttspillet (Tårn, spinger
og 3 bønder hver) la han en enkel felle som
vinner offiser. Almira valgte dessverre å gå
rett i fellen hvoretter hun kunne fremtvinge
avbytte av Magnus sine gjenværende bønder og sikre remis til tross for Magnus sin
ekstra hest.
Deretter spilte A-gruppen siste runde som
endte med 3 raske og en lang remis. Forhåndsfavorittene Karjakin, Radjabov, Fressinet og Harikrishna sikret seg avansement.
Dog var det nære på at Stefanova vant siste
runde (Tårn og løper mot tårn mot Sebag)
som ville gitt omspill om 4.plassen.
Magnus var før B-gruppens siste runde nesten sikret avansement selv om han med tap
i teorien kunne ende på delt 3.-5.plass med
omspill som følge. Viktigere var det kanskje
at minimum remis mot topprangerte Bacrot
ville sikre 2.plassen og dermed Fressinet
som motstander i kvartfinalen. Ingen enkel
motstander men nok den minst vanskelige
av de 4.

Resultater Cap d’Agde 2006
Gruppe A:
1. GM Sergey Karjakin
2. GM Teimour Radjabov
3. GM Laurent Fressinet
4. GM Pentaela Harikrishna
5. GM Antoaneta Stefanova
6. GM Parimarjan Negi
7. IM Marie Sebag
8. GM Alexandra Kosteniuk

UKR
AZE
FRA
IND
BUL
IND
FRA
RUS

2672 *
2729 	½
2640 ½
2674 ½
2489 0
2538 0
2471 0
2534 0

½½
*½
½*
0 1
½½
½0
0 0
½1

½
1
0
*
1
0
1
0

1
½
½
0
*
1
½
0

1
½
1
1
0
*
0
0

1
1
1
0
½
1
*
0

1 	 5½
½ 	 4½
0 	 3½
1 	 3½
1 	 3½
1 	 3½
1 	 2½
* 	 1½

Gruppe B:
1. GM Andrei Volokitin
2. GM Magnus Carlsen
3. GM Humpy Koneru
4. IM Zhao Xue
5. GM Bacrot
6. GM Anatoly Karpov
7. GM Maxime Vachier-Lagrave
8. IM Almira Skripchenko

UKR 2645 *
NOR 2698 	½
IND 2545 ½
CHN 2467 ½
FRA 2705 0
RUS 2668 0
FRA 2579 0
FRA 2427 0

½½
*½
½*
0 1
½½
½0
0 0
½1

½
1
0
*
1
0
1
0

1
½
½
0
*
1
½
0

1
½
1
1
0
*
0
0

1
1
1
0
½
1
*
0

1 	 5½
½ 	 4½
0 	 3½
1 	 3½
1 	 3½
1 	 3½
1 	 2½
* 	 1½

Finale:
Radjabov  - Karjakin 1½-½
Semifinaler:
Karjakin - Carlsen 1½-½
Radjabov - Volokitin 2-0
Kvartfinaler:
Karjakin - Zhao Xue 2½-1½
Radjabov - Bacrot 2-0
Carlsen - Fressinet 2-0
Volokitin - Harikrishna 4-3

Bulletinens gjengivelse
av partiet dagen etter
ga morsomme eksempler fransk pompøs
ordbruk og patriotisme.
Bacrot valgte en variant
i Nimzo-indisk der sort
ofrer offiser og som tidligere har vært regnet som
godt for sort. Men Zhao
har nylig spilt denne
varianten der hun etter å ha latt være å ta
offiseren forsvarte seg
med 15.Ld3 og 16. Tc2
15
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igjen oppskriftsmessig med hvit, men med
sort spilte Zhao igjen oppfinnsomt og godt
og vant bonde i midtspillet. Men i stedet
for å konsollidere stillingen gikk hun
rett i strupen på Karjakin og tillot ham å
ofre dronning for Tårn og Springer. Etter
dette var det ikke så klart, men Karjakin
viste utmerket teknikk og vant to ganger
enkeltbønder ved å true med springergafler. Sluttstillingen med Dronning mot
Tårn, Springer og g7-bonde og konge på
g8 eller h7 kan ikke hvit vinne. Remis.
Karjakin videre.

Ingen tvil om hvem som var fotografenes favoritt da Carlsen spilte mot Skripchenko..

og deretter vant i stor stil. Magnus hadde
tilfeldigvis sett dette partiet men trodde
ikke det innebar noen gjendrivelse i realiteten og når Bacrot valgte samme variant
hadde Magnus et visst initiativ som etter
presist spill fra begge endte i remis ved
trekkgjentagelse. Bulletinens versjon av
”dette korte intense partiet på høyt nivå”
var at Bacrot ”konfrontert med en diabolsk
nyhet i 10.trekk av den skandinaviske meteoritten fant Etienne (Bacrot) de riktige
trekkene; som kjennetegner de virkelig
store spillerne” !
Dermed var det klart at Volokitin møter Harikrishna og Magnus Fressinet i kvart’en.
De øvrige partienes utfall maksimerte
spenningen for publikum. 4 mann delte
3.-6. plass med 3.5 poeng. Både Karjakin
og Radjabov ventet i spenning på utfallet. Taktikkeren Zhao spilte en sentral
rolle med sin raske taktiske stil men
manglende sluttspill kunnskaper. Etter
å ha slått Karpov i 1.runde av dobbeltBerger hadde hun kvalifiseringsplassen
inne hele veien til avgjørelsen falt i siste
runde mellom Karpov og Koneru. Koneru
med hvit nedspilte en nervøs Karpov etter
alle kunstens regler og Bacrot og Zhao var
sikret avansement.
Karjakin virket også ganske fornøyd med
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å skulle møte Zhao i 1.kvartfnale, mens
de to topprangerte Radjabov og Bacrot
møtes i den 2.
Mandag 31. oktober: Hviledag for Magnus
og full sommer ! Atmosfæren i spillesalen
innbød til spenning og foruten en mils
spasertur og noen intervaller på stranden,
brukte Magnus dagen til å følge 1. og 2.
kvartfinale.
Radjabov møtte Bacrot og vant ganske
overbevisende med hvit. Med sort stilte
han opp en festning i kongeindisk men
Bacrot omgrupperte tålmodig styrkene til
det nærmet seg 50 trekks regelen og fikk
til slutt inn et offer på c5 med 2 bønder
og motspill for offiseren. Typisk nok gikk
Radjabov umiddelbart til motspill og til
tross for tidsnøden fant han flere av de
beste trekkene enn Bacrot og vant til slutt.
Underholdning på høyeste nivå !
Karjakin var i utgangspunktet storfavoritt
mot 15.rangerte Zhao og vant overbevisende 1. matchparti. Under 2. parti så han
merkbart nervøs ut og tillot kineseren å
utnytte de åpne linjene og nærmest kontre
inn en pen angrepsseier. Lynsjakk !
Her var Karjakin om mulig enda større
favoritt da han allerede er en av verdens
beste lynsjakkspillere. I parti vant han

Tirsdag 31. oktober var det Magnus sin tur.
Etter (nok) en god natts søvn virket han
både rolig og fokusert. Fressinet som sort
blitset ut 17.trekk i en spanskvariant han
ikke pleier å spille mens Magnus måtte
tenke en del. Sort hadde et visst initiativ
men også flere potensielle svakheter på
dronningfløyen. Magnus fant en plan
for å konsollidere stillingen og begynne
å angripe svakhetene og på de neste 6-7
naturlige trekkene brukte han 3 minutter
og Fressinet 20. I Fressinets tidsnød tillot
denne et par elegante skinnofrer med
mattmotiver og sluttstillingen er verd et
diagram (diagram). 1-0.
I annet parti spilte Magnus posisjonelt.
Fressinet presset i midten og Magnus på
dronningfløyen. På et kritisk tidspunkt
tilbød Magnus Fressinet kvalitet mot
motangrep i sentrum som Fressinet valgte
å ta imot på den antagelig beste måten.
Fressinet ofret tilbake på d3 og begge
hadde dronning, tårn, løper og 5 bønder
men med masse dynamikk og motiver i
stillingen. Magnus brukte sine 10 gjenværende minutter godt og fant en lovende
fortsettelse. Fressinet kunne muligens slått
på d4 med løperen etter Lb8, men etter
dette taper han pga truslene mot kongen.
0-1 og avansement til Magnus.
Dermed gjenstod 5 spillere hvorav de 4
høyest rangerte juniorene i verden samt
Volokitin som utmerket godt kunne slå
dem alle.
I kveldens siste kvartfinale holdt Harikrishna elegant remis med sort mot hvitsterke
Volokitin etter oppfinnsomt motspill og

Foto: europe-echecs.com
Prestisjeoppgjør i semifinalen. Det ble knepen ukrainsk seier denne gangen, men ”we’ll
meet again...”

sluttspill. Men det var også kveldens siste
parti av høy kvalitet. Med sort ofret Volokitin en bonde i åpningen (b5) men valgte
feil trekkrekkefølge og stod på et tidspunkt
dårlig. Men Harikrishna straffet ikke dette
slik han burde og etter midtspillet stod
plutselig Volokitin en bonde over. Etter en
sjakk på c8 gikk Volokitin til h7 i stedet for
g7 og tillot Df8 med minst remis for hvit.
Harikrishna valgte det sikre og dermed
lynsjakkomspill.
Volokitin gikk til villmannsangrep som
hvit i første lynsjakkparti men stod nok
svært dårlig da Harikrishna bukket først
bonde og deretter offiser. Volokitin tillot
imidlertid fortsatt motspill men angrepet
hans gikk til slutt igjennom. 1-0.
I neste parti fulgte en teoriduell i Najdorf
der Volokitin vel ute av teorien ofret offiser
på en tvilsom måte. Etterpå forsvarte han
seg ganske godt og hadde kanskje remisen
inne i sluttspillet med kvalitet under, men
fant den ikke. 1-1 og to nye partier.
Igjen vant Volokitin med hvit etter solide
bukker av Harikrishna. Med sort hadde
Volokitin fullstendig initiativet da han tillot og Harikrishna fant et lovende motspill
(Sb5) hvoretter Harikrishna avgjorde på
elegant måte. 1-1 igjen og et avgjørende
lynsjakkparti.
Reglene var slik at Volokitin fikk hvit som
i 1.lynsjakkparti. Harikrishna bukket

kvalitet tidlig og Volokitin fullførte midtspillet i sikker stil, hvorpå Harikrishna
gav opp sluttspillet (noe tidlig synes nok
jeg). Totalt 4-3 til Volokitin som møter
Radjabov i semifinalen.
Men først er det Magnus og Karjakin som
skal gjøre opp sitt mellomværende. Den
første men neppe siste og neppe viktigste
match mellom de to fremste representantene for den knallsterke 1990-årgangen.
Karjakin vant trekningen og valgte hvit
i første parti.
Karjakins 1.e4 ble besvart med c5 og Siciliansk Svesjnikov. De spilte en moderne
variant der hvit typisk får en fribonde i
b-linjen mens sort går til motangrep med
f5. Magnus hadde regnet seg frem til en
variant der hvit må velge trekkgjentagelse
for å unngå å miste fribonden (i c-linjen
nå) men hadde oversett offeret f4. Det var
nok fortsatt remis men Magnus måtte
sperre c-bonden og hindre fremmarsjen
av hvits konge. Etter nesten 30 trekks
presist forsvar (med tårn og ulikefargede
løpere og 2 mot tre bønder) tilbød Karjakin
remis. 0.5-0.5.
I andre parti spilte Karjakin Najdorf og
Magnus gjentok ”nyheten” å slå med
c-bonden i stedet for a-bonden på b3
som mot Nunn i Amsterdam 2 måneder

tidligere. Karjakin spilte deretter Sg4 som
nok er godt og da Magnus etter hvert slo
igjen på e4 med springer i stedet for f3
fikk han en tilsynelatende dynamisk stilling som nok likevel minst gav Karjakin
utligning. Etter bondeavbytte på a6 og Ta6
spilte Karjakin sterke Tb8 som Magnus
hadde oversett tidligere. Etter dette ble det
å forsvare en vanskelig stilling som dog
kanskje var remis i tårnsluttspillet om
Magnus hadde spilt Tf6! I stedet for Tf5.
Noen trekk senere avgjorde Karjakins to
fribønder. 0-1, og snipp snapp snute!
I den andre semifinalen utlignet Radjabov
raskt mot Volokitin i Svesjnikov og etter
ett par utålmodige trekk hadde hvit dårlig koordinerte brikker og flere svakheter
som Radjabov utnyttet. Volokitin hadde
remissjanser til langt inn i sluttspillet
men trådte feil og h-bonden avgjorde. 0-1.
Annet parti ble dessverre lite spennende.
Volokitin satset friskt og ofret bønder men
fikk aldri troverdig kompensasjon og tapte
ganske raskt. 2-0 til Radjabov som tydelig
kunne hente fra ekstra spillestyrke når
det trengtes.
I finalen mellom Radjabov og Karjakin
utlignet Radjabov igjen raskt i Svesjnikov
og etter en del dynamikk ebbet partiet ut
til remis.
I 2.parti fikk vi en ordentlig publikumstriller. Karjakin blitset ut 16.trekk i Paulsen
varianten i siciliansk. Radjabov tenkte
10 minutter og spilte rolig Le2 hvoretter
Karjakin tenkte nesten 15 minutter. Noen
få trekk senere hadde Radjabov ofret
et helt tårn for å sikre bonden på f6 og
begge var allerede i tidsnød. Radjabov
hadde antagelig regnet lengst, i hvert fall
måtte Karjakin ofre dronning for løper for
å unngå matt på g7, men deretter raknet
det uansett etter hvits dronning invaderte
8.raden og truet på f7 som Karjakin ikke
kunne forsvare. 1-0 og favorittseier til
Radjabov i Cap d’Agde.
Den velregisserte avslutningsseremonien
med følsomme taler og morsomme filmklipp kronet et flott arrangement. Takk
for oss!
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Tal Memorial, Moskva 5. - 19. november

Foto: Henrik Carlsen

”Nyttig erfaring” i superturneringsdebut

Magnus fikk også prøve seg i en knallsterk lynsjakkturnering der han for første gang fikk møte Judit Polgar - som han slo.

To dager etter hjemkomst fra Cap d’Agde
bar det igjen av sted.
Til Tal Memorial i Moskva og denne gang med
Peter Heine Nielsen som
sekundant, stedfortredende foresatt, muntrasjonsråd og bodygard!
av Henrik Carlsen

S

om laveste rangerte ventet det Magnus
kun 2700-motstandere (nr. 4, 5, 7, 8,
10, 12, 14, 17 og 20 på verdensrankingen),
inklusive kandidatmatch motsander
Aronian. I tillegg til hovedturneringen
ventet en enda sterkere lynsjakkturnering,
dobbeltrunders 18-manns Berger !
Tal Memorial er hans første superturnering og en svært nyttig erfaring med
tanke på alle superturneringene han har
vært så begunstiget å bli invitert til neste
år (Corus A, Linares, Monaco og deretter
kandidatmatch).
18

Avreisedagen ankom Peter Heine med
morgenflyet fra Danmark og Aeroflot billetter ble avhentet. Vel fremme i Moskva ble
de innkvartert på Arbat Hotell nær Arbat
gågaten i 15 minutters gangavstand fra
Central House of the Chessplayer (oppkalt
etter M.Botvinnik).
Magnus fikk raskt merke at topp20 spillerne er bedre forberedt og nesten alle partier
- også som hvit - ble en forsvarskamp med
få og små gevinstmuligheter.
Allerede i 1.parti som hvit mot Gelfand
kom Magnus i vanskeligheter etter unøy-

aktige 12.Lf1 og effektive Gelfand benyttet
åpningsfordelen nådeløst. 0-1 og en svært
uheldig start.
I annet parti mot Morozevich slet Magnus
som sort men satte opp et festningslignende forsvar som trolig er remis da
samme stilling gjentok seg for 3.gang.
Magnus krevde remis og arbiter Giijsen
kontrollerte og aksepterte dette.
Etterpå kom han imidlertid på at ikke
samme spiller hadde vært i trekket alle tre
gangene og at det dermed ikke er remis.
Magnus ble spurt om han ville spille
videre (noe han umiddelbart aksepterte),

Resultater Tal Memorial 2006
				
1. GM Peter Leko 	
HUN 2741
2. GM Ruslan Ponomariov
UKR 2703
3. GM Levon Aronian
ARM 2741
4. GM Boris Gelfand
ISR 2733
5. GM Shakhriyar Mamedyarov 	 RUS 2728
6. GM Alexander Grischuk
RUS 2710
7. GM Peter Svidler
RUS 2750
8. GM Alexei Shirov
ESP 2720
9. GM Magnus Carlsen
NOR 2698
10. GM Alexander Morozevich RUS 2747
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Ett stykke ut i turneringen fikk Magnus
og bodygarden stifte bekjentskap med
russisk politi. De spaserte ett stykke
unna hotellet og ble stoppet og avkrevd
pass. Kanskje var årsaken at Peter Heine
hadde anlagt helskjegg og så passe fryktinngytende ut for anledningen. Uten
pass ble de forespeilet bot. De forklarte
årsaken til Moskva besøket, hvorpå en
av politimennene gjenkjente Magnus
og ville ha autografen i stedet. (Peter
Heine derimot måtte betale bot…) Noen
dager senere ble verdenstoeren V.Anand
og noen andre sjakkspillere stoppet av de
samme politimennene. De fortalte også
hvem de var og årsaken til besøket. Ingen
ble gjenkjent, men politiet spurte derimot
om de kjente Magnus Carlsen som de sa
hadde gitt dem en flaske konjakk! (Som
foreldre til ungdom er det sikkert mye en
ikke vet og forstår men dette velger jeg å
tro var fri fantasi fra politiet side.)

Foto: Henrik Carlsen

men i mellomtiden hadde Morozevich
gått tilbake til hotellet. Han ble forsøkt
kontaktet men sekundanten sa han ikke
ville gjenoppta partiet. Remis.
Dette gav antagelig Magnus den selvtilliten han trengte. I resten av turneringen
spilte han stort sett jevnt med motstanderne.

Den russiske 22-åringen Alexander Grischuk tok seieren og ble verdensmester i lynturneringen i Israel tidligere i år, men mot Magnus i Moskva ble det tap.

Aronian at han gjør fremskritt hele tiden
og er svært vanskelig å spille ned.

I runden etter utlignet Leko som svart og
tilbød trekkgjentagelse som Magnus noe
dumdristig avslo. Senere var sluttspillet
trolig tapt men Magnus kjempet igjen som
en løve og reddet remisen.
Mot Ponomariov i runde 8 hadde Magnus
muligens gevinstsjanser men fant dem i så
fall ikke. Remis.
Leko, Aronian og Ponomariov delte seieren
med 5.5 / 9, mens Magnus endte med 7
Under hovedturneringen dukket det stadig remiser og 2 tap som gav delt 8.plass med
opp sjakkpersonligheter og superstormes- Shirov men foran Morozevich. En fullt ut
tere både som tilskuere, kommentatorer og godkjent debut på toppnivå !
deltagere i den supersterke kvalifiseringen
(27 spillere over 2600) til 6 ledige plasser Etter en hviledag begynte maraton-lynturi lyn-finalen.
neringen. I tillegg til deltagerne fra hovedKasparov bor like i nærheten av spil- turneringen minus Shirov, var Anand,
lelokalet og dukket opp og kommenterte Karpov og Polgar invitert og Radjabov,
partier en dag. Trenerlegenden Dvoretski Karjakin, Jobava, Timofeev, Bologan og
var ofte innom osv.
Jakovenko videre fra kvalifiseringen.
Med alle verdenstoppene utenom Topalov
I det viktige oppgjøret som sort mot Aro- og Kramnik på plass var dette trolig en
nian fikk måtte Magnus igjen forsvare av de 3 sterkeste lynsjakk turneringene
seg. Etter noen kanskje litt upresise trekk noensinne.
ble dette ganske vanskelig men han holdt
imponerende stand og fikk tilslutt avviklet Mamedyarov startet med perfekte 8/8 men
til et remissluttspill med tårn og bonde mot sprakk ettertrykkelig andre dag og endte
tårn. Et øyeblikks uoppmerksomhet rundt faktisk på 50%. Anand og Aronian scoret
trekk 70 var imidlertid nok til at remisen seire jevnt og trutt hele veien og besatte
dessverre glapp. 1-0. Et svært uheldig som forventet de to første plassene med 23
utfall, men Magnus fikk i hvert fall vist og 21 (+12 og +8) på 34 runder. Radjabov

og Svidler delte 3.plassen.
Magnus spilte mange gode partier og lå på
6.plass med +2 etter 1.dag. Rundt pausen
2.dag var han helt oppe på 4.-5. plass
med +4, men etter pausen kollapset han
litt og til tross for fine seire mot Gritchuk
og Bologan medførte 5 tap på de siste 8
rundene at totalen ble 17.5 poeng (+1) og
delt 9.plass. Det var uhyre jevnt på slutten.
3 mann hadde 18 poeng og 3 (menn og
damer!) 17 poeng, deriblant jevngamle
Karjakin. Foran seg hadde Magnus kun
2700-spillere og bak seg sterke navn som
Leko, Mamedyarov og Polgar. Verd og
nevne er også 2-0 seire mot lyn-VM vinneren Gritchuk, Polgar og Jobava Mer enn
godkjent innsats av Magnus !
Under premieutdelingen ble det gitt spesialpriser i en rekke kategorier. Aronian fikk
en PC for partiet i Tals ånd (angrepspartiet
mot Morozevich), mens Magnus som yngste deltager fikk en flott te-samovar.
Ett meget lærerikt og spennede opphold,
dog fikk museene stå i fred denne gangen.
Men neste gang…
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Norsk åttendeplass i VM!
Sjakkåret som ble innledet med en ventet norsk
førsteplass i VM i postsjakk, ble avsluttet med
en sensasjonell norsk
åttendeplass i VM for
blinde og sterkt synshemmede.
av Hans Olav Lahlum

Det hender man stopper opp og spør seg
hvor det er blitt av sjakkvenner man så
ofte i mange år, og så plutselig ikke har
sett på flere år. Vi som av og til har lurt på
hvor det ble av Sjakkameratenes mangeårige førstebordsspiller Kai-Roger Johansen
(44), en tidligere trofast NM-deltaker
med opptil flere starter i mesterklassen
på 1990-tallet, fikk uventet svar da han
våren 2006 gjorde comeback med suveren
førsteplass i NM for blinde og sterkt svaksynte. Større overskrifter vakte Kai-Roger
likevel først i høst, da hans 6½/9 med en
ratingprestasjon på 2345 innbrakte Norge
en sensasjonell åttendeplass i årets VM for
blinde og sterkt svaksynte, som ble spilt i
Goa, India 8.-19. oktober.
Sensasjonsmannen var fortsatt i upåklagelig humør da Norsk Sjakkblad snakket
med ham noen uker etter hjemkomsten.
Gratulerer med årets svært vellykkede
sjakklige comeback! Det var blitt noen
år siden forrige turnering?
- Tusen takk. Jeg har dessverre sett for
dårlig til å spille vanlige turneringer de
siste fem årene, og i mellomtiden måttet
bruke mye tid på å omdisponere tilværelsen. Etter 5/5 i NM og 7/7 i en svensk
turnering for synshemmede våget jeg stille
til start i VM – og resultatet ble jo over all
forventning.
Det var veldig hyggelig å se resultatet,
men trist likevel å høre at du har måttet
gå over i handikapdisiplinen. Vi som
spilte mot deg fra 1990-tallet husker
deg jo som nærsynt, men fortsatt både
som bilkjørende og som en skarpsynt
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lynsjakkspiller.
Hva skjedde
senere?
- Jeg har i mange
år lidd av såkalt
blek synsnerve,
noe som førte til
en gradvis forverring av synet.
1998 var et år
det gikk raskt
nedover, til jeg
en dag ikke lenger kunne lese
bilskilter. Etter en videre forverring måtte
jeg i 2000 slutte i min revisorjobb. I dag er
jeg sterkt svaksynt, og avhengig av mye lys
og sterke kontraster for å kunne lese selv på
kloss hold. Aviser og bøker kan jeg ikke lese
lengre, så jeg har bare hørt andre fortelle
hva avisene skrev om VM-resultatet. Men
jeg har forsøkt å være optimistisk, og
er med eget firma og ansatte assistenter
fortsatt i tilnærmet full jobb!
Og gjorde altså uten å se nå en langt
høyere sjakkprestasjon enn du noen
gang har gjort tidligere! Hvordan er
det mulig?
- Vi får håpe jeg er inspirert og underratet
etter lang tid uten turneringssjakk, men
jeg syntes ikke motstanderne tross høye
ratingtall spilte avskrekkende bra. De fleste
av dem var helt blinde, så slikt sett hadde
jeg en liten fordel, og med 2069 i FIDEELO kunne jeg spille helt uten press og
med senkede skuldre. Jeg håpet før avreise
på å klare 4½/9, så jeg hadde lite å tape og
kunne ta alt over 50 % som en gave.
Hvordan opplevde du ditt første VM
utenfor brettet?
- VARMT – men ellers var det gode forhold
og veldig hyggelig i India. Vi norske satt
sammen med svenskene i restauranten
og ble etter hvert gode venner med dem,

særlig fant jeg samtalene med FM Jørgen
Magnusson inspirerende. Og innsatsen til
våre medreisende ledsagere mangler jeg
ordforråd for å fullrost.
Hvordan har du opplevd ditt møte med
blindesjakkmiljøet i Norge?
- Der er jeg blitt tatt i mot med åpne armer,
og blitt oppfattet som en venn mer enn en
konkurrent. Blindesjakkmiljøet i Norge
teller alt i alt kanskje rundt tjue personer,
men vanligvis er vi bare 6-7 på blindesjakklubben Rokadens spillerkvelder i Oslo.
Vi er ikke så mange og den neste beste
er på klasse 4-nivå, men sjakkgleden er
upåklagelig!
Dette må vel forhåpentligvis inspirere
deg til videre sjakksatsning?
- Ja, jeg regner med å stille til start i neste
års EM i England, og også til en lukket
turnering i Tyskland 2008 som de åtte
første fra årets VM kvalifiserte seg til.
Det høres spennende ut… Men er du
forresten klar over at både NM-arrangører og Gausdalarrangører gjerne legger
forholdene til rette for synshemmede
spillere som vil delta?
- Faktisk var jeg ikke det. Hvis det ikke blir
for mye brydderi for de andre kan jeg jo
tenke på det.

VM for blinde og sterkt svaksynte 2006:
Goa, India 8. - 19. oktober
1.GM Vladimir Berlinski, Russland (2301), 7½/9. 2.FM Carlos Larduet, Cuba (2308).
3.WIM Lubov Zsiltzova-Lisenko (2284), Ukraina 7. 8.Kai-Roger Johansen (2069),
Norge, 6½.

Gjør det, det er definitivt ikke for mye
brydderi for noen andre, og vi er mange
tidligere motstandere som håper på å
få se deg i åpne turneringer igjen! Noe
mer du i mellomtiden har lyst til å betro
Norsk Sjakkblads lesere?
- Jeg får vel nesten nevne at det var hyggelig av Simen Agdestein ville ta med et
vinstparti av meg i VG-spalten. Men litt
dumt at han byttet om fargene slik at
partiet hvor jeg knuste russeren i virkeligheten var partiet hvor russeren, som ble
verdensmester, knuste meg…
Uff da, midlertidig fargeblindhet kan
tydeligvis forekomme også blant GM-er
uten øyensykdommer… Det er kanskje
tryggest å spørre om du kan være så
snill selv å kommentere et VM-parti
for leserne?
- Gjerne det. Chessbase kan jeg dessverre
ikke bruke lenger, men et Word-dokument
med stor skrift kan kanskje brukes?
Definitivt!
Mesterskapsgruppen samlet i år 74 spillere
fra 31 land, og Kai-Roger ble suverent
beste nordiske spiller. Illustrerende for det
høye nivået klarte den omtalte FM Jørgen
Magnusson med rating 2315 i år bare
4½/9, og Kai-Roger var den lavest rangerte
spilleren på topp 25. En kandidat for neste
års bragdpremie i 2006? Hvis ikke, så i
hvert fall definitivt en nyttig påminnelse
om mulighetene også mennesker med
fysiske handikap kan ha av sjakken.

Johansen
kommenterer

Alexander Popov (2242)
Kai Roger Johansen (2069)
VM for blinde og synshemmede
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 c6
5.e3 ¤bd7 6.cxd5 exd5 7.¥d3 ¥d6
8.0–0 0–0 9.h3 ¦e8 Overdekker det
viktige e4-feltet 10.a3 ¤e4 11.£c2
¤df6 12.b4 a6 13.¦b1 ¥d7 14.¥xe4!?
Det virker rart og bytte bort løperen
uprovosert. 14...¤xe4 15.¤xe4 ¦xe4

16.¤d2 ¦e6 17.e4 dxe4 Hvit får en
singelbonde. 18.¤xe4 ¦g6 19.¦b3
¥f5 20.£e2 ¥c7 21.¦e1 £h4 Rune
Djuurhus skriver i Aftenposten at sort
kunne vunnet offiser med Lxe4 påfulgt
av Te6 og hvits dame har det vondt.
Imidlertid var ikke dette stillingen på
mitt brett. Jeg hadde plassert hvits tårn
på d1 og ikke e1. Jeg hadde derfor
ikke regnet på den varianten og tenkte
heller på angrep. Jeg oppdaget feilen
etter at jeg hadde utført trekket. 22.¤g5

41.f4 ¦e1?! Jeg så for meg overføring
av tårnet til b2 for å hjelpe bonden
inn. Hvit burde ha benyttet sjansen
til frigjøring av a-tårnet med en sjakk.
42.h5 ¦e8 Tårnet skal selvfølgelig
vokte åttenderaden. 43.¢f3 f5 Litt
mer luft og flere hvite svake bønder.
44.g4 fxg4+ 45.¢xg4 ¢f7 46.¢f3 ¢f6
47.¦g2 ¥c5 Hvordan dekke bonden
på b6? 48.¦g6+ ¢f7 49.¦xa6 Hvit er
desperat og må prøve på noe. 49...
bxa6 50.b7 ¦b8 51.¦xa6 ¦xb7 52.d6

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7+pvl-+pzpp0
6p+p+-+r+0
5+-+-+lsN-0
4-zP-zP-+-wq0
3zPR+-+-+P0
2-+-+QzPP+0
1+-vL-tR-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+r+-+kzp-0
6R+-zP-+-zp0
5+-vl-+-+P0
4-+-+-zP-+0
3zp-+-+K+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

22...¦f8! Dekker f7 og hindrer
sisteradsmatt-trusler. 23.g3!? ¦xg5!
24.¥xg5 £xg5 Dermed er mye
avklart, og sort står klart best. 25.h4
£d8 26.£e3 h6 27.a4 £d5 Prøver å
presse frem damebytte. 28.¦b2 ¥h3
29.£e4 £xe4 Det lykkes ! Jeg regnet
med at stillingen nå var vunnet med et
fritt løperpar mot tårn og svake bønder.
30.¦xe4 ¥e6 Blokkerer for inntreden
på sjuenderaden. 31.b5 cxb5 Noe må
hvit finne på, men dette skaper bare
mer problemer. 32.axb5 a5! 33.b6 ¥d6
34.¦b5 a4 Jeg likte ikke å binde opp
min løper med Lb4 35.d5 ¥d7 36.¦a5
a3 37.¦a7 ¦b8 38.¦c4?! ¥b5! 39.¦c2

52...¦a7! I denne stillingen kom den
russiske treneren til bordet. Jeg så at
han ble forferdet da hans først så på
min motstanders brett og oppdaget
at han stod til tap og så at det var
samme stilling på mitt brett. Han ristet
på hodet og sjekket mitt bordskilt
nøye og så min rating. Han tok med
seg bordskiltet til hoveddommeren
og hadde en vilter meningsytring.
Det passet seg tydeligvis ikke at en
ukjent nordmann med mye lavere
rating skulle slå en av russerne.
Plutselig var nesten hele det russiske
trenerteamet rundt bordet og ristet på
hodene. Stakkars Popov som sikkert
ikke hadde det bra. 53.¦c6 ¥xd6
0-1

XIIIIIIIIY
8-tr-+-+k+0
7tRp+-+pzp-0
6-zP-vl-+-zp0
5+l+P+-+-0
4-+-+-+-zP0
3zp-+-+-zP-0
2-+R+-zP-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

Popov ble ledsaget ut av spillelokalet med
trenerteamet rundt seg og det ble pratet
med STORE bokstaver på russisk.Jeg tok
2½ poeng mot fire russiske motstandere,
og tapte bare for den blivende verdensmesteren. Det pussige var at dagen etter
så kom den russiske treneren bort til meg
og ville servere kaffe. Jeg var tydeligvis
akseptert som en respektabel spiller og
39...¥a6! Dermed er tårnet passivisert.
det er ikke russerne kjent for å meddele
40.¢g2 ¦e8 Endelig liv i det tårnet.
motstanderne.
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En ny mesterspiller verdt å se opp for…
- Jeg har trent en del de siste to årene, har hatt
mitt eget treningsopplegg med GM Leif Erlend
Johannessen som innleid trener. Men fremfor
alt har jeg spilt mye sjakk og hatt det gøy
med det. Så var jeg tidlig ute med å teste meg
selv ved å gå opp mot sterkere motstandere
i gruppe A av NGP og åpne internasjonale
turneringer. Det ga noen harde tap i starten,
men virker å ha lønnet seg i lengden.

Nicolai Getz (15)

Det skal (heldigvis) stadig mer til for å
vinne seg et stort navn blant de mange
talentene i norsk ungdomssjakk. I vrimmelen av store talenter fra Osloområdet
har det blitt få overskrifter for en svært
talentfull kadett som uten å vinne noe
individuelt Norgesmesterskap har sust
opp fra 1516 til 2046 – og spilt 225 ratede
partier. Få uker før sin 15-årsdag passerte
Nicolai Getz den norske mestergrensen på
2000 for første gang, da han i høstferien
gjorde sin karrieres klart sterkeste resultat
så langt med en 2200-prestasjon i tyske
Lichtenrader Herbst. Norsk Sjakkblad benyttet det som unnskyldning til å ta en
første prat med en ung spiller som kan
bli en av norsk ungdomssjakks stjerner
de kommende årene.
Gratulerer med resultatet i Tyskland og
velkommen i klubben av norske mesterspillere, Nicolai. Hvordan opplevde du
turneringen?
- Takk. Resultatet var mitt beste noen sinne,
men det er ikke så mye mer å si om det – spillet løsnet plutselig og jeg hadde de nødvendige
marginene med meg. Jeg er forberedt på
at det kommer en liten reaksjon de neste
turneringene nå, det har ofte gjort det når jeg
har gått opp mye.
Men veldig lenge kan ikke reaksjonene
ha vært, når du har gått frem over 500
poeng på to år. Hvordan forklarer du
suksessen?
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Du må jo unektelig synes sjakk er veldig
gøy når du spiller 225 ratede partier på
to år, og dessuten trener… Hva er gøy
med sjakk?
- Jeg synes jo ikke alltid det er like gøy da – av
og til når jeg taper kjennes det som sjakk er det
minst gøyale i verden. Men det snur seg fort
når jeg vinner et parti igjen, så det er vel en
interesse for spillet som det blir motiverende
å følge opp siden jeg så langt stadig har hatt
fremgang. Og så blir det fristende å spille nye
turneringer fordi jeg har fått mange gode
venner i sjakkmiljøet, jeg har mange flere og
bedre venner der enn på skolen nå.
Men i Norgesmesterskapene har det så
langt gått noe tyngre, hvorfor det?
- Det må ha med nervene å gjøre, tror jeg.
Jeg begynte å spille senere enn de fleste
jevnaldrende, og brikkene har en tendens til
å stokke seg når jeg sitter der i de avgjørende
førstebordsoppgjørene i mesterskapene. Jeg
trives så langt bedre mot høyere ratede eldre
motstandere, så det er trolig at jeg tar en Forså
og stiller i mesterklassen på Hamar neste år.
Hva må du jobbe med i mellomtiden med
for å fortsette utviklingen?
- Lese flere sjakkbøker… Jeg har forberedt
meg mye med computere, men har fortsatt
mye å lære om spilleforståelse i alle spillets
faser.
Hvordan opplever du tilbudet fra OSSU
og OSS?
- Bra, klubben er jo nesten alltid åpen og det
er ofte hyggelige folk der. Jeg har jo hatt et eget
opplegg og derfor ikke benyttet meg så mye av
treningstilbudet i OSSU, men fått mye nyttig
trening gjennom superlyn og hurtigsjakk
i klubben.

Har du et parti fra Tyskland du kan tenke
deg å vise Norsk Sjakkblads lesere?
- Ja, gjerne det, det med å kommentere partier
er noe jeg også må jobbe mer med…
Rainer Albrech (2250)
Nicolai Getz (1798)
Lichtenrader Herbst 2006
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4
4.g3 c5 5.¤f3 ¤e4 6.£d3 £a5
7.¥d2? vanligere er Dxe4 7...¤xd2
8.¤xd2 cxd4 9.£xd4 0–0 10.¥g2
¤c6 11.£d3 ¤e5 12.£c2 ¦b8 En
bedre plan hadde kanskje vært d6
lxc3 så manøvrere hesten til c5.

XIIIIIIIIY
8-trl+-trk+0
7zpp+p+pzpp0
6-+-+p+-+0
5wq-+-sn-+-0
4-vlP+-+-+0
3+-sN-+-zP-0
2PzPQsNPzPLzP0
1tR-+-mK-+R0
xabcdefghy
13.¤cb1?? Hvit burde ha rokert,
men han var kanskje redd for å ende
opp med en svak dobbelt bonde
i c linjen 13...b5 14.cxb5 £xb5
15.¤c3 ¥xc3 16.bxc3 ¥a6 17.¤b3
]17.¤f3 £b2 18.£xb2 ¦xb2 19.0–0–0
¤c4 17...¦fc8 Truer slag på c3.
18.¤d4 £b2 19.£xb2 ]19.¦c1 £xc2
20.¦xc2 (20.¤xc2 ¦xc3) 20...¦b1+
21.¢d2 ¤c4+ 19...¦xb2 20.0–0 ¦xc3
21.¦fb1 ¦xb1+ 22.¦xb1 g6 23.¥f1
¦a3 24.¦b2 ¥c4 25.¤b3 a5 0–1

Og dermed venter vi i spenning på å finne
ut hvor langt fremgangen fortsetter i 2007
for Nicolai Getz. Som går på Majorstua
Ungdomsskole, hvor han trives best i
samfunnsfagtimene og dårligst i mattetimene. Den påståtte sammenhengen
mellom matte og sjakk, synes fortsatt
påfallende svak blant de norske talentene
født på 1990-tallet.

Og den nye juniornorgesmesteren er…lilleputt!
juniornorgesmester og
den første kåret i hurtigsjakkomkamp. Norsk
sjakks rømte Harry Potter-figur fullførte også
en i NM-historien unik
seiersrekke ved i løpet
av fire frmegangsrike år
å bli miniputtnorgesmester, lilleputtnorgesmester, kadettnorgesmester
OG altså juniornorgesmester! Og vant som
dessert tre uker senere
høstens andre NM-tittel,
da han vant U14 i NM for
ungdom med 6½/7.
av Hans Olav Lahlum

F
Norgesmester Frode Urkedal (13).

Den svært jevne og
spennende juniorklassen
fra årets Norgesmesterskap i Moss ble omsider
avgjort per hurtigsjakkstikkamp i Oslo 5.
november, men resulterte da i en juniornorgesmester helt utenom det
vanlige. 1911s Frode Urkedal (13) ble ikke bare
en av historiens yngste

å våget skille ut en klar favoritt før den
fire mann sterke stikkampen om årets
junior-NM, som startet i OSS’ nyoppussede
lokaler fredag 3. november. ”Øystein Bøyum
Fossum er kanskje fortsatt best, men Frode
Urkedal blir det i så fall snart”, var et lite
omkved blant mer og mindre selvoppnevnte
eksperter. Johannes Kvisla og Daniel Kovachev
er imidlertid talentfulle og uberegnelige spillere som var så nær å vinne over ni runder i
Moss, at ingen våget avskrive dem over tre
runder i Oslo. Første runde endte fredelig med
to remiser, selv om Urkedal holdt det gående
til siste bonde med hvit mot Bøyum Fossum.
Favorittene jogget opp i ledelsen i andre runde,
gjennom velfortjente sortseire i KovachevBøyum Fossum og Kvisla-Urkedal.

Stikkamp Junior-NM
Oslo 19. - 21. september

Omspill			
Frode Urkedal
1911
Øystein Bøyum Fossum NTG		

1
1
0

2
½
½

1
0
1

1
1
0

#
2½
1½

Innledende runder
Frode O. O. Urkedal
Øystein Bøyum Fossum
Daniel Kovachev
Johannes Kvisla

x
½
0
0

½
x
0
0

1
1
x
½

1
1
½
x

2½
2½
½
½

1911
NTG		
OSS		
1911

Den Trondheimsemigrerte drammenseren
Øystein Bøyum Fossum lignet til forveksling
en juniornorgesmester i tredje runde, da han
spilte opp en klart fordelaktig merbondestilling mot Kvisla samtidig som Urkedal var
under press mot Kovachev. Urkedal snappet
med velkjent piraja-appetitt imidlertid effektivt sjansen til et nytt helpoeng, da Kovachev
på militærperm ble for løs på avtrekkeren med
offisersofrene. Og dermed hadde Kovachev
og Kvisla stemt ut seg selv etter tolv runder
av årets junior-NM, mens Bøyum Fossum
og Urkedal ble sittende igjen for å avgjøre
kampen om tittelen i en hurtigsjakkduell.
Første hurtigsjakkparti ble en overbevisende
posisjonell seier for Urkedal, som surfet på en
posisjonell åpningsfordel helt inn i et vunnet
dronningsluttspill. Bøyum Fossum slo imidlertid tilbake i andre hurtigsjakkparti, da et
egentlig tvilsomt springeroffer på b5 resulterte
først i et kronisk komplisert midtspill, og så i et
sluttspill hvor hvit med tårn og to farlige fribønder for to lette offiserer uansett sto til vinst
da sort etter 62 trekk bukket offiser. Dermed
var til sammen 14 runder spilt uten at noen
juniornorgesmester var kåret.

T

redje hurtigparti ble en ny drøy batalje
hvor Urkedal presset som sort, men hvor
Fossum med aktivt forsvar lyktes fossro inn
på smult vann i et remissluttspill. Fjerde
hurtigparti, som altså var mesterskapets sjette
møte mellom Urkedal og Bøyum Fossum, ble
en desto kortere bråttsjø:
Urkedal
Bøyum Fossum

XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7zppzp-+qzpp0
6-+-zp-+-+0
5+l+P+P+-0
4-zP-vLR+n+0
3+-+-+-zP-0
2P+Q+-zPLzP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy

Her kunne sort utlignet med det fikse
21....¤f6! Bøyum Fossum ble i stedet
for lett på labben da han straks tok
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tilbake bonden med 21...£xf5?,
for Urkedal satt klar med en riktig
kalddusj av et tempooffer: 22.¦e7!
En sjokkskadet Bøyum Fossum
overså at han kunne kjempe videre
med 22...¤e5!, og gikk i stedet rett
i en egentlig godt skiltet matt: 22...
£xc2? 23.¦xg7+ ¢h8 24.¦xg4+
¤f6

XIIIIIIIIY
8r+-+-+-mk0
7zppzp-+-+p0
6-+-zp-tr-+0
5+l+P+-+-0
4-zP-vL-+R+0
3+-+-+-zP-0
2P+q+-zPLzP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy

25.¥xf6 matt 1-0!

Gratulerer med Junior-NM og en lettere
utrolig seiersrekke, Frode. Hvordan opplevde du NM og stikkampen?
- Takk takk. Dette mesterskapet satt virkelig
langt inne. I Moss startet jeg dårlig og hadde
liten tro på at det kunne bli en ny tittel. Men jeg
ga ikke opp håpet, spilte hardt på vinst så lenge

det fantes sjanser – og fikk altså nødvendig
hjelp fra motstandere og konkurrenter til å
nå firedelt førsteplass. Jeg regnet heller ikke
meg selv som noen favoritt før stikkampen:
Hadde forberedt meg mye på mulige åpninger,
men at det gikk så bra skyldtes i liten grad
åpningene. Jeg sto mer eller mindre til tap
med hvit mot Daniel i tredje runde, men fikk
igjen hjelpen jeg trengte da han ble utålmodig
og ofret seg bort. Både Øystein og jeg var slitne,
og spilte middelmådig sjakk med redusert
tid i hurtigsjakkomkampen – men det ble
altså til slutt jeg som hadde marginene med
meg der også.
Du har altså i raskest mulig rekkefølge
tatt storeslem med førsteplass i miniputt,
lilleputt, kadett og junior. Hvilket mesterskap satte du mest pris på?
- Det var et vanskelig spørsmål. Det står vel
mellom junior som var sist og viktigst, og
miniputt som var min første NM-tittel. Men
for øvrig har jeg altså hatt mye flaks med
kvalitet og alle mulige andre små marginer
disse fire årene, det var bare i miniputt jeg vant
rimelig suverent.

Du fremheves sammen med din tre år
eldre venn Jon Ludvig Hammer ofte som
norsk sjakks største talent etter Magnus.
Hvordan oppfatter du selv ulikheter og
likheter mellom dere to?
- Det var et godt spørsmål. Som jeg ikke aner
svaret på, det har jeg faktisk aldri tenkt over.
Ditt forbilde har kanskje i større grad vært
Magnus?
- Nei, han er jo helt ubrukbar i så måte, man
blir bare deprimert av å sammenligne seg
med Magnus… Jeg har egentlig ingen klare
forbilder, forsøker bare spille bra sjakk og
fokusere på mitt eget spill.
Dine resultater fra NMs aldersbestemte
klasser er jo suverene, men det skyter
tilsynelatende opp en ny talentfull ung
nordmann hver måned for tiden. Har du
så langt i år merket deg noen nye spillere
som blir farlige konkurrenter i 2007 og
kommende år?
- Av de som er litt eldre enn meg har jo Espen
Forså vist kjempeform de siste månedene,
blant de yngre er Nicolai Getz, Jon Kristian
Haarr og Joachim B. Nilsen tre som er i ferd
med å bli virkelig farlige.

Foto: Sylvia Johnsen

Sist, men ikke minst:
Hvordan ser du på sjansen til å forlenge rekken
med Norgesmesterskap i
eliteklassen 2007?
- He he… Jeg må jo selvsagt forsøke, men sjansene
er jo ikke gode. Jeg har ikke
satt opp noe bestemt mål
for den turneringen ennå.
Først må jeg forsøke å
kvalifisere meg til neste års
Nordiske mesterskap via
helgens NM for Ungdom.

Stikkampen om årets Junior-NM ble også en åpning av OSS sterkt nyoppussede lokaler. Klubben har i
følge sin i og for seg kanskje ikke helt nøytrale nestformann Atle Grønn nå ”Verdens estetisk sett flotteste
sjakklokaler”.
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Men aller først må du
vise Norsk Sjakkblads
lesere ett av partiene som
gjorde at du vant NM!
- Greit nok. Seieren i stikkampen mot Johannes var
jeg ganske godt fornøyd
med.

Førsteraden

Nr.6
2006

30. årgang

Barnas eget sjakkblad

Barnesjakk på rett spor

På seierspallen i yngste klasse ser vi fra venstre sølvvinner Kjetil Andås, den suverene
vinneren Aryan Tari og bronsevinner Johan Salomon.
Foto:LNL

Høstens NM for ungdom i Bergen tyder på at norsk sjakk er inne i
en god utvikling. Det var fremgang på mange områder som USF har
satset på.

Mer om NM for Ungdom og annet sjakkstoff inne
i bladet

Ungdommens
Sjakkforbunds
medlemsblad

Lyse utsikter for norsk sjakk
Tre jenter til Nordisk,
gullvinner fra Harstad
og vestlandet i fortsatt fremgang. Mye
lover godt for norsk
sjakks fremtid. Riktignok var det ingen
tropp fra Tromsø denne gangen. Men med
ﬁne tropper både
fra Trøndelag og fra
Nordre Nordland var
likevel større deler av
Norge representert
enn vanlig.
For noen er NM for ungdom en kamp for en NMtittel, deltakelse i Nordisk
eller pallplass. For de
ﬂeste er det en hyggelig
tur til en kjempeturnering
der man treffer gamle
venner og blir kjent med
nye.

2

Likevel dreier sjakkturneringer seg mye om trekk
- gode eller dårlige - raske
eller gjennomtenkte. I
fjor hadde vi et parti fra
yngste klasse, der Peter
Flermoen tapte et spennende parti han antakelig
burde vunnet. I år skal vi
se hvordan han vinner et
viktig parti mot nummer
fire. Partiet er langt fra
feilfritt, men viser hvor
langt man kommer ved
å hele tiden gi motstanderen nye og vanskelige
utfordringer.

Torgeir Kjøita-Peter Flermoen, 5. runde.
1.e4 e6 2.Sf3 c5 3.d3
Etter en tur innom Fransk,
må vel åpningen nå kalles
Siciliansk. Hvits vanligste
trekk her er 3.d4.
3...g6 4.Sc3 Sc6 5.Le2
I disse sicilianske stillingene, der hvit ikke åpner
sentrum med d4, er det
vanligere å plassere denne løperen på g2.
5...Lg7 6.O-O Sge7 7.Lf4
d5 8.Sb5?!
Hvit spiller på den enkle
gaffeltrusselen på c7, men
sort kan forsvare seg med
aktivt spill:
8...e5 9.Le3 a6 10.Sa3
d4 11.Ld2
Sort har fått en viss terrengfordel ved å drive de
hvite brikkene tilbake, men
hvits ofﬁserer er ikke så
dumt plassert.
11...O-O 12.c3 f5 13.cxd4
cxd4 14.Sg5

XIIIIIIIIY
8r+lwq-trk+0
7+p+-sn-vlp0
6p+n+-+p+0
5+-+-zppsN-0
4-+-zpP+-+0
3sN-+P+-+-0
2PzP-vLLzPPzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy
Denne trusselen virker
ganske primitiv, men er

faktisk vanskelig å forsvare seg mot. Likevel ville
14.Db3+ Kh8 15.Sg5 vært
nøyaktigere.
14...h6?
Beste forsvar er antakelig
14...Lf6 for å gi kongen et
ﬂuktfelt på g7.
15.Db3+ Kh8 16.Sf7+ Txf7
17.Dxf7
Denne stillingen er nok
vunnet for hvit ved riktig
spill. Men sort står aktivt
og det er slett ikke lett.
17...fxe4 18.dxe4 d3 19.Lf3
Sd4 20.Sc4?? b5??
20...Le6 som vinner dronningen ville avgjort partiet
med det samme.
21.Se3
21.La5! ville vært et nyttig
mellomtrekk.
21...Dd6 22.Sd5 Sxf3+
23.Dxf3 Sxd5 24.exd5

XIIIIIIII
8r+l+-+-mk0
7+-+-+-vl-0
6p+-wq-+pzp0
5+p+Pzp-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+p+Q+-0
2PzP-vL-zPPzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy
Sort har klart å komplisere spillet. Nå er det
store spørsmålet hvilke
sentrumsbønder som blir
sterke og svake.

Gammel favoritt til topps
NM er de yngstes
turnering. Det kan
man se både av
deltakertall, og av
hvor mange av de aller beste som deltar.
Men selv om mange
av de beste manglet i
klasse A, var det nok
her de beste partiene
ble spilt. Mest fordi
det ble spilt færre
dårlige trekk enn i
noen annen klasse.
At Kristian Sørensen stilte
opp var en større overraskelse enn at han vant.
Fana-gutten har spilt lite de
siste årene, men har ﬂere
seire i lag-NM bak seg.
Kristian er imidlertid for
gammel til å kvaliﬁsere seg
til Nordisk mesterskap. Det
var også mange andre av
de beste. Men ikke Ellen
Carlsen, Magnus storesøster, som gjorde en ﬂott turnering. Med seg til Nordisk
får hun Sigmund Reppen,
som ble nummer syv.

Ellen Carlsen, til venstre, er i ferd med å vinne et viktig
parti mot Frederik Natvik. I bakgrunnen kan man skimte
Stig Martinsen og Thomas Bryn.
Foto: Johannes Kvisla

Klasse A 17-25 år
1 Kristian Sørensen Hordaland 6.5; 2 Ellen Øen Carlsen
Akershus 5.0; 3 Thomas Bryn Møre og Romsdal 5.0; 4 Stig
K. Martinsen Hordaland 5.0; 5 Håkon Strand Rogaland
4.5; 6 Daniel Hersvik Hordaland 4.0; 7 Sigmund Reppen
Oslo 4.0; 8 Thomas Nyland Hordaland 4.0; 9 Frederik
Natvik Hedmark 3.5; 10 Anita Grønnestad Hordaland 3.5;
11 Joar G. Pettersen Rogaland 3.5; 12 Håkon Hoel Molde
3.5; 13 Torkel Kvinge Tande Hordaland 3.5; 14 Line Holen
Akershus 3.5; 15 Mads Ribe Oslo 3.0; 16 Odd Arne Sørensen Akershus 3.0; 17 Jens Haude Hellum Akershus 3.0; 18
Espen Morfjord Akershus 3.0; 19 Paul Schmidt Akershus
2.5; 20 Daniel Schmidt Akershus 2.0; 21 Lyberg A. Wang
Narvik 1.5; 22 Ruben E. Sanden Buskerud 0.0

24...Lf5 25.g4!

28.Kg2 Lxg4

I en vanskelig stilling ﬁnner
hvit det beste.

Plutselig er det tydelig at
sort har gode sjanser.

25...e4 26.Dg3?

29.Lc3?!

Hvit gir en bonde for å forenkle stillingen. Men nå
blir sorts sentrumsbønder
sterke. Etter 26.Dg2 er hvits
fordel fremdeles stor.

Faktisk er hvits beste sjanse å gi tilbake kvaliteten
med 29.Tf4 Lf3 30.Txf3!.

26...Dxg3+ 27.fxg3 Ld4+

29...Lxc3 30.bxc3 e3
31.h3 Lf5 32.Kf3 e2
33.Tfe1 Lxh3 34.Ke3 Lf5

35.Kd2 h5 36.a4 bxa4
37.Txa4 a5 38. d6 Kg7
39.d7?
De siste trekkene har sort
spilt best, og står antakelig til vinst. Men det er ikke
nødvendig å gjøre det så
lett.
39...Lxd7 40.Kxd3 Lxa4
41.Kxe2? Te8+ 0-1
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Jon Ludvig igjen i B
Jon Ludvig Hammer
er av de store NMgrossistene gjennom
tidene. Det henger
nok sammen med at
Magnus Carlsen ikke
spiller så mange juniorturneringer, men
også med at han er
en veldig god spiller
- uavhengig av alder.
Til Nordisk får han
med seg Kristoffer
Madland.
Kristoffers andreplass
var nok en liten overraskelse, men han har vært
i rask utvikling i ﬂere år
og var absolutt med i
favorittgruppen. Denne
gangen ﬁkk han blant annet med seg en seier over
kadettnorgesmesteren
Joachim Thomassen. Og
selv om det alltid er nye

Jon Ludvig, til venstre, ﬁkk virkelig fart på brikkene mot
klubbkameraten Nicolai Getz.
Foto: Johannes Kvisla

Regn i Bergen

Hvis du planlegger å besøke Bergen i november,
bør du være klar over at
det kan regne. Det hadde noen østlendinger
glemt. Dermed ble turene til analyserommet
lange og våte. Bortsett
fra det, meldes det om
ﬁne spilleforhold.

spillere på vei opp i denne
aldersgruppen, klarte de
ﬂeste favorittene seg bra i
denne gruppen også.
Det ble ingen jenter på
pallen i B-klassen, men
Line Jin og Aina kjemper
alltid høyt oppe, og sørget
for at det ble to blant de ti
beste i år også.

Klasse B 15 og 16 år
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1 Jon Ludvig Hammer Oslo 6.5; 2 Kristoffer Madland Rogaland 6.0; 3 Johannes Kvisla Oslo
5.0; 4 Joachim Thomassen Rogaland 5.0; 5 Vegar Koi Gandrud Buskerud 5.0; 6 Øystein
Aagedal Skage Hordaland 5.0; 7 Timmie Nygaard Telemark 5.0; 8 Line Jin Jørgensen Rogaland 4.5; 9 Ray Jia Qi Xue Oslo 4.5; 10 Aina Marie Svendsen Rogaland 4.5; 11 Sondre
Waage Tofte Rogaland 4.5; 12 Anders G Hagen Hedmark 4.0; 13 Nicolai Getz Oslo 4.0; 14
Einar D. Agdestein Akershus 4.0; 15 Espen Haugstad Rogaland 4.0; 16 Eivind Brandt Oslo
3.5; 17 Daniel Nygaard Nyberg Hedmark 3.5; 18 George Mushore Oslo 3.5; 19 Jonatan M
Andersen Østfold 3.5; 20 Joakim Skarding Troms og NNord 3.5; 21 Jarle Jakobsen Troms
og NNord 3.5; 22 Erlend R Blom Hordaland 3.5; 23 Anita Bratbak Hordaland 3.5; 24 Hans
Joachim Aadland Hordaland 3.0; 25 Lisbeth Haugsvær Hordaland 3.0; 26 Evy Færevaag
Hordaland 3.0; 27 Kristin Schmidt Akershus 3.0; 28 Alexander Kårdal Hordaland 3.0; 29
Sveinung T. Mjanger Hordaland 2.5; 30 Anders Rubach Jensen Troms og NNord 2.5; 31
Silje Irene Nes Rogaland 2.5; 32 Ingrid Strand Buskerud 2.0; 33 Mads M. Rokstad Østfold
2.0; 34 Nikolai Fomin Hordaland 2.0; 35 Marius Johansson Hordaland 2.0; 36 Sindre W.
Haugland Hordaland 2.0; 37 Marianne Holen Akershus 1.0

Juniormesteren vant C
Frode O.O. Urkedal
ble juniormester i
høst, og var kanskje
turneringens største
forhåndsfavoritt.
Med seg til Nordisk
får han Katrine Tjølsen som igjen viste
at hun er av Norges
sterkeste juniorer
uansett kjønn.
Med en suveren vinner blir
det ofte tett om plasseringene like bak. Og litt lenger nede på listen ﬁnner
vi ﬂere som kunne gjerne
kunne tenkt seg en plass
på pallen, blant annet et
par sterke Rogalendinger.
De ﬂeste som endte på
4.5 poeng eller mer var

Fra venstre ser vi Katrine Tjølsen (sølv), Frode Urkedal
(gull) og Even Thingstad (bronse).
Foto: LNL

faktisk med i toppstriden til
siste runde. At bronsen til
slutt gikk til Modum-gutten
Even Thingstad var likevel
et ganske normalt resul-

tat. Even har vært blant
de beste i sin klasse i lang
tid, og har tenkt å fortsette
med det.

Klasse C 13 og 14 år
1 Frode Olav Olsen Urkedal Oslo 6.5; 2 Katrine Tjølsen Hordaland 6.0; 3 Even Thingstad
Buskerud 5.5; 4 Kjartan Aa. Fintland Rogaland 5.5; 5 Elias DeMac Hordaland 5.0; 6 Birk
Anders Rølvåg Narvik 5.0; 7 Joachim B. Nilsen Hordaland 4.5; 8 Jon Kristian Haarr Rogaland
4.5; 9 Endre Larsplass Oslo 4.5; 10 Levi André Tallaksen Telemark 4.5; 11 Steffen Andersen
Aust-Agder 4.5; 12 Lasse Østebø Løvik Rogaland 4.5; 13 Jo Kristian Løberg Oslo 4.5; 14
Andreas Strand Buskerud 4.5; 15 Holger Støle Rogaland 4.5; 16 Erlend Halvorsen Østfold
4.5; 17 Benoni Frøland Rogaland 4.0; 18 Marius Skjefstad Lode Rogaland 4.0; 19 Marianne
Wold Haug Oslo 4.0; 20 Daniel Eikås Rogaland 4.0; 21 Espen Peder Baastø Oslo 3.5; 22
Andreas K. Hindenes Hordaland 3.5; 23 Maren Stangeland Rogaland 3.5; 24 Asbjørn O.
Steinskog Rogaland 3.5; 25 Lars Furu Kjelsaas Oslo 3.5; 26 Magnus Aarthun Rogaland 3.5;
27 Per Aslak Myraunet Trøndelag 3.5; 28 Andreas Støle Rogaland 3.5; 29 Ruben Kristiansen
Rogaland 3.5; 30 Fredrik Bølstad Troms og NNord 3.5; 31 Henning Ward Buskerud 3.5; 32
Petter Gjertsen Aust-Agder 3.5; 33 Henrik Vigdal Buskerud 3.5; 34 Daniel K. Sandvik Hordaland 3.0; 35 Joacim Wollan Narvik 3.0; 36 Emil Mjanger Hordaland 3.0; 37 Alexander
H. Olsen Oslo 3.0; 38 Sondre Fuhre Orsteen Buskerud 3.0; 39 Elin Totland Hordaland 2.5;
40 Guttorm Glomsås Hordaland 2.5; 41 Øyvind Grimsgaard Hordaland 2.5; 42 Anders Nes
Buskerud 2.5; 43 Andreas Holskil Trøndelag 2.5; 44 Einar Antun Hjellvik Hordaland 2.5; 45
Kjersti S. Holmaas Hordaland 2.0; 46 Anita M. Andressen Rogaland 2.0; 47 Ida Kristensen
Oslo 2.0; 48 Marte Torsdal Telemark 2.0; 49 Ole Jakob Hegelund Trøndelag 1.5; 50 Eirik
Vivelid Stokke Hordaland 1.5; 51 Jørgen Thanh Nguyen Hordaland 1.0
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Anders vant duellen i D
Sjakk kan læres - ved
å spille mot sterke
motstandere, lese
bøker eller ved hjelp
av en PC. Det har
mange D-spillere visst
en stund, og i toppen
spilles det god sjakk,
med god forståelse
og nøye beregnede
varianter.
Også i NMs største klasse
gikk favoritten til topps.
Anders Hobber var høyest
ratet og avgav bare et halvpoeng i løpet av turneringen. Likevel var ingenting
sikkert før siste runde, da
David Lange avgav sin

Fra venstre, David Lange (sølv), Anders Hobber (gull) og
Foto: LNL
Jens Hjorth Kjølberg (bronse).

andre remis. Begge riv
alene får billetter til Nordisk mesterskap. Jens
Kjølbergs 3.plass overrasket neppe noen. Han har

mange gode resultater.
Derimot er vi spente på
hva vi kan vente fra Pål A.
Hansen, Trøndelag og et
par andre nye navn.

Klasse D 12 år
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1 Anders Hobber Telemark 6.5; 2 David Lange Akershus 6.0; 3 Jens Hjorth Kjølberg Oslo
5.0; 4 Pål Andreas Hansen Trøndelag 5.0; 5 Sigve Haugsdal Hordaland 5.0; 6 Shervin
Leon Malou Rogaland 5.0; 7 Odd Martin Guttulsrud Oslo 5.0; 8 Joakim S Misund Oslo 5.0;
9 Rolf Brage Lafton Akershus 5.0; 10 Erlend Kyrkjebø Rogaland 5.0; 11 Mads Prøitz Østfold
5.0; 12 Jørgen Sørbøl Oslo 4.5; 13 Simon Barane Rogaland 4.5; 14 Ole Emil Frisvold Hordaland 4.5; 15 Johan Foss Eilertsen Oslo 4.5; 16 Sigurd Stenvik Trøndelag 4.5; 17 Markus
Moripen Oslo 4.5; 18 Simen Aleksandersen Rogaland 4.0; 19 Ingrid Øen Carlsen Akershus
4.0; 20 Paul Oskar Baltzersen Oslo 4.0; 21 Jathavan Suntharalingam Oslo 4.0; 22 Morten
Solsbakk Akershus 4.0; 23 Renate S. Holmaas Hordaland 4.0; 24 Rolf Arne Myraunet
Trøndelag 4.0; 25 Joachim Nilsen Hordaland 4.0; 26 Ingeborg Bjurholt Akershus 3.5; 27
Niklas Savio Telemark 3.5; 28 Andreas Harestad Rogaland 3.5; 29 Benedicte Birkeland
Rogaland 3.5; 30 Anette Strømmen Hordaland 3.5; 31 Jonathan Boge Rogaland 3.5; 32
Knut Østerud Abrahamsen Oslo 3.0; 33 John-Andrè Sundvoll Buskerud 3.0; 34 Nikolai
Åsen Magnussen Buskerud 3.0; 35 Morten Grimen Hordaland 3.0; 36 Martin E. Brodshaug
Akershus 3.0; 37 Hallvard Sæbø Rogaland 3.0; 38 Morgan Carlsen Rogaland 3.0; 39
Maria Schmidt Akershus 3.0; 40 Oliver M. Amland Rogaland 3.0; 41 Vegard André Roen
Akershus 2.5; 42 Mats Evensen Trøndelag 2.5; 43 Benjamin M. Andersen Østfold 2.5; 44
Tor-Arne T. Andvik Hordaland 2.5; 45 Henrik Horne Iversen Hordaland 2.5; 46 Caroline
Jacobsen Hordaland 2.5; 47 Jørgen Vigdal Buskerud 2.5; 48 Åvald Sommervold Oslo 2.0;
49 Anders Olsen Buskerud 2.0; 50 Espen Haugsdal Hordaland 2.0; 51 Sigrid T. Mjanger
Hordaland 2.0; 52 Daniel Åsen Buskerud 2.0; 53 Louise Jacobsen Hordaland 2.0; 54 Erik
Drager Hordaland 1.0; 55 Eirik R. Hauge Hordaland 1.0

Tor til topps i E
I klasse E skilte to spillere seg ut - Tor Botheim som bare avgav en
remis, og Raksha Rathan, som med en andreplass og 6 poeng kvaliﬁserte seg til Nordisk. Bak dem var det hele åtte mann på 5 poeng.

Fra venstre Raksha Rathan (sølv), Tor Botheim (gull) og Anders Thingstad (bronse)
Foto: LNL

Klasse E er en av de to
som ikke kvalifiserer til
Nordisk. Derfor manglet
i år et par av favorittene
som hadde valgt å stille

i D-klassen. Det er et visst
problem, men hvis ikke
klassene D og E var blitt
splittet, ville klassen i år
hatt over 100 deltakere.

Nå får man i hvert fall
en toppstrid der de som
kjemper i toppen rekker
å møte hverandre i spennende partier.

Klasse E 11 år
1 Tor Botheim Oslo 6.5; 2 Raksha Rathan Oslo 6.0; 3 Anders Thingstad Buskerud 5.0; 4
Andreas Kanages Anda Rogaland 5.0; 5 Petter Martin Hestvik Oslo 5.0; 6 Thomas E. Lone
Akershus 5.0; 7 Erlend Pilø Hedmark 5.0; 8 Ådne Tverfj. Madsen Oslo 5.0; 9 Even Andreas
Grøtnes Oslo 5.0; 10 Stian Johansen Østfold 5.0; 11 Jørgen Hoel Hordaland 4.5; 12 Øyvind
S. Eliassen Hordaland 4.5; 13 Eivind Sæteren Berntsen Oslo 4.5; 14 Ole V. Aase Rogaland
4.0; 15 Erik J. Auke Buskerud 4.0; 16 Leopold Moltubakk Oslo 4.0; 17 Andreas Nilsen Sjøen
Rogaland 4.0; 18 Per Magnus B. Kvinge Hordaland 4.0; 19 Håvard Dybdal Lund Hordaland
4.0; 20 Magnus Gudbrandsen Oslo 4.0; 21 Jakob Matthiessen Oslo 4.0; 22 Sondre D. Borge
Hordaland 4.0; 23 Thomas O. Næss Oslo 3.5; 24 Fredrik Beer Jacobsen Rogaland 3.5; 25
Joachim Ågotnes Hordaland 3.5; 26 Fredrik L. Berge Oslo 3.5; 27 Adam Sunde Oslo 3.0; 28
Andreas Lote Rosland Rogaland 3.0; 29 Kristian Haagaas Oslo 3.0; 30 Ole Andreas Walde
Hordaland 3.0; 31 Vera Lunde Haugsdal Hordaland 3.0; 32 Jan Christian Fürst Buskerud 3.0;
33 Jørgen Hernæs Grødem Oslo 3.0; 34 Anders Hagen Jarmund Helgeland og Salten 3.0;
35 Asbjørn Lerø Kongsnes Akershus 3.0; 36 Sindre Brobakken Hedmark 3.0; 37 Oddgeir
Hidle Gedde Akershus 2.5; 38 Daniel Elstad Trøndelag 2.5; 39 Jørgen G. Flægstad Trøndelag
2.5; 40 Caroline B. Sørensen Hordaland 2.0; 41 Daniel Myrvang Hedmark 2.0; 42 Håkon
Urnes Hordaland 2.0; 43 Silje Malen Roen Akershus 2.0; 44 Eirik André Moltu Østfold 2.0;
45 Nina Færevaag Hordaland 1.5; 46 Ole-Martin T. Andvik Hordaland 1.5; 47 Trym Daniel
Rødvik Hedmark 1.0; 48 Victoria Jacobsen Hordaland 0.5
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Harstads håp vant F
Tromsø har i noen år
imponert som Nordnorges representanter. Men det er andre
miljøer på gang. I år
var det Harstad som
hadde satset på NM.
Peter ble frontﬁgur
for en gjeng som hevdet seg med heder i
ﬂere klasser.
Det er et ganske stort handicap for en sjakkspiller å
vokse opp i en landsdel
der det er langt mellom
barneturneringene. Men
med den rette innstillingen, kan det meste vendes til en fordel. I følge
Harstads hjemmesider,
spiller Peter mest voksenturneringer. Det er kanskje
ikke så dumt - i hvertfall
ikke hvis man tåler noen
tap - for hard motstand
er god trening, og betenkningstiden i NM likner jo
på en voksenturnering.
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Bak Peter er det mange
spennende navn. Hvem
som til slutt ender opp
som sterke sjakkspillere
avhenger nok mest av
hvem som fortsetter å
satse. Egil Fjeldheim er
allerede norgesmester i
Royalsjakk, og på 5 poeng
ﬁnner vi hele syv spillere,
blant dem en av mesterskapets mest lovende jenter, Erle Andrea M. Hansen
fra Kristiansand.

Fra venstre Egil A Fjeldheim (sølv), Peter Flermoen
Foto: LNL
(gull) og Reid Erik Friberg (bronse).

Klasse F 10 år
1 Peter Flermoen Troms og NNord 7.0; 2 Egil Aarstad Fjeldheim Oslo 6.0; 3 Reid Erik Friberg Telemark 5.0; 4 Torgeir
Kjøita Oslo 5.0; 5 Erle Andrea M. Hansen Vest-Agder
5.0; 6 Gregor Taube Oslo 5.0; 7 Jørgen Nes Buskerud
5.0; 8 Jakob Olafsen Grande Oslo 5.0; 9 Emil Andrè
Østebø Buskerud 5.0; 10 Johannes Høva Bøhler Oslo 4.5;
11 Henning Kjøita Oslo 4.5; 12 Holger Thordal Rogaland
4.5; 13 Andreas Jansen Hordaland 4.5; 14 Gunnar Lange
Akershus 4.5; 15 Trym Woldstad Hedmark 4.0; 16 Viktor W.
Mathisen Akershus 4.0; 17 Markus Olav Aasebø Oslo 4.0;
18 Jakob Bendiksby Oslo 4.0; 19 Aksel Tobias N. Haugen
Buskerud 4.0; 20 Håkon Nordstrøm Hordaland 4.0; 21
Håkon Sletnes Faber Trøndelag 4.0; 22 Fredrick Hjelmevoll
Rogaland 3.5; 23 Eivind Aarthun Rogaland 3.5; 24 Eirik
Jørgensen Rogaland 3.5; 25 Markus Teigset Oslo 3.5; 26
Anders Udland Oslo 3.5; 27 Tom Erik Lien Buskerud 3.5;
28 Linda Holen Akershus 3.0; 29 Jonas H. Rasmussen
Hordaland 3.0; 30 Kasper Becker-Andersen Oslo 3.0; 31
Rune Harestad Rogaland 3.0; 32 Abtin Tari Rogaland 3.0;
33 Vegard Lindboe Oslo 3.0; 34 Stine Fuhre Orsteen Buskerud 3.0; 35 Ole Fredrik Stangeland Rogaland 2.5; 36 Stian
Kreher Dalgard Oslo 2.5; 37 Toni Vucic Trøndelag 2.5; 38
Erik Samuelsen Oslo 2.5; 39 Anton Jakobsen Oslo 2.5; 40
Oscar Jacobsen Hordaland 2.5; 41 Simon Folde Trøndelag
2.5; 42 Håvard Haugsvær Hordaland 2.5; 43 Edel Johanne
Myraunet Trøndelag 2.0; 44 Vegard Haugsdal Hordaland
2.0; 45 Snorre Rygg Hedmark 1.5; 46 Tor Andre B. Torsvik
Hordaland 1.0; 47 Mia Sæterøy Østfold 1.0

Suveren syvåring i G
Har en syvåring noengang vunnet en klasse i NM for ungdom? Vi er
ikke sikre, men tror i hvert fall at Aryan må være den første som dessuten har tatt fullt hus.
Det er ikke lett å spå fremtiden for G-spillerne. Men
vi tar sjansen likevel: Her
er en spiller vi kommer til
å høre mer fra. For å spille
gode partier trenger man
god motstand. Og i de
partiene Aryan ﬁkk sjansen, viste han spill som
mange voksne ville vært
stolte av.
Bak Aryan var det jevnt
og spennende. Fra andreplass til ellevte skilte bare
ett poeng. Det tilsvarer
omtrent ett grovt feiltrekk ikke så mye når hver spiller gjør noen hundre trekk
i løpet av turneringen!

Her tar vinneren Aryan Tari imot pokalen fra NM-sjef Ketil
Stokke og postsjakkverdensmester Ivar Bern. Foto: LNL

Klasse G 9 år og yngre
1 Aryan Tari Rogaland 7.0; 2 Kjetil Andås Hordaland 6.0; 3 Johan Salomon Oslo 6.0; 4 Ola
Sæteren Berntsen Oslo 5.0; 5 Oda Tjetland Rogaland 5.0; 6 Samuel Riiser Oslo 5.0; 7 Kristian
Stuvik Holm Hedmark 5.0; 8 Sander Pettersen Oslo 5.0; 9 Kjell Håkon Lien Buskerud 5.0; 10
Jarani Suntharalingam Oslo 5.0; 11 Sherington Amarapala Akershus 5.0; 12 Erlend Stokke
Akershus 4.5; 13 Theodor Lund Oppland 4.5; 14 Magnus Hebæk Oslo 4.0; 15 Henriette Lien
Østfold 4.0; 16 Christopher J. Scholz Akershus 4.0; 17 Erik Botheim Oslo 4.0; 18 Sander L.
Berge Oslo 4.0; 19 Oskar M. Andreassen Rogaland 4.0; 20 Endre Borge Egge Hordaland 4.0;
21 Øystein Lerø Kongsnes Akershus 4.0; 22 Simen Andre Hjortland Telemark 4.0; 23 Jarle
Nilsen Sjøen Rogaland 4.0; 24 Ståle Heiberg-Andersen Hordaland 4.0; 25 Marius Eriksen
Hedmark 4.0; 26 Hanna Bakken Kyrkjebø Rogaland 3.5; 27 Vegard Kanages Anda Rogaland
3.0; 28 Eirik Forseth Buskerud 3.0; 29 Fredrik J. Ingebriktsen Hordaland 3.0; 30 Ask Sommervold Oslo 3.0; 31 Sebastian I. Skylstad Trøndelag 3.0; 32 Sten Yngve Rubach Buskerud
3.0; 33 Tobias Lien Østfold 3.0; 34 Mathias Sætre Hordaland 3.0; 35 Jon Henrik Rubach
Buskerud 3.0; 36 Marte Bakken Kyrkjebø Rogaland 3.0; 37 Espen Trengereid Hordaland
3.0; 38 Øyvind Brekke Fløtten Buskerud 3.0; 39 Elias L. Berthelsen Oslo 3.0; 40 Bernhard
Hegelund Trøndelag 3.0; 41 Kim Sukkestad Buskerud 2.0; 42 Anita Andås Hordaland 2.0; 43
Tom-Marcus Hall Hordaland 2.0; 44 Aileen Fürst Buskerud 2.0; 45 Anne Margrete Myraunet
Trøndelag 2.0; 46 Aurora Sæterøy Østfold 2.0; 47 Caroline Beer Jacobsen Rogaland 2.0; 48
Lars Christian Moltu Østfold 2.0; 49 Astrid Botheim Oslo 2.0; 50 Åsmund Stenvik Trøndelag
1.5; 51 Ernst Chr. Leinum Oslo 1.0; 52 Paul Christian A. Auke Buskerud 0.0
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Kretsmesterskapene
Hvis det beste man kan vinne er VM, og det nest beste er NM, må vel
KM være neste nivå? Det varierer mye fra krets til krets hvor mange
deltakere det er i kretsmesterskapet. Men overalt kåres det bare en
mester i hver klasse. Her er de resultatene vi har fått inn. Kanskje
kommer det ﬂere på BGP-siden.
I de ﬂeste kretser
spilles KM i de
samme klassene
som i NM:
Klasse A: 17 – 26 år
Klasse B: 15 – 16 år
Klasse C: 13 – 14 år
Klasse D: 12 år
Klasse E: 11 år
Klasse F: 10 år
Klasse G: 9 år
I en del kretser er
det også en klasse
for de aller yngste,
som ikke ﬁnnes i
NM:
Klasse H: 8 år og
yngre.
Hvis det ikke står
noen vinner i en
klasse, hadde den
antakelig ingen
deltakere.

Akershus
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A: J. Paul Schmidt
B: Kristin Schmidt
C: Simen Nyborg
D: Ingeborg Bjurholt
E: Thomas Erling Lone
F: Viktor W Mathisen
G: Erlend Stokke

Buskerud

B: Vegar Koi Gandrud
C: Andreas Strand
D: Nikolai Å. Magnussen
E: Jan Christian Fürst
F: Jørgen Nes
G: Kjell H. Lien

Hedmark

C: Erik Heesbråten
E: Erlend Pilø
F: Snorre Rygg
G: Marius Eriksen

Hordaland

A: Kjetil Stokke
B: Evy Færevaag
C: Joachim B. Nilsen
D: Ole Emil Frisvold
E: Øyvind S. Eliassen
F: Andreas Jansen
G: Benjamin S. Haldorsen

Oslo

A: Mads Ribe
B: Mithunan Sivagnanam
C: Marianne Wold Haug
D: Odd Martin Guttulsrud
E: Tor Botheim
F: Jakob Olafsen Grande
G: Johan Salomon
H: Samuel Riiser

Rogaland

B: Line Jin Jørgensen
C: Jon Kristian Haarr
D: Simon Barane

E: Ole V. Aase
F: Holger Thordal
G: Vegard Kanages

Telemark

A: Dennis Nygaard
B: Timmie Nygaard
C: Levi Andre Tallaksen
D: Anders Hobber
E: Bjørn Erik Slåtta
F: Reid Erik Friberg
G: Eirik G. Bjåland
H: Simen Andre Hjortland

Troms og Nordre
Nordland

Miniputt: Aksel H. Sørbye
Lilleputt: Christer Eide

Trøndelag

A: Thomas Pronstad
C: Per Aslak Myraunet
D: Sigurd Stenvik
E: Daniel Elstad
F: Håkon Sletnes
G: Åsmund Stenvik
H: Hedda K Ghaderi

Østfold

B: Jonatan M Andersen
C: Erlend Halvorsen
D: Benjamin M Andersen
E: Eirik A Moltu
F: Edvard Danielsen
G: Aurora Sæterøy

BGP 2006
Da dette skrives, gjenstår det bare åtte BGP-turneringer før serien
avsluttes. I teorien betyr det at selv om du har null poeng nå, kan du
fremdeles rekke å samle full pott på 100 poeng. Dessverre ble det
ikke plass til noen resultater denne gangen.
Ny BGP-rekord
Med hele 158 deltakere
satte NTG ny deltakerrekord. Dessverre ﬁkk
arrangørene data-problemer, og ble kraftig
forsinket. Litt plassproblemer var det også.
Men de fleste syntes
det var ﬁnt å være med
å sette rekord. Noen av
deltakerne ser du på
bildet fra premieutdelingen.

Foto: Magne Eriksen

Sammendrag
Denne gangen har vi måttet nøye
oss med den absolutte toppstriden.
Her er de med 95 poeng eller mer:

Kadett

1 Jørgen Hoel
1 Jathavan Suntharalingam
1 Tor Botheim
1 Håkon S Faber
5 Holger K. Thordal
6 Torgeir Kjøita
6 Johan Salomon
6 Andreas Jansen

Ungdom

Miniputt

Lilleputt

1 Daniel Sandvik
1 Espen Peder Baadsø
1 Anders Hobber
4 Odd Martin Guttulsrud
5 Benoni Frøland
6 Jørgen Hoel
6 Ingeborg Bjurholt

Bergens
OSS
1911
SMPO
Sandnes
OSS
NSK
Bergens

100
100
100
100
97
96
96
96

Åsane
100
NSK
100
Brattås
100
1911
99
Sandnes 97
Bergens 95
Bærum
95

1 Mithunan Sivagnanam
1 Timmie Nygaard
1 Joachim B Nilsen
1 Per Aslak Myraunet
5 Lasse Østebø Løvik

1 Dennis Nygaard
1 Kjetil Stokke

OSS
100
Kjørbekkh 100
Bergens 100
Frosta
100
Stavanger 98

Kjørbekkh 100
Bergens 100

Komplette, søkbare lister ﬁnner du på BGPhjemmesiden. Enklest er å gå via sjakk.no, og
under "Ungdommens Sjakkforbund" velge
"Barnas Grand Prix".
Under lenken "24-timers resultatservice fra
BGP" kan arrangører nå lese hvordan de
selv kan offentliggjøre resultatene med det
samme.
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Bompiaden

Det Bompi liker aller best er å spille sjakk. Derfor har han blitt ganske
ﬂink til det etterhvert. Han liker seg ganske godt på skolen også. Der
liker han friminuttene aller best. Men det er mye annet som er spennende også - både skolekjøkken og matte er ﬁne fag. Men prøver og
eksamener er han ikke så glad i.
Har du hørt ordtaket om at man skulle være lærer om sommeren og
bjørn om vinteren? Bompi er ikke så sikker på det. Men så går ikke
teddybjørner i dvale om vinteren heller.
Bompi er glad i gåter og vitser, men han kan ikke så
veldig mange som handler om sjakk. Her er en ganske
vanskelig gåte:

- Hva er det alle andre brikker kan gjøre, men ikke
dronningen?
Hvis du har et forslag kan du sende det til Bompi. Hvis
du synes den var for vanskelig, kan du istedet sende
din egen sjakkgåte eller sjakkvits til Bompi.
Bompi synes det er mye lettere å lage dikt enn gåter
og vitser. Dette handler om angrepssjakk, og denne
gangen har han faktisk fått noen linjer til å rime:

Ut med brikkene fort, fort, fort.
På midten av brettet der står de best løper og dronning, tårn og hest.
Kongens forsvar må vekk og bort.
Magiske trekk fra en trylleﬂosshatt:
først et offer - så sjakk og matt.
Vinner av Bompiaden i nummer 4, 2006 ble Odd Aarstad Solum, Strømmen Sjakklubb Ungdom, som er 5 år.
Han får en kjempeﬂott Bompi-pakke i posten.

Bjarte Leer-Salvesen
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Du kan sende inn dine
forslag til Ungdommens
Sjakkforbund, Frenningsvei 3, 0588 Oslo eller til bompi22@hotmail.
com innen 5. januar.
Husk at du kan vinne
ﬂotte premier!
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Lær mer sjakk
Sjakkvidunder
- hvordan Magnus Carlsen ble
verdens yngste stormester

Av Simen Agdestein
Kr 195
Norgesmester Simen Agdestein forteller om hvordan hans
elev Magnus Carlsen gikk fra nybegynner til å bli verdens
yngste stormester. Boka er både en interessant biograﬁ og
en lærerik sjakkbok, med kommenterte partier ﬂettet inn i
historien. Passer for både voksne og barn.

Kaisa og den magiske sjakkboken

Av Jesper Hall
Kr 219
Lille Kaisa ﬁnner en magisk sjakkbok hos morfar.
Denne tar henne med bakover i tiden, hvor hun
møter Herr Steinitz og alle sjakkbrikkene hans. Han
ber om Kaisas hjelp for å vinne matchen mot Herr
Anderssen. Leseren får en spennende fortelling
samtidig som hun lærer sjakk sammen med Kaisa.
Her er det oppgaver, tips og lærerike partier. Forfatter Jesper Hall er en av Nordens mest anerkjente
sjakktrenere. Boka passer for alle barn fra cirka ni
år og oppover.

Lær sjakk med Fritz og Mats

ChessBase/Gammafon
Kr 295
Morsomt og lærerikt dataspill for barn! Spillet har
vunnet en rekke internasjonale priser. Fritz og Mats
møter mange spennende utfordringer før de til slutt må
bekjempe den skumle svarte kongen. Passer for både
nybegynnere og deg som har spilt litt tidligere.

Flere produkter ﬁnnes på:

www.sjakk.no/salg.htm

Bestilling til Ungdommens Sjakkforbund,
Frenningsvei 3, 0588,
e-post sjakkfor@online.no eller tlf 22 15 12 41.
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MATTBILDET

Mattbilder som kan oppstå allerede i åpningsspillet kan gi
raske og behagelige seire. Her skal vi se på noen som har
med diagonalen h5-e8 å gjøre.
Den viktigste forsvareren av h5-e8diagonalen er f-bonden. Uten den er
det ofte lett å sette h-og g-bonden ut
av spill med et offer eller to.

XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvlntr01
7zppzppzp-zp-0
6-+-+-+L+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-mK-+-0
xabcdefghy

Dette er det enkleste mattbildet. Det
kan du utnytte etter 1.e4 b6 2.d4
Lb7 3.Ld3 f5 4.exf5 Lxg2 5.Dh5+ g6
6.fxg6 Sf6:
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XIIIIIIIIY2
8rsn-wqkvl-tr0
7zp-zppzp-+p0
6-zp-+-snP+0
5+-+-+-+Q0
4-+-zP-+-+0
3+-+L+-+-0
2PzPP+-zPlzP0
1tRNvL-mK-sNR0
xabcdefghy
Hvit setter matt i to trekk!

Etter 1.d4 f5 2.h3 Sf6 3.g4 fxg4 4.hxg4
Sxg4 5.Dd3 Sf6 vinner hvit minst et
tårn ved hjelp av det samme mattbildet:

XIIIIIIII
8rsnlwqkvl-tr03
7zppzppzp-zpp0
6-+-+-sn-+0
5+-+-+-+-0
4-+-zP-+-+0
3+-+Q+-+-0
2PzPP+PzP-+0
1tRNvL-mKLsNR0
xabcdefghy

I de aller korteste partiene er det ofte
sorts egne brikker som tar de ﬂuktfeltene som løperen ikke dekker. Men litt
lenger ut i partiet kan du ofte hjelpe
til med litt ﬂere brikker:

XIIIIIIIIY
8-+r+kvl-tr04
7+lwqn+pzp-0
6p+-zpp+-zp0
5+p+-+-+-0
4-+-+-+-vL0
3+-+L+-+P0
2PzPP+QzPP+0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefgh

USFs terminliste
Vinteren 2006
6.12. Kvelds BGP, Veien SSK
Info: John- Egil Sundvoll, 906 04 030m, e-post ringerike@polygon.no
9.12. Desembersjakken BGP Kjørbekkhøgda SK
Info: Kjell Nygaard, tlf. 35 59 79 96p, 915 59 246m, e-post kj-nygaa@online.no
9.12. Fana BGP juleturnering
Info: Trond Eikeland, tlf. 55 10 46 73, 990 05 047, e-post trondae@broadpark.no
10.12. Figgjo BGP/UGP
Info: Erlend Stangeland, tlf 51 66 50 58p, 913 73 931m, e-psot erlendsta@hesbynett.no
16.12. Korsvollsjakken
Info: Johs. R. Kjeken, tlf 22 46 12 06p, e-post kjeken@sensewave.com
16.12. Brattås Juleturnering
Info: Harald Sneltvedt, tlf 922 64 010m, e-post snelog@online.no
Våren 2007
20.-21.1. Landslagssamling på NTG
27.1. KSU BGP 2007, Kristiansand SKU
Info: Harald R. Hansen, tlf. 38287741p, e-post haraldrh@gmail.com
9.-11.2. NM for jenter, Vandaskog SK
Info: Karstein Strømmen tlf 53 74 07 87, e-post kallina@online.no
3.2. Bergen BGP/UGP 1
Info: Arnold Iversen, 481 49 435m, e-post naiverse@broadpark.no
10.2. NTG BGP VI
Info: Simen Agdestein, tlf. 952 55 900, e-post simen@ntg.no
3.3. Nordstrand SKU BGP/UGP
Info: Inger J. Baastø, 922 01 257m, e-post turnering@nsku.no
24.-25.3. KM for skolelag - anbefalt helg
Kretsene informerer sine lokallag og medlemmer.
27.-29.4. NM for skolelag (med USFs årsmøte) arrangør søkes
26.5. Bergen BGP/UGP 2 BGP/UGP Bergens SKU
Info: Arnold Iversen, 481 49 435m, e-post naiverse@broadpark.no
25.-29.6. Bygdøy sjakkskole OSU
7.-14.7. Landsturneringen Hedmark og Oppland SK

USFs terminliste på Internett: www.sjakk.no (klikk terminliste)
Ungdommens Sjakkforbund
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Returadresse:
Ungdommens Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 Oslo

10-årige sjakklærere i Bergen
I Bergen underviser
sjakkspillere helt ned
i tiårsalderen i sjakk
på Skolefritidsordningen (SFO). Av 16
lærere er hele 13
under 15 år. Til tross
for sin unge alder er
alle lærerne erfarne
spillere som har spilt
klubbsjakk i årevis.
De unge lærerne har fått
et ﬁretimers kurs i hvordan å være lærer.

Her er Guttorm Glomsås (13 år) i gang med undervisningen
på SFO på Minde skole. Fra venstre er det Fredrik Jacobsen og Jakob Reimers som rekker opp hånden.

Foto: Arnold Iversen

Kursene startet i begynnelsen av september og
går over 10 timer, en gang
pr. uke. På kursene er det
mellom 5 og 18 SFO-barn,
alt etter hvor mange barn
hver lærer vil ha eller etter
interessen på SFO.
Allerede 21.oktober deltok
12 SFO-barn i sin første
BGP. Nye kurs starter opp
i januar.
Førsteraden
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Turneringsleder Kjetil Stokke bak nybegynnerklassen.
Hvem husker ikke sin første medalje? Foto: Arnold Iversen
nr. 6-2006

Det 17. NATO-mesterskap 21-25 august 2006

Tredjeplass og ”beste ikke-tysker” til Norge
først med åpningsseremoni og lagbildetaking. Turneringen blir spilt over syv runder
hvor resultatet til de fire beste spillerne blir
summert, slik at det både er en individuellog lagturnering. Tidskontrollene er 40 trekk
på 2 timer, og deretter 30 minutter på resten
av partiet.

Norges lag fra venstre: Tommy Indbryn, Steinar Moen, Øystein Hole, Terje Nilsen og Frode
Lillevold

Det 17. NATO-mesterskapet i sjakk ble spilt
på Wellington College i
Berkshire England 21-25
august 2006. Deltakere
for Norge var Øystein
Hole (2346), Steinar
Moen(2176), Tommy
Indbryn (2138), Frode
Lillevold (2099) og Terje
Nilsen (2034).
Av
Terje Nilsen
Forsvarets Forskningsinstitutt

NATO-mesterskapet
Berkshire, England,
21.-25. august
Individuell turnering
1. IM Andreas Schenk, Tyskland 6/7
2. Thomas Fiebig, Tyskland 6/7
3. IM Lorenz Maximillian Drabke 5½/7
5. FM Øystein Hole 5/7
12. Steinar Moen 4½/7
17. Tommy Indbryn 4½/7
29. Frode Lillevold 4/7
54. Terje Nilsen 2½/7
75 deltakere
Lagresultater
1. Tyskland 23
2. Polen 18
3. Norge 18
13 deltakende lag

Flyet til London gikk 07.40 lørdag den 19.
august, og dette ga oss halvannen dag i
England før første runden startet. Tommy
hadde gjort en heroisk innsats for at lørdagen
skulle bli en minnerik dag, han hadde skaffet
billetter til kampen Reading-Middlesborough
på selveste åpningsdagen av Premier League
i England.
Etter en lengre reise kom vi oss til Madjeski
stadion i Reading, og entret tribunene.
Oppvarming til kampen var ytterst forskjellig
noen av oss fikk seg ekte engelsk øl, mens
andre spilte sjakk på en bærbar PC. Kampen
var et festfyrverkeri, bortelaget ledet 0-2 før
hjemmelaget klarte å snu kampen til 2-2 og
vant til slutt 3-2! Og godt var det, hvordan
hjemmepublikum hadde reagerte på et tap
får vi heldigvis ikke vite...
Etter kampen dro vi videre til spillestedet, der
ble vi møtt av engelsk høflighet og velvillighet
og fikk gjort unna registreringen og tildelt
rom. Sultne som vi var etter en lang dag på
reisefot ble det en liten nedtur da vi fant ut at
det kun var sjokolade og peanøtter å oppdrive
på hele College området...
Søndagen ble brukt til forberedelser (sove
lenge) og bli kvitt jetlag (en times tidsforskjell
fra Norge).
Mandagen startet det offisielle programmet

1. runde
Første runde: Alle de norske spillerne møtte
lavere rangerte spillere unntatt undertegnede
som møtte en engelsk IM. Øystein, Frode og
Steinar vant, og Tommy og Terje (se diagram
under) spilte remis. I denne runden satt jeg
og spilte og var langt inn i sjakkverdenen da
jeg brått ble brakt tilbake til spillelokalet ved
at ”alle rapers mor” ble presset frem og hvor
følgende kommentar ble ytret ”EXCUSE ME”
på en veldig utpreget amerikansk dialekt,
hvorav motstanderen tydeligvis ble satt ut
og tapte partiet.
2.runde
I denne rundenØystein og Tommy vant,
Steinar og Terje spilte remis og Frode tapte.
Fra denne runden er det verdt å trekke frem
følgende parti regissert av Øystein:
IM Lawrence Cooper (2309)
Terje Nilsen (2034)
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8-+-+-+-+0
7+-+k+-+-0
6p+-+-mKp+0
5+-zP-+-zp-0
4-+-+-sn-+0
3+-+-+-+P0
2P+-+N+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

50. ¤g1 ¢c6 51. ¢xg5 ¤xh3+ 52.
¤xh3 ¢xc5 53. ¤f4 ¢b4 54. ¤d5+
¢a3 55. ¢xg6 ½-½

Hole
kommenterer
Jan Mose Nielsen (2123)
FM Øystein Hole (2346)
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17. NATO-mesterskapet (2. runde)
Dette partiet er ganske representativt
for spillet mitt i denne turneringa.
Mange
kjedelige,
posisjonelle
partier, og litt hjelp fra motstanderne.
Med svart mot tyskerne måtte jeg to
ganger redde remisen etter å ha
bukket en bonde like etter åpningen.
En springer plantet på d5 viste seg
begge ganger å være nok, selv om
det objektivt sett selvsagt var tapt.
Dessuten spilte jeg bort en stor
fordel i tårnsluttspill mot en polakk
til remis. 1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3
dxe4 4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6
6.¥c4 e6 7.¤1e2 ¥d6 8.¥f4 Svært
forsiktig spilt. h4, kort rokade eller
Sf4 er mer vanlig. 8...¤f6 9.¥b3
Dette virker litt langsomt. Hvorfor
ikke rokere kort? £d2 fulgt av lang
rokade er kanskje også mulig, men
hvits spill så langt tyder vel ikke
på så aggressive hensikter. 9...a5

XIIIIIIIIY
8rsn-wqk+-tr0
7+p+-+pzpp0
6-+pvlpsnl+0
5zp-+-+-+-0
4-+-zP-vL-+0
3+L+-+-sN-0
2PzPP+NzPPzP0
1tR-+QmK-+R0
xabcdefghy

Dette så ut til å bli et veldig kjedelig
parti, så jeg bestemte meg for å
dytte fram a-bonden og se hvordan
han reagerte. 10.a4?! Hvit får kan
etter dette vanskelig få til spill i
sentrum med c2-c4 uten å svekke
dronningfløyen alvorlig. Det hadde
vært bedre å spille c3 umiddelbart.
10...¤a6 Springeren er på vei til
d5. 11.0–0 0–0 12.£d2 ¤b4 13.c3
¤bd5 14.¥xd6 £xd6 Svart har
ingen problemer her, men det er
også vanskelig å se noen store
vinstsjanser. 15.f4?! Dette trekket
skaper unødvendige svekkelser i
den hvite stillingen. Det er kanskje
naturlig å ville spille litt aktivt med
hvit, men det burde han i så fall
ha tenkt på litt tidligere. Den beste
planen nå var trolig å sentralisere
tårnene og spørre svart hva han
har tenkt å gjøre. 15...£d7?! Dette
er bortkastet tid. ¤e7 umiddelbart
må være bedre. Et annet alternativ
er selvsagt å sette et tårn i e- eller
d-linja. ¤g4 som understreker
svekkelsen av e3, har også sin
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sjarm. 16.¦ae1 Jeg tror tårnene
bør stå i d- og e-linja. 16...¤e7
¦d8 er et godt alternativ, men
veldig aktivt er det ikke. 17.£d1?!
Det er litt overraskende at hvit ikke
fortsetter avbytte-politikken med
¥c2. 17...¦fd8 18.£c1?! Hvit fant
ut at d1 ikke var stedet for dama
allikevel. Igjen var ¥c2 et bedre
alternativ. 18...¦ac8 Med planen
c6-c5 og fordel til svart som har
de mest aktive brikkene og færrest
svakheter. 19.¦d1 Hvit inrømmer
feilplasseringen av tårnet, men har
nå tapt mye tid på å flytte rundt på
de tunge offiserene. 19...£c7 Igjen
med ideen c6-c5. 20.¢h1 Får
kongen ut av en diagonal som den
svarte dama forventes å innta snart.
Trekket har imidlertid også ulemper.
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8-+rtr-+k+0
7+pwq-snpzpp0
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20...h5! Dette trekket var jeg godt
fornøyd med. Trusselen er ganske
enkelt h5-h4 og springeren er fanget.
Hvordan skal hvit hindre dette?
21.¤g1 c5! Truer ganske enkelt å
ta d-bonden. 22.¤3e2 22.¤f3 £b6
23.¥a2 cxd4 24.¤xd4 h4 25.¤ge2
h3 er også ubehagelig for hvit.
22...¤f5 Her var det mange fristende
trekk, som ¥e4 eller £b6. Jeg valgte
imidlertid å hoppe inn med springerne.
23.¤f3 ¥c2 var kanskje bedre, men
hvit kan ikke overleve i lengden
når han må gi hvitfeltsløperen for
springeren. Uansett er stillingen nå alt
for hullete. 23...¤g4 Dermed ryker det
en kvalitet. 24.¦d2 ¤fe3 Springerne
får virkelig boltre seg i hvits stilling!
25.¦e1 c4 Og her hadde dansken
fått nok. Det er allikevel et stykke igjen
til vinsten er helt klar, så han kunne
forsøkt noen trekk til.25...c4 26.¥a2
¤f2+ 27.¢g1 ¤eg4 (eller 27...¤e4µ
) 28.¥b1 ¤d3 29.¥xd3 cxd3 30.f5
¥xf5 31.¤g3 ¥g6 bør vinne greit. 0–1

Tredje runde:
Steinar og Frode vant, Øystein og Terje spilte
remis og Tommy tapte.

Fjerde runde:
Tommy vant, Øystein spilte remis og Frode,
Steinar og Terje tapte.
Femte runde:
Øystein, Terje og Steinar vant, Frode og
Tommy tapte.
Sjette runde:
Frode og Tommy vant, Øystein og Steinar
spilte remis og Terje tapte.
Syvende runde:
Frode og Tommy vant, Øystein og Steinar
spilte remis og Terje tapte.
Lagkonkurransen ble vunnet av suverene
Tyskland. I den individuelle turneringen ble
spenningsmomentet til slutt om hvem som
ville bli beste ikke-tysker noe Øystein ble
med en femteplass. Skal drømmen om å slå
Tyskland gå i oppfyllelse må nok 90-årgangen
med Magnus Carlsen, Jon Ludvig Hammer,
Espen Forså og Joachim Thomassen avtjene
verneplikten på likt!
Banketten var en hyggelig affære hvor vi delte
bord med Belgia. Morsomt var det selvfølgelig
også å motta pokalen for 3.plassen. På egne
vegne kan jeg si at turen var opplevelsesrik, og
at reisefølget var av ypperste klasse. Hyggelig
var det også at Øystein plukket med seg noen
FIDE Elo-poeng, og er ca. 10 poeng fra å få IM
tittelen siden han allerede har tre IM-napp.
Hva skjedde så videre med ”den rapende amerikaneren”? Han fortsatte å rape seg gjennom
rundene med påfølgende høylytte ”EXCUSE
ME”. Samme mannen klarte også å tylle i
seg noen liter med rødvin under banketten og
ble meget filosofisk og stilte oss spørsmålene:
”What is the key to success in life” og ”what
is the key to happiness in life”. Rødvinsdrikkingen førte igjen til at han ikke kom seg med
transporten til flyplassen morgenen etter, som
forøvrig også var transporten vår. Dette ledet
til at vi måtte kjøre tilbake igjen for å hente
ham! Lærdommen fra dette må være: Hold
dere unna høytrapende amerikanere!

Sjakkspillere med tilknytning til Forsvaret (ansatte i Forsvaret, FD, FFI etc. eller som avtjener verneplikt), ta kontakt
med lagkaptein Steinar Moen:
E-post: stmoen@mil.no
Tlf.: 77895162 (a), 97048062 (mob.)

Chigorin Memorial 23-30 oktober

Tredje IM-napp = ny norsk IM!
av Magne Sagafos

T

o unge håpefulle,
sjakknarkomane
IM-kandidater
tok seg turen til
St.Petersburg for
å spille i det sterke
feltet i Chigorin
Memorial i oktober. Med på lasset fulgte
Simen Agdestein med sine NTG-elever som
skulle spille i gruppe B (under 2300 i ELO)
som tok plass i sentrum av byen. Disse
hadde tatt seg den frihet å kjøre fra Oslo, og
ta båten over Østersjøen for å komme fram,
mens undertegnede og Jon Ludvig Hammer valgte den enkle (men mer kostbare)
løsningen å fly. At turen viste seg å være
et risikabelt prosjekt ble dokumentert fra
første stund, da vi hadde problemer med
å komme forbi passkontrollen som krevde
utfylling av skjema på russisk eller tysk. Etter litt fram og tilbake og kommunikasjon
med passkontrolløren på tegnespråk fikk vi
bruk for våre begrensede tyskkunnskaper
og fylt ut skjemaene. Vi ble så eskortert
fra flyplassen til spillestedet i den eldste
modellen av Lada, av en fyr som heller ikke
kunne engelsk, men som åpenbart visste
hvor gasspedalen på bilen lå.
Spillestedet for gruppe A (over 2300) befant
seg litt i utkanten slik at undertegnede og
Hammer måtte tilbringe tilværelsen alene
på Hotel Karelia, der spillestedet var. Da vi
ankom hotellet etter en særdeles strabasiøs
reise, kunne vi endelig fokusere på sjakken. Undertegnede møtte GM Shomoev
(2528) i første runde med sort og gikk
relativt fort ned. Derimot demonstrerte
Jon Ludvig hva som bor i han da han
overbevisende nedspilte GM Igor Yagupov
(2541) med sort.

Hammer
kommenterer

GM Igor Yagupov (2540)
FM Jon Ludvig Hammer (2380)
Chigorin Memorial St. Petersburg
Dette var det første par tiet i
turneringen. Med en relativt god
prepp fikk jeg fordel på klokken. I
midtspillet ofret jeg en offiser og
økte presset. Min GM-motstander
tålte ikke presset og fant ikke de
riktige trekkene, noe som førte til at
jeg vant dronningen hans og partiet.
Et godt bevis på at selv GM-er ikke
alltid finner de beste trekkene. 1.e4
e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6
5.0–0 b5 6.¥b3 ¥c5 7.a4 ¦b8 8.c3
d6 9.d4 ¥b6 10.¤a3 0–0 11.axb5
axb5 12.¤xb5 ¥g4 13.d5 ¤e7
14.¥c2 £e8 15.c4 ¤xe4 16.¥xe4
f5 17.¥d3 e4 18.¥e2 exf3 19.¥xf3
¤g6 I åpningen har sort ofret en
bonde for et sterkt initiativ. Yagupov
var ikke veldig kjent med dette
offeret, så han brukte mye tid, noe
som kan være skjebnesvangert med
den ekle FIDE-tiden (90 min på hele
partiet og 30 sekunder ekstra per
trekk). 20.¥xg4 fxg4 21.¦a3 ¤h4
22.¥g5 £h5 23.¥e3 ¥xe3 24.¦xe3
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8-tr-+-trk+0
7+-zp-+-zpp0
6-+-zp-+-+0
5+N+P+-+q0
4-+P+-+psn0
3+-+-tR-+-0
2-zP-+-zPPzP0
1+-+Q+RmK-0
xabcdefghy
24...¤f3+! Det viste seg i ettertid at
dette offeret ikke var 100% korrekt,
men jeg fant ingenting for han når
jeg regnet på det, og det er veldig
enkelt å være etterpåklok med en
computer til støtte. Uten offeret er
sort bare en bonde under. 25.gxf3
gxf3 26.¢h1 ¦f6 27.£d4?? Dette
bare mister dronningen, bedre var
]27.¤d4 med poenget at på 27...¦h6
28.¤xf3 ¦f8 29.¦fe1 ¦xf3 har hvit

30.¦e8+ ¦f8 31.£xh5 ¦xh5 32.¦1e7
¦hf5 33.¦xf8+ ¢xf8 34.¦xc7 ¦xf2
35.b4+- med et vunnet sluttspill.
27...¦h6 28.£f4 ¦f8 29.£g3 ¦g6 Nå
er dronningen fanget. Her hadde han
bare noen minutter igjen og prøvde
30.¦g1?! ]Bedre hadde 30.¤xc7
vært, med muligheter for å lage en
festning 30...¦xg3 31.¦xg3 ¦f4
32.h3 ¦xc4 Nå er resten “just a
matter of technique” noe jeg for en
gangs skyld hadde 33.¦gxf3 ¦c1+
34.¢h2 £g6 35.¦g3 £b1 36.¤c3
¦h1+ 37.¢g2 £f1+ 38.¢f3 ¦xh3
39.¦e7 ¦xg3+ 40.¢xg3 £g1+
41.¢f3 h5 42.¦xc7 £g4+ 43.¢e3 h4
44.¤e4 h3 45.¦c6 h2 46.¤g3 £g5+
47.¢e2 £xg3 48.fxg3 h1£ 49.¦xd6
£g2+ 50.¢d1 £xg3 51.¦d8+ ¢h7
52.d6 £b3+ 53.¢c1 £b6 0–1

Undertegnede gikk på en ny smell i
2.runde med tap mot Airapetian (2270)
med hvit, mens Hammer mislyktes i en
lovende stilling med hvit mot GM Shomoev
og tapte. Neste dag var det dobbeltrunde,
en meget viktig dag, for å rette opp kursen
i turneringen. På dette tidspunktet fikk
vi vite at våre visa (oppholdstillatelsen)
gikk ut 30.oktober, hvilket var svært problematisk for undertegnede som hadde
avreise 1.november og Katrine Tjølsen
(som deltok i B-gruppen) som skulle dra

FM Jon Ludvig Hammer var også med
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31.oktober. Senere løste problemet seg
ettersom vi fikk avlyst våre reiseplaner og
bestilt nye billetter med avreise 30.oktober.
Til tross for de praktiske hodebryene klarte
jeg å snu trenden denne dagen med seire
mot Khuseinkhodzhaev (2330) og Pogosian (2219). Hammer fortsatte å møte god
motstand men klarte ikke oppnå særlig
med tap mot IM Deviatkin (2537) og remis
mot FM Citak (2312). Undertegnedes seier
i 3.runde var på mange måter et viktig
vendepunkt:

Sagafos
kommenterer
M. Khuseinkhodzhaev (2330)
Magne Sagafos (2358)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.d5 a5
8.¤d2 ¤a6 9.a3? Å spille opp med
a3, b3, Tb1 og b4 er ganske typisk
i disse stillingene, men akkurat her
viser det seg å være dårlig. 9...¤c5
10.b3 ¥h6!? 11.£c2 ¤h5! Dette
var jeg fornøyd med.. 12.¥xh5
gxh5 13.¤f1?! Nå får sort forsert
en fordel. Bedre var ]13.0–0 f5
14.¤f3 ¥xc1 15.¦axc1 ¥d7 16.b4
13...¥xc1 14.¦xc1 £g5 15.¤e3
f5 Sort har kommet veldig godt ut
av åpningen, og har nå et kraftig
initiativ 16.b4 axb4 17.axb4 ¤a6?
]17...¤xe4! var et naturlig trekk
18.¤xe4 fxe4 og hvit kan ikke ta
bonden pga 19.£xe4 ¥f5 20.£f3
¦a2! trekket jeg hadde misset, som
gir sort en vunnet stilling. Hvit klarer
ikke hindre sorts invasjon på 2.raden
uten å oppgi materiell.. 18.h4 £g7
19.exf5 ¤xb4 20.£b1 av en eller
annen grunn hadde jeg oversett
denne enkle tilbaketrekningen. Nå
får plutselig hvit en god stilling..
20...¤a6 21.¦h3 ¢h8 22.¦g3
£e7 23.¤e4 ¥xf5! 24.¤xf5 ¦xf5
25.¤g5? Min motstander spilte fort
hele tiden, mens jeg måtte regne
nøyaktig på hvits mange valg. Her
var det definitivt flere muligheter
som hvit burde ha gått for.. ]25.¤xd6
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¦f4 26.¤e4 (26.£xb7 ¦af8 27.£xa6
¦xf2 gir sort et vinnende angrep.)
26...¦af8 27.¦e3 ¤c5 er veldig
uklart, men sort har aktivt spill
og hvit må være veldig presis for
ikke å gå feil. 25...¦af8 26.¤e6
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8-+-+-tr-mk0
7+pzp-wq-+p0
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3+-+-+-tR-0
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26...¦xf2! Naturligvis et godt og
logisk trekk, siden hvit sliter med
sin utsatte konge. 27.¤xf8 £xf8
28.£d3?? ]28.¦f3 ville ha holdt det
gående for hvit, men det spørs om
ikke hvit ville hatt en vanskelig stilling
uansett etter 28...¦xf3 29.gxf3 £f4!
med Sc5 med i angrepet.. 28...¤b4!
trekket hvit hadde oversett. 29.£e3
¤c2+ 30.¦xc2 ¦xc2–+ 31.¦f3
£a8 32.¢d1 ¦xg2 33.£a3 £xa3
34.¦xa3 ¦g4 og sluttspillet var
lett vunnet. 35.¦a4 ¢g7 36.¦b4
b5 37.¦xb5 ¦xc4 38.¦b7 ¢f6
39.¢e2 e4 40.¦b8 ¢e5 41.¦h8
¢xd5 42.¦xh7 ¢d4 43.¦xh5 ¦c2+
44.¢d1 ¦h2 45.¢e1 d5 46.¢d1
c6 47.¦h6 ¢d3 48.¢c1 e3 0–1

Den fjerde dagen bød på sightseeing i
St.Petersburg sentrum med Simen&Co.
Dette var den eneste dagen under turneringen vi hadde kontakt med våre norske venner. Vi benyttet vår kvalitetstid sammen ved
å besøke kjente turistattraksjoner, og avslutte med middag på snackbar. Hammer
viste seg nok en gang å spille jevnt med
stormesterne og remiserte GM Igor Lutsko
(2489) i et komplisert og spennende parti.
Undertegnede klarte heller ikke mer enn
remis mot IM Gasanov (2450) i en stilling
som burde være lett vunnet. 6.runden
satt dessverre et punktum for Jon Ludvigs
napp-sjanser da han tapte mot Davydov
FM (2301), en teknisk slepen spiller som

Magne Sagafos

førte helpoenget i havn i et tårn-sluttspill
med bonde over. Undertegnede fikk på sin
side fornyet selvtillit etter å ha slått Oleg
Chebotarev (2508) med hvit i bare 26
trekk. Ja visst var turneringen sterk, men
utover i turneringen skjønte jeg at det å
slå GM’er ikke var noe hokus pokus. Vel
vitende om dette var det bare å kline til
i 7.runde da sjansen på nytt bød seg mot
GM Iskusnyh (2528)

Sagafos
kommenterer
GM Sergei Iskusnyh (2528)
Magne Sagafos (2358)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤a6
8.¥e3 ¤g4 9.¥g5 £e8 10.¦e1 Det
virker som hver gang jeg spiller
denne varianten så møter jeg nye
trekk. 10.dxe5 er mainline, men også
10.h3, 10.Lh4, 10. d5, er spillbare
alternativer. I siste runde møtte
jeg på det giftige 10.c5!? mot GM
Novikov. Jeg hadde problemer med
å huske hva jeg skulle spille og feilet
med å finne antidoten. 10...h6 ]10...
exd4 11.¤xd4 £e5 er sannsynigvis
mer to the point.. 12.¤f3 £c5
13.¥h4 f5!? 11.¥h4 ¤f6?! 12.c5!
Det luktet sterkt forberedelse av
Iskushnyh. 12...g5 13.dxe5? ]13.
cxd6 cxd6 14.dxe5 dxe5 15.¥g3
var en mye bedre fortsettelse for
hvit, siden sort blir veldig naken

uten c-bonden. 13...dxe5 14.¥g3
¤xc5 15.¤xe5 ¥e6 16.£c2 £e7
17.b4 ¤cd7 18.¤c4 ¦fe8 19.¤e3
c6 20.a3 ¤f8 Jeg hadde brukt
mye tid i åpningen og satt med 18
min igjen, mens Iskusnyh hadde
nesten 50 min igjen. Men herfra
og utover brukte han utrolig mye
tid, og på bare noen få trekk hadde
han tenkt seg ned til 10 min! Sorts
stilling er passiv, men solid. 21.¢f1?
Dette trekket har kun en hensikt å
gardere Te1. Men trekket går altfor
seint og setter hele partiet i fare.
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21...a5! Et utmerket tidspunkt å
kontre på. Hvit må holde på c5feltet. 22.¦ab1 axb4 23.axb4 ¦a3! I
partiet mitt mot Kulaots på Gausdal
i september hadde jeg et lignende
tårntrekk, som "truer" å ofre kvalitet.
Jeg hadde begynt å spille veldig fort
her, siden Iskusnyh begynte å bruke
mye tid. Sorts praktiske sjanser
gjorde meg veldig optimistisk her.
24.¤c4 ¥xc4! Det var ingen grunn
til å gå bananas her. Det følger en
rekke forserte trekk som sikrer sort
en behagelig stilling. 25.¥xc4 ¤h5
Poenget. Sort får den beryktede
“sortfelteren” i aktivitet. 26.¥b3
¤xg3+ 27.hxg3 £e5! 28.¦e3 ¤e6
29.¤e2 ¦a1 Hvits 7 siste trekk har
vært mer eller mindre forserte. Kf1
er nå et stort problem for hvit og
hans brikker har problemer med
å koordinere. iskusnyhs forsøk på
å komplisere kan ikke klandres.
30.f4? ¦xb1+ 31.£xb1 gxf4!
32.gxf4 ¤xf4 33.¤xf4? ]33.¥xf7+
hadde vært veien til remis, selv om
sort står best.. 33...¢xf7 34.¦f3

£b2 35.£xb2 ¥xb2 36.¦xf4+ ¢g6
37.¦g4+ ¢h7 38.¦f4 ¦e7 39.¦f3
¥e5³ 33...£xf4+ 34.¦f3 £h4

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7+p+-+pvl-0
6-+p+-+-zp0
5+-+-+-+-0
4-zP-+P+-wq0
3+L+-+R+-0
2-+-+-+P+0
1+Q+-+K+-0
xabcdefghy
Med trusselen Dh1+..Hvits stilling er
for åpen til at han kan spille Kg1, da
følger Ld4+. Den russiske stormsteren
prøvde her å avvikle til et sluttspill
som ser ut som remis. 35.¥xf7+ ¢h8
36.¦h3 £xe4! 37.£xe4 ¦xe4 38.b5
Hvit må nesten spille dette, men..
38...¦f4+! 39.¦f3 ¦xf3+ 40.gxf3 cxb5–
+ er faktisk vunnet! Jeg var ikke helt
sikker på konklusjonen under partiet,
men da min motstander begynte å
bruke mye tid også her skimtet jeg
lyset i enden av tunnelen. 41.¢e2 ¥f8
42.¥d5 b6 43.¥c6 b4 44.¢d3 ¢g7
45.¥a4 ¢f6 46.¥b5 ¢e5 47.¥e8
¢f4 48.¥h5 b5 Hvit tapte faktisk helt
uventet på tid her, noe som må sies å
være en prestasjon når man får 30 nye
sekunder per trekk. Min motstander var
naturlig nok frustrert, men stillingen er
lettere vunnet enn man skulle tro. Den
sorte kongen hjelper h-bonden med å
komme in på h1, mens hvit må forholde
seg også til den andre fribonden. 0–1

Etter dette trengte jeg ½/2 for å få det siste
nappet, noe jeg klarte med remis med hvit
mot GM Yandemirov (2528). Et utrolig
kjedelig parti riktignok, men man spiller
gjerne sånn når man trenger halvpoenget
for å sikre tittelen. Jon Ludvig mistet dessverre
gløden helt og tapte i 7. runde mot Airapetan
(2270), remis mot Stukopin (2309) i 8.runde
og remis mot Polschikov (2311) i 9.runde.
Undertegnede tapte riktignok sisterunden
mot GM Novikov (2532), men målet for turen
var absolutt oppnådd. Det er blandede følelser
om oppholdet i St.Petersburg. Hovedgatene i
sentrum lignet en giga-utgave av Karl Johan,
og et yrende liv preget byen, med mange flotte
turist-attraksjoner. For oss som bodde i utkanten av byen kan vi dessverre ikke legge inn noe
godt ord for oppholdet vårt. Dette kommer nok
først og fremst av at få kunne snakke engelsk.
Selv resepsjonistene på hotellet hadde vanskeligheter med denne kommunikasjonsformen.
Hotellrommets standard var også meget laber,
langt verre enn vi på forhånd hadde forestilt
oss. Det er imidlertid sånn som kan skje når
man vet lite om turneringer man skal spille.
For undertegnede var det et skudd i mørke
som traff, mens for Hammer, som selv hadde
store ambisjoner, ble det et mislykket forsøk på
å ta det siste IM-nappet. Han har all grunn til
å skylde på de forholdene vi spilte under, men
fikk også en nyttig erfaring med seg hjem i
bagasjen. Etter spillet hans i første del av turneringen å dømme er det kun et tidsspørsmål
før unggutten blir IM. Oppsummert til slutt
var nok erfaringen av turen mer prisverdig
enn selve nytelsen av oppholdet, og det var
med en viss lettelse jeg neste dag dro med flyet
hjem til kjære gamle Norge.

Chigorin Memorial
23. - 30. oktober 2006, St. Petersburg, Russland
A-gruppen:
1. GM Dmitry Bocharov 	
(RUS) 	
26. - 44. Magne Sagafos 	
Porsgrunn
85. - 93. FM Jon Ludvig Hammer 	 OSS
(99 deltakere)
B-gruppen:
1. Andrey Davydov 	
32. - 51. Espen Forså
32. - 51. Ørnulf Stubberud
51. - 62. Sigmund Reppen

(RUS)
Tromsø
OSS
Nordstrand

7 poeng
5 poeng
3 poeng

7½ poeng
5 poeng
5 poeng
4½ poeng
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NM for ungdom 2006:

Et mesterskap som lover det beste for 2007

Flotte forhold for både spillere og publikum under årets NM forUngdom.

N

M for Ungdom dekkes fra klasse
til klasse i
Førsteraden,
men årets nest
største og nest
viktigste norske
sjakkturnering
fortjener i år
åpenbart en kort
tilleggsomtale i Norsk Sjakkblad. Fordi det
var uvanlig mye gledelig nytt å melde fra
årets NM for Ungdom. At arrangøren Bergens SKU anført av alltid engasjerte unge
Kjetil Stokke kom svært godt fra oppgaven
kom ikke som noen overraskelse. Det føyde
seg likevel inn i en trend hvor NM for
Ungdom i likhet med Landsturneringen de
siste årene har holdt en svært høy arrangementsstandard – og gir forhåpentligvis
håp om at vi de kommende årene kan få
oppleve flere store sjakkarrangementer i
Norges nest største by. Deltakertallet på 312
bekrefter at interessen for NM for Ungdom
fortsatt er stigende, og at turneringen er
blitt det åpne og inkluderende breddesjakkmønstringen ned over i aldersklassene
som USF har forsøkt å gjøre den til. Da får
man heller leve med at årets eldste klasse
var en av historiens minste og svakeste:
Verken syv runder på tre dager med redu30

sert betenkningstid eller spilletid i slutten
av november er ideell for spillere fra 17 år
og oppover. Men for dem finnes jo heldigvis
både nasjonalt og internasjonalt et godt
tilbud av andre turneringer.

D

et ble flere favorittseire for etablerte toppspillere fra Østlandet også
i Bergen: 6½/7 ga en ny trygg pokal til i
samlingen for Jon Ludvig Hammer i klasse
B, Frode Urkedal i klasse C og Anders
Hobber i klasse D. Positivt er det likevel at
NM som kvalifisering til Nordisk fortsatt
oppfattes som så attraktivt at Jon Ludvig,
Frode, Anders og andre stjerner stiller til
start. Og for øvrig var det også mange
spennende nye ansikter å merke seg. Mest
oppmerksomhet fikk den suverene klasse
G-mesteren Aryan Tari, som med sine 7 år
(!) etter alt å dømme er historiens yngste
sjakknorgesmester. Den kreative unge
Aryan er selvsagt høyinteressant i seg selv.
Enda mer spennende blir han likevel i spissen for en bredere bølge av unge spillere
med fremmedkulturell bakgrunn, som
satte farge på årets ungdoms-NM mer enn
på noe tidligere.

O

gså for spillere fra de nordligere
breddegrader innebar årets mesterskap et videre fremskritt. Nord-norsk
ungdomssjakk er tydelig på fremmarsj,

og om noen skulle ha trodd noe annet
er slett ikke alle talentene i Nord-Norge
fra Tromsø. 30 år etter at Stein Jensen
ble juniornorgesmester fikk Harstad
endelig en ny sjakknorgesmester, da
like talentfulle som kompromissløse
Petter Flermoen suste gjennom klasse
F med syv strake seire. Trener Jensen
applauderte entusiastisk i kulissene,
men påpekte selv mesterskapets aller
beste nyhet: ”Det er uvanlig mange og
flinke jenter med i år”! Det ble ingen
kvinnelig Norgesmester i Bergen, men
historisk nok tre jenter på sølvplass: Den
unge sjakkdronningen Katrine Tjølsens
andreplass i klasse C var knapt noen
overraskelse etter opptil flere tredjeplasser, men ble ikke mindre populær på
hjemmebane i Bergen av den grunn.
Langt mer uventede andrepremier til Ellen Carlsen i klasse A og Raksha Ratan i
klasse E inspirerer forhåpentligvis de to til
videre realisering av sine talenter opp mot
et landslagsnivå, men er likevel enda mer
gledelige som utslag av en bredere jentesjakkbølge. USFs satsning på jentebrigaden
sammen med en aktiv jentesjakksatsning
fra ungdomsklubbene i Osloområdet, skal
utvilsomt ha mye av æren for denne svært
gledelige utviklingen. Det er sterkt å håpe
at klubber og kretser i NSF vet å følge opp
i årene som kommer, slik at flest mulig
av de unge kvinnelige talentene også som
voksne blir å se i det norske sjakkmiljøet.

N

M for Ungdom 2006 gikk altså kort
sagt over i historien som et sjeldent
lovende mesterskap for norsk sjakk; det
gjenstår å se om vi kan følge opp og
videreutvikle suksessen derfra i 2007. Det
gjenstår likevel fortsatt utfordringer for å
samle Sjakk-Norge til et rike: Storbyene
på Østlandet og Vestlandet dominerer
fortsatt tungt også i ungdomssjakken,
og man må fortsatt bare håpe at ”neste
år” kan bli et etterlengtet sjakklig gjennombruddsår i Midt-Norge generelt og
Trondheim spesielt.

Tempooffer er noe prinsipielt nytt sammenlignet med tidligere presenterte offertyper,
og brukes særlig hyppig av gambitspillere med
sans for initiativ. Man lar være å slå igjen etter
et avbytte eller lar truet materiell bli stående
i slag, for å bruke tempoet til noe nyttigere.
Denne offerkategorien oppdaget artikkelforfatteren på følgende ubehagelige måte:
Lahlum
O.C.Moen

Gausdal 1994:

XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-+0
7+-+n+-mkp0
6l+-zp-+p+0
5zp-+P+P+-0
4-zp-sN-+-+0
3+-+p+PsN-0
2PzP-+-+PzP0
1+-tR-+-+K0
xabcdefghy

Hvit hadde mot 26...¦f8-c8! egentlig
planlagt 27.¦xc8?? ¦xc8?? 28.¤e4
med kontroll over fribonden, men fikk
heldigvis sparket av autopiloten i tide
før hånden tok i sorts tårn. Vel fortrolig
med alle typer taktiske offer, ville Moen
senior ellers ganske sikkert vurdert
27...d2! som bedre tempobruk enn å
ta igjen tårnet. (partiet fortsatte etter et
raskt retningsskifte 28.¦d1 og endte
remis svært mange svært sensurerte
trekk senere.)

Litt lengre variantregnestykker krevde et elegant tempooffer fra årets første seriehelg:
Kjetil Strand
Hans Arild Runde

Telioserien 2006-07

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-mk0
7+-+-+-+p0
6p+-wQ-+-+0
5+-+-zpp+-0
4-+P+-+-+0
3+q+-vl-+-0
2-zP-+-zPPzP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

Sort håpet på 33.fxe3 £xe3+ med

KATEGORI 5: Tempooffer

(Enda flere) Taktiske offer
av Hans Olav Lahlum
remishåp, men sorts konge er så
luftig at hvit ikke så noen grunn til å
kaste bort tid ved å ta igjen offiseren: 34.£f6+! ¢g8 35.¦d7! ¥xf2+
- og 36.¢h1 £xc4 37.£g7 matt
1-0, siden hvit fortsatt ikke ville ha
den løperen.

Mer langsiktige tempooffer kan være vanskelige å regne til bunns, men desto mer
elegante når de viser seg å fungere:
GM Kjetil A Lie
FM Gregory Pitl

Gausdal 2006:
1.c4 c6 2.g3 d5 3.¥g2 ¤f6 4.¤f3
dxc4 5.£c2 ¥e6 6.¤g5 ¥d5 7.e4
h6 8.¤h3 ¥e6 9.¤f4 ¥c8 10.e5
¤d5 11.£xc4 ¤xf4 12.£xf4 ¤a6
13.d4 ¤b4

XIIIIIIIIY
8r+lwqkvl-tr0
7zpp+-zppzp-0
6-+p+-+-zp0
5+-+-zP-+-0
4-sn-zP-wQ-+0
3+-+-+-zP-0
2PzP-+-zPLzP0
1tRNvL-mK-+R0
xabcdefghy

Hvit velger med sentrumsfordel og
utviklingsforsprang svært kreativt å
tempoofre tårnet på a1, for å vinne
tempi til et direkte angrep mot sorts
konge på e8: 14.0-0! ¤c2 15.d5
¤xa1 16.e6! fxe6 17.dxc6 bxc6
18.¥xc6+ ¥d7 19.¥e4 £c8 20.¥d2
a5 21.¦c1 £b8 22.¥g6+ ¢d8
23.£xb8+ og 1-0 på grunn av 23.-- ¦xb8 24.¥xa5+ med matt.

Tempooffer kan også forekomme i sluttspill, mest typisk da ved at man lar være
å flytte eller slå tilbake en offiser for å gi
en fribonde tid til å marsjere i mål. Et like
elegant som tragikomisk eksempel var
Kotov
Lambert

London 1978:

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

Her forseglet sort som hemmelig
trekk 1...¢d7. Lambert tilbød remis
– men ga spontant opp partiet da
Kotov lynraskt viste ham 2.¦xe8
¢xe8 3.¦e6+ ¢f7 4.¦xe4, hvoretter
g4 eller ¥e3 også faller. Ryktet om
at det var en maskert tilskuer med
sort kappe som først spurte "Men
hva gjør hvit hvis sort i stedet for å
ta igjen tårnet spiller 2...g3 med trusselen g2+?", er nok dessverre enda
mer ubekreftede enn ryktene om at
Kotov da svarte "Da hadde jeg gitt
opp, men nå har han gjort det!" Men
sort ga altså uansett opp et vunnet
sluttspill fordi han ikke tenkte over
tempooffertemaet!

Å tempoofre tårn like etter åpningen kan
gi store komplikasjoner i en barberbladvariant av Kongeindisk Sämisch:
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.f3 0-0 6.¥e3 ¤c6 7.¤ge2 a6
8.£d2 ¦b8 9.¥h6 ¥xh6 10.£xh6 e5
11.0-0-0 b5 12.h4 bxc4 13.h5 £e7
14.g4 exd4 15.¤xd4 ¤xd4 16.¦xd4
¥e6 17.¥xc4 c5

XIIIIIIIIY
8-tr-+-trk+0
7+-+-wqp+p0
6p+-zplsnpwQ0
5+-zp-+-+P0
4-+LtRP+P+0
3+-sN-+P+-0
2PzP-+-+-+0
1+-mK-+-+R0
xabcdefghy

Det ser ut som hvit har bukket ved å
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ta igjen bonden på c4, siden løperen
henger hvis tårnet flytter. Dermed
er det bare å kaste seg ut på det
store dyp med å tempoofre et tårn:
18.hxg6! cxd4 19.¤d5 ¥xd5 20.¥xd5
med en like fascinerende som kritisk
stilling: Sort er et helt tårn over, men
kan nesten ikke røre på offiserene
og hvit truer 21.g5. 20.--- d3! (med
poenget 21.g5? £c7+! med motmatt)
21.¦h2! £e5! 22.¢b1! (22.g5 £f4+)
d2! (avledningsoffer for omsider å
få slått igjen på g6, hvit truet ellers hardt 23.g5 £f4 24.¥xf7+ ¦xf7
25.gxf7+ ¢xf7 26.g6+) 23.¦xd2 hxg6
24.£xg6+ ¢h8 25.¦h2+! (men hvit
vet også hva et avledningsoffer er…)
£xh2+ 26.£xf6+ med evig sjakk,
Yailan-A.Kuzmin, Sovjet 1982.

Å tempoofre et tårn i åpningen kan
man også få gjøre som sort i Marshallgambit av Semi-Slavisk: 1.d4
d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.e4 dxe4
5.¤xe4 ¥b4+ 6.¥d2 £xd4 7.¥xb4
£e4+ 8.¤e2 ¤a6 9.¥f8! (Et frekt
magnetoffer som sort heldigvis ikke
behøver ta i mot.) 9...¤e7 10.¥xg7
og nå gir ¦g8 hvit initiativ, men sort
kan starte et eget angrep ved å gi ett
tårn for to tempi:

XIIIIIIIIY
8r+l+k+-tr0
7zpp+-snpvLp0
6n+p+p+-+0
5+-+-+-+-0
4-+P+q+-+0
3+-+-+-+-0
2PzP-+NzPPzP0
1tR-+QmKL+R0
xabcdefghy
10...¤b4! 11.¥xh8 e5!

XIIIIIIIIY
8r+l+k+-vL0
7zpp+-snp+p0
6-+p+-+-+0
5+-+-zp-+-0
4-snP+q+-+0
3+-+-+-+-0
2PzP-+NzPPzP0
1tR-+QmKL+R0
xabcdefghy
32

Hvoretter hvit tenkte nesten en time
uten å finne noe godt trekk i HaugliLahlum, Telioserien 2006-07. Hvit
står et rent tårn over, men sort truer
hardt 12...¥f5 og 13...¦d8, og hvit
må også se opp for springersjakker på d3 og c2. Hvits beste svar er
trolig å tempoofre tilbake tårnet på
a1 med 12.£d6!, hvoretter Gomez
Esteban-Illescas Cordoba, Lisboa
1993, endte med en luftig evig sjakk
etter 12...¤c2+ 13.¢d2 ¥f5 14.¤g3
£f4+ 15.¢c3 ¤d5+! (magnetoffer
for å kutte livlinen mellom d6 og
d4) 16.cxd5 £d4+ 17.¢b3 ¤xa1+
18.¢a3 ¤c2+ 19.¢b3 ¤a1+.

KATEGORI 6:
Selvmordsoffer
Selvmordsoffer er utvilsomt den mest
uvanlige typen taktiske offer, men blir
når det forekommer ofte en gjenganger i
sjakkspalter og kombinasjonssider. Siden
eneste hensikt her er å bli kvitt brikken
som ofres, kan man med en viss rett snakke
om offer i sin reneste utførelse – selv om
det aldri belønnes med mer enn et halvt
poeng. Baktanken er selvsagt patt, og
forutsetningen vanligvis få gjenlevende
brikker:
Reshevsky
Geller

Sveits 1953:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-tR-+0
5+-+-+p+k0
4-+-+-zP-zP0
3tr-+-+-zP-0
2-+-+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Reshevsky hadde demonstrativt
fornøyd satt seg til å smatte på
sukkerbiter, og for sikkerhets
skyld dessuten spurt Geller hvorfor han gadd å spille videre på
dette. Men etter selvmordsofferet
53...¦f3+! hoppet Reshevsky nå
høyt i stolen, mens Geller overtok
sukkerbitene. 54.¢g2 møter det
konsekvente 54...¦xg3+ i døren

- så partiet endte remis før Geller
rakk å spørre Reshevsky hvorfor
han spilte videre på dette.

Dette selvmordsoffer var også et magnetoffer, siden hvits konge måtte trekkes
til f3 eller g3 for å hjelpe til med å
patte sorts konge. Oppsiktsvekkende
nok hadde Reshevsky gått på det samme
temaet i en annen ellers helt vunnet
stilling tidligere:
Pilnik
Reshevsky

USA 1942:

XIIIIIIIIY
8-+-+-wQ-+0
7mkp+-+-+-0
6p+-+-+-+0
5zP-+-+-+-0
4-+p+p+-+0
3+-+-wq-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+K0
xabcdefghy

1.£f2! tvinger sorts dronning til
å ta på f2 med patt. Legg merke
til at hvits bonde på a5 her vinner
premien for beste statist, siden
sort uten den kunne vunnet med
tilbaketoget 1... £b6!

At man av og til må kvitte seg med
flere offiserer for å bli patt og/eller har
igjen mange bønder på brettet, må ikke
avskrekke noe fra å forsøke det som en
siste nødutgang:
Fuchs
Szilagyi
Sofia 1957

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-mk-0
6-+-zpp+-+0
5zp-vl-zp-zp-0
4PzpP+P+Pzp0
3+P+-+-+P0
2-+-sN-tr-+0
1+-+R+-+K0
xabcdefghy

Sorts 44...¢g6-g7? fikk hvit til å

innse at han er to bønder under
og dessuten i trekktvang, hvoretter
han ga opp. Begge spillerne overså
dermed at hvit etter 45.¦f1! ¦xd2?
46.¦f7+ plutselig har lyktes med å
holde remis ved å bli kvitt alle offiserene. Som påpekt i Euwes og
Kramers fortsatt svært lærerike
midtspillbøker, kan sort i dette tilfellet imidlertid fortsatt vinne med
45...¦e2, siden sorts etter 46.¤f3
¢g6 47.¤xe5+ dxe5 48.¦f6+ ¢g7
49.¦f7+ ¢g8 50.¦g7+ ¢f8 51.¦f7+
¢e8 instruktivt redder kongen
unna kamikaze-tårnet.

Kan selvmordsoffer forekomme med
andre hensikter enn patt? Svaret er
nei. I de tilfellene hvor man kvitter seg
med egne brikker for å nå teoretiske
remissluttspill, er poenget alltid å bli

patt senere. Et instruktivt eksempel var
sluttspillet
Sjödahl
Grujic

Karlstad 1989:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+L+-+0
5zp-+-+-zpk0
4-+-+-+-zp0
3+-+-+-+P0
2-+K+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

seg sikker på remis...
50...¢h6? Hvilket som kjent er
en farlig følelse. Å selvmordsofre
g-bonden med 50...g4 var tryggeste remisvei, for nå dukker
trekktvangspøkelset raskt opp
– og hvit vant instr uktivt med
51.¥g4 ¢h7 52.¢b3 ¢h8 53.¢a4
¢h7 54.¢xa5 ¢h8 55.¢b6 ¢h7
56.¢c6 ¢h8 57.¢d6 ¢h7 58.¢e6
¢g6 59.¢e5 ¢g7 60.¢f5 ¢f7
61.¥h5+ ¢g7? (61...¢e7 er trolig remis)
62.¥g6 ¢f8 63.¢f6 ¢g8 64.¥e4
¢f8 65.¥c6 ¢g8 66.¥e8 ¢h8
67.¥f7 ¢h7 68.¥e6 ¢h6 69.¥g8
1-0

Med bare en "gal" randbonde igjen
til selskap for hvits løper, følte sort

...og gjør det beste ut av stillingen, som er relatert til tempooffer ellers selvmordsoffer.
Nr 1: Hvit trekker
XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7+-+-zp-zp-0
6-sn-+-+-+0
5wq-+pzP-zP-0
4-zp-+-+-+0
3+-sN-+P+-0
2PzPP+-+-+0
1+K+Q+-tRR0
xabcdefghy

Nr 2: Hvit trekker
XIIIIIIIIY
8-+r+-+-+0
7+-vL-+pmkp0
6p+-+p+-+0
5+p+-+-+-0
4-+-+-+n+0
3+L+-+lzP-0
2PzPPtr-zP-+0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

Nr 3: Hvit trekker
XIIIIIIIIY
8-trr+-+k+0
7+-sn-+p+p0
6-zpq+pzPpvL0
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Norske sjakkforretninger omsetter for 1½ million

Du finner nettbutikkene på henholdsvis www.
sjakkshop.no og www.sjakkbutikken.no

Øystein Brekke, Modum

E

Jan Stubrud, Lillehammer

tt av mange spennende spørsmål
ved inngangen til sjakkåret 2006,
var hvordan det ville gå med Øystein
Brekkes svært ambisiøse nye prosjekt
”Sjakkbutikken Norsk Sjakkforlag” i
Hokksund. Ett annet hvordan det ville
påvirke situasjonen for Jan M. Stubruds
alt vel etablerte ”Sjakk-Shop” på Lillehammer. Ved årets utgang må hovedsvaret sies å være at begge har klart seg
overraskende godt, og at interessen for
bøker og andre sjakkprodukter i Norge
fortsatt er i vekst. Øystein Brekke har
med sin 70 kvadratmeter butikklokale
det langt største utvalget, noe som også
er godt synlig på omsetningen – for
2006 ser den ut til å ende på rundt en
million. Innehaveren har likevel ikke
hatt noe godt år rent lønnsmessig: Han
har i oppstartsåret investert mesteparten
av overskuddet i å bygge opp et både
bredt og dypt vareutvalg med tanke på
videre ekspansjon i 2007. En del kunder
har vært innom butikken for personlig
å inspisere utvalget, men mesteparten
av salget skjer via post, internett og
telefon, eller gjennom salgsstander
på de store sjakkturneringene. Brekke
kan ellers fortelle at den sparsomme
norskspråklige sjakklitteraturen da vil
bli utvidet: Norsk Sjakkforlag utgir
ved årsskiftet det lenge etterlengtede
sjakkurset ”Spill Sjakk 2”, og senere i
det nye året planlegges blant annet en
biografi over Norgeshistoriens mestvinnende sjakkolympier, den til høsten
70-årige IM Svein Johannessen.
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S

tubrud har med noe mindre aktivitet
og utvalg også hatt noe omsetning,
men uten salgslokaler har han da også
hatt mindre utgifter. Han sier seg alt i
alt rimelig fornøyd med en årsomsetning som etter julesalget ser ut til å
ende i overkant av en halv million,
men tilføyer at han i likhet med Brekke
er avhengig av andre inntekter for å nå
en akseptabel inntekt for seg og familien. Konkurransen mellom Stubrud og
Brekke foregår om noen skulle frykte
annet på svært ryddig og vennskapelig
plan: De utveksler ofte erfaringer og
noen ganger endog varer. Begge ser året
2007 i møte med betinget optimisme,
og tror det finnes potensial for en enda
større omsetning da. Stubrud kommer i
den sammenheng med det fromme hjertesukk at han skulle ønske flere klubber
og kretser kunne legge forholdene bedre
til rette for salg under turneringene sine:
Sjakk-Shop har flere ganger måttet
avlyse ønskede salgsstander grunnet
manglende tilgang til egnede lokaler,
noe som jo også er et tap for det sosiale
miljøet rundt turneringene.

B

åde Brekke og Stubrud startet opp
virksomheten med en teori om at
det var et betydelig marked for sjakkprodukter også utenfor de etablerte
turneringsspillernes rekker. Det har vist
seg å holde godt stikk: Brekke har i år
brukt svært mange timer på å snakke
med helt ukjente men fortsatt svært
sjakkinteresserte mennesker i alle al-

dersklasser, og Stubrud anslår at han i
2006 har solgt mer til folk som ikke er
medlemmer av sjakkforbundene enn til
folk som er det. Begge konstaterer ved
utgangen av 2006 at det finnes svært
mange sjakkinteresserte mennesker
rundt om i vårt langstrakte land, som
sjakkforbundene så langt ikke har klart
å bringe inn i det aktive miljøet. Stubrud
forteller at han i fjor tilbød seg å legge
ved et informasjonsskriv om forbundet
til sine kunder hvis det var ønsket, men
aldri fikk svar fra forbundskontoret.

D

e norske sjakkforretningenes erfaringer fra 2006 tyder på at det er
potensial for videre fremgang også der.
NSFs president Torstein Bae innrømmer
faren for at stadige kontingentøkninger
har gjort terskelen til medlemskap høy
for nye medlemmer, men har vanskelig
for å se noen god løsning på dette dilemmaet så presset som forbundets økonomi
for tiden er. En satsning på at redusert
kontingent vil føre til en sterk økning
av medlemstallet vil være en hasard
med forbundets økonomi, i en situasjon
hvor kontingenten fortsatt er forbundets
største og sikreste inntektskilde. Han
forsikrer imidlertid at tiltak for å øke
medlemstallet står høyt på forbundets
prioriteringsliste for 2007.

”Norske Vandrerhjem Grand Prix”:

En suksesshistorie som videreføres

Som kjent ble tradisjonsrike Norges Grand
Prix før sesongen 200506 omdøpt til ”Norske
Vandrerhjem Grand
Prix”, som del av Norges
Sjakkforbunds nye samarbeidsavtale med Norske Vandrerhjem. Denne
toårige avtalen innbringer NSF 50 000 kroner,
samt gratis lokaler til
Telioserien og en rekke
andre turneringer. Avtalen utløper etter årets
sesong, men blir etter
det Norsk Sjakkblad
erfarer da umiddelbart
fornyet for en ny toårsperiode.

NSF-president Torstein Bae anser at
avtalen gir vandrerhjemmene mye markedsføring for rimelige kostnader, men
at norsk sjakk har fått mye igjen også
rent bortsett fra pengene. Han ser positivt
på fremtiden for samarbeidet fordi dette
altså ikke er en ren sponsoravtale, men
en samarbeidsavtale med flere åpenbare
nyttevirkninger for begge parter. Ingenting
tyder således på at NSFs sentralstyre ikke
vil ønske å videreføre avtalen.
Prosjektleder Tove Evensen i Norske
Vandrerhjem, forteller at man fra deres
side er svært godt fornøyd og satser på en
videreføring av avtalen.
- Vi inngikk denne avtalen mye fordi sjakkforbundene i likhet med idrettsforbundet
står for positive idealer, som stemmer
godt med våre idealer generelt og vår nye

ungdomssatsning spesielt. Men så langt
opplever vi også at vi har fått mer enn
forventet tilbake av avtalen. Dels
har vi fått mange overnattende direkte
knyttet til sjakkturneringer: Vandrerhjemmet i Moss var fullbooket hele NM-uken,
og det er allerede begynt å strømme inn
bestillinger til Hamar,
Men vi har dessuten også opplevd at mange har oppdaget oss gjennom sjakken, og
kommet tilbake i private sammenhenger.
Også turneringer med relativt få overnattende har således hatt en positiv effekt ved
å synliggjøre oss for nye mulige kunder. I
tillegg er vi imponert over Sjakk-Norges
evne til markedsføring, navnet ”Norske
Vandrerhjem Grand Prix” har vært mye å
se både på godt besøkte internettsider og i
avisene. Også internt i sjakkmiljøet virker
det nye navnet raskt å ha blitt etablert som
merkevare.
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Innebærer dette at Norske Vandrerhjem
fra sin side er fornøyd med alt, og ikke har
noen forslag til forbedringer for det videre
samarbeidet?
- Vi er alt i alt godt fornøyd, men ser selvsagt potensial for ytterligere fremganger
de kommende årene. Viktigst håper vi flere
lokale klubber og kretser de kommende
årene vil benytte seg av muligheten til å få
gratis turneringslokaler på vandrerhjem,
slik at antallet sjakkarrangementer hos
oss øker. Vi har så langt bare hatt lokale og
nasjonale turneringer, men bør jo kunne
være en særlig nyttig samarbeidspartner
for arrangører av internasjonale turneringer, siden oppholdsutgiftene i Norge jo
er et stort problem for spillere fra mange
sterke sjakknasjoner.

av verdi å tilby enn vi ofte er klar
over selv. Mer konkret bør flere
klubber enn de som alt har gjort
det, vite å benytte seg av mulighetene den eksisterende avtalen
gir til gratis turneringslokaler.
Norske Vandrerhjem omfatter
rundt 75 Vandrerhjem fra Mehamn i nord til Kristiansand i
sør, og mange av dem disponerer
lokaler som egner seg godt for
sjakkturneringer. Å kontakte
nærmeste vandrerhjem god tid
på forhånd, kan altså vise seg å
bety både bedre lokaler og bedre
økonomi neste gang din klubb
skal arrangere en turnering. Tar
noen opp den hansken i forhold
til internasjonale turneringer
---Suksessen med vandrerhjemsamarbeidet, i 2007?
bør kort sagt være en inspirasjon for norsk
sjakk til videre jakt på ulike typer ikkesjakklige samarbeidspartnerer. Vi har mer

Hamar Vandrerhjem opplever allerede stor pågang
fra sjakkspillere i anledning neste sommers landsturnering

Landsturneringen 2007 godt i rute

D

e som måtte ha blitt bekymret av at
hjemmesiden for NM 2007 ikke kom
på nettet før i november, kan etter denne
lille forhåndsreportasjen puste lettet ut.
Forsinkelsen av nettsiden hadde rent tekniske årsaker, og en uvanlig stor hovedkomite er godt i rute med forberedelsene før
neste års største norske sjakkbegivenhet,
som finner sted 7.-14. juli. Spillestedet
blir Scandic hotell og konferansesenter
på Hamar, hvor man ifølge arrangørens
beregninger har gode spilleforhold for
inn til 800 spillere på en gulvflate. Denne
løsningen sikrer spillerne hotellstandard
på spillelokalet og kort avstand til innkvarteringssteder i flere prisklasser, men
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samtidig servering til under hotellpris
siden NM-arrangøren har fått lov til å ha
egen kantine inne på spillestedet.

Moss, slik at det i tillegg til NM i lynsjakk
og tidshandikapturnering blir pratelagsjakkturnering også på Hamar.

I

- Vi skal forsøke å være like gode som Moss
på spillelokale, organisering, fritidstilbud
og de mange andre tingene de var virkelig
gode på. Samt å forbedre på de få tingene
de ikke var riktig like gode på – i betydningen få tak i et bedre høytaleranlegg, få
ut en bulleteng med mer lesestoff, og nå
ut tidligere med informasjon til kretser,
klubber og enkeltpersoner, forteller Lensebakken. Hamar var på plass med foreløpig
informasjon alt i Moss og planlegger i
januar 2007 direkte brevutsendelse av
invitasjon til samtlige medlemmer av
NSF, og vil ut over vinteren også arbeide
aktivt for mobilisering innen det lokale
sjakkmiljøet i Hedmark og Oppland. Det
blir et av norsk sjakks mange spennende
spørsmål for 2007 om disse tiltakene kan
gi ny deltakerrekord for Landsturneringen,
som de siste årene bare synes å ha styrket
sin historiske posisjon som norsk sjakks
store årlige folkefest.

arrangementsstaben finnes mange
rutinerte navn fra arrangørbyen Hamar,
forsterket med hjelpsomme venner fra naboklubbene. NM-general blir kretslederen
Odd Jonar Lensebakken fra Nord-Odal,
som selv har spillererfaring fra en rekke
landsturneringer og i en årrekke har vært
en drivkraft innen både ungdoms- og voksensjakkmiljøet i hjemfylket. Lensebakken lot seg fra sin posisjon som deltaker
imponere av årets NM i Moss, og forteller
at dette blir et svært naturlig forbilde for
neste års NM-arrangør. Startkontingenter
og toppen av turneringslederstaben blir
som i Moss, og det planlegges bare minimale justeringer i spilleprogrammet.
Arrangøren vurderte sterkt å spille NM med
ni runder på ni dager, men endte av frykt
for merutgifter og praktiske problemer
både for spillere og arrangører altså opp
med å beholde en dobbeltrunde. Også
på fritidsfronten følger man sporene fra

Telioserien runde 1-3:

Foto: Bjørn Berg Johansen

Spennende start på uviss serie

OSS suste rett til tet i den nye toppserien, tross heltemodig motstand fra 1911. Vi ser for OSS GM Leif Erlend Johannessen, IM Leif Øgaard,
FM Jon Ludvig Hammer og FM Kristian D. Trygstad, for 1911 FM Torstein Bae, FM Torbjørn Ringdal Hansen, WFM Silje Bjerke og Kenneth Gvein

RUNDE 1:
Favorittene valser frem
istoriens første norske toppserie i sjakk
startet som planlagt på Vandrerhjemmet
i Oslo 10. november 2006 klokken 18.00.
Mesteparten av spenningen første dag var
knyttet til matchen mellom OSS og Bergens,
som historisk ofte har avgjort kampen om
mesterskapet. Årets utgave ble imidlertid aldri
riktig spennende: Selv uten GM Einar Gausel
koblet OSS tidlig et grep om de tre første
bordene, og med 3-0 der hadde gullfavoritt
nummer 1 i praksis avgjort matchen før første
tidskontroll. Med god uttelling for Bergens
på femtebord og veldig god uttelling for OSS
på sjettebord stoppet kulerammen i dagens
internettoverførte match på 4½-1½.

H

I

dagens for toppstriden nest viktigste match
fikk Porsgrunn tidlig et overtak etter at
Mossekråkene havarerte like etter åpningene
på begge de to siste bordene, men matchen
levde likevel til tidsnødene. Derfra og inn gikk

imidlertid alt som kunne gå galt gatl for Moss.
Høyest brast buen i tidsnødens siste sekunder
på tredjebord, hvor Porsgrunns nye IM Magne
Sagafos fortsatte å gå rundt på vannet:
GM Miezis
FM Sagafos
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Den latviske Norgesvenn GM Normunds
Miezis hadde spilt seg opp fra en klart underlegen stilling til en totalt vunnet, og sort
kan med god samvittighet gi opp både Df6+
og Dxd6+. Begge spillerne hadde imidlertid

få sekunder igjen uten å ane hvor mange
trekk som var gjort, og Miezis i siste stadium
av tidsnødsdelirium fulgte opp 42.Df4+ g5
med å hamre ut 43.Sf5+. Det imponerte
bare til turneringsleder grep inn med en
helt korrekt påpekning av at springeren ikke
hadde lov til å flytte fra d7 til f5, og at Miezis
derfor pent måtte flytte den et annet sted...
På stillingen 4½-½ fortsatte dramatikken
senere i andre tidsnød, da et uvanlig lite
velspilt førstebordsoppgjør ble avgjort av at
GM Kjetil A Lie vant med tårn mot springer
mot GM-kandidat Frode Elsness. Dermed
suste Telemarksbataljonen rett opp i teten,
mens Moss fortsatt sliter med å få uttelling
for et høyt ratingsnitt og toppseriens største
budsjett.
Asker uten Østenstad og Elseth vant mot
et rustent Randaberglag på ikke utypisk
vis: 4½-1½ var godt betalt, men lagseieren
vel fortjent. I det viktige oppgjøret mellom
to mulige medaljeutfordrere vant Oslo
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Resultater Telioserien 2006
1. runde

2. runde

3. runde

Bergens - OSS 1½-4½
IM Fyllingen - GM Johannessen 0-1
IM Gullaksen - Grønn 0-1
IM Bern - IM Øgaard 0-1
FM Stokke - FM Hammer ½ - ½
Borchgrevink - FM Trygstad 1-0
H.Hagesæther - Persson 0-1

Porsgrunn Team Buer - Oslo Vest 2-4
GM K.Lie - FM S.Gabrielsen 0-1
FM Tallaksen - Skodvin ½ - ½
FM Sagafos - T.Gabrielsen 1-0
FM E.Lie - Aarland 1-0
Lahlum - Kirkebø ½ - ½
Bertil Svendsen - Riska-Pedersen 1-0

SK av 1911 - OSS 1½-4½
FM Bae - GM Johannessen ½
FM TR. Hansen - IM Øgaard 0-1
WFM Bjerke - FM Hammer 0-1
Gvein - FM Trygstad ½
Bentsen - A.Moen ½
Urkedal - Persson 0-1

Randaberg - Asker 1½-4½
IM E.Fossan - IM Sahl ½ - ½
Egeli - GM Tisdall 0–1
FM T.Johansen - FM Ekeberg ½ - ½
HK Harestad - FM Aulin-Jansson 0-1
FM P. Fossan - Hammerstad 0–1
Steedman - Gunnesdal ½ - ½

OSS - Randaberg 5-1
GM Johannessen - IM E. Fossan 1-0
GM Gausel - Egeli ½
IM Øgaard - FM Johansen 1-0
FM Hammer - HK. Harestad 1-0
FM Trygstad - FM P. Fossan ½
Stubberud - Steedman 1-0

Bergens - Porsgrunn 3-3
IM Fyllingen - GM Lie 0-1
IM Gullaksen - FM Tallaksen ½ - ½
IM Bern - FM Sagafos ½ - ½
FM Stokke - FM Lie 0-1
Borchgrevink - Svendsen 1-0
H. Hagesæther - Berg-Jensen 1-0

Moss - Porsgrunn Team Buer ½-5½
IM Elsness - GM Lie 0–1
GM Kveinys - FM Tallaksen ½
GM Miezis - FM Sagafos 0–1
Ådnøy - FM Lie 0–1
IM Haugli - Lahlum 0-1
Johansen - Berg-Jensen 0-1

Asker - SK av 1911 3-3
FM Ekeberg - FM Bae 0-1
FM Aulin-Jansson - WFM Bjerke 1-0
FM Diesen - Gvein 0-1
Hammerstad - Ø. Bentsen 1-0
WIM Sahl - Urkedal 0-1
Strand - Kjølberg 1-0

Akademisk - Asker 3½-2½
GM Djurhuus - IM Sahl 1-0
FM Hole - FM Ekeberg ½ - ½
FM Gudbrandsen - FM Aulin-Jansson ½ - ½
WIM Hagesæther - FM Elseth ½ - ½
Skrondal - Hammerstad 1-0
Runde - Strand 0-1

Akademisk - Oslo Vest 2½-3½
GM Djurhuus - FM Gabrielsen ½ - ½
FM Hole - Skodvin 0-1
FM Gudbrandsen - Gabrielsen ½
WIM Hagesæther - Aarland 1-0
Skrondal - Kirkebø ½ - ½
Thorstensen - Pedersen 0-1

Moss - Bergens 3½-2½
IM Elsness - IM Fyllingen 0-1
GM Kveinys - IM Gullaksen 1-0
GM Miezis - IM Bern 0-1
Ådnøy - FM Stokke 0-1
IM Haugli - Borchgrevink 1-0
Høie - H. Hagesæther ½

Oslo Vest - Trondheim 3½-2½
FM E. Agdestein - IM Richter 0-1wo
FM S. Gabrielsen - FM Madsen ½ - ½
T. Gabrielsen - Lundeby 1-0
Aarland - David 1-0
Kirkebø - FM Ulrichsen ½ - ½
Holen - Fosse ½ - ½

SK av 1911 - Trondheim 3½-2½
FM Bae - IM Richter 2396 1-0
FM TR. Hansen - FM Madsen 0-1
WFM Bjerke - Lundeby 0-1
Gvein - David ½ - ½
Ø.Bentsen - A.Olsen 1-0
Frode Urkedal - Fosse 1-0

Trondheim - Akademisk 4,0-2,0
IM Richter - GM Djurhuus 0-1
FM Madsen - FM Hole 0-1
Lundby - FM Gudbrandsen 1-0
David - WIM Hagesæther 1-0
FM Ulrichsen - Skrondal 1-0
A. Olsen - Thorstensen 1-0

Randaberg - Moss 2-4
IM E. Fossan - IM Elsness ½ - ½
Egeli - GM Kveinys 0-1
FM Johansen - GM Miezis 0-1
HK. Harestad - Ådnøy ½ - ½
FM P. Fossan - IM Haugli 1-0
Steedman - Johansen 0-1

Vests bredskuldrede lag knepent mot noe
mer ujevne Akademisk, etter at både Eilif
Skodvin og Jone Riska Pedersen slo til med
pene seire mot høyere rangerte østlendinger.
I nedrykksstriden vant 1911 en uhyre viktig
seier 3½-2½ mot Trondheim, som følge
av at president Torstein Bae demonstrerte
hemmelige talenter som posisjonsspiller
mot trøndernes tyske forsterkning IM
Michael Richter. Prisen for årets mest
uventede comeback tilfalt den tidligere
elitespilleren Dan H. Fosse, som visstnok
spiller sin første turnering siden 1976 – men
store sjakkunnskaper rakk likevel ikke til
poeng mot årets betydelig bedre trimmede
juniornorgesmester Frode Urkedal.
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2. RUNDE:
OSS og Porsgrunn akselerer, Asker snubler
I andre runde vant OSS og Porsgrunn
omtrent som ventet henholdsvis 5-1 mot
Randaberg og 4-2 mot Oslo Vest. Sistnevnte
imponerte likevel fortsatt spillemessig, og
etter seier i et kaotisk parti mot GM Kjetil
A Lie hadde formsterke FM Stig Gabrielsen
fått en flygende start på sin vinterjakt etter
IM-napp.
På OSS’ første bord økte GM Leif Erlend
Johannessen og hans løperpar metodisk
presset – til han definitivt avgjorde ved å
ødeleggelsesofre en av løperne i sluttspillet:

GM Johannessen
IM Fossan
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35.Lxg7! Txg7 36.h6 – og Fossan
innså umiddelbart styrken i hvits sammenhengende fribønder. 1-0

WIM Hagesæther
David
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21...e4! 22.fxe4 Lxg3! Hvit måtte
etter en tenkepause erkjenne at
kongen ikke klarer trusselen Sg4
etter 23.hxg3 £xg3 24.Ld2 Se5,
og derfor trekke i nødbremsen med
23.Tf1 - men nøden var fortsatt stor
med bonde under og uten kongestilling etter 23...Lxh2+ 24.Kh1 £g3
25.Txf8+ Txf8

Dermed fikk Midt-Norges representanter
et tiltrengt pusterom til nedrykksstreken, mens Akademisk etter to skuffende
nederlag alt måtte begynne å lete etter
overlevelsesdraktene i klubbskapet.
Alle de andre matchene kom imidlertid
helt i skyggen av dagens store sjakkdrama, Moss-Bergens – som fortsatt
ikke var avgjort etter de reglementerte
seks timers spill. Det startet etter en rolig
sisterunderemis best for Moss. Klubbens
joviale GM Aloyzas Kveinys smilte enda
bredere enn vanlig etter å ha fått demonstrere en instruktiv kombinasjon mot
ellers formsterke IM Eirik T. Gullaksen,

Foto: Bjørn Berg Johansen

Desto større problemer fikk da et sterkt svekket Asker, som bare klarte 3-3 mot 1911 i en
match hvor sort vant samtlige seks partier.
Sjettebordsspiller Urkedal og førstebordsspiller Bae ble igjen de største heltene for de
unge håpefulle fra 1911 – Bae riktig nok etter
å ha kommet ett sekund unna å tape på tid
i en lett vunnet stilling i trekk 40. Dagens
overraskelse besørget Trondheim, som etter
å ha tapt de to første bordene høyst uventet
vant alle de fire siste mot Akademisk. Den en
gang svært talentfulle junioren Edwin David,
imponerte med kreativt angrepsspill mot
kvinnelandslagets førstebordsspiller:

Porsgrunn Team Buer er på andreplass takket være sterkt innsats fra klubbens formsterke unge toppfirer: GM Kjetil A Lie, FM Geir Sune Tallaksen, (IM) Magne Sagafos og FM
Espen Lie

og på femtebord gnistret vikarierende
lagkaptein IM Petter Haugli plutselig som
i glansdagene:
IM Haugli
Borchgrevink
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Under press fra åpningen har forsøkt
å avvikle seg ut av de verste problemene med 15...Sb6xc4? > 16.Sxc4?
d5, men hvit hadde helt andre planer
for ettermiddagen: 16.Lxf6! £xa5
17.£g4! g5 18.£h5! £d5 19.Le4
Sxd2 20.£xh6 1-0.

Selv om det etter en vellykket åpningsforberedelse fra Bergens ble stadig klarere at Bern
ville slå en stadig mindre fornøyd Miezis,
danset Vestlandshåpene på stillingen ½-2½
ballett på kanten av stupet i fjerde spilletime.
I førstebordsoppgjøret Elsness-Fyllingen var
det - ikke helt uventet - mølje på brettet og
lite tid igjen på klokkene.

IM Elsness
IM Fyllingen

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+k+-+-0
6-+n+p+-+0
5+-wQl+p+-0
4-+-+-+-zp0
3zP-+-zP-+-0
2-mKR+-+-+0
1+-+-wq-+-0
xabcdefghy

Sort står åpenbart til vinst på brettet, men
her grep turneringsleder refleksmessig inn
da klokken hoppet en time tilbake, noe den
først skal gjøre når tiden er oppbrukt. Etter en
rask rekonstruksjon konkluderte man med
at Fyllingen hadde tapt på tid fordi han ikke
rakk å trykke på klokken etter trekk 40. Ikke
før var noteringsskjemaene underskrevet på
resultatet 1-0 så oppdaget imidlertid et annet
medlem av turneringsledelsen at klokken
grunnet en feilinnstilling hadde hoppet en
time tilbake før tiden var oppbrukt, slik at
Fyllingen hadde hatt 11 sekunder igjen da
han gjorde sitt trekk 40! Turneringsledelsen
omgjorde straks sin beslutning og dømte
videre spill fra stillingen på brettet – noe som
imidlertid var lettere sagt enn gjort, siden
Elsness alt hadde forlatt lokalet og ikke var
å nå resten av kvelden. I mellomtiden avslo
Moss’ Hallvard Voll Ådnøy remis for å gå matt
i et ellers fordelaktig sluttspill, slik at stillingen
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uten førstebordet var 2½-2½. Moss og Elsness
avslo gjenopptakelse dagen etter, og dermed
står resultatet som 3½-2½ i favør Bergens
– men Moss har anket denne intrikate saken
inn for Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg, med krav om at turneringsledelsens
første avgjørelse blir stående.

3. RUNDE:
Opp med OSS, ut med
Asker?
I tredje runde sikret OSS sin tredje lagseier
med bekvemme sifre, selv om tappert kjempende 1911 bød uventet sterk motstand. OSS
er selv med flere forfall et bredbånd av et
serielag som produserer poengoverskudd over
nesten hele linjen, og lagets tilsynelatende
tilbakelente førstebordsspiller Leif Erlend
Johannessen fikk en solid start med 2½/3. Best
av alle scoret med tre solide seire imidlertid
lagets nestor IM Leif Øgaard, som etter flere
sesonger med resultater godt i underkant av
kapasiteten plutselig har vært i kjempeslag
igjen i 2006.
IM Øgaard
FM Ringdal Hansen
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Her vil Fritz 7 sikre en trygg fordel med
30.Te3 eller 30.Sd7, men Øgaard var
– for anledningen – i et mer utålmodig
humør: 30.f4!? Tg1?! (30.--- Te2!?
hindrer hvit fra å dekke opp andreraden, men angrepet bør fortsatt
vinne etter 31.Tcc7 Txg2+ 32.Kh3 Te2
33.Sxf7) 31.Tc2! Lxa2 32.Tcc7 Ld5
33.Sxf7 Kf6 34.Sg5 Txg2+ 35.Kh3
e5?! 36.Sxh7+ Kf5 37.Sxf8 exf4
38.Tf7+ Ke5 39.Tae7+ Kd6 40.Td7+
Kc6 41.Tf6+ 1-0. Det er å håpe at
suksessen inspirerer Øgaard til å gjøre
nye forsøk på å få den ene GM-normen som savnes på plass i 2007.
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Mens utfallet av forrige rundes drama
fortsatt sto uavklart, måtte Bergens ut i en
ny skjebnekamp mot Porsgrunn. Det startet
tilsynelatende best for telemarkingene, da
overbevisende seire fra brødrene Lie raskt
brakte dem opp i en 2-0 ledelse. Bergensseire
på begge de to siste bordene utlignet imidlertid
matchen i tidsnødene, og da FM Geir Sune
Tallaksen i tidsnøden glapp fordelen på
andrebord så det ut som Porsgrunn var på vei
mot et svært ubeleilig første tap. Formsterke
Magne Sagafos fikk imidlertid nødvendig
hjelp til å spa opp motspill i et tilsynelatende
depressivt sluttspill, til følgende svært kompliserte dobbelte tårnsluttspill sto på bordet
etter 5 timer og 40 minutters spill – og på
stillingen 2½-2½:
Begge lagkapteiner var ut fra helgens resultater samt en svært tveegget stilling på bordet,
på dette tidspunktet mer opptatt av ikke å
tape matchen enn av å vinne den. Bern fikk
av sin lagkaptein beskjed om at han gjerne
måtte tilby remis, og Sagafos av sin om at han
gjerne måtte ta i mot hvis det kom et tilbud.
Bern tok seg med tolv minutter mot fem på
klokken en lengre tenkepause, men valgte
oppmuntret av klokken og to merbønder å
spille på vinst…
IM Bern
FM Sagafos
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50.Tb7+ T8d7! Sagafos brukte to
av sine gjenværende minutter – men
valgte det mest kritiske svartrekket.
51.Tb4! Noe Bern etter en lengre
tenkepause klokelig valgte ikke å utfordre. 51.Txd7+? Txd7 52.e6 vinner
etter 52.--- Td8?? 53.e7 Te8 56.d5
c3 57.d6 b2 58.d7 - men taper etter
52.--- Txd4! 53.e7 Txg4+ 54.Kf3 Tg8
55.Te4 (eller selvsagt 55.e8£ Txe8
56.Txe8 c3) c3 56.Th4+ Kg7 57.Tg4+

Kf7 58.Txg8 Kxe7 siden hvits tårn ikke
kan stoppe sorts to sammenhengende
fribønder! 51.--- Txd4 52.e6 Te7 Bergens lagkaptein så vennlig men stadig
mer bestemt på Bern, som nå definitivt
burde giret ned og spilt 53.Kf3! > Td3
54.Te3! Txe3+ 55.Kxe3 Txe6+ 56.Kd4
Tc6 57.Kc3 – med remistilbud. I stedet
giret han opp og spilte - uten remistilbud - 53.Kg3? Td3+! Hvoretter Bern
oppdaget at hans planlagte vinstplan
med 54.Kh4? plutselig taper materiell
i tonnasjeklassen etter 54.--- c3!
55.Txb3 c2!. Et par bergensere gikk
ut for å stange hodet i veggen, mens
det begynte å blinke jackpotsymboler i
øynene på både Sagafos og hans lagkaptein. Postsjakkverdensmester Bern
lignet til forveksling en ketchupflaske
noen minutter, men sprutet deretter i
imponerende fart ut det beste forsvaret: 54.Kf2! c3! 55.Txb3 c2 56.Txd3!
c1D 57.Td7 Df4+ 58.Ke1 – med remistilbud! Sagafos så på lagkapteinen,
som brukte ca 0,62 sekunder på å
si "gjør som du vil" i ett ord. Hvoretter Sagafos etter ca 62 sekunder i
åndeløs spenning rakte frem hånden.
Sort vinner hvits fribonde etter f.eks.
58.--- Txd7 59.exd7 Dc1+ 60.Kf2
Dc5+ 61.Te3 Dd4. Siden sort mistet
sin siste bonde på b2 ville stillingen
imidlertid vært enkel remisfestning
med hvits bonde på g2 istedenfor g4,
og hvis hvit ikke kan holde festningen
lukket med bonden på g4 tar det sort
svært mange trekk å finne rambukken
½-½ i partiet og 3-3 i matchen kjentes
alt i alt rettferdig for begge lag.

Tross den uventede doble stivkrampen på
de siste bordene søndag seiler tittelforsvarer
Porsgrunn foreløpig opp som den farligste
utfordreren til storfavorittene fra OSS: Med
formsterke unge 2400-spillere på andre- og
tredjebord synes telemarkingenes gamle
sårbarhet der kurert, og på fjerdebord slo
lillebror Espen Lie etter en svak fjorårssesong
sterkt tilbake med trippelseier i høstens første
kamphelg.
Atskillig hardere sliter da Asker, som uten
begge GM-ene sine gikk på et velfortjent tap
mot et selv hardt presset Akademisk. ”Det er
fortsatt seks runder igjen – og vi stiller svært
sannsynlig sterkere lag neste kamphelg”, sier
Askers alltid optimistiske lagkaptein Jøran Au-

Tabell for Telioserien etter
1.OSS 	
3
2.Porsgrunn  Team Buer 3
3.Oslo Vest
3
4.Asker
3
5.Bergens
3
6.1911
3
7.Trondheim
3
8.Akademisk 	
3
9.Moss 	
3
10.Randaberg 	
3

tre av ni runder:
3 0 0 6 14
2 1 0 5 12½
201 4 9
1 1 1 3 10
111 3 8
111 3 8
102 2 9
102 2 8
102 2 7
0 0 3 0 4½

Toppskårerliste Telioserien etter
tre av ni runder:
IM Leif Øgaard, OSS, 3/3
FM Espen Lie, Porsgrunn Team Buer, 3/3
Mats Persson, OSS, 2/2
Kjetil Strand, Asker, 2/2
GM Leif Erlend Johannessen, OSS, 2½/3
GM Rune Djurhuus, Akademisk, 2½/3
FM Torstein Bae, 1911, 2½/3
FM Jøran Aulin-Jansson, Asker, 2½/3
GM Aloyzas Kveinys, Moss, 2½/3
FM Magne Sagafos, Porsgrunn Team Buer, 2½/3
FM Jon Ludvig Hammer, OSS, 2½/3

Oslo Vest klorte seg fast i tetstriden med en
knepen seier mot Trondheim, som etter
forholdene får kalles imponerende: Oslo Vest
manglet sin tredjebordsspiller Eilif Skodvin på
lagoppstillingen, og ble liggende under 0-1
fordi deres nye førstebordsspiller FM Espen
Agdestein ikke møtte opp. Mens Trondheim
forspilte sine sjanser holdt imidlertid Gabrielsen, Gabrielsen & Co konsentrasjonen oppe
imponerende godt, og da Trondheims sluttspillprofessor Jarl Ulrichsen med få sekunder
igjen på klokken svindlet remis med kvalitet
under, kunne det bare begrense trøndernes
nederlag. Moss vant (tross en tidlig remis på
førstebord) trygt 4-2 mot Randaberg, etter at
både Miezis og Kveinys hadde levert helpoeng
som bestilt.
Og dermed fastholdt de fleste ekspertene sine
hovedtips om Trondheim og Randaberg som
nedrykkskandidater etter første seriehelg - selv
om Trondheim igjen overrasket spillemessig,
og selv om Randaberg med brødrene Fossan
på plass hadde et sterkere lag enn ventet. I
bunn som i topp står imidlertid alle plasseringer fortsatt åpne, i en toppserie hvor få
lag kan ta noen lagseier for gitt.

Er Sjakk-Norge modent for
en toppserie?
Så langt om kampen på brettet – hva skal
man så si om den nye serieordningen etter
første spillehelg? Først og fremst selvsagt at det
er for tidlig å konkludere. Men dernest at svaret
på om Sjakk-Norge med sine få medlemmer
og store avstander er moden for en toppserie,
dessverre fortsatt ikke er noe gitt ja. De som

9. mars: 7. runde
10. mars: 8. runde
11. mars: 9. runde

Foto: Øystein Brekke

lin-Jansson i en kort kommentar. Det gjenstår
å se om laget hans kan bli sterkt nok til at seks
runder rekker, etter at laget på første kamphelg
altså presterte å gi bort tre lagpoeng uten å
møte noen av de andre topplagene.

Gjenværende runder:
12. januar: 4. runde
13. januar: 5. runde
14. januar: 6. runde

IM Bjarke Sahl imponerte i analysene, men hans lag Asker har langt frem etter
en svak seriestart. Også IM Roy Fyllingen og hans Bergens har langt frem til
gullkampen etter å ha avgitt tre lagpoeng første kamphelg

hadde håpet at enkelte topplags tilbøyelighet
til å stille svært ujevne lag skulle gå over i
historien med den gamle serieordningen tok
sørgelig feil: Akademisk, Porsgrunn og 1911
var de eneste lagene som klarte å stille tilnærmet toppet, en lang rekke spillere ankom
forsinket og/eller svært dårlig forberedt, og en
walk over forekom altså endog på førstebord.
At enkelte Oslolag åpenlyst beklaget seg over
å måtte starte 10 på søndag, viste også en
manglende forståelse av Norgeskartet som
tilreisende lag med ni bortekamper og lang
hjemreise hadde all grunn til å la seg irritere
over. NSF skal ha ros for å ha lagt lokalet godt
til rette for tilskuere, selv om spillerne da ble
sittende litt trangere enn hva nødvendig var.
Med den status man ønsker at toppserien skal
ha, var det også et naturlig valg å la øvrige
divisjoner bare ha serierunde på søndag, for å
gi flest mulig av de som ønsket det anledning
til å følge toppserien som tilskuere. Desto mer
skuffende var det da at så få ønsket å gjøre
det: Selv i en svært spennende fjerde spilletime lørdag ettermiddag passerte antallet

tilstedeværende tilskuere aldri 007… Heller
ikke fra NSFs side var forberedelsene optimale:
Så vesentlig informasjon som spillernes rating
var ikke å finne verken i spillelokalet eller på
turneringens hjemmeside, og serien tyvstartet en dag på forhånd med en elektronisk
(og engasjert) laglederkrangel om fargene
- fordi de som sto på hjemmesiden viste seg
å stride mot reglementet. I tillegg til lite plass
for kaffe og noteringsskjemaer irriterte også
opptil mange spillere seg over en lite velegnet
klokketype, som i andre runde altså også
bidro sterkt til en helt unødvendig konflikt
med påfølgende protestsak. Man får håpe
og tro at dette alt sammen var forbigående
startproblemer, og at forbund, deltakende
lag og sjakkpublikummet i fortsettelsen alle
vil bidra helhjertet til å gi den nye toppserien
den posisjon den behøver for å bli noe mer enn
et eksperiment. Serien fortsetter med andre
kamphelg 12.-14. januar, da blant annet
viktige toppmatcher som Oslo Vest-OSS og
Porsgrunn-Asker står på menyen.
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Da FIDEs president, Kirsan Iljumzhinov, den 13.
april inndledte en pressemelding med ordene
’Today is a historic day
for our sport!’ var det
en stor dag for sjakken.
VM-matchen mellem Veselin Topalov og Vladimir
Kramnik var annonsert,
og da første trekk ble
gjort på scenen i Elista
Conference Hall drøyt
fem måneder senere,
den 23. september, var
vi sikre: 13 års kaos
og usikkerhet om VM,
begynt med Kasparov
og Shorts avvikling av
matchen 1993 i privat
regi, ville endelig slutte
senest den 12. oktober
med én verdensmester,
som alle kunne enes om
var ’den riktige’. Men
ingen hadde forutsett
det dramaet som skulle
utspille seg og var tett
på å stanse matchen før
endelig avgjørelse.
av IM Steffen Pedersen

Topalov var helt sikkert den brede publikumsfavoritten.
Bulgareren stilte opp
med stor selvtillit,
som verdensrankingens ubestridte ener
etter i en lang periode å ha vunnet nesten
alt han kom i nærheten av. Og så med en
spillestil som begeistrer de fleste: Kraftfull,
angrepsvillig med en vilje til å vinne hver
gang. Med andre ord så er det ingen hurtige
remiser når Topalov spiller. Men én ting er
turneringssjakk. En lengre match, én mot
én er noe helt annet, og hvor dette stort sett
var nytt for Topalov, så kunne Kramnik se
tilbake på flere prøvelser av den slags. Han
hadde fraristet ingen ringere enn Kasparov
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Foto: www.worldchess2006.com

VM-drama på og utenfor brettet

VM-tittelen i 2000 og forsvarte den fire år
senere, da han vant siste parti mot Leko og
dermed akkurat utlignet til 7-7.

settelse og deretter fortsatte upresist i en
stadig lovende stilling, for til sist å havne i
en teknisk tapt stilling:

Matchen skulle gå over 12 partier med en
noenlunde klassisk betenkningstid: 2 timer
på 40 trekk, 1 time på de neste 20 samt 15
minutter på resten, hvor det ytterligere fra
trekk 61 ville være 30 sekunders tilleggstid.
I tilfelle det skulle bli uavgjort, ville det bli
avviklet fire hurtigsjakkpartier (25 minutter + 10 sekunder per trekk), deretter to
lynsjakkpartier (5 min. +10 sek.) og som
ytterste konsekvens et sudden-death-parti
med 6 minutter til hvit og 5 til sort og samlet
seier til sort ved remis. De ordinære partier
ble spilt med intervallet to partier, fridag, to
partier, fridag, osv. Kramnik var hvit i første
parti og fargefordelingen ville bli snudd om
etter seks partier, slik at hver spiller ikke
skulle ha samme farge umiddelbart etter
fridagen gjennom hele matchen.

Pedersen
kommenterer

At Topalov ville legge maksimalt press på
Kramnik, både sjakklig på brettet, men
også fysisk ved å spille hvert parti helt ut,
fikk man bevis på allerede i første parti
hvor FIDE-verdensmesteren flere ganger
underveis unngikk trekkgjentakelse for
så til slutt å dumme seg ut og tape partiet.
Det ble 2-0 til Kramnik, da Topalov etter
forrykende angrepsspill i det andre partiet
først overså en øyeblikkelig vinnende fort-

Topalov
Kramnik
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28.£c2! ¦xb2 29.hxg6!!
Denne idéen har Topalov sett for
lenge siden. Nå blir sort matt hvis han
tar dronningen: 29...¦xc2 30.gxh7+
¢xh7 31.¦g7+ ¢h8 (31...¢h6 32.f5+
¢h5 33.f6 med ugardelig matt)
32.¦g8+ ¢h7 33.¦1g7+ ¢h6 34.f5+
¥g5 35.¦xg5 og resten vil være desperadosjakker.
29...h5! 30.g7! hxg4 31.gxf8£+
¥xf8??
Kramnik hadde vurdert 31...¢xf8!
32.£g6 £e2 33.£xg4 ¥g5! 34.¦e1
£c2 35.fxg5 som meget farlig,

VM-match Kramnik-Topalov
Elista, Russland 23. september - 13. oktober

men hvit har ikke noe klart etter
35...¢g7!.
32.£g6+?
Topalov tenkte ikke lenge, men de
mange tusen nettilskuerne fikk - med
god støtte av diverse dataprogrammer - likevel med seg at hvit straks
kunne avgjort med 32.¦xg4+ ¥g7
33.£c7!. Sort har kun én nyttig sjakk:
33...£f1, og den blir enkelt parert
med 34.¤g1.
32...¥g7 33.f5 ¦e7 34.f6 £e2
35.£xg4 ¦f7 36.¦c1?
36.£h5! vinner stadig for hvit.
Sort kan ikke spille 36...£xe3 pga.
37.¤g5, og etter 36...a5 37.¦g3!
truer hvit med å spille 38.fxg7 ¦xg7
39.£e8+ ¢h7 40.¦h3#. Sort taper etter 37...£xe3 38.fxg7 ¦b1+
39.¢h2 ¦b2+ 40.¢h3 ¦xg7 41.¤g5
£f2 42.£e8+ £f8 43.£xf8+ ¢xf8
44.¤xe6+ ¢f7 45.¤xg7 a4 46.¤f5
¦b3 47.¤d6+ ¢e7 48.¦xb3 axb3
49.¤b5, og springeren når tilbake og
dekker b-bonden.
36...¦c2 37.¦xc2 £d1+ 38.¢g2
£xc2+ 39.¢g3 £e4 40.¥f4
Hvits initiativ er utslagsgivende selv
etter dronningavbytte: 40.£xe4! dxe4
41.¤g5 ¥f8 42.¤xe6! b5 43.d5 b4
44.¤xf8 ¦xf8 45.¢f4, og hvits bønder
er farligere enn sorts.
40...£f5 41.£xf5
41.¤g5 ¦c7 42.¤xe6 tillater en fiks
evig sjakk etter 42...¦c3+ 43.¢h4
£h7+ 44.¢g5 ¥h6+ 45.¢h5+ ¥g7+.
41...exf5 42.¥g5
Eller 42.¤g5 ¦c7 43.¤e6 ¦c3+
44.¢h4 ¥xf6+ 45.exf6 ¢f7 46.¤c7
¦c6! 47.¥e5 a5 48.¢g5 a4 49.¤b5
f4 50.¢xf4 ¦a6, og plutselig er hvit i
vanskeligheter.
42...a5 43.¢f4 a4 44.¢xf5 a3 45.¥c1
¥f8!
Bedre enn 45...a2 46.¥b2 ¦c7
47.e6!.
46.e6 ¦c7 47.¥xa3!?
47.e7 ¥xe7 48.fxe7 ¦xe7 49.¥xa3
¦e3 50.¥c5 ¦xf3+ 51.¢e5 ¢f7
52.¢xd5 ¦c3! er vunnet for sort,
ifølge sluttspillsdatabasene.
47...¥xa3 48.¢e5 ¦c1 49.¤g5 ¦f1

2
0
1

3 4 5
½ ½ 1
½ ½ 0

6 7 8
½ ½ 1
½ ½ 0

9
1
0

Kramnik sløser litt. 49...¦g1 vant lett.
Først på 50.¤f7 spiller sort 50...¦f1,
og 50.e7 ¦xg5+ 51.¢e6 ¥xe7 52.fxe7
¦g6+ redder heller ikke hvit.
50.e7 ¦e1+ 51.¢xd5 ¥xe7 52.fxe7
¦xe7 53.¢d6 ¦e1?
53...¦e3 var den eneste måte å vinne
på. Poenget er at tårnet støtter bonden på et senere tidspunkt. Det sees
for eksempel i varianten 54.d5 ¢f8!
55.¢d7 b5 56.¤e6+ ¢g8 57.d6 b4
58.¤c5 ¢f7! 59.¢c6 ¦c3, hvor hvit
i stillingen med tårnet på 1. rekke nå
kan spille ¢b5.
54.d5 ¢f8
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55.¤e6+?
Den dobbelte overseelse som oppsto
omkring trekk 30 kommer igjen, og
halvpoenget Kramnik var nær ved å gi
bort med 53...¦e1? blir igjen returnert.
Riktig var: 55.¢d7! b5 56.¤e6+ ¢g8
57.d6 b4 58.¤c5 ¢f7 59.¢c6 ¦c1
60.¢b5, og hvit holder remis.
55...¢e8 56.¤c7+ ¢d8 57.¤e6+ ¢c8
58.¢e7 ¦h1!
Det siste hinder passeres. Sort kunne
stadig gjøre feil med 58...¦d1? 59.d6
b5 60.¤c5 b4 61.d7+ ¦xd7+ 62.¤xd7
b3 63.¤b6+!, og hvit holder remis.
59.¤g5 b5 60.d6 ¦d1 61.¤e6 b4
62.¤c5 ¦e1+ 63.¢f6 ¦e3 0–1

Kramnik kunne være godt tilfreds, og kanskje
og kanskje ble han nettopp for tilfreds, for
med litt mer energisk spill i 3. parti hadde det
kanskje blitt 3-0 – i hvert fall hadde 17.¤e4!
vært meget lovende – men partiet ebbet ut i
remis, og da 4. parti endte fredelig, var stil-

10 11 12 #
0 ½ ½ 6
0 ½ ½ 6

1 2
½ 0
½ 1

3
1
0

4
0
1

#
7½
8½

lingen 3-1. Det var før dramatikken utenfor
brettet for alvor skulle ta til.
Allerede etter det andre partiet hadde Topalovs
manager, Silivio Danailov, nemlig krevd
skjerpet kontroll med spillernes hvilerom og
toalett. Men nå hadde den bulgarske delegasjon – etter å ha fått utlevert båndopptak
fra videoovervåkingen – funnet Kramniks
oppførsel under partiene så mistenkelig, at
en formell protest ble lagt inn med krav om
at begge deler skulle lukkes, og at man i stedet
fikk adgang til et felles toalett. Nettopp toalettet var det eneste stedet uten overvåkning, og
Kramnik skulle ha vært der opp til 50 ganger
per parti. Som eksempel dro bulgarerne kun
frem en tidsperiode på 13 minutter hvor
Kramnik tre ganger hadde beveget seg ut og
inn fra hvilerommet til toalettet, og bevisførelsen fremsto derfor pinlig ukonkret.
Likevel reagerete appelkomitéen med å lukke
begge private toaletter – selv om det ble fastslått at den anviste statistikk var overdrevet.
Vel å merke uten å innhente noen forklaring
Foto: www.worldchess2006.com

			
1
GM Veselin Topalov
BUL 2813 0
GM Vladimir Kramnik
RUS 2743 1

En fornøyd Topalov-manager Silvio
Danailov like etter avgjørelsen om at
Topalov fikk sitt første helpoeng - på
walkover!
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Foto: www.worldchess2006.com
Den respekterte turneringslederen Geurt Gjissen fra Nederland ble kritisert av flere da han besluttet å starte det 6. partiet, til tross
for at Kramnik nektet å stille opp.

fra Kramnik som deretter først ble presentert
beslutningen kort innen femte parti. Det fant
russeren seg ikke i og krevde de opprinnelige
betingelsene gjenopprettet samt appelkomitéen (Azmaiparashvili, Makropoulos
og Vera), som tydeligvis var både partiske
og inkompetente, utskiftet, hvis han skulle
fortsette matchen.
Så da Topalov ved starten av 5. parti hadde
innfunnet seg ved brettet, hadde Kramnik
demonstrativt plassert seg i hvilerommet foran
den låste toalettdøren. Med litt forsinkelse ble
partiet satt i gang kl. 15:22 Elista-tid, men
det var stadig med låst toalett. Derfor kunne
turneringslederen Geurt Gijssen en time
senere tildele Topalov det første hele poeng
i overensstemmelse med FIDEs regler da
Kramnik ikke var møtt opp til partiet.
Nå fulgte et par hektiske døgn der Iljumzhinov
måtte avbryte et møte med Russlands president
Vladimir Putin i Sochi og haste hjem til Elista
for å finne en løsning på situasjonen som var
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skremmende nær ved å føre til total avbrytelse
av matchen. Hva som reellt har skjedd under
disse forhandlingene, er det nok kun en liten
gruppe av personer som vet. ”Kompromisset” endte med at appellkomiteen trakk seg
frivillig, de endrede matchbetingelsene ble
endret tilbake og matchen ble gjenopptatt på
stillingen 3-2. Kramnik hadde ellers meddelt
at han ikke aksepterte nederlaget i det 5.
partiet uten kamp, og derfor var det en spent
sjakkverden, som avventet 6. partiets start.
Kramnik spilte under protest og holdt remis
uten problemer.

GM Veselin Topalov (2813)
GM Vladimir Kramnik (2743)

Sjakkverdenenens sympati var vendt mot
bulgarernes (og Danailov som bakmann)
respektløse forsøk på psykologisk krig, og
derfor var vi mange som ikke hadde det helt
godt da Topalov etter enda en remis i 7. parti
(i praksis Kramniks tredje strake sortparti)
plutselig vant både 8. og 9. parti.

26.h4 ¥e7 27.e5!
Innskrenker straks sorts plass for offiserene. Topalov spiller den resterende
del av partiet med en imponerende enkelhet som bekrefter at dårlige stillinger
ofte bryter sammen av seg selv.
27...¤b8 28.¤c3 ¥b4 29.£g2 £c8
30.¦c1 ¥xc3 31.bxc3 ¤e6 32.¥g4
£c7 33.¦cd1 ¤d7 34.£a2 ¤b6
35.¦f3 ¤f8 36.¦df1 ¦e7 37.¥e3 ¤h7
38.¦xf7 ¤d5 39.¦7f3 1–0

Kramnik kom aldri med i det 9. partiet:

VM Elista (9) 2006

XABCDEFGHY
8-+-t r rs n k+(
7z p q+n+pz p -'
6-+p+-+p+&
5+-+-+-v l -%
4N+-z P P+-+$
3+-+-+Lz P -#
2-z P Q+-+-z P "
1+-+R+Rv L K!
xabcdefghy

Var Kramnik allikevel mest påvirket av
begivenhetene utenfor brettet? Svaret kom
allerede i 10. parti, for enda en gang gjorde
Topalov en forferdelig overseelse, og Kramnik
kunne utligne til 5-5. Både 11. og 12. parti
endte remis, og derfor måtte matchen avgjøres
med omkamp.
Selv om Topalov bevisst hadde spilt lynkjapt
i andre halvdel av matchen (i et forsøk på
å fastholde Kramnik ved brettet), så har
bulgareren ikke samme styrke i hurtigsjakk,
og med den nedsatte betenkningstid virket det
som om Kramnik hadde annerledes kontroll
over matchen. Avgjørelsen kom i 4. parti som
sluttet med det som reellt avgjorde matchen
- en alvorlig feil av Topalov.
GM Vladimir Kramnik (2743)
GM Veselin Topalov (2813)
VM Elista, omkamp (4) 2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
e6 5.e3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4
b5 8.¥e2 ¥b7 9.0–0 ¥e7 10.e4 b4
11.e5 bxc3 12.exf6 ¥xf6 13.bxc3 c5
14.dxc5 ¤xc5
Som i det 8. parti er Topalov ikke redd

for løpersjakken på b5. 14...0–0 15.¥a3
¥e7 er den normale fortsettelsen.
15.¥b5+ ¢f8
15...¢e7?! 16.¥a3 ¦c8 17.¦b1 er klart
fordelaktig for hvit.
16.£xd8+ ¦xd8 17.¥a3 ¦c8 18.¤d4
¥e7
En annen måte å oppheve bindingen
på, var 18...¢g8 for å spille ...h6 og
...¢h7.
19.¦fd1 a6?!
Muligens et forsøk på å oppnå mer
enn hva stillingen tillater. Sort har ingen
større problemer etter 19...¤e4!.
20.¥f1 ¤a4

XABCDEFGHY
8-+r+-m k -t r (
7+l+-v l pz p p'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4n+-s N -+-+$
3v L -z P -+-+-#
2P+-+-z P Pz P "
1t R -+R+Lm K -!
xabcdefghy

23.¦xa3 ¤c5 24.¤b3!
Med en rekke gode trekk er det plutselig Kramnik som har tatt føringen.
Det er umulig for sort å holde abonden, og Topalov velger å gi den
uten kamp for til gjengjeld å søke
aktivt spill med sine to tårn.
24...¢e7 25.¦d4 ¥g6 26.c4! ¦c6?
Det er klart at Topalov er nær ved
å forbedre hvits bondestruktur,
men sort står ikke dårligere etter
26...¤xb3 27.axb3 ¦hd8 28.¦xd8
¦xd8 29.f4 ¦b8!.
27.¤xc5 ¦xc5 28.¦xa6 ¦b8 29.¦d1!
¦b2 30.¦a7+ ¢f6 31.¦a1!
Igjen godt spilt av Kramnik. Sort
har store problemer og har nå
vanskeligheter med å kontrollere
hvits a-bonde.
31...¦f5 32.f3 ¦e5 33.¦a3 ¦c2?!
34.¦b3 ¦a5 35.a4 ¢e7 36.¦b5 ¦a7
37.a5 ¢d6 38.a6 ¢c7 39.c5 ¦c3
40.¦aa5 ¦c1 41.¦b3 ¢c6 42.¦b6+
¢c7 43.¢f2 ¦c2+ 44.¢e3 ¦xc5?
En siste sjanse eller en banal overseelse? Under alle omstendigheter
står hvit til vinst.
45.¦b7+ 1–0

21.¦ab1! ¥e4 22.¦b3! ¥xa3

Minneord Carl Henrik Amundsen
1929 - 2006
Carl Henrik Amundsen har gått bort.
Tankene går til Liv og deres barn og barnebarn. Men mange med meg har mistet
en god venn og et stor forbilde for alle som
har jobbet med barnesjakk.

hvordan man varierer sjakkundervisnin- Kongsvinger 28. januar i år, da han
kjørte 3 gutter 10 mil for å delta på en
gen slik at det hele tiden er moro.
sjakkturnering for barn. Humøret var på
Carl Henrik reiste ofte på lange turer topp, men Carl Henrik var tydelig redusert.
sammen med ungene. Vi har vært på Ran- Han snakket villig om sin sviktende helse,
daberg sammen, i Moss og alltid var Carl og det er tungt å tenke på at det skulle bli
Henrik omgitt av ungene som ville vite siste gangen vi snakket sammen ansikt
hva som gikk galt eller vise han hvordan til ansikt.
de vant sitt siste parti.
Jeg vil så gjerne bidra til at Carl Henrik’s
Våre telefonsamtaler var mange og lange, navn skal leve videre i sjakkmiljøet og jeg
flere ganger glemte vi tiden totalt og jeg har flere med meg som vil bidra til å arkunne høre ”god natt” fra kona i bak- rangere en minneturnering for han.
grunnen. Vi delte ideer og fantasier rundt Vi lyser fred over Carl Henrik’s minne.
sjakkens ved og vel, og hadde alltid noen
Jonar Lensebakken
nye ideer å snakke om.

Carl Henrik fikk tildelt Ungdommens
Sjakkforbunds Hederstegn i gull under
NM for Ungdom på Hanstad skole i 1999,
og jeg vil si at det er ikke mange som har
fortjent dette mer enn Carl Henrik.
Carl Henrik har jobbet med barnesjakk
siden rundt 1970, og klarte aldri helt å
slippe taket i Hanstad skolesjakklag.
Jeg ble kjent med Carl Henrik i 1990 under
Redd Barnas Grand Prix på Hanstad skole,
han har lært meg alt jeg kan om barnesjakk, hvordan man inspirerer de unge, Siste gang jeg møtte Carl Henrik var på

45

12.-14.1.

Telioserien
NSF
2. kamphelg, runde 4 til 6
13.-14.1. NSFs seriesjakk
Lokale arrangører
3. kamphelg
20.-21.1. Nord-Odal Vinter Grand Prix 2007
NVGP
Nord-Odal SK
Info: Jonar Lensebakken, e-post: nosku@start.no, tlt: 95 74 77 53
26.-28.1. Gunnar Halvorsens Minneturnering
NVGP
Masfjorden SK
Info: Bjørn Benjaminsen, 56 36 52 06p, e-post bjornben@hotmail.com
27.-28.1. NTG Grand Prix
NVGP
NTG SK
Info: Simen Agdestein, tlf 952 55 900m, e-post simen@ntg.no  
27.1.
Januarsjakken i Tromsø NVGP
NVGP
Tromsø SK
Info: Jan S. Berglund, e-post: simsen@tele2.no
4.2.
OSS februar hurtig-GP (123 år!)
NVGP
OSS
Info: Øyvind Bentsen, e-post: bbcanary@frisurf.no
9.-11.2.
NM for jenter (USF)
Vandaskog SK
Info: Geir Rasmussen, tlf 53 74 05 87, e-post ge-rasmu@c2i.net
10.-11.2. NSFs seriesjakk
Lokale arrangører
4. kamphelg
16.-24.2. EM for seniorlag
Dresden, Tyskland
Info: Seniorutvalget v/ Per Ofstad, 69 31 82 69p, e-post per.ofstad@umb.no
17.2
Alta GP
NVGP
Alta SK
Info: Eirik Nymo Isaksen, eiriknymo@hotmail.com  
24.2.
Februarsjakken i Tromsø NVGP
NVGP
Tromsø SK
Info:Jan S. Berglund, e-post: simsen@tele2.no
24.- 25.2. Ivar Berris Minneturnering
NVGP
Stjørdal SK
Info: Jon Arne Stokhaug, tlf 92635234, e-post: jonarnes@online.no
2.-4.3.
KM-helg
NSF-kretsene
Anbefales for kretsmesterskap individuelt
9..-11.3.
Telioserien
NSF
3. og siste kamphelg, runde 7 til 9
10.-11.3. NSFs seriesjakk
Lokale arrangører
5. og siste kamphelg
17.3.-18.3. Torghatten Grand Prix 2007
NVGP
Brønnøysund SK
Info: Odd A. Vedal e-post: od-vedal@online.no
31.3.
Marssjakken i Tromsø NVGP
NVGP
Tromsø SK
Info:Jan S. Berglund, e-post: simsen@tele2.no
31.3.-8.4. Det åpne NM
NVGP
Søknad bes sendt snarest!
NSF søker arrangør. Interessert? Kontakt NSF, tlf. 22 15 12 41, e-post sjakkfor@online.no
14.4.
’Guttorm helt i hundre!’ Klavestads 100 års-jubileum
NVGP
Halden SK
Info: Anker Aasum, 69 18 33 88, Helge Rangøy 69 17 68 36 e-post: h-rangoy@online.no eller w-lauri@online.no
21.4.
AskerSchladden
NVGP
Asker SK
Info: Øistein Yggeseth, 66 79 68 39, e-post: oistein.yggeseth@online.no
28.4
Thon Hotel Lyn NVGP
NVGP
Tromsø SK
Info: Jan S Berglund, tlf 992 79 489, simsen@tele2.no

Løsninger Du trekker

DU TREKKER 1
Her pågår et kongekappløp som hvit kan
se ut til å tape – 1.¤e2?? £a2+ 2.¢c1
¤c4 blir matt og 1.£d3?? bxc3 2.£h7+
¢f7 3.£h5+ ¢e6 gir noen sjakker for en
offiser. Derfor skal man glemme ¤c3 og
tenke offensivt på kongefløyen: 1.g6! og mot 1... bxc3 (eller alle andre saklige
trekk) vinner 2.¦h8+! feltrømnings- og
magnetoffer nummer en) ¢xh8 3.¦h1+
¢g8 4.¦h8+ (feltrømnings- og magnetoffer
nummer to) ¢xh8 3.£h1+ ¢g8 4.£h7 matt.
DU TREKKER 2
Hvit fant i sterkt presset stilling ut at han i
hvert fall måtte flytte løperen med tempovinst
på ¦d2 med 23.¥a5?. Sort hadde imidlertid
ingen planer om å flytte det tårnet, og etter
23...¦c5! kastet hvit inn noteringsskjemaet
siden det ellers følger ugarderlig matt med
¦h5 og ¦h1 – Ye Jiangchuan-Dolmatov,
Moskva 1992. Å hindre tempoofferet med
23.¥b6!, var tvunget for å få fortsette partiet.
DU TREKKER 3
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Sorts siste trekk truet dronningfangst med
23...a4, men fremfor å skaffe dronningen
et fluktfelt fortsetter hvit trolig angrepet uten den: 23.h5!! a4 24.hxg6 fxg6
25.¤g5 axb3?! (25...¦f8 holder lengre,
men hvit har fortsatt avgjørende angrep
etter 26.¥g7!) 26.f7+ ¢h8 27.¤xh7! bxc2

XIIIIIIIIY
8-trr+-+-mk0
7+-sn-+P+N0
6-zpq+p+pvL0
5+-zppzP-+-0
4-+nzP-+P+0
3+-zP-+-+-0
2P+p+-mK-+0
1+R+-+-+R0
xabcdefghy

28.¤f6! (Et siste iskaldt tempooffer, hvit
ofrer gjerne et tårn for å åpne h-linjen mot
sorts konge) cxb1£ 29.f8£+! (magnetoffer
for å frata kongen fluktfeltet f8) og sort ga
opp grunnet 29...¦xf8 30.¥g7++ (et avslut-

tende feltrømningsoffer som åpner veien
til h7 for hvits tårn) ¢xg7 31.¦h7 matt 1-0,
Sundin-Erik Andersson, postsjakk 1963. En
avslutning vel verdt å skrive hjem om – som
passende nok ble foreviget på et frimerke!
DU TREKKER 4:
Dette ser med kvalitet under og mest utsatt
konge lettere håpløst ut, men hvit trøster
seg med at han ikke kan flytte noe unntatt
dronningen, løperen og h-bonden: 37.¥d3!
£xd3 38.h5+ ¢h6 (eller 38.--- ¢xh5
39.£xh7+!) 39.£g7+ ¢xg7 40.h6+ eller
også bare 39.£xf6+ ¢h5 40.£g5+ - patt
og remis i Midadze-Kalugin, Sovjet 1978.
DU TREKKER 5:
Dette ser med tårn under helt håpløst ut,
siden 1.£xg7+? ¦xg7 gir hvits konge et lovlig
felt på h6 og det ellers truer hardt matt både
på h6 og h7. Hvit viser seg imidlertid å kunne
utnytte sorts kongeplassering til å holde remis
med et dobbelt selvmordsoffer: 1.£f6!! med
trusselen 2.£xg6, med patt i ett etter 1...£xf6
/ ¦xf6 – og etter 1..¢h7 2.£xg7+ ¦xg7 har
hvits konge ikke lenger et lovlig felt på h6.

Nordisk Mesterskab
Nordisk Mesterskab afholdes i 2007 i forbindelse med
Politiken Cup. Den bedst placerede nordiske spiller i
kategorierne: Elite, Kvinde og Veteran vil blive tildelt
titlen Nordisk Mester.
Præmier (DKK):
Præmierne til NM er uafhængige af præmierne i
Politiken Cup. Der kan således vindes præmier i
begge kategorier.
Elite

Kvinder

Veteran

1. pr. 6.000

1. pr. 3.000

1. pr. 2.500

2. pr. 4.000

2. pr. 2.000

2. pr. 1.500

3. pr. 3.000

3. pr. 1.000

3. pr. 1.000

4. pr. 2.000

4. pr. 500

Lynturnering
Fredag 27. juli klokken 19.00 afholdes Copenhagen
Blitz 2007.

Simultan
Der vil blive arrangeret en eller flere
simultanforstillinger på festivalens friaftener. Følg
med på hjemmesiden.
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO

29. Copenhagen Open

Politiken Cup

21. - 29. juli
www.politikencup.dk

