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Magnus Carlsen (16)
- nesten nummer 1 i Morelia-Linares
nr.

2

2007

Norgesmesterskapet
for klubblag 2007
8. - 10. juni på Alstor Hotell i Stavanger
Stavanger Sjakklubb inviterer til
tidenes første NM for klubblag.

Mesterskapet er åpent for alle lag,
bredde som elite, og gjerne flere
lag fra samme klubb.
Der spilles 6 runder monrad med
4 bord på hvert lag. Det er mulig
å melde på opp til 8 spillere per
lag, dog må 3 av de 4 spillende ha
fast adresse i Norge.
Betenkningstiden er 90 minutter
på 40 trekk og deretter 30 minutter på resten av partiet.
Spilletider
Fredag 8. juni
Lørdag 9. juni
Lørdag 9. juni
Lørdag 9. juni
Søndag 10. juni
Søndag 10. juni
Premieutdeling



kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
ca.

19.00 - 23.00
9.00 - 13.00
13.30 - 17.30
18.30 - 22.30
9.30 - 13.30
14.00 - 18.00
18.30

Garantert premiesum på kr 12 000
min. og kr 5 000 i førstepremie.
Tilleggspremier til de beste bordprestasjonene, beste juniorlag
og beste lag med spillere (alle)
under 1750 i norsk rating.
Startkontingent
Kr 1 500 pr. lag. Ved flere lag fra
samme klubb reduseres startkontingenten til kr 1 000 pr. etterfølgende lag.
Påmelding
Må skje senest 1. juni til Per Blikra.
E-post:
per.blikra@lyse.net
Telefon: 51 53 22 05
* Turneringen FIDE rates.
* Vinnerlaget er kvalifisert til
Europacupen for klubblag 2008.
Ytterligere informasjon på
www.rogaland-sjakk.org
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Norsk sjakkblad
gratulerer med dagen
90 år
7.5. Knut Fjeldhøy, SK 1911.
80 år
9.5. Frithjof Vang, Harstad SK.
20.5. Bjørn Bjørnsen, Stjernen
SK.
75 år
8.5. Arvid Kilane, Drangedal SK.
27.5. Egon Hennelund, Sørum
SK. 18.6. Tronn Gruben, Kirkegata SK.
70 år
8.6. Bård Bårdsen, SK Gambit.
24.6. Kristoffer Haugan, Tønsberg
SK. 24.6. Roald Kleppe, Gjøvik SK.
26.6. Ole Bækken, Elverum SK.
26.6. Bjarne Solstad, Orkdal SK.
60 år
2.5. Steinar Arnø, Mosjøen SK.
7.5. Ulrich Marti, Larvik SK. 12.5.
Lars Lium, Orkdal SK. 19.5. Yngvar Hartvigsen, Luster SK. 24.5.
Jan Arne Bjørgvik, Verdal SL. 5.6.
Rolf A. Olsen, Samisk SF. 6.6. Per
Gunnar Bøe, Ørsta SL. 6.6. James
Steedman, Randaberg SK. 7.6.
Johs R. Kjeken, SK 1911.
50 år
9.5. Stein Jensen, Harstad SK.
11.5. Jon Samset, Follo SF. 12.5.
Geir-Ove Olsen, Brønnøysund
SK. 21.5. Vaso Petkov, Arendal
SS. 23.5. Jan-Henrik Johnsen,
Ab. 26.5. Pål Agdestein, Asker SK.
26.5. Wenche Eikrem. 31.5. Atle
Mongstad, Bergens SK.
40 år
11.5. Per Gisle Svendsen, SK
1911. 15.5. Simen Agdestein,
NTG SK. 16.5. Arve Trulsen,
Trondheim SF. 19.5. Magne O.
Bolme, NSSF. 19.5. Arild Roen,
Aurskog-Høland. 24.5. Vemund
Blomkvist, Akademisk SK. 4.6.
Tore Orvik, NSSF. 11.6. Sønke
Maus, Bergens SK. 12.6. Ragnar
Knudsen, Sarpsborg SK. 15.6.
Tore A Bratvold, SK 1911. 18.6.
Bjørn Revil, Akademisk SK.



Så smil da, Magnus!
Et lett trykk på kameraets
utløser: ”klikk” og man har
tatt bilde at akkuratt dette øyeblikket. Bildet kan i teorien
bevares for evig og når som
helst hentes frem for et gjensyn med viktige hendelser og opplevelser i livet.
Hvert enkelt nummer av Norsk sjakkblad
er på en måte et slikt historiebevarende
dokument. Sant nok, all informasjon
finnes på Internett, men strukturen der
er lite hensiktsmessig. Ønsker man å
gjenskape et inntrykk av hva som hendte i
det norske sjakkmiljø i til eksempel våren
1957, ja, da blir første stopp i kildesøkningen uten tvil Norsk sjakkblad.
Hva som må fremtidssikres fra denne
våren 2007 er enkelt. Unge mester Magnus
har for alvor trådt inn på den internasjonale sjakkarena og hvert nytt skritt han
tar der føles som en ny norsk rekord. Det
gjelder især annenplassen hans i MoreliaLinares, så er den fullt på nivå med Bobby
Fischers og Gary Kasparovs bragder i samme alder. I skyggen av slikt går det nesten

Årsmøte i USF
Ungdommens Sjakkforbund
avholder også i år årsmøtet
sitt samtidig med NM for
skolelag. Det skjer 5. mai kl.
19.30 i Masfjorden hvor det
dynamiske lokallag Masfjorden
SKU som står for det praktiske.

Bror Eeg
75!
Vi gratulerer en av USFs store ildsjeler,
Bror Eeg fra Oslo med 75-årsdagen
27. april. Bror inspirerte i sin tid de
fleste elever på Veitvet skole (Bror
Eegs disipler) til å spille sjakk. I tillegg fikk han egen sjakkserie på TV i
1973(!) og ga ut to sjakklærebøker.

an helt å glemme at Leif Øgaard ferdiggjorde livsverket sitt, stormestertittelen, i
Telioserien, og at Jon Ludvig Hammer (16)
tok sitt første stormesternapp i Frankrige.
Tre slike sjakkbragder har Norge aldri før
opplevd på en snau måned. Jo, det er vår
i sjakk-Norge og det er spennende å se hva
sommeren vil bringe.
Tilbake til vår unge supernova. Det neste
hinder på hans vei mot VM er Lev Aronian.
Når de møtes i Elista sist i mai er Aronian
nok favoritt på rating men neste hele verden heier på gutten vår. Det sier noe om de
forventninger Magnus må leve med.
Oppmerksomheten kan vel være smigrende, men den fordrer at Magnus fortsetter
å vinne. Er det mon forventningspresset
som gjør at jeg ikke greier å finne et forsidebilde av en smilende Magnus? Håper
det sandelig ikke. Husk, alt er ikke sjakk
og våren må nytes når den er her.
Så ta for denne redaktørens del gjerne seir
som tap med et stort ... smil!
Bjarke Sahl

Så vitt NSb er orientert ventes
ingen kontroversielle saker eller valg. For mer informasjon
om årsmøtet eller om NM for
skolelag, kontakt USF ved Sjakkontoret på 22 15 12 41 eller
sjakkfor@online.no

Knut
Bøckman 75!
Vi gratulerer sjakkjournalisten og
forfatteren Knut Bøckman fra Oslo
og fremfor alt OSS med 75-årsdagen
24. april. Knut sto i en lang årrekke
for sjakkspalten i Aftenposten og har
i en stor del av sitt liv spilt en sentral
rolle i driften av institusjonen Oslo
schakselskap.

SPØRSMÅL &
Har du funnet en feil i en partianalyse?
Eller lest noe i dette bladet du mener
fortjener en kommentar? Send spørsmålet eller kommentaren til redaktør
Bjarke Sahl på:
nsb@sjakk.no

Spørsmål fra redaksjonen
Hvor kommer rokaden fra?
Kort eller lang - vi utfører trekket
”rokade” i omtrent hvert eneste parti
vi spiller, men hvor stammer egentlig
denne rare to-trekk-i-ett regel fra?
Svar
Fra kongehopp til rokade
Rokadetrekket slik vi kjenner det i dag
er ikke mer enn rundt 500 år gammelt.
Fra ca. år 1200 fantes det derimot et
”kongehopp”. I sitt første trekk kunne
kongen hoppe til et fritt valgt felt på
egen bretthalvdel dersom det ikke sto
en annen brikke der.
Den kjente Ruy Lopez angir i 1561
følgende trekkrekkefølge:

SVAR

Men hvordan blir dette kongehoppet
til rokade?
I et sjakkhistorisk håndskrift fra Göttingen i Tyskland rundt år 1500 forløper
et parti slik:
XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7zppzp-wqpzp-0
6-vlnzplsn-zp0
5+-+-zp-+-0
4-+L+P+-+0
3zP-zPPvLN+P0
2-zP-sN-zPP+0
1+-tRQmK-+R0
xabcdefghy

10...Th8-f8 11.Th1-f1 Ke8-g8 Svart
gjør kongehoppet! 12.Ke1-g1 Og hvit
også.
Denne måten å benytte seg av kongehoppet på hadde antageligvis så
åpenbare fordeler at det etter hvert ble
utført i ett trekk. Rokaden ble nevnt
første gang i en bok trykt i Roma i 1512,
og i løpet av rundt 100 år var det gamle
kongehoppet blitt historie.
Victor Hansen

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7zppzp-+pzpp0
6-vlp+-sn-+0
5+-+-+l+-0
4-+P+-+-+0
3+-+P+-+-0
2PzP-+KzPPzP0
1tRNvL-sN-+R0
xabcdefghy

Hederstegn i gull
Jøran Aulin-Jansson
Jøran Aulin-Jansson fra Asker
Schakklub har blitt tildelt NSFs
hederstegn i gull for sitt omfattende
arbeid for norsk sjakk. Jøran har vært
klubbbformann i Asker SK, kretsleder
i Oslo og Omegn Sjakkrets, NM-general samt leder av NSFs eliteutvalg
og valgkomiteen, og mye mer. For
tiden er Jøran Aulin-Jansson leder av
NSFs jubileumsutvalg, som arbeider
med å få sjakk-OL til Norge i 2014
(foto: red)
Hedersplaketten
Tre ildsjeler hedres
Uten ildsjelene våre hadde lite
skjedd. Sentralstyret har i denne
omgang hedret tre personer for deres store innsats for norsk sjakk:
Thor Johansen (Asker), Frode Eidem
(Strømmen) og Per Kristian Hansen
(Kampen).

11...Ke8-g6 12.Lc1-e3 Th8-e8

Snart stormester

(GM) Leif Øgaard
(foto: red)

Leif Øgaard (55) fra OSS ventes om kort
tid å bli utnevnt til norske 9. stormester.
De første to GM-napp tok han da karrieren toppet for om lag 25 år siden
- det siste nappet sikret han seg i årets
Telioserien! Les mye mer om dette på
side 31 og 34. Et større intervju følger i
neste nummer av Norsk Sjakkblad.

Æresmedlem i 1911 og 1911U
Johs R. Kjeken
Som en liten takk for en stor innsats
for klubbens gjenoppbygging og nåværende suksess har Schakklubben av
1911, og 1911U, utnevnt deres leder
Johs R. Kjeken til dobbelt æresmedlem. Johs er fra før æresmedlem i NSF
og USF (foto: R. Abrahamsson)



Bokanmeldelser
Ny teoribok (norske forfattere)

The Ruy Lopez
A guide for Black

Av Torbjørn R. Hansen

torbj7@hotmail.com
Sverre Johnsen og Leif Erlend Johannessen kom ved årsskiftet ut med
boken The Ruy Lopez: A guide for Black.
Den norske forfatterduoen har valgt
å skrive en reportoarbok, det vil si et
komplett åpningssystem som gjør at
man vil være klar for å spille åpningen
etter å ha studert boken. Åpningen er
veldig rik på forskjellige stillingstyper og
jeg mener at alle sjakkspillere som har
ambisjoner om å bli gode, bør beherske spansk.

Ønskes!


En venn av sjakkhistorien søker
sjakktidsskrifter fra før 1960
og eldre sjakklitteratur på alle
språk.
Ekstra god pris betales for følgende årganger:
Norsk sjakkblad 1961
Skák (Island)
Tidsskrift for Skak 1895 -1901
Skakbladet 1904 -1922
British Chess Magazine 1881-1922
Deutsche Schachzeitung 1900
Kontakt: Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund
Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
e-post callena@telia.com



Forfatterne av boken er sentrale skikkelser i norsk sjakk. Sverre Johnsen
er en dyktig sjakklærer. Han har stor
kunnskap om det aller meste innen
sjakk og en stor evne til å lære bort. Leif
Erlend Johannessen er en stormester
jeg har spilt mot mange ganger, og det er
en tøff oppgave å møte hans gjennomarbeidede åpningsrepertoar. Når disse to
samarbeider om å lage en åpningsbok
er det ikke overraskende at resultatet
blir en spennende og god bok.
Man trenger ikke være elitespiller for
å ha godt utbytte av denne boken. Jeg
tror dette er boken største styrke fordi
forfatterne guider leseren elegant rundt
i åpningens finesser. Den starter med
en imponerende og interessant introduksjon. Her blir leseren introdusert til
spansk og man blir gitt mange gode råd
for å lære seg en åpning. Konseptene og
ideene blir grundig forklart i en oversikt
som kanskje burde vært obligatorisk
pensum for medlemmer av Norges
sjakkforbund.
Bokens hoveddel omhandler Zaitsevvarianten som oppstår etter trekkene
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6

5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0
9.h3 Lb7. Dette er oppdatert og gjennomarbeidet teori som vil passe helt
opp til elitenivå.
Selv om boken tar utgangspunkt i
Zaitsevvarianten tar også Johannessen
og Johnsen for seg alle hvits fornuftige
avvik på et tidligere stadium. Gjennomgående i boken er at forfatterne anbefaler skarpe, men samtidig fornuftige
varianter. Dette gjør at boken har stor
verdi, ikke bare når det gjelder selve
Zaitsev-varianten, men den er også
meget nyttig for dem som har hatt et
problem med for eksempel avbyttervarianten eller dem som trenger et forsvar
mot Worralangrepet.
Jeg har ingen problemer med å anbefale
denne boken. Det er et svært grundig
arbeid og man har mye å lære nesten
uansett nivå. Med et godt og humoristisk språk blir boken leservennlig og
den er godt pedagogisk oppbygd. Det er
veldig hyggelig at det står norske forfattere bak en så god bok og vi får håpe på
flere bøker i framtiden.

Ny nordisk problemsjakkbok

Nordiska

minimalproblem
Av Espen Backe

rokade@online.no
Et minimalproblem kjennetegnes av
at hvit i tillegg til kongen kun har en
brikke til rådighet. I boken ”Nordiske
minimalproblem” har Rolf Uppström
samlet 220 slike stillinger av nordiske

problemister. 15 nordmenn er representert i samlingen.

Minimalproblemer
Minimalproblemer er ofte skarpt
poengtert, og grunnet sorts materielle overmakt er det ved første øyekast gjerne et mysterium hvordan
hvit skal klare å berge stillingen.
Forfatteren har bevisst unngått
ekspertterminologi, men leseren
møter allmenne mekanismer som
linjeåpninger, sperringer, bindinger, blokkader og forvandlinger.
Boken kan derfor nytes av såvel
partispilleren som problemisten.
Boken anbefales enhver sjakkconnaisseur som kunne tenke seg
noen spennende timer i problemsjakkens verden. Den kan bestilles
direkte fra forfatteren for 120 SEK
(rolf.uppstrom@home.se).
En liten smakebit med feltblokkade:
Herbert Hultberg
Tidskrift för Schack 1941
XIIIIIIIIY
8k+-+-+lsn0
7+R+-+-+-0
6-mK-+p+-+0
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1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Matt i tre trekk

Hvit ønsker å sette matt langs åttenderaden. Etter 1 Td7? kan sort
parere med 1...Sf7. Hvit spiller
derfor 1.Te7! Det analoge forsvarstrekket 1...Lf7 blokkerer for
springeren, og hvits mattangrep
slår nå gjennom etter 2.Td7!

Redaksjonell kommentar
Bøker som ønskes anmeldt i NSb bes
sendt direkte til Sjakkontoret, Frenningsvei 3, 0588 Oslo, minst tre uker
i forkant av vanlig deadline.

SJAKKSPRÅK

ved Victor Hansen

Rokade med åtte tårn
Conwy Castle i Wales
forsvares av hele åtte tårn.
Men føles et engelsk castle
tryggere enn vår puslete
rokade? Og hvorfor er det
engelske rook en brikke,
mens det norske rokade
er et forsvarstrekk?
Mang en skolesjakkinstruktør har
nok tydd til ord som borg, festning eller lignende for å forklare
det forferdelige ordet ro-ka-de til
barn. I vest-europeiske språk er
det likevel bare engelsk og færøysk
som har valgt å bruke denne fine
illustrasjonen på spesialtrekket.
Castle for rokade er selvforklarende
nok: et godt forsvar mot inntrengere - både i den virkelige verden (i
hvert fall for noen hundreår siden)
og ved sjakkbrettet. Færøyingene
har det trolig på samme måte hver
gang de faktisk hopper i borgen
(”leypi í borg”) med kongen. Kanskje en rest av rokadens forløper
”kongehoppet”?
I og med at rokadetrekket ikke er
mer enn rundt 500 år gammelt,
har hvert språk trengt et nytt ord
for dette. Vårt hjemlige rokade er
hentet fra tysk Rochade. Tårnet het
tidligere Roch i tysk, og her ligger
trolig forklaringen. Rochade er
laget til dette og betydde dermed
”trekk med tårnet”. Uttrykket
brukes også utenfor sjakkverdenen
i betydningen ”flytte rundt på”,
som jo er noe av det vi gjør når vi
rokerer.

Tysk på sin side har hentet ordet
fra et romansk språk, fransk roc
eller spansk/italiensk rocco, som
igjen har hentet impulser fra dem
som bragte sjakkspillet til Europa.
Perserne kalte nemlig tårnet for
ruh.
I romanske språk og tysk har tårnet
hett hhv. roc(co) og Roch lenge
- i hvert fall fram til rokaden ble
innført. Det som dermed forkludrer
denne historien er at brikken har
byttet navn siden den gang - i nesten alle språk! På moderne norsk
har vi tårn, på tysk Turm, fransk
tour, spansk og italiensk torre
og på rumensk turnuri - alle til
forveksling like ”ordentlige” tårn i
borger og slott rundt om.
Noen har likevel klart å stå imot
denne utviklinga, og beholdt det
gamle ordet for tårn: I engelsk
heter tårnet rook som før, i færøysk
rókur og i islandsk hrókur. Men til
gjengjeld har engelsk og færøysk
som nevnt gått sine egne veier for
å betegne selve rokaden.
PS. Spørsmål til sjakkspråkspalten
er velkomne. Send de til forfatteren
på adressen:
victor@vanhansen.info



Tiden det tar
og høyskoler.
over, det blir tidsnød av slikt. Vi må
La oss starte med et lite regnestykke: Mens Lahlum doserer går tankene dessverre forlate grubleren Silje, som
Jeg har spilt over 1100 ratede partier. mine til en scene i Arne Danielsens jakter etter smarte trekk, og vi løfter
Om man går ut ifra at hvert parti varer ”åttenderaden”, der hovedpersonen igjen opp røret.
i gjennomsnitt 3 ½ time, tilsvarer pugger åpningsteori med Led Zeppedette 3850 timer. Hvilket vil si at jeg lin i bakgrunnen (slik at han senere, Ulike sjakktyper
har spilt ratet turneringssjakk i over når han sitter ved brettet, kan lete Herrene Lahlum og Leer-Salvesen
160 døgn, dag og natt, uten pauser. Og frem trekkene ved å nynne til Zep- har nå begynt å kategorisere ulike
dette er bare mine ratede partier, i til- pelin. Glem Mozart! Arne Danielsen, norske sjakkspillere etter hvordan
legg kommer analyser, forberedelser, ”sjakkens Jimmy Page”). Når hoved- de forholder seg til sjakkspillet. Vi har
live-overføringer av superturneringer, personen noen år senere begynner på toppidrettsutøveren Simen Agdestein,
teorilesning, problemløsning, sjakk- Blindern, gjør treningen fra sjakkpug- selvsagt, som mistet kontakten med
tidsskrifter, cafésjakk, undervisning, gingen at han tygger vekttall som om verdenseliten da han måtte legge opp
hurtigsjakk, for ikke å snakke om det skulle ha vært peanøtter.
som fotballspiller. Så har vi den pro– jeg tør knapt tenke på det – all For min egen del vil jeg legge til at fesjonelle Einar Gausel, som møter
lynsjakken!
sjakkspillere har en enorm fordel i ek- opp ved brettet og gjør jobben sin.
Hva får meg, og
Han har lært
mange av dere,
seg et håndtil å bruke store
verk og filer
deler av fritiden
motstandepå et spill som
ren i senk
Etter en periode hvor sjakken nærmest var altoppsluken– la oss være æruten at han
de for André Bjerke, måtte han gi seg selv sjakkforbud
lige – aldri vil bli
setter altfor
– for å kunne oppnå noe også utenfor de 64 felt. Hva er
særlig inntektsstor pris på
det med sjakken, hva er det egentlig med dette spillet,
bringende? For
det. Fightesom får oss til å glemme den store vide verden?
å nærme meg
ren Frode

Spillet i våre liv

svaret kontakter
jeg noen likesinnede; først ringer jeg Hans Olav
Lahlum, mannen som har vært
Norges ledende sjakkorakel siden
puberteten.

Logos
En av Lahlums mange fascinerende
egenskaper, er hvordan han ustanselig får ordene til å flyte av gårde,
han virker som regel å være midt i
et resonnement idet han løfter av
telefonrøret.
- Det som først fanget meg med
sjakken, var kombinasjonen av å
kunne konkurrere og å kunne forstå.
Dessuten er det å spille sjakk i ungdomstiden glitrende studietrening.
Sjakk er jo på mange måter verdens
største ikke-vitenskap. Det er skrevet
anslagsvis 7000 sjakkbøker, de fleste
bygd opp ved hjelp av vitenskapelige
metoder. Leser man slike bøker i
tenårene, får man mye gratis når
man senere kommer til universitet



Elsness,
kunstnebompi22@hotmail.com
samenssituasjonen.
ren Bjørnar
Den som er vant til
Byklum og
å konsentrere seg ved brettet i opptil Magnus Carlsen som enkelt og greit
seks timer, bør ha alle muligheter til har skjønt alt sammen.
å yte sitt beste under eksamen. Når
jeg i løpet av min karriere har gjen- Krigeren
nomlevd noen hundre tidsnøder, med Vi snakker oss enda lengre ut på
dirrende klaffer, dødelige mattnett randen før jeg legger på og kontakter
og flyvende offiserer, mister jeg ikke Kjetil Lie. Krigeren. Hvordan blir en
fatningen når eksamensvakten sier at gutt fra Porsgrunn stormester i sjakk,
jeg har femten minutter på å fullføre hva får han egentlig ut av all denne
besvarelsen.
spillingen?
Mens de lahlumske formuleringene - Sjakk er på mange måter en slags
strømmer fritt nedover Glomma, krig, en kreativ kamp mellom to
hører vi hva Norges beste kvinnelige hjerner. Jeg har alltid vært en konkursjakkspiller, Silje Bjerke, sier om sitt ransemann, og sjakken har blitt den
forhold til sjakken.
arenaen hvor jeg i størst grad har fått
- Jeg syns sjakkspillet i seg selv er utløp for mitt konkurranseinstinkt.
spennende, og jeg liker å sitte og Likevel, å lykkes ved brettet er ikke
gruble over trekk når jeg spiller.
det samme som å vinne. Jeg har alltid
Her har vi selve logos-jakten, kjernen vært opptatt av ”det perfekte spill”.
i all kunnskapstilegnelse. Dette er en Ofte kan jeg være nokså skuffet selv
vesentlig egenskap for alle sjakkspil- om jeg har vunnet et parti, for eklere, men som dere er smertelig klar sempel hvis jeg har hatt marginene
Av Bjarte Leer-Salvesen

med meg i en tidsnød. I tillegg har
det alltid vært viktig for meg å kunne
utfolde meg kreativt ved å spille mitt
eget spill, gi sjakken en touch av
egenart.
Jeg må innrømme at jeg ikke stoler
helt på Kjetil. Jeg har selv blitt svindla
i tidsnøden av krigeren fra Grenland,
og det smilet var ikke til å ta feil av;
her snakker vi om ekte vinnerglede!
Hvorsomhelst ut av denne verden...
Når han skal definere hva sjakken
betyr for ham, treffer imidlertid Kjetil
temaet jeg jakter etter:
- Når jeg spiller sjakk, lever jeg meg
fullstendig
inn i en annen verden,
jeg blir totalt
oppslukt.
Sjakken betyr
enormt mye
for meg. Det
er på mange
måter en
slags virkelighetsflukt, noe
jeg tror vi alle
har godt av
innimellom.
Her er vi
ved kjernen,
sjakken som
en virkelighetsflukt ut
av denne verden. For de
64 felt er så mye enklere å beherske
enn den store vide verden. Adspredelse kan man selvsagt finne overalt
i samfunnet, men den som har evnen
til å bli oppslukt av sjakkgudinnen
Caissa, kan når det måtte være
rømme over til den andre siden, til
”det parallelle lekende universet”. Det
høres svevende ut, kvasiromantisk,
men alle som har sittet på café og spilt
et utrolig parti, og som ble så oppslukt
at de ikke vet om partiet varte i tyve

minutter eller to timer, vet hva jeg
snakker om. Det har med suggesjon å
gjøre, hjernens intelektuelle rus.

Tilbake til samfunnet
For ikke å virke altfor fjern, påpeker
GM Lie det sosiale aspektet.
- Jeg vil også legge vekt på at det
ikke kun er spillet i seg selv som gjør
sjakken viktig for meg. Jeg setter også
veldig stor pris på det sosiale. Det å
komme sammen med gode venner
som driver med det samme som en
selv, fremmer også en

Fra øverste venstre
hjørne: Hans Olav Lahlum,
Ellen Hagesæther, André
Bjerke, forfatterenen samt
Kjetil A. Lie i midten.
(Foto: Silvia Johnsen m.fl.)
tilfredshet.
André Bjerke fant et sosialt sjakkmiljø
i egenartede Stjernen, der gutta fra
østkanten samlet seg for å ta opp
kampen mot vestkantens OSS. Ho-

vedpersonen i ”åttenderaden” spilte
bedriftssjakk for Sporveiene og dro
på heisatur til Island, og sørlendinger
som forviller seg til Tigerstaden får
den nødvendige dannelse og skolering
i ”Selskabet for Osloemigrerte SørlandsSjakkspillere”. Jeg mener, det er
patetisk når korrupte FIDEs slagord
er ”gens una sumus” – sammen er
vi ett folk – men det kan være mye
sannhet i det patetiske.

Kampen om tilværelsen
Likevel slipper ikke det
parallelle
universet
taket i meg.
Denne våren har jeg
gitt meg selv
forbud mot
lynsjakk på
Internet
Chess Club,
i et forsøk på
å oppnå noe
utenfor de
64 felt. Det
er bare det
at Magnus
spiller den
ene superturneringen
etter det
andre. Du
har sikkert
vært der du
også, foran
computeren
med ett øye på
arbeidet og ett øye på innspurten i
Linaires. Har de gjort ett trekk nå?
Huff, denne artikkelen skulle ha
vært ferdig for lengst, men hvorfor i
all verden tok ikke Leko på f7? Den
evige kampen mellom business and
pleasure, eller – for å bruke Jan Erik
Volds språkbruk – mellom virkeligheten og ”kriveligheten”. For å si
det rett ut: hvem kan arbeide under
slike forhold!



Morelia-Linares 2007 16. februar - 11. mars i Mexico og Spania

Nesten nummer 1
Magnus (16) satte ny
norsk rekord med sin
fine andreplass i årets
mest prestisjefylte turneringen.
Av Henrik Carlsen

(foto: Cathy Rogers)
Etter fjorårets kometaktige ratingfremgang, kjempescoren i OL (6/8), gode
plasseringer i Sarajevo og Biel samt
vellykkede kvalifiseringsturneringer
i Corus B og Amsterdam, er Magnus
blitt invitert til nesten alle de største
turneringene dette drøye halvåret; Tal
Memorial, Corus, Linares/Morelia,
Monaco og Dortmund i tillegg til at
han skal spille kandidatmatch i Elista i
slutten av mai.
På den ene side fantastiske muligheter
for en ung, sjakkinteressert nordmann,
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men på den annen side utfordringer
knyttet til økt fokus fra media og publikum og potensielle tunge nedturer.
Etter -2 score i Tal Memorial og -4 i
Corus A var nok verken sjakkommentatorer (eller Magnus selv) virkelig
optimistiske før Morelia/Linares der
han i løpet av 3 uker skulle møte nr.
1, 2, 5, 6, 7, 8 og 12 på verdensrankingen (Topalov, Anand, Ivanchuk, Leko,
Morozevich, Aronian og Svidler) to
ganger hver.

Sterk reserve
Ivanchuk var opprinnelig invitert til Mexico for å spille simultan, men steppet
inn på få dagers varsel etter at Teimour
Radjabov trakk seg i siste liten. Årsaken
var en meget uheldig episode første
dagen i Patzcuaro, stedet der vi skulle
venne oss til lokal tid og 2000 meters
høyde uken før turneringen. Dagen et-

ter fikk vi vite at det ble begått innbrudd
på hotellrommet deres mens Teimour
og faren spiste middag etter ankomst.
Farens laptop ble stjålet og de ble etter
eget ønske flyttet til spillerhotellet (Los
Juaninos) i Morelia samme kveld.
Selv følte vi ikke noen fare eller uhygge
ved å fortsette oppholdet i Patzcuaro
kanskje delvis fordi rommet vårt grenset til patioen med restaurant sentralt
i hotellet. Da vi ankom Morelia 4 dager
senere virket Teimur og faren merkelig
nedfor og beklaget at de verken hadde
fått igjen laptopen eller hørt noe fra
politi eller arrangør angående innbruddet. Reaksjonene ble mer forståelig
etter sms-meldingen dagen etter om
at Teimour trakk seg fra turneringen
etter ikke å ha fått innvilget kravet om
betydelig kompensasjon for belastningen innbruddet hadde medført og
manglende støtte fra arrangøren.

Spennende reise
Turen vår begynte faktisk allerede
ti dager før turneringen, onsdag 7.

Åtte verdensstjerner i premiepositur.
Fra venstre: Veselin Topalav, Vasily
Ivanchuk, Peter Leko, Alexander, Morozevich, Magnus Carlsen, Peter Svidler,
Vishy Anand og Lev Aronian.
februar. Magnus hadde akseptert å spille
simultan i sportsavisen Marcas lokaler i
Madrid i anledning pressekonferansen
om Linares/Morelia-turneringen. Marca
lager hvert år en større reportasje om
turneringen i forkant. Etter å ha bukket
bort en bonde i et likt sluttspill mot den
sterkeste motstanderen (en FM med
IM-napp), ble simultan-scoren 11-1
for Magnus.
9. februar fløy vi videre sammen med
de fleste andre spillerne til Mexico City
og etter en overnatting gikk turen med
buss til Patzcuaro. En halv time fra
Mexico City passerte vi et pass på 3000
meter, men likevel var åsene rundt
skogkledde og grønne! På den andre
siden av passet passerte vi Toluca,
beliggende på 2500 meter og visstnok
den kaldeste byen i Mexico. Her opplevde vi en kraftig haglskur som la seg
i betydelige hvite lag på bakken, mens vi
kunne beundre vulkanen Mount Toluca
(4500m) i horisonten. Fascinerende!

Millionbyen Morelia
Akklimatiseringsdagene i småbyen
Patzcuaro gikk med til sightseeing til
Santa Claras berømte verksted for kobberkunst, innsjøen Zirahuen, daglige
fotballkamper mot hotellets sjarmerende kelnere samt å nyte meksikansk
mat. Magnus er normalt ikke veldig
glad i ekskursjoner og (i motsetning til
undertegnede) fant han nok oppholdet
i Patzcuaro på grensen til det kjedelige.
I ettertid synes dette å være en utmerket
oppladning da det var en uthvilt, opplagt
og motivert Magnus som stilte til start
i Morelia.
Morelia har snaut halvannen million
innbyggere og er hovedstaden i provinsen Michoacan som strekker seg fra
Stillehavet i vest og langt inn i slettelandet på over 2000 meter. Hotellet Los
Juaninos ligger sentralt ved katedralen i

et strøk bygget for adelen på 1700-tallet
med utsmykkede elegante 3-etasjers
bygninger med enorm takhøyde.
Magnus fikk tildelt et rom på 40 m2 m
med 6 meter takhøyde og utsikt til katedralen, men med noe røyklukt samt
tribuneplass til opptog og orkester kl. 8
flere morgener. Han byttet derfor med
undertegnedes betydelig mindre, men
stillere og tilnærmet røykfrie rom, slik
at begge var svært fornøyde.
Parallelt med superturneringen pågikk
både en sterk åpen turnering (vunnet
av Milov på kvalitet foran Cheparinov),
samt en rekke barne- og ungdomsturneringer for aldersbestemte klasser
med til sammen godt over 1000 deltagere. Dette kan nok delvis forklare
den enorme interessen for autografer,
bilder etc. En del ”fans” var likevel

Campo) med bortimot fullsatt sal.
I 1. runde fikk Magnus hvit mot Morozevich som han litt tilfeldig hadde
en fantastisk score mot fra Biel og Tal
Memorial (2½/3).
Moro overrasket Magnus med en
kongeindisk variant som ikke er særlig
vanlig på toppnivå men antagelig helt
OK for sort. Etter sorts f6 tenkte Magnus
lenge og ble etterhvert overbevist om at
offisersofferet Sxd6 fungerte. Objektivt
sett er det kanskje nokså likt, men sort
skal absolutt forsvare seg presist. Mange
kommentatorer har påpekt at Sf5 synes
som et godt forsvar, men Morozevich
valgte ikke overraskende å gi tilbake
offiseren for motspill. Med bonde over
manøvrerte Magnus godt og klarte å
avvikle til et bedre sluttspill, som dog
er vanskelig å vinne. Rett før tidskontrollen valgte Morozevich fremstøtet
f4 som ga hvit mulighet til ulikefarget
løpersluttspill med to merbønder. Ved
å spille g5 på riktig tidspunkt holder
antagelig sort remis, men Magnus spilte
kreativt og Morozevich fant neppe det
beste forsvaret hvorpå hvits a og bbønder avgjør.
Når en i ettertid skal prøve å forklare
hvorfor det gikk så godt for Magnus
sammenlignet med de to foregående
super-turneringene, har nok det å
vinne første runde større betydning
for selvtillitt etc enn hva selve poenget
skulle tilsi.

Magnus gir autografer. Pappa
Henrik skimtes bak den skallete
sjakkjournalist Leontzo Garcia.

Aronian reddet remis
Mot Aronians katalaner hadde Magnus
problemer i åpningen og valgte å gi
tilbake bonden samt en til for motspill.
Han har nok også utlignet etter g5!
Aronian tenkte lenge og valgte å ofre
springeren på f4, men hadde faktisk
oversett at sort kunne spille f5 to trekk
senere. Til tross for bondestormen i eog f-linjen har hvit neppe kompensasjon
for offiseren. Aronian tilbød remis etter
Dh3 hvorpå Magnus virkelig måtte mobilisere viljestyrke og mot nok til både å
regne på alle hvits komplisrte angrepsplaner samt å avslå remistilbudet. Begge
spilte meget presist de neste trekkene,

tydelig uvitende om hvem de faktisk
ba om autograf fra, noe som kan
forklares med at celebritetsfaktoren i
seg selv er viktigere i et land med store
klasseforskjeller.
Magnus skrev en del hundre autografer,
men valgte også å gå ut bakveien noen
dager etter lange partier.

Spillet starter
Åpningssermonien 16. februar ble
holdt på spillestedet (Theatro de
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men like før ”faren over”-signalet lød
og med flere gode alternativer valgte
Magnus dessverre Td7 som tillot det
elegante e6 med remissjakker.
Litt ergerlig, men samtidig
nok en ”boost” for
selvtilliten.

annen realistisk vinstmulighet enn å
forsøke bondefremstøtet f5-f4 og håpe
at Magnus overså remisplanen med Lg6
som truer
matt på åttenderaden.
S o r t
kan sjakke på f2 men
har deretter ikke
noe bedre enn
trekkgjentaI 3. runde
gelse. Magventet Anand
nus overså
med hvit
imidlertid
og Magnus
Lg6-mulighadde nok
heten og etMagnus analyser
i utgangspunktet
ter Le4 gikk det raskt nedover bakke.
med Anand.
ikke særlig store
0-1.
forventninger om å kunne vinne. Men Den fantastiske starten var plutselig
etter åpningen ble Anand synlig rystet blitt til 50% etter forspilte sjanser i
da han fikk øye på trusselen Sg5 og runde 2 og 3.
Magnus trodde også at han hadde gode
vinstmuligheter. Anand fant imidlertid Fridag
det gode forsvaret Kh8 og her burde På fridagen inviterte arrangøren de som
Magnus definitivt tatt remis med slag ønsket (oss, Aronian, sekundanten
på f6 etc.
hans Potkin samt hoveddommeren
Først etter at Anand avslo Magnus Vargas) til en fantastisk sportsklubb
sitt remistilbud etter Lb2 forstod utenfor Morelia. Her kunne de skilte
han at han hadde problemer. Men med 27 hulls golfbane, 15 tennisbaner,
han forsvarte seg godt, og Anand sa i fotballbaner, 2 svømmebasenger etc.
etteranalysen at han ikke fant noen Magnus storkoste seg med sportsmu-

lighetene.
Runde 4 mot Ivanchuk ble derfor svært
avgjørende for den videre turnering. Etter åpningen 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 4.g3 d5
4.Lg2 b5!? hadde antagelig Ivanchuk gitt
bort hvitfordelen og for en gang skyld
på toppnivå skulle det spilles et orginalt
parti allerede fra trekk 5. Ivanchuk
brukte nesten timen på 10 trekk men
fant også mange gode og underfundige
trekk. Magnus følte han mistet litt tråden og etter hvits e4 fikk han etter hvert
en vanskelig stilling. I motsetning til hva
computeren fortalte ”kibitzerne” på
ICC, mente imidlertid Magnus at han
ikke var i reell tapsfare. Om hvit vinner
bonde på d5, får sort betydelig motspill.
Nervøse nett-tilskuere kunne trekke et
lettelsens sukk da det viste seg at sorts
Tc8 var en feiloverføring. Magnus hadde
spilte Tc7 og etter et par trekkgjentagelser valgte Ivanchuk å spille videre. Han
hadde imidlertid oversett fikse Se5 som
ikke kan slås, hvoretter sort antagelig
står best. Ivanchuk ble tydelig rystet av
dette trekker, men krommet nakken, la
hodet flere ganger demonstrativt mellom hendene og skjerpet seg tydelig i

10.a3 b6 11.b4 Sb7 forekommer
meg mindre logisk da det svekker c4bonden og bastionen på c5 uansett
er godt forsvart.
10...Sg4!? 11.h3
11.e4 er vanligere og muligens
bedre, men jeg ble fristet av ideen
om å gi springeren for to sentrumsbønder.
11...Sh6

den eneste vei frem.
12...f6
12...f5 13.Sg5 e4 14.Dd2 virker
brukbart for hvit.
13.Sxd6!?
Det var nesten umulig for meg å
motstå et så lovende trekk. Å la
sort spille Sf7 og f5 ville være en
fiasko.
13...Dxd6 14.Se4 Dd8 15.Sxc5
Her anså jeg min stilling som litt bedre, da jeg har to sentrumsbønder for
offiseren, mens Morozevichs brikker
er dårlig koordinerte.
15...f5!?
En interessant løsning på problemet.
Sor t gir offiseren tilbake med en
gang sammen med en bonde mot å
få litt kompensasjon. Under partier
anså jeg 15...Sf5 16.Ld2! som veldig
sterkt, og det er virkelig vanskelig å
finne et brukbart forsvar. Best var
sikkert 15...Dc7, selv om hvit avgjort
beholder kompensasjonen.
16.d6 e4 17.d7
Alternativet 17.Lxh6 Lxh6 18.d7 Sc6

Magnus
Carlsen
kommmenterer

(Partiet er opprinnelig kommentert
av Magnus for det tyske sjakkbladet
Schach og bringes her oversatt fra
engelsk).
Magnus Carlsen
Alexander Morozevich

Morelia-Linares, 1. runde
1.d4 Sf6 2.c4 g6
Morozevich er tydeligvis klar til
kamp og går, som i Biel i fjor, for en
kongeinder.
3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0 5.Sc3 d6 6.Sf3
c5 7.0–0 Sc6 8.d5 Sa5 9.Sd2 e5
Etter denne noe uvanlige kombinasjonen var jeg ute av forberedelsene
mine.
10.b3
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XIIIIIIIIY
8r+lwq-trk+0
7zpp+-+pvlp0
6-+-zp-+psn0
5sn-zpPzp-+-0
4-+P+-+-+0
3+PsN-+-zPP0
2P+-sNPzPL+0
1tR-vLQ+RmK-0
xabcdefghy

12.Sde4
Etter mitt siste trekk, som svekket
kongestillingen min, virker dette som

tidsnøden. Sluttspillet etter 40 trekk
er trolig remis selv om sort nok har
grunn til å spille videre i og med at hvit
må forsvare seg presist for ikke å tape.
Ivanchuks fakter tydet på at han enten
ikke klarte å glemme overseelsen noen
trekk tidligere, eller at han anså stillingen som vanskelig. Etter Tc4 taper han
antagelig. Overføringen virket ikke og
undertegnede gikk derfor tilbake til spillesalen der en vantro Ivanchuk ristet på
hodet gjentatte ganger og spilte de siste
trekkene mer eller mindre a tempo.
0-1 og all honnør til Magnus for mental
styrke og vilje til å vinne partier.

Magnus han igjen stod fint etter Dc8
og tenkte lenge (30 minutter) på om
han skulle spille på vinst med bruddet
g4. Med et smil om munnen valgte
Magnus til slutt denne fortsettelsen og
synes Topalov forsvarte seg godt. I følge
Fritz kunne Topalov på et tidspunkt tatt
bonden på b3, men ingen av spillerne
mente sort ville overleve denne varianten. Etter det elegante bruddet d5, som
Topalov må ta med dronningen, får hvit
det nødvendige tempoet til at angrepet
kan slå igjennom. Magnus hadde vinnende stilling da han overså Sd2 og i
stedet spilte Th6. (I analyserommet fikk
jeg se partiet sammen med GM Rogers

Heldig seier over Topalov
Mot Topalov spilte Magnus en planlagt
variant og mente han stod fint etter
18.c5 til tross for bondesvakheten på
d4. Topalov manøvrerte imidlertid
elegant og noen trekk senere var det
Magnus som måtte forsvare seg. Topalov
ble kanskje for ivrig, i hvert fall synes
Morozevich vurderer hva han
skal stille opp mott Magnus
før trekk femt i partiet.
19.Dd5+ Tf7 20.dxc8D Txc8 så ikke
for lovende ut.
17...Sf7 18.Tb1 De7 19.dxc8:D
Taxc8 20.Sa4 Tfd8 21.De1
Her anså jeg min stilling som mye bedre, men sort har en del motspill.
21...Sc6 22.Sc3 Sd4 23.Lb2

XIIIIIIIIY
8-+rtr-+k+0
7zpp+-wqnvlp0
6-+-+-+p+0
5+-+-+p+-0
4-+Psnp+-+0
3+PsN-+-zPP0
2PvL-+PzPL+0
1+R+-wQRmK-0
xabcdefghy

23...b5!
Jeg mente at jeg måtte kunne gjendrive dette på en eller annen måte,
men faktisk er det veldig sterkt og
utligner nesten.
24.Sd5

Jeg mente 24.e3 Sc2 25.De2 Lxc3
26.Lxc3 Sa3 ville gi sort unødvendig
motspill, og 24.Sxb5 Sxb5 25.cxb5
Tc2 26.Lxg7 Kxg7 fulgt av Tdd2 var
bestemt ikke det jeg var på jakt
etter.
24...Dd6 25.Lxd4 Lxd4 26.Td1 Le5
27.Da5
Et bedre gevinstforsøk var muligens
27.cxb5 Lxg3! Partitrekket var sikrere.
27...bxc4 28.Se3
28.Dxa7 Ta8 (28...Kg7 var også
mulig.) 29.Se7+ Kg7 30.Txd6 Txa7
31.Txd8 Sxd8 hjelper meg ikke det
minste.
28...Dc7 29.Dxc7 Lxc7 30.Sxc4
Se5 31.Txd8+ Txd8 32.Tc1 Sxc4

som før dette trekket lurte på hvordan
hvit skulle komme videre. Jeg foreslo
Th6, men idet Magnus spilte det sa jeg
(heldigvis) at dette neppe var godt da
mine forslag svært sjelden er det…)
Magnus nærmet seg tidskontrollen med
et par trekkgjentagelser og spilte videre
på gevinst. Han var bonde under men
hadde trolig alltid minst evig sjakk. I
trekk 55. spilte Magnus endelig 55.Sd2,
hvoretter han fikk springeren til g5.
I analyserommet utspant det seg en
pussig situasjon. En GM stod og snakket med Danailov (trener og manager
for Topalov og også en sterk IM selv)
og bemerket at nå var det nok tapt for
sort, hvorpå Danailov tydelig tenkte seg
grundig om og kom opp med redningen
Dd5+, e5 og Dg8. GM-en bemerket da
at dette ville nok Topalov også finne,
hvorpå Danailov faktisk ristet på hodet og tydelig uttrykte sin frykt/tvil. 5
minutter senere ga Topalov opp uten
å ha gjort flere trekk og ristet bare på
hodet da Magnus umiddelbart påpekte
redningen. (Dog mente Magnus at han
fortsatt kunne spilt på vinst.)
En fortsatt lettere overrasket, men
33.Txc4 Td1+ 34.Lf1 Ld6
Denne stilling var nesten forsert etter
Se3. Vinstsjansene mine er ganske
små her.
35.e3 a5!
Etter dette er det vanskelig å få nytte
av merbonden på dronningenfløyen.
36.Kg2 Kf7 37.Tc2 Ke7 38.Le2 Td5
39.Lc4 Td1

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mk-+p0
6-+-vl-+p+0
5zp-+-+p+-0
4-+L+p+-+0
3+P+-zP-zPP0
2P+R+-zPK+0
1+-+r+-+-0
xabcdefghy

40.g4
Jeg følte at jeg måtte skape svekkelser på kongefløyen for å få mulighet
til å vinne.
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storfornøyd Magnus ankom pressesenteret like etter. 1-0 mot nr. 1
på verdensrankingen og delt ledelse i
turneringen! Avslutningsseansen burde
definitivt vært foreviget. (… Hvor var
du da Topalov gav opp i en remisstilling
mot Magnus?)
Litt klaff så langt, men også noen
forspilte sjanser. Alle kritikere hadde
i hvert fall forstummet. 3 ”pinner”
på 5 runder mot nr. 1, 5 og 8 på
verdensrankingen kan vanskelig helt
bortforklares….
På fridagen slo denne gangen de fleste
av spillerne følge til sportsklubben. De
hadde vel fått med seg at Magnus hadde
tatt 2/2 og Aronian 1½/2 siden forrige
besøk. Nok et supert besøk med tennis,
fotball m.m.
I det hele tatt behandlet Moreliaarrangørene oss med en fremragende
service og velvilje.

tenkte lenge på om han kunne spille
videre men anså alt annet enn trekkgjentagelse som noe bedre for sort. På
ungdommelig vis demonstrerte han
likevel at han ikke ønsket remis ved å
spille 3. gjentagelse uten å be om remis.
Godlynte Leko, for anledningen uvanlig morsk i blikket, mente kanskje at
Magnus måtte kreve remisen. Magnus
sitt 22.trekk ville innebære en 4. trekkgjentagelse og på dette tidspunkt forslo
Magnus remis. Fire trekkgjentagelser et
sjelden å se på toppnivå.
Magnus har tidligere hatt litt problemer
med Peter Svidler, som synes å ha den
litt merkelige kombinasjon av stort
talent for taktisk kompliserte stillinger

Fire x trekkgjentagelse
I runde 6 spilte Leko overraksende
nesten samme variant som Topalov i
runden før, men valgte Lb4 Te1 Ld6
Tf1 etc. med trekkgjentagelse. Magnus

”Det er vanskelig å forestille
seg at Magnus (bildet) ikke blir
verdensmester en dag,” uttalte
Anand like etter turneringen.

40...f4?!
Tilstrekkelig til remis, men ganske
upraktisk.
41.exf4 Lxf4 42.Te2 Td4

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mk-+p0
6-+-+-+p+0
5zp-+-+-+-0
4-+LtrpvlP+0
3+P+-+-+P0
2P+-+RzPK+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

43.Ld3
Dette lille trikset vinner en bonde.
43...Kf6 44.Lxe4 Td2! 45.Txd2 Lxd2
46.Kg3 Le1
Han må stoppe f-bonden min.
47.Kf3 Lb4 48.h4 h6 49.Ke2 Ld6
Den enkleste måte å holde remis
på var 49...g5. F. eks. 50.h5 Ke5
51.Kd3 Lf8 52.f3 Le7 53.Kc4 Lb4
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men liten lyst til å spille dem. Han
foreslår derfor ofte remis når han har
utlignet og vel så det. Dersom tilbudet
blir avslått vinner han gjerne.
Magnus valgte en akselerert dragevariant med e6 og d5. Peter får en komfortabel stilling der han kan presse mot
sorts isolanibonde på d5. Magnus forsvarte seg imidlertid ganske godt med
bl.a. f6 for å unngå avbytte av sortfeltsløpere. Svidler tenkte etter hvert lenge
før han valgte det taktiske b5-bruddet.
Peters stilling er bedre, men de mente
etter partiet at det er vanskelig for hvit
å vinne. Imidlertid tillot Peter Ld6 og
deretter Df4 med dronningavbytte og
lik stilling. Remis.
Anand spilte samme åpning mot Leko
som Magnus hadde gjort mot Aronian
og kommentatorene mente det simpelthen var vunnet for hvit. Leko fant ikke
den beste fortsettelsen og i et meget
dynamisk vanskelig midtspill ble han

54.Kb5 Kd6 55.La8 Ke5 (55...Ld2
56.a3 er vanskeligere.) 56.Ka4 Kd6
57.a3 Lc5 58.Kxa5 Lxa3 59.b4 Kc7
60.Le4 Lb2 61.b5 Lc3+ 62.Ka6 Ld4
63.Ld3 Le3 64.Le2 Ld4 65.f4 Eneste
forsøk. 65...gxf4 66.g5 hxg5 67.h6
Le5 68.b6+ Kb8 69.h7 Lf6 70.b7
Le5 71.Kb6 Ld4+ 72.Kc6 Lg7 73.Lf3
Lf6 og hvit kan ikke komme videre.
50.Kd3 Lc5?!
50...g5 var fortsatt lett remis.
51.f4 h5!
Et paradoksalt, men sterkt trekk.
52.g5+ Kg7 53.Kc4 Ld6
53...Lf2 54.Kb5 Le1 55.Lf3! (55.
f5 gxf5 56.Lxf5 Ld2 57.a3 Le1 var
lett remis.)
55...Kf8 56.a3 (56.f5 Giver en den

ekstra muligheten 56...gxf5 57.Lxh5
Lxh4 58.Kxa5 Lxg5, som også fører
til remis.) 56...Kf7 (56...Ke7 57.f5
gxf5? 58.Lxh5 Lxh4 59.g6 var poenget med a3.) 57.f5 Kg7 58.f6+ Kf8
59.Le4 Kf7 60.Ld5+ (60.Lc2 for å
fremtvinge Ld2 eller Lc3 vant heller
ikke. 60...Lxh4 61.Kxa5 Lxg5 62.b4
h4=) 60...Kf8 61.b4 axb4 62.a4
Lxh4 63.a5 Lxg5 64.a6 Le3 65.Kxb4
h4 med remis.
54.Kb5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-mk-0
6-+-vl-+p+0
5zpK+-+-zPp0
4-+-+LzP-zP0
3+P+-+-+-0
2P+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
54...Lxf4??

nedspilt av Anand som dermed rykket
på til +2.
Topalov og Morozevich møttes i denne
runden og de har ikke vært på talefot
(eller hilsehånd..) etter at Morozevichs
trener Barsky etter San Luis nærmest
beskyldte Topalov for juks. Morozevich
spilte som sort en vill g5-variant i
fransk, men Topalov forsvarte seg godt
og kontret med et vinnende angrep.
Frem mot tidskontrollen gjorde begge
ganske store blundere slik at Morozevich flere ganger var inne i partiet
igjen, men Topalov fikk satt opp kontroll
med linjene rundt kongen sin og strammet nettet rundt Moro’s som dermed
lå klart sist med 2 av 7.

Nr. 1 ved midtveismerket
Magnus kunne reise til Linares med 4½
av 7 og delt førsteplass halvveis i årets
sterkeste turnering (muligens utenom
VM-sluttspillet i Mexico).
Dagen etter skulle vi fly fra Mexico
City kl. 18.30 og bussen skulle litt
overraskende likevel gå allerede 09.30
presis til tross for kun 4 timers busstur.
Den dukket opp ca. 10.20 og etter et
54...Lb4 før te for tsatt til remis.
Kanskje Morozevich opprinnelig
hadde planlagt dette, men siden
sett en eller annen vinst for meg og
fått panikk.
55.Kxa5
Nå er det helt kjørt.
55...Lg3 56.Kb5 Lxh4 57.a4 Lxg5
58.a5 Kf6 59.a6 Le3 60.Kc6 g5
61.b4 Ke5 62.b5 Kxe4 63.b6 g4
64.a7 g3 65.a8D Kf3

XIIIIIIIIY
8Q+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-zPK+-+-+0
5+-+-+-+p0
4-+-+-+-+0
3+-+-vlkzp-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

66.b7 Lf4 67.Df8 Ke4 68.De8+
og 1-0.

av spanjolene gledet seg til å komme tilbake til hjemlig orden og punktlighet!

Den synlig tilfredse inder Anand
ble omsider ratet nr 1 i verden etter Morelia-Linares-turneringen.
par stopp og en del trafikk ankom vi
faktisk i akkurat passe tid, ca. 2 timer
før avgang.
Dette føltes litt typisk for kulturen der
borte. Man tar ikke klokken like høytidelig som i f.eks Norge, men alt ordner
seg likevel på beste måte.
Morsomt var det også å høre at en del
Siden jeg ikke vant noen partier i Tal
Memorial eller Corus var denne seieren veldig viktig for meg, og heretter
så jeg frem til resten av turneringen
med fornyet selvtillit.

Redaksjonell tilleggskommentar:
Den styrkede selvtilliten kom til god
nytte allerede i møtet med Lev Aronian dagen etter. Da partiet var 23
trekk gammelt fremkom følgende stilling (Lev Aronian - Magnus Carlsen):

XIIIIIIIIY
8-+q+-tr-+0
7+r+lvlk+p0
6p+p+-+-+0
5+p+-zPp+-0
4-+P+PzP-+0
3+-+-+-+Q0
2PvL-+-zP-zP0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy

Om denne stilling skriver Henrik Carl-

Linares! Linares!
Medvind østover resulterte i en nesten
2 timer kortere flytur tilbake. Bussturen
til Linares avsluttet en ca. 25 timers
reise. Ikke så rart at spillerne var innvilget tre hele dager for å komme seg
igjen før 8. runde.
Etter å ha lest Dirk Jan van Geuzendams
(redaktør i ”New in Chess”) utmerkede
”Linares! Linares!” ble vi overrasket
både over naturskjønne omgivelser
med endeløse rekker av oliventrær, at
byen er ganske stor og har et meget moderne sentrum, samt at spillerhotellet
RL Anibal er både stort og moderne. I
følge Dirk Jan har da også mye forandret
seg de siste årene.
Undertegnede returnerte morgenen
etter til Norge mens Peter Heine Nielsen ankom for å passe på, muntre
opp og (i teorien) preppe sammen
med Magnus.
Remis mot Moro
Mot Morozevich utlignet Magnus med
sen: ”Aronian tilbød remis etter 23.
Dh3 hvorpå Magnus virkelig måtte
mobilisere viljestyrke og mot nok til
både å regne på alle hvits kompliser te angrepsplaner samt å avslå
remistilbudet. Begge spilte meget
presist de neste trekkene, men like
før ”faren over”-signalet lød og med
flere gode alternativer, valgte Magnus
dessverre 27...Td7 som tillot det
elegante e6 med remissjakker.”
23.Dh3 Ke8 24.Dh5+ Tf7 25.Kh1
fxe4 26.Tg1 Lf5 27.Tad1 Td7?
Her kunne Magnus ifølge det sjakkmekaniske orakelet Fritz ha vunnet
med 27...Lg6 eller 27...Lf8.
28.e6 Lxe6 29.Tg8+ Lf8 30.Txf8+
Kxf8 31.Dh6+ Ke7 remis.
Og som Henrik skriver: ”Litt ergerlig,
men samtidig nok en ”boost” for
selvtilliten.”
Forhåpentligvis også med tanke på
at dette oppgjøret var den første
generalprøven på Magnus VM-kvalifikasjonsmatch mot Aronian fra 27.
mai i Elista.
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Premieutdelingen med Magnus
i midten med FIDE-president
Iljumzhinov til venstre.
(Foto: Henrik Carlsen).

sort og etter typiske fremstøt med f4, f5
fra Moro er det nok Magnus som har de
beste mulighetene. I tidsnøden fant han
kanskje ikke disse, og partiet ebbet til
slutt ut i remis. Scoren mot Morozevich
(4 av 5) er fortsatt utmerket!
Morozevich, som i Linares fikk besøk
av sekundanten Kasimdzanov, avsluttet
turneringen med utrolige 5 av 6 og gikk
fra klar sisteplass til delt 2.!
Mot Aronian ble Magnus overrasket to
ganger i åpningen. Første gang ved valg
av åpning og senere ved at Aronian
spilte samme variant som Leko gjorde
da han holdt remis mot Topalov. Til
tross for kjente trekk brukte Magnus
samlet omkring 45 minutter på partiet
likevel og prøvde å finne alternative
fortsettelser. Da dette ikke lykkes ham,
spilte de samme variant helt til Lf1 med
trekkgjentagelse. Remis.

veldig trangt, men Magnus mente selv
han stod greit. Db8 var nok en feil og
etter et fremragende angrep av Anand
med hovedpoenget Se6 (offisersoffer
som neppe kan tas imot) vinner han
forsert. Det er verdt å nevne at Anand
har sagt at dette antagelig var hans
beste parti i turneringen, slik at Magnus
neppe spilte spesielt dårlig (selv om
enkelte kanskje påstår det).
Dermed var Anand i alene i tet med 6.5
av 10, mens Magnus med 5.5 var nede
på delt andreplass og med et kobbel av
spillere like bak.

Lett, men viktig seier
Ivanchuk-partiet i runde 11 fulgte forberedelsene for en gang skyld ganske
lenge. Ivanchuk spilte sin favorittvariant
i Grunfeld med Sa5 og b6 selv om denne
er regnet som objektivt god for hvit.
Etter at Magnus fikk inn e5, h4-h5 og
Lg5-f6 har sort neppe noe forsvar. Etter
noen og tyve trekk vant Magnus offiser
for to bønder og avviklet greit til et vunnet sluttspill. 1-0 og udelt annenplass

Storspill av Anand
Med sort mot Anand valgte Magnus å gå
inn i en Chigorin-variant i spansk med
11…Sd7 hvor sort tilsynelatende står

et halvt poeng etter Anand.
Det kan synes merkelig hvordan noen
partier vinnes tilsynelatende enkelt også
på toppnivå selv om taperen ikke gjør
noen enkle feil. Forklaringen ligger nok
i kombinasjonen av en rekke faktorer,
som åpningsvalg, klaff med egne valg
underveis, samt at motstanderen spiller
ett eller noen unøyaktige trekk.
I de neste to rundene ble det remiser
på begge toppbordene.
Magnus holdt faktisk greit remis mot
Topalov etter at han spilte engelsk og
Magnus forsvarte seg presist. Etter at
Magnus besvarte Db7 med Sg4 har hvit
neppe noe bedre enn å unngå komplikasjonene og ta trekkgjentagelse.
Magnus var fornøyd med dette under
partiet, men kunne kanskje spilt på
vinst med f6 i stedet for Sc6.
Mot Svidler fikk Magnus inn et ”triks”
med d5 og om han hadde slått på d5 til
slutt med løper og tårn står han åpenbart bedre og kan presse i sluttspillet.
Han trodde a4 var enda sterkere men
hadde oversett mye i fortsettelsen og
måtte ofre dronning og bonde for to
tårn. Sluttspillet er kanskje noe bedre
for sort, men Svidler fant ingen klar
fortsettelse og valgte raskt trekkgjentagelse.
Før 13. runde måtte Peter Heine reise
pga. spill for Baden-Baden og undertegnede returnerte til Linares.
I siste runde var det fortsatt åpent
mht. de første plassene. Anand på +3
Magnus +2 Svidler +1 Aronian og
Morozevich med 50%.

Morelia-Linares 2007
Nr		
1
Anand
2
Carlsen
3
Morozevich
4
Aronian
5
Svidler
6
Ivanchuk
7
Topalov
8
Leko

ELO
2779
2690
2741
2744
2728
2750
2783
2749

1
**
00
0½
1½
½½
½½
½½
0½

2
1½
**
0½
½½
½0
½0
10
½0

3
11
1½
**
½½
½½
00
0½
½1

4
0½
½½
½½
**
½½
1½
½½
½½

5
½½
½½
½1
½½
**
½½
½½
½0

6
½½
11
½1
0½
½½
**
0½
½½

Gjennomsnittrating (FIDE-elo) 2745. Kategori 20. GM-napp = 4,62.

16

7
½½
1½
01
½½
½½
1½
**
½½

8
1½
½0
½1
½½
½1
½½
½½
**

Sum
8½
7½
7½
7
6½
6½
6
6

Kvalitet
50.25
50.25
50.00
48.25
43.00
42.25

Nr 2 tross tap
Magnus møtte Leko med sort og
måtte belage seg på et vanskelig
parti. Han kjenner åpningen men
hadde ikke sett på den i Linares og
spilte dessverre Sa6 i stedet for De7
hvoretter han sliter med å forsvare
sentrumsbøndene.

Leko spilte (dessverre) meget presist,
vant en bonde og fikk klar fordel før
tidsnøden. Magnus fikk noe motspill,
men etter det fantasktiske forsvarstrekket g4 (!) av Leko er det vanskelig for
sort å komme videre. Etter tidsnøden
tillot Magnus tårnbytte fordi han hadde
oversett Dc6 med tvunget dronningbytte. Sluttspillet er tapt og etter at
Leko raskt fant presise g5 og a3 gav
Magnus opp.
Selvfølgelig surt å tape siste runde, men
med klaff med resterende resultater
(Morozevich slo Svidler i et fransk
fyrverkeri, og Aronian spilte remis),
ble Magnus nr. 2 på kvalitet foran Moro
(innbyrdes oppgjør), etter Anand.
Et pussig poeng er at Magnus til tross
for god uttelling i en rekke partier
likevel har hatt muligheter til ekstra
halvpoeng i flere partier og at det
fremragende sluttresultatet ikke synes

å kunne forklares med enorm klaff.
Selv på toppnivå kan prestasjonene
variere overraskende mye og spesielt
for unge spillere. (Jf. f.eks Aronian
som vant Linares i fjor, men ble sist i
Dortmund før han igjen delte seieren i
Tal Memorial og Corus.)
Vi må derfor regne med store variasjoner for Magnus også fremover, men
uansett har han rettferdiggjort de hyggelige invitasjonene til toppturneringer
dette året og bør kunne spille uten noe
spesielt press fremover.
På avslutningssermonien fikk Magnus
for øvrig en pris for ”mest omtalte”
spiller i media under turneringen, noe
som nok er viktig for arrangøren.
Takk til arrangørene som inviterte Magnus og takk for en spennende turnering
og begivenhetsrik tur!

Intervju med

Den armenske super-GM Levon
Aronian blir den neste store oppgaven for Magnus Carlsen. Det
skjer når de to møtes i VM-kvalifikasjonskampen 23. juni i Elista.

Levon Aronian
Da Levon Aronian vant
Morelia-Linares turneringen i 2006 mente mange
det var det en stor overraskelse, men med guldmedaljen ved OL i Torino
og en delt førsteplads i
Wijk aan Zee turneringen
i januar i år viste han at
skeptikerne tok feil.
Av Ian Rogers

I Morelia snakket Aronia med den
australske sjakkjournalist og GM Ian
Rogers om problemene ved å spiller en
turnering på to kontinenter.
- Å vinne denne turneringen siste år
endrett på mange måter mitt liv positivt.
Jeg tror det styrket selvtilliten min og
plutselig fikk jeg invitasjoner til andre
topturneringer. Naturligvis blir man mer
populær av å vinne sjakk-OL men med
gode individuelle prestasjoner øker man
på en særlig måte troen på seg selv.

Hva er forskjellen på en vanlig superturnering og en interkontinental begivenhet som Morelia-Linares?
- Til å begynne med må du pakke to
ganger! Det største problemet er dog
jetlag for vi fikk kun tre-fire dager til
avklimatisering ved skiftet fra Morelia
til Linares. Man var åpenbart redd for
at publikum skulle miste interessen ved
et lengre hvilepause. Jeg tror problemet
med jetlag ville bli mindre hvis man
begynte turneringen i Linares. Likevel,
i fjor spilte jeg mitt absolutt beste parti
i første runde i Linares.
- I år gikk det ikke riktig godt i Morelia
men jeg begynte å spille bedre i Linares.
Kanskje det skyldtes all kaffen jeg fikk!
Noen oppskrift på seier er det ikke, jeg
drakk bare mye kaffe for å holde meg
våken da spillestarten, klokken 3 om
ettermiddager, var det tidspunkt hvor
jeg gikk i seng for å sove i Morelia.

Magnus i aksjon
Våren og den tidligere sommer
byr på mange nye utfordringer for
Magnus Carlsen. Blant de er:
18. mai
Oppvisningsmatch over to partier
mot Radjabov på Corsica.
27. mai til 4. eller 14. juni
VM-kvalifikasjonsmatch
mot Aronian i Elista.
23. juni til 1. juli
Sparkassen Chess-Meeting 2007
i Dortmund (alle-mot-all) mot
Anand, Gelfand, Kramnik, Leko,
Mamedyarov og Naiditsch.
23. juli til 2. august
40. Biel Chess Festival med blant
andre Judit Polgar og Morozevich.

Fakta om
Levon Aronian
Nasjonalitet: Armener
Født: 		 6. oktober 1982
Sjakk-CV: VM-U12 i 1994
VM-U20 i 2002
Chess960 VM i 2006
1. Linares 2006
Elo 2759 april 2007
(Elo 2761 juli 2006)
Nr 5 i verden
Karakteristika:
Regner mye - og godt.
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Madrid, Morelia, Linares
og så Monaco … selv
de ivrigste fans bør ha
problemer med å holde
tritt Magnus Carlsen i
denne tid. Fasit av vår
unge globetrotters visit
i fyrstedømmet Monaco
ble en liten men nokså
betydningsfull suksess.
De usædvanlige turneringer ”Melody
Amber”, årets var den 16. i rekken, i
den eksklusive miniputtstat Monaco,
har en helt unik tilblivelseshistorie.
På sin vis begynte det med at nederlenderen Joop van Oosterom vant det
nasjonale hollandske juniormesterskap
for snau femti år siden. Kan hende
tanken om sjakk som profesjon har
streifet han, men han valgte i stedet
forretningslivet og noen få årtier senere
hadde han samlet sammen en av landets største private formuer. Joop van
Oosterom pensjonerte seg da han var
økonomisk på toppen og flyttet omkring
1990 i skattely i Monaco med familie,

Kjetil A. Lie
kommmenterer

For meg er det en ære å få kommentere dette partiet av vår verdensstjerne. Magnus’ seneste bravader
er såpass imponerende at ord blir
fattige, så jeg nøyer meg med å be
dere alle (igjen) nyte denne nedspillingen av en av verdens desiderte
stjerner, Vassily Ivanchuk.
Magnus Carlsen
Vassily Ivanchuk

Amber 2007 hurtigsjakk 8. runde
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6
5.Dc2 c5 6.d5 exd5 7.cxd5 Lb7
8.Lg2 Sxd5
Nettopp denne stillingen oppstod
også i partiet Aronian-Carlsen tidligere i år, i Corus, et parti som raskt
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16. Amber turnering 17. til 29. mars i Monaco

Sjakkens Casino Royal
penger og alt.
Hjemme i Holland hadde van Oosterom
i mange år sponset et semiprofesjonelt
klubblag og i fremme i Monaco åpnet
han for alvor for pengebingen. Oosterom etablerte
”Association Max Euwe”
med sæte i Monaca og inviterte ungdomsvennene sine
fra sjakkmiljøet i Holland
til å arrangere en rekke
eksklusive og annerledes
sjakkturneringer. Heriblant
den kombinerte blind- og lynsjakkturnering Melody Amber (oppkaldt etter
hans datter), en serie veteraner-motkvinner, hvor tidens sterkeste kvinner
fikk prøve krefter med mannlige
verdensstjerner som Spassky, Smyslov,
Polugajevsky med flere, en mini-sjakkolympiade for skatteparadis (!) som
Bahamas, Gibraltar, Isle of Man med

flere.
Et fellestrekk ved alle begivenhetene er,
i tilleg til den sjakklige eksklusiviteten,
at Joob van Oosterom ønsker å skape
en privat sosial ramme hvor
familie og (sjakk)venner inviteres til å delta som tilskuere og hjelpere. Sjakklige
notabiliteter som Ljubomir
Ljubojevic og John Nunn
bidrar begge, men oftest
kun fra ringsiden.

endte remis. Nå sitter altså Magnus
på den hvite siden av brettet, og kjenner jeg ”Rayminator” rett, hadde han
nok studert varianten ytterligere.
9.0–0 Le7 10.Td1
Hvit har gitt en bonde for rask utvikling og en halvåpen d-linje for det
stolte tårn. En investering med gode
utsikter for fritt, spennende spill!
10...Sc6
Magnus spilte 11...Dc8 mot Aronian
så Ivanchuk hadde sikkert hatt stillingen på analysebrettet kvelden før.

11.Df5
Et spenstig trekk av vår unge stjerne.
Intensjonen om sterkt press mot den
svarte kongen er ganske åpenbar.
11.Txd5 Sb4 var selvsagt uaktuelt.
11...Sf6
Tilbake i forsvar! 12.e4 Bondefremstøtet e5 trues, så her må det
ageres.
12...g6 13.Df4
Hva har hvit oppnådd med sin
”damevandring”? Jo, den svar te
kongestilling er svekket, og den
stolte dame har inntatt en vakker
angrepsposisjon.
13...0–0 14.e5 Sh5 15.Dg4
Presset mot d7 ligger der hele tiden,
og Ivanchuk bestemmer seg for å gi
tilbake bonde på direkten, i håp om
litt aktivitet til gjengjeld.
15...d5?! 16.exd6 Lf6
16...Lxd6 ser veldig skummelt ut,
og uten at jeg helt ser noen forsert
fortsettelse, har i alle fall hvit mer
enn nok spill for bonden etter f.eks.
Lg5, evt. Sc3.
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Det fine selskapet
En invitasjon til et Joob van Oosteroms
arrangement er en billett til en veldig
eksklusiv krets, det fine selskapet. Med
sin delte annenplass i hurtigsjakkdelen,
med bl. A. VM Kramnik, besto Magnus
den sjakklige testen med glans så
sjansen er at flere invitasjoner fra
Monaco og Oosterom følger i årene

Kombinert sluttstilling
1. Kramnik RUS 2766
2. Anand
IND 2779
3. Ivanchuk UKR 2750
4. Svidler
RUS 2728
5. Aronian
ARM 2744
6. Morozevich RUS 2741
7. Gelfand
ISR 2733
8. Carlsen NOR 2690
9. Leko
HUN 2749
10. Radjabov AZE 2729
11. Vallejo Pons ESP 2679
12. Van Wely NED 2683

som kommer.
Mye tyder på at blindsjakkdelen av
turnering krever en vis tilvenning og
Vladimir Kramniks seier sammenlagt
kan klart tilskrivers at han dennegang
var helt urørlig med et blankt brett på
skjermen.
Av enkeltresultatene er det verd å
bemerke at Magnus tapte blindpartiet
sitt mot Aronian mens de spilte remis
i hurtigsjakk. Med brikker på brettet

Til tross for gode intensjoner og
oppfinnsomt anbrepsspil måtte
Magnus (til venstre) nøye seg
med to gange remis mot supersolide Peter Leko i femte runde.
(foto: Henrik Carlsen)

17.Sc3 Sd4
Det var nok dette Ivanchuk hadde
satt sin lit til, men Magnus’stillingsvurdering her er enestående!
18.Sxd4 Lxg2 19.Sf5!
En vakker angrepsbrikke! Mange ville
nesten ikke vurdere trekket pga den
gyldne regel om aldri å gi bort sin dyrebare hvitfelter på denne måten. Slike
vurderinger er Magnus fantastisk på!
Han går sine egne veier, og lar seg
ikke stoppe av såkalte regler.
19...Lc6

20.d7!
Et viktig trekk som paralyserer
svarts tunge offiserer totalt.
20...Dc7 21.Sd5 Lxd5?!
Trolig var 21...De5 en forbedring
her...
22.Txd5
Nå er hvits dominans total! Med
hvitfelteren tilbake, og en krumtapp
av en bonde pa d7, har svart en
vanskelig jobb foran seg.
22...Tfd8?
Virker å være litt for naivt. Magnus
straffer dette hardt og brutalt!
23.Le3!
God vurdering av Magnus! 23.Sh6+
Kg7 24.Txh5 Dxd7 25.Th3 kan se
ut til å vinne pa direkten for hvit,
men trolig var Magnus bekymret
for sin svake førsterad. 25...Dd1+
26.Dxd1 Txd1+ 27.Kg2 Lg5 er
langtfra klart.
23...Lxb2
Ivanchuk tar sjansen på å snappe
med seg en bonde.
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slo det fler ganger gnister av Magnus’
angrepspill. Fremfor alt i møtet med
Ivanchuk (kommentert nedenfor).

15½
13½
13
12
12
11½
11½
10½
10½
9
6½
6½

Blindsjakk: 1. Kramnik 9, 2. Morozevich 7, 3. Gelfand 7, 4. Ivanchuk
6½, 5. Svidler 6½, 6. Aronian 6, 7.
Radjabov 5, 8. Anand 5, 9. Carlsen
4, 10. Leko 4, 11. Van Wely 3½, 12.
Vallejo Pons 2½.
Hurtigsjakk: 1. Anand 8½, 2. Kramnik
6½, 3. Carlsen 6½, 4. Leko 6½, 5.
Ivanchuk 2750 6½, 6. Aronian 2744
6, 7. Svidler 2728 5½, 8. Gelfand 4½,
9. Morozevich 4½, 10. Radjabov 4, 11.
Vallejo Pons 2679 4, 12. Van Wely 3.
24.Sh6+ Kf8?!
Gode råd var dyre her, ingen tvil.
Begge spillerne hadde trolig forstått
at også Kg7 ville falle i grus, men litt
mer komplisert var det jo. 24...Kg7!
var nok det beste forsøket, men også
her ser svart ut til å være sjanseløs.
Konkrete analyser trengs her, da det
ikke er lett å forstå hvorfor. Følgende
virker ganske forsert. 25.Tad1 Sf6
26.Dc4! Sxd5 27.Dxd5 Tf8 28.Sg4!
Kh8 29.Lf4 Dd8 30.Ld6! Tg8 31.Sh6
vinner for hvit.
25.Tad1!
Enkel og effektiv sjakk!
25...Lg7
Her var alt håp likevel ute. 25...Sf6
26.Dc4 er ikke bedre for svart nå,
med kongen pa f8.
26.Txh5!
The final blow!
26...gxh5 27.Df5 1-0
Matt er uungåelig.
Et vakkert parti av Magnus, og jeg vil
tro at Ivanchuk var lettere sjokkert
etter denne overspillingen!
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IM og GM-napp
Unge Jon Ludvig Hammer
(16) fra OSS ikke bare ferdiggjorde IM-tittlen sin, han
oppfylte i tillegg sitt første
GM-napp ved turneringen
Capella la Grande i Frankrige
i tidlig i mars måned. Mye
mer om dette i neste nr.

(IM) Jon Ludvig Hammer (foto: arr. web)
Gibraltar Chess Festival
Norsk dominans
Flere av de norske deltakere
i vinterens sjakkfestival på
Gibraltar kunne smile hele
veien til banken etter premieutdelingen. Den tidligere Altaspiller Kjell Magne
Johnsen (bildet) fikk således
£ 2000 som beste spiller
under elo 2200. Kjell Magnes
3,5 poeng motsvarte til en
2289-prestasjon. Også Odin
Blikra Vea kunne glede
seg. Godt spill i to
Challengers innbrakte £ 2 333.

Leif Erlend
kommmenterer
fra

Bundesligaen
Redaksjonell intro:
De to norske deltagere i årets tyske
klubblagturnering, Bundesligaen,
gjorde begge jobben deres. Magnus
Carlsen tok 3 poeng av 4 for vinnerne
OSC Baden-Baden mens Leif Erlend
klarte greie 2,5 av 6 for SV Wattenscheid. Har partiet hans med egne
kommentarer fra 11. og siste runde.
Areshchenko, Werder Bremen
Leif E. Johannessen, SV Wattenscheid
Bundesligaen 11. runde 2007
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3
Sf6 5.d3 d6 6.0–0 a6 7.Lb3 La7
8.Sbd2 0–0 9.h3 h6 10.Te1 Sh5
11.Sf1 Df6 12.Le3 Sf4 13.d4 Se7

Seier i Blackpool
Harald Borchgrevink fra
Bergen distranserte rutinerte GMere som Hebden og
Cherniaev da han i mars vant
helgturneringen Blackpool
Chess Conference. Harald
avgav kun en enkelte remis
på vei mot bragden.

Harald Borchgrevink (foto: BBJ)

En glad Kjell Magne Johnsen til
høyre (foto: Cathy Rogers).

14.S1h2 Seg6 15.Kh1
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I en rolig variant av italiensk har jeg
kommet utmerket ut av åpningen.
Legg spesielt merke til springeren på
f4, som er vanskelig å fordrive med
g2-g3 pga. presset mot h3-bonden.
I sin nye bokserie ”Mastering the
Chess Openings” skriver Watson
mye om dette temaet i volum 1, som
behandler 1.e4-åpningskomplekset.
Men i denne stillingen gjør jeg en psy-

EM 2007 i Dresden
Tidernes EM
Med hele 185 stormestre i
gang ved EM i Dresden var de
to mossingerne Hans Inge
Kongevold og Paul Johansen
garantert grei motstand!
Fasit for dem begge ble en
scoring omtrent som forventet ifølge Prof. Elo og med
plasseringer som nr 369 og
374 i det knap 400-mann
store felt var de fortsatt i
godt selskap, for flere GMere
måtte ta til takke
med plasseringer
etter nr 300.

kologisk feil. Jeg var interessert i å få
avklart spenningen i sentrum en gang
for alle, men i min streben etter dette
begår jeg posisjonell harakiri... Det er
et velkjent tegn på nervøsitet at en
spiller søker avklaring i en situasjon
hvor stillingen krever at spenningen
opprettholdes. Nå anser jeg ikke meg
selv som en spesielt nervøs spiller,
men kanskje rust og lite spilletrening
spilte triks med meg!
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6p+-zp-wqnzp0
5+-+-zp-+-0
4-+-zPPsn-+0
3+LzP-vLN+P0
2PzP-+-zPPsN0
1tR-+QtR-+K0
xabcdefghy
15...c5
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Som Macieja forklarte i etteranalysene, krevde stillingen et rolig og
kaldt 15...Td8. I neste trekk kan jeg
følge opp med ...Ld7! Dette er måten
å spille disse stillingene på. Absolutt
ikke forhaste seg. På 15...Le6, som
jeg hadde lyst til å spille, fant jeg ikke
noe tilfredsstillende svar på 16.Sg4!.
Slår jeg denne, blir min springer raskt
jaget vekk fra f4.
16.d5
Naturligvis. Nå må jeg passe på at
ikke a7-løperen forblir en statist.
16...Dd8 17.a4 f5
Dette bruddet er greit. Det springer
naturlig ut av bondekjeden.
18.Lc2 fxe4
Allerede her var 18...c4!? veldig
interessant. Jeg sikter meg inn på d3feltet! En annen mulighet, som ikke
falt meg inn under partiet, var 18...
Nxg2!? 19.Kxg2 f4 20.Bd2 c4 med
kompensasjon a’la kongeindisk! Dette er faktisk ikke helt ueffent, f.eks.
21.Qe2 Nh4+ 22.Kh1 Bxh3 23.Rg1
Nxf3 24.Qxf3 (24.Nxf3? Qe8!) 24...
Qh4 25.Be1 g5 26.Bd1 da hvit riktignok ser ut til å forsvare seg.
19.Lxe4 Lf5
Her kan jeg ikke skylde på psyko-

Det 9. europeiske
Lag-EM for Seniorer
av Richard Wicklund-Hansen
Det ble rekord. 52 lag deltok og
aldri har så mange kjente navn
deltatt. 12 GM, for eksempel
Korchnoi, Theshorsky, Uhlman og
Hecht for å nevne noen av de mest
kjente. I tillegg 13 IM og 37 FM.
Dresden har arrangert turneringen
helst siden det første lagmesterskapet.
Hotell, turneringslokaler og arrangementet er førsteklasses og Dresden er
vel verd et besøk. Også i februar 2008
er Dresden arrangør.
De tre høyest rankede tok de første
plassene. 1. Stille Don Rostow, 2
Central DC Moskva og 3 VIS Odessa.
Sveits med Korchnoi på førstebordet
ble nr. 4.
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logiske faktorer. Dette trekket er
bare svakt. Nå blir a7-løperen min
sperret inne for resten av partiet. 19...c4 var en nødvendighet,
f.eks. 20.Qc2 Ne7 og ingenting
er klart.
20.Dc2 Dd7 21.c4
Så klart. En pinlig situasjon for
svar t. Resten er ikke så relevant:
21...Lxe4 22.Dxe4 Df5 23.Dxf5
Txf5 24.Ta3 e4
Desperasjon; han truet Sd2-e4
med posisjonell vinststilling.
25.Sd2 Sd3 26.Tf1 Taf8
Eller 26...Re8 27.Rb3 Rf7
28.f3.
27.Sxe4 Sxb2 28.Sxd6 T5f6
29.Tb3 Txd6 30.Txb2 b6 31.Sf3
Td7 32.Tfb1 Te8 33.a5 b5
34.cxb5 axb5 35.Txb5 Txd5
36.Tb7 Te7 37.a6 Td6 38.Txe7
Sxe7 39.Tb7 Sc6 40.Sd2 Td3
41.Tc7 Td6 42.g4 Te6 43.Kg2 g5
44.Sc4 Kf8 45.Sa3 1–0.

Norge hevder seg internasjonalt:

Fra postsjakk til
fjernsjakk
Postsjakk fikk brått en
viss allmenn oppmerksomhet her til lands da
Ivar Bern vant den 17.
VM-finalen og samtidig
ble Norges første verdensmester i sjakk. Glimrende, men for postsjakk
i den konkrete betydningen sjakktrekk sendt
med postkort kom reklamen 15 år for seint.
Av Øystein Brekke

oeystei@online.no

De norske lagene
Norges førstelag kjempet i teten og
ble til slutt nr. 12. På laget som var
ranket som 19 spilte IM Svein Johannessen, FM Erling Kristiansen,
Helge Gundersen, Vidar Taksrud og
Per Ofstad.
Andrelaget ble nr., 46, ranket som
nr. 42 og 3.laget ble nr. 49 og var
ranket som 52.
Norge stilte med spillere fra Oslo
Schakselskap, Stjernen, Randaberg, Tønsberg, Vadsø, Fredrikstad,
Tempo, Masfjorden og Asker.
Målet er å stille med 4 lag neste år.
Med nye seniorer som Arne Zvaig,
Paul Svedenborg, Einar Hatlebakk
og Gunnar Johnsen for å nevne
noen av de mest kjente, kan vi stille
minst to lag som kan kjempe om de
første plassene.

Spill direkte på server har overtatt
95% av posisjonen fra både postsjakk
og e-postsjakk, og da regner vi slett
ikke
med
all
slags

lyn- og hurtigsjakk på de store kommersielle arenaene. Vi definerer imidlertid postsjakk, eller nå fjernsjakk,
som partier der spilleren utfører et
trekk og så logger seg av igjen og
venter på neste trekk fra motspilleren, i motsetning til partier på ICC,
Playchess og flere der partiet spilles
sammenhengende.

Knepent navneskifte
Fra nyttår 2007 tok gode, gamle Norges
Postsjakkforbund konsekvensen av en
nesten postkortfri virkelighet og skiftet
navn til Norges Fjernsjakkforbund. Styret mente at det ville bli vanskeligere å
rekruttere nye medlemmer framover
med navnet postsjakk. På den annen
side er ordet fjernsjakk i seg selv nytt
og fremmed, og medlemsavstemningen ga
bare et knepent flertall
for navneskiftet. Noen
ville ha foretrukket
å beholde det kjente
og kjære. Et hovedpoeng med fjernsjakk er
nøytralitet i forhold til
formidlingsteknikker
samtidig som det samsvarer med ”Fernschach” som sporten
i over hundre år har hett i verdens
største fjernsjakknasjon, Tyskland.

Øystein Sande, Volda har vært
en av våre fremste spillere
gjennom mange år, med
blant annet 50% i en
sterk VM-finale på 80tallet. Sande har vært
elitespiller i nærsjakk
og deltok for Norge
i sjakk-OL på Malta
i 1980 etter at han
hadde blitt annenmann
i eliteklassen bak Sverre
Heim. Fra sist nyttår har
Sande også overtatt som
nettredaktør av den informative hjemmesiden www.

Bjørn Brobakken, Oslo er turneringssjef i Norges Fjernsjakkforbund og dessuten en sterk spiller
med rating nesten 2500. Vi ser
at han i 1956(!) ble Oslomester
i sjakk for folkeskolelag med
Vålerenga skole, og Bjørn forteller
at dette var (foreløpig?) siste gang
han deltok i nærsjakk!
Sportens framtid?
Postsjakk var en stor aktivitet gjennom
praktisk talt hele 1900-tallet og bidro
mye til utvikling av sjakken i land
som Norge med store geografiske
avstander. Mange har nå blitt mer
skeptiske til sjakkgrenen fordi analyseverktøyene Fritz & co. og i det siste
også Rybka med rating
over 3000 har blitt så
uforholdsmessig sterke.
Det endrer selvfølgelig
situasjonen at Rybka
selv uten menneskelig
bistand kan spille hele
partiet med høy styrke,
og noen mener det er
forferdelig at ”puddinger” med lav rating i
nærsjakk kan kjempe om høye titler i
fjernsjakk og slå mer typisk talentfulle
nærsjakkspillere. Det har nok alltid
vært slik, men er det nå mer enn
før. Men for å nå langt må de såkalte
puddingene fortsatt ha en god sjakklig
dømmekraft i tillegg til hjelpemidlene
og tilstrekkelig tid å avse. Før var det
enorm forskjell på sjakkbibliotekene
til ulike postsjakkspillere. Nå når alle
har omtrent de samme verktøyene,
blir vurderingsevnen desto viktigere, i
tillegg til mengden analysearbeid. For
sjakkens analyseentusiaster er utfordringen like strålende som noen gang,
og foreløpig ser det heller ikke ut til at
remisprosenten har økt merkbart.
Sterke norske spillere
Norge har tradisjonelt alltid hevdet
seg noe bedre i postsjakk enn i
”brettsjakk”. Vår første stormester i

sjakk var postsjakkstormester Olaf
Barda (1909-71) etter sin fjerdeplass
i den aller første VM-finalen i årene
1950-53. Barda ble på de samme
tidene vår første IM i brettsjakk i 1952.
Siden har Frank Hovde og Arne Vinje
blitt europamestere i postsjakk. De
har i alle fall ennå ikke har benyttet
retten til å delta i en VM-finale, men
det gjorde til gjengjeld altså Ivar Bern
med full suksess.

Aktiv verdensmester
Nå er Ivar i gang med en ny stor utfordring på førstebord for Norges lag i den
15. OL-finalen, et jevnt sterkt norsk
lag som foreløpig hevder seg temmelig sterkt. Dette er en begivenhet som
Norsk Sjakkblad kommer aktuelt
tilbake til i neste nummer.
Ved siden av Ivar Bern er nå Raymond Boger, Randaberg (43) den
sterkeste fjernsjakkspilleren vår.
Fjernsjakk
Medlemsbladet ”Postsjakk”, som siste
nyttår også skiftet navn til ”Fjernsjakk”, har blitt utgitt stabilt siden 1945
og er med dette suverent sjakkbladet
her til lands med lengst sammenhengende utgivelse. Øystein Sande har fra
1981 vært først partiredaktør og siden
redaktør.
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Han ligger hårfint først av de to
på ICCF-ratingen med 2626 mot
2620 og sikret seg nylig seieren i
Norges Postsjakkforbunds 60-års
jubileumsturnering som ble spilt
pr. e-post. Det var en stormesterturnering med 15 spillere som faktisk
ga norsk dobbeltseier. Raymond
Boger vant med 10 poeng foran
Petter Stigar og Arne Bjuhr, Sverige,
begge 9½, nordmannen med flest

Johs. R. Kjeken fyller 60 år 7. juni - vi gratulerer

Johannes Løperen
Alle norske skolesjakkspillere de siste åra har
lagt merke til denne
skranglete, lavmælte
turneringslederen iført
en spraglete sjokkdisko
jakke fra umiskjennelig
tidlig syttitall.
Tekst og foto:
Arne Danielsen

kvalitetspoeng. Den forrige NPSFs
jubileumsturnering, i anledning
50-årsjubileet i 1995, ble forøvrig
vunnet av Ulf Andersson som ble en
av sjakkens dobbeltstormestere og
fortsatt holder en fornem annenplass på ICCFs ratingliste.

Nye spillere, tilbud og
titler
Norges Fjernsjakkforbund har store
fortrinn både med lange tradisjoner
og tilslutningen til det internasjonale forbundet ICCF der det finnes
både et veletablert rating-, tittel- og
turneringssystem med ICCFs egen
server som det meste av spillingen
nå foregår på. Turneringssjef Bjørn
Brobakken (turneringssjef@fjernsjakk.no) har alltid et spilletilbud å by
på, bl.a. åpne grupper i NM og ulike
folkelandskamper, i tillegg til lag-NM,
junior-NM og internasjonale representasjonsoppgaver både individuelt
og lagmessig. Iblant er det nesten for
mange gode spilletilbud i forhold
til antallet aktive spillere vi har til
disposisjon, så også nye spillere kan
raskt få attraktive ”karrieresjanser”,
opplyser turneringssjefen som også
nevner at nye medlemmer har en
ekstra rimelig medlemskontingent.
Dermed fikk vi avsluttet med en
aldri så liten reklame for Norges
Fjernsjakkforbund.
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Han dukker først fram med de grønne
bordkortene som angir hvem som skal
møte hvem. Han forsøker så å mane
forsamlingen til taushet med ikke helt
overbevisende hysjing før han innprenter alle å
håndhilse pent
på motstanderen. Og mens
de søte små
forsøker å ta
livet av hverandre på brettet,
tar han plass
i sekretariatet,
klar til å ta imot
resultatene fra
glade vinnere og utslåtte tapere,
inntil alle er ferdige og han med
sikker rutine på nytt starter å
regne monrad akkompagnert av
det evinnelige spørsmålet: ”Når
byner neste runde, Johs?”
En velkjent figur. Men hva gjør
den snart seksti år gamle (7. juni – en
flaggdag!) Johannes ”Johs” Kjeken
etter at lysene er slokket i det gusjegrønne bomberommet på Korsvoll,
når resultatlistene er oppdatert, stolene
stablet og vaffeljernene reingjort? Han
falbyr ikke akkurat seg selv, typisk er
at da han per mail ble anmodet om et
intervju – så inneholdt svaret kun ett
ord: ”Uff!”

En gang normal
Han kommer fra Skjåk, og flyttet
på hybel alt som femtenåring for å
begynne på det som den gangen het
Gudbrandsdalen Offentlige Landsgymnas. Her agerte han som ungdommer
flest, var etter eget sigende litt av en
partyløve og pådro seg endog en anmerkning for fyll. Seinere meldte han
seg inn i Norsk Mållag og reiste til Oslo
for å studere psykologi og norsk. Her
var det at tragedien inntraff. I likhet
med så mange andre bondestudenter, havnet unge Kjeken i uløkka i
tigerstaden.
Nøysomt liv
Det var sjakken som besatte ham.
Mens hans jevnaldrende tok eksamener, skaffet seg jobber og stiftet
familie, entret Johs de fireogseksti
felters dimensjon og ble kongenes
herre. Siden har han ikke drevet
med stort annet, og verdslige ting
betyr minimalt.
Han lever spartansk i en ettroms
leilighet på Majorstua, der han sover
på sofaen og har
budsjettet på sparebluss. Han har
lappen, men ingen
bil, forstår heller
ikke vitsen med å
ha mobiltelefon,
han som enten er hjemme eller på
skolesjakken. Noen dyr kjerring før
han heller ikke på, og indretjenesten
blir så som så. Eneste utskeielsen er
røyken, men selv rullingsene har et
noe anorektisk preg.
Sjakklæreren
Gjennom å undervise i sjakk på tre
skoler, får han akkurat tilstrekkelig
i honorar til å holde tilværelsen gå-

ende. Så er han heller ikke opptatt av å
samle i lader. Han har krav på betaling
som kasserer i kretsen, men tar aldri ut
honoraret fordi han mener at han gjør
en for dårlig jobb til å ha krav på penger.
Derimot hender det at han får med seg
noen tiloversblevne pølser hjem etter
turneringene. I moden alder har han
også arvet et hus i Lom, men dette står
for det meste tomt.
Han bedyrer at han ikke er spesielt glad
i unger, men det betyr lite så lenge skolesjakkelevene forguder ham. Kanskje
er han også ørlite misunnelig på de søte
små, mener at han kunne blitt internasjonal mester om han hadde fått begynne
som sjuåring. Men siden han først ble
innviet som Caissas disippel i en alder
av nitten, nådde han ikke lenger enn
et habilt klasse 1-nivå. Det er muligens
skuffelsen over ikke å ha nådd lenger,
som gjør at han selv er en relativt sjelden
turneringsdeltaker.

1911s redningsmann
Nei, det er på det administrative plan at
Kjeken har skrevet seg inn med gullskrift

i norsk sjakkhistorie, som instruktør,
turneringsleder og ikke minst – generalsekretær i Norges Sjakkforbund,
en posisjon han bekledde i hele ti år,
fra 1988 til 1998. Hans største bragd
var muligens redningsaksjonen for
Sjakklubben av 1911. Denne lå nærmest brakk ved inngangen til nittitallet,
hadde kun papirmedlemmer men ingen
spillekvelder eller annen aktivitet. Johs.
var den gang medlem av Akademisk, og
noen av medlemmene der bestemte seg
for å forsøke å redde den skipbrudne
ærverdigheten.
Historien endte med at Johs. overtok
formannsklubba, og i dag er 1911 en
av landets mest vitale og dynamiske
klubber, med om lag nitti voksne medlemmer og over 500 talentfulle i ungdomsavdelingen. Ikke rart at han har
blitt æresmedlem både her og der.

Fotballsupporteren
Noe annet enn sjakk har han ikke bedrevet i sitt voksne liv. Et rykte hevder at han
en gang jobbet som vekter i Securitas,
det er i så fall unntaket som bekrefter

regelen. Han har også en betydelig samling Nero Wolfe-bøker, dessuten hevdes
det at Johs. er fanatisk Skeid-supporter,
noe han selv bekrefter. Interessen for
fotballklubben fra Torshov fikk han som
tiåring etter å ha sett et bilde av laget i
Norsk Barneblad. ”Jeg syntes det var et
gildt lag, og som alle ekte supportere har
jeg vært lojal siden” understreker han,
før han legger til at han aldri har vært
på en fotballkamp noensinne.
Et monomant liv, vil noen kanskje si.
Selv synes han det er helt ok, han har
selv valgt det, påpeker han. Og norsk
sjakk tar av seg hatten i takknemlighet
for at sånne entusiaster finnes. Men
jakka, Johs, hvor fikk du den fra? ”Den
kjøpte jeg i Lund i Sverige i 1973. Jeg
syntes den var praktisk å ha på meg som
turneringsleder, da ble jeg mer synlig i
lokalet. Det har forresten vært to jakker.
Den første ble utslitt, men så kom jeg
over nesten maken på Elevator!”
Til slutt, har du noe å si til leserne av
Norsk Sjakkblad?”
”Nei. Hva skulle det være?”
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14-årige kretsmestere er
nesten like uvanlige som
kvinnelige kretsmestere
i norsk sjakk. Det vakte
derfor berettiget oppsikt
da en av Norges sterkeste
sjakkretser i år fikk en
kvinnelig 14-åring som
kretsmester - og det dessuten etter at hun hadde
vunnet i 21 trekk mot
elitespilleren som kom på
andreplass! Hordalands
fortsatt svært bergenske
nye kretsmester Katrine
Tjølsen sa høflig ja da
Norsk sjakkblad ønsket
et intervju i sakens anledning.
Av Hans Olav Lahlum

hanso.lahlum@c2i.net
Gratulerer med mesterskapet. Var
det et høydepunkt i din sjakkarriere
så langt?
- Tusen takk - men det var det slett ikke.
Begge Gausdalturneringene mine i fjor
var bedre enn dette spillemessig. Faktisk
var jeg ikke spesielt fornøyd etter å ha
vunnet KM.
Hvorfor ikke det?
- Fordi det jo egentlig bare handlet om et
parti, som jeg vant fordi Kjetil (Stokke)
hadde hatt en krevende arbeidsuke og
bukket stygt like etter åpningen. Det
hadde vært noe helt annet og mye mer
tilfredsstillende om jeg hadde utspilt
ham.
Den samme Kjetil har kanskje lyktes litt
for godt som trener i dette tilfellet… Er
han den som har betydd mest for din
sjakklige utvikling?
- Jeg begynte å spille sjakk fordi jeg
fikk en sjakkbok i julegave av min
mor i år 2000, og har egentlig
hele tiden mest trent meg selv
– lenge likte jeg faktisk bedre
å lese sjakk enn å spille sjakk.
Med trenertilbudet i Bergen har
vært bra helt fra et veldig inspirerende skolesjakkurs med
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Katrine Tjølsen (14) vant KM i Hordaland

En kretsmester
utenom det vanlige
Jose Polo i 2001, både Øyvind Normann
og Kjetil har vært flinke til å oppmuntre
oss unge. Få med at Eirik Gullaksen er
kjempetøff, selv om jeg egentlig ikke har
trent så mye med ham ennå.
Du spiller mest med guttene, men
stiller fortsatt trofast opp i norske og
internasjonale mesterskap for jenter.
Hvilke tanker gjør du deg om dette med
kjønnsdelte klasser i sjakk?
- Jeg liker best å få vise at jeg er like god
som guttene, men jente-NM er jo en
veldig hyggelig turnering da… At FIDE
opererer med W-titler synes jeg egentlig
er krenkende, men man kan jo håpe at
det bidrar til at det blir flere kvinner som
satser på sjakk.
Så WIM-napp er ikke noe spesielt mål
for deg?
- Jo, det er klart. Jeg må klare det første
i hvert fall i løpet av 2008.
Og kvinnelaget til OL i 2008…
- Det bare skal jeg med på, selvsagt! Det
blir
nok

vanskeligere å komme inn på førstelaget
til Bergens i seriesjakken, men det hadde
også vært kjempegøy.
Hvilke andre unge jentespillere ser du
som kan utfordre deg og de etablerte
landslagsspillerne?
- Jeg har litt vanskelig for å se på noen
av de andre unge jentespillerne som
konkurrenter, så jeg synes bare det
er hyggelig når for eksempel Line Jin
(Jørgensen) gjør det bra.
Bare hyggelig da hun slo deg i jente-NM
nå sist også?
- Nei, men det var en remisstilling som
jeg kunne vinne på tid, men hvor jeg i
stedet forsøkte å tenke meg frem til en
vinstplan på brettet. Og dermed tapte
jeg jo ganske unødvendig plutselig selv
på tid, selv om jeg hadde ett minutt og
hun fire sekunder igjen på klokken!
Det var ikke noe morsomt og skal aldri
skje igjen. Heldigvis var jeg påmeldt
i ungdomsklassen, så det ødela ikke
seiersrekken fra jente-NM…
Neste store utfordring blir GM B på
Gausdal. Hva blir målet der?
- Hadde vært veldig artig å få til en 2200prestasjon. Slike turneringer med god
tid og bare enkeltrunder er veldig
utviklende og passer meg nok bedre
enn helgeturneringer, ikke minst
fordi jeg da får god tid til både
forberedelser og etteranalyser.
Og hva må du bli bedre på for å
få til 2200-prestasjoner?
- Først og fremst må jeg trene mer
på å kalkulere, jeg sliter fortsatt
litt med å visualisere stillinger
langt frem i variantene og vurdere dem videre derfra.

KM Katrine Tjølsen
(foto: Arne Tjølsen)

50 år siden første NM i skolesjakk:

sjakk-Norge. Han
tok tydelig mange
Da Våland fra Stavanger
kontakter rundt
overrumplet Oslo-skolene i landet og fikk i
gang flere kvalifiseringsturneringer
til det nye norgesLørdag 2. mars 1957 er
mesterskapet. Vi ser at blant andre selven litt oversett milepæl
este Olaf Barda ble en god støttespiller
i sjakkhistorien vår. Det
for det nye initiativet gjennom Norges
var da tolv finalelag
første daglige sjakkspalte som han
møttes i Oslo til det
hadde i Dagbladet fra 1955.
aller første norgesmes”Den store oppslutningen om folkeskoterskapet i skolesjakk,
nærmere bestemt NM for lenes Norgesmesterskap lover godt for
nyrekrutteringen i norsk sjakk i årene
folkeskolelag som det
framover. Som en kjent sjakkspiller og
den gang het.
skolemann uttrykte det under stevnet,
Av Øystein Brekke
er dette det kanskje mest betydningsoeystei@online.no fulle arrangement som hittil er gjort i
norsk sjakkliv”, skriver Barda i spalten
Skolesjakken startet med stor entusi- 30. januar 1957 og forteller videre:
asme flere steder i landet på 50-tal- ”Fra sone 1 startet det 38 lag med 195
let. Ikke minst var det stor
gutter og jenter, fra skolene
bredde og aktivitet i Oslo,
i Asker, Bærum, Lillestrøm
der kretsmesterskapene for
og Oslo. Av disse lag ble 25
folkeskolelag var arrangert
slått ut, og 13 lag får videre
i alle fall fra 1955 og med
til finale i sone 1 som spilstor omtale i avisene.
les i februar. Ruseløkka
Audun B. Cook, den
ble suverent beste lag,
driftige formannen i
med 20 poeng på 20
Oslo og omegn Sjakpartier. Det er klubben
krets, var en av de
”Sjakkameratene” som
store drivkreftene
er læremestere for det
bak skolesjakkens
sterke skolelaget. Som en
framvekst. Til Norgod nr. 2 gikk Bolteløkka
ges Sjakkforbunds Audun B. Cook
inn med 18½ poeng. De
styremøte 21. august (Arkivfoto: Øystein Brekke) øvrige lag som klarte seg,
1956, det første i pevar Smestad, Bjølsen,
rioden 1956/57, la han fram forslag Sinsen, Tøyen, Tåsen, Lillestrøm, Grav,
om å arrangerere et eget NM i sjakk for Bolteløkka II, Møllergata, Jar og Ila.”
skolelag og ba styret om en bevilgning
til dette på 500 kroner. I det påfølgende 92 lag fra 60 skoler
møtet ble pengene bevilget, og Cook ble I Bardas spalte 18. februar kan vi lese
oppnevnt til leder i forbundets nye ut- videre om systemet av kvalifiseringer
valg for skolesjakk og selv gitt i oppdrag som pågikk rundt i landet:
å skaffe medarbeidere til prosjektet ”Det er sannelig ikke småtterier Utvalmed et NM-arrangement.
get for skolesjakk har å holde styr på.
Til dette NM er det anmeldt 92 lag fra
Drivkraft og støttespiller
60 skoler. Med reserver og det hele blir
Audun B. Cook kan regnes som en det ca. 500 spillere. Sone 1 dannes av
av de mest ambisiøse (og siden også Oslo-Bærum-Asker-Lillestrøm med 38
mest kontroversielle) skikkelsene i lag fra 21 skoler. Etter den første batalje

i Oslo for en tid siden sto det igjen 13
lag, dette ble etter et nytt sammenstøt
kuttet ned til 4 lag, som går videre til
et arrangement den 20. februar. I Sone
2 (Follo) går Ås folkeskole direkte til
finalen 2. mars. Sone 3 (Østfold) stiller 7 lag fra 6 skoler, som i morgen
19. ds. kl. 17 kjemper i Folkets Hus,
Fredrikstad, med sjakklubben ”64”
som arrangør. I sone 4 a går Jevnaker
direkte til finalen. Sone 4 b startet i går
på Grindløkken skole i Tønsberg, med
Vestfold Sjakkrets som arrangør. Det er
her 5 lag fra 3 skoler, og Grindløkkens
lag har som ankermann sjakkmester
Ernst Rojahn’s junior, mot Horten og
Torstrand, Larvik. Sone 5 (Skien): Fire
lag fra skolene Gimsøy, Herre og Lunde.
Arrangør: Sjakklubben ”Tårnet”. Sone
8 (Stavanger): Tolv lag åpnet kampen
den 10. februar. Den kjente sjakkmester og overlærer Austbø innledet.
Arrangør Stavanger Schakklub. Sone 9
omfatter 14 lag fra 8 skoler i Bergen.
Startskuddet gikk tirsdag 12. ds. etter
at overlæreren ved Nygård skole hadde
åpnet arrangementet. Sone 11 dannes
av Trondheim-Trøndelag, med 3 skoler.
Sone 12 a: Dombås Skole går direkte til
finalen. Sone 12 b: Hedmark stiller 6 lag
fra 4 skoler. Arrangementet startet 10
ds. på Årstad skole i Ottestad.
Punktum finale finner sted den 2. mars
i Håndverkerens festsal. Der møtes de
12 seirende sonevinnerne for å kåre
Norgesmesteren.”

Møtene i første runde
Finalistene møttes slik i første runde,
kunne Dagbladets sjakkspalte fortelle
på selve finaledagen:
Jevnaker – Florvåg (Bergen)
Møllergata – Gimsøy (Skien)
Horten – Nøkleby (Fredrikstad)
Dombås – Våland (Stavanger)
Ruseløkka – Midtbyen (Hamar)
Ila (Trondheim) – Ås (Follo)
”NM-finalen danner avslutningen
på det kanskje mest betydningsfulle
arrangement i Norges Sjakkforbunds
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historie. Blant denne skoleungdom
finnes sikkert mange som skal danne
ryggraden i det norske sjakklivet i årene
framover”, skrev vår fremste spiller IM
Olaf Barda med en god porsjon av både
visjoner og optimisme.

Uventet mesterlag
Etter seier hele 4-1 over Møllergata fra
Oslo i selve finalekampen ble Våland
skole fra Stavanger de første norgesmesterne i skolesjakk.
Vi overlater igjen ordet til Olaf Barda for
en autentisk rapport fra arenaen (Dagbladets sjakkspalte 4. mars 1957):
”VÅLAND SKOLE BLE NORGESMESTER
At folkeskolenes Norgesmesterskap i
sjakk skulle gå til Våland skole i Stavanger kom sikkert som en overraskelse
på de fleste. I Oslo har det jo gjennom
flere år vært syslet med skolesjakk, og
det var rimelig å tro at en Oslo-skole
skulle få æren av å hjemføre det første
Norgesmesterskap. Oslos finalister var
Ruseløkka og Møllergata, som begge
gjorde så sterkt inntrykk under uttaingen i Oslo for en tid siden. Primus
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motor i utvalget for skolesjakk, A. B.
Cook, som i anledning skolenes NM har
fartet land og strand rundt, hadde som
sin spesielle favoritt Florvåg i Bergen.
Finalen i Norgesmesterskapet i Håndverkerens festsal lørdag ble en mønstring av kjekk skoleungdom fra de
12 skoler som hadde blitt utvalgt
gjennom forkampene. Arrangementet
gikk helt knirkefritt, de unge spilleres
oppførsel kunne være et eksempel til
etterfølgelse for mange ”voksne” sjakkspillere, med deres stadige protester og
flisespikkeri.
Finalen ble avviklet etter utslagsmetoden, slik at de lag som hadde mer enn
ett tapt lagpoeng gikk ut. Finalistene var
dermed sikret minst 2 runders kamp
hver. Etter hvert som det ble tynnet
ut i rekkene sto til slutt følgende 4
skoler igjen til semifinalen: Våland,
Møllergata, Nøkleby (Fredrikstad) og
Jevnaker. Her vant Våland over Nøkleby,
og Møllergata over Jevnaker. Spillet om
NM-titelen mellom Våland og Møllergata ga seier 4-1 for Våland som dermed
var Norgesmester for 1957. I kampen
Nøkleby – Jevnaker vant førstnevnte.

Det endelige resultat:

1) og Norgesmester: Våland skole
(Jan Halvorsen, Arild Kooyman, Torvid
Wanvik, Jan Fr. Rage og Per Endresen.
Lagleder Lauritz Wanvik jr.)
2) Møllergata (Walter Olsen, Jan Erik
Aasheim, Arne Sanner, Tore Nilsen, Arne
Rotschild)
3) Nøkleby (B.A. Larsen, Lasse Høili, T.
Høili, Torbj. Skåksrud, Cato Høili)
4) Jevnaker (Asbj. Hansen, Per Syversen, Kåre Sørum, Odd Andersen, Willi
Hist).

Premieutdelingen ble foretatt av forbundspresidenten Rolf Heiestad. Det
ble gull, sølv og bronsemedaljer til de
3 beste lag, og erindringsmedaljer til
de andre. Dessuten diplomer til de
12 skoler. Våland skole fikk den av
Sjakkjournalistenes forening oppsatte
pokal, og lagets spillere fikk Dagbladets
ærespremier.”

Sterkt miljø i Stavanger
Ved flere anledninger opp gjennom
tidene har nettopp skolelag fra Stavanger og Rogaland overrasket i egne øyne
andre sjakkfavoritter ikke minst fra
Oslo og gått helt til topps.
Når vi går nærmere inn i saken, blir
det knapt lenger noen overraskelse at
Våland skole ble norgesmestere. De var

Norgesmesterlaget fra Våland skole.
Foran sitter lagleder Lauritz Wanvik jr.
(til v.), førstebordspiller Jan Halvorsen
og NSFs president Rolf Heiestad. De unge
spillerne stående bak er (fra v.) Per
Endresen, Jan Fr. Rage, Arild Kooyman
og Torvid Wanvik. Bakerst til høyre står
Norges den gang fremste spiller, IM Olaf
Barda, som var en sterk støttespiller for
mesterskapet gjennom sjakkspalten sin i
Dagbladet.
kanskje det laget som hadde med seg
i bagasjen de mest kvalifiserte voksenimpulsene i sjakk. Lagets førstebordspiller Jan Halvorsen var sønn av en av
Stavangers store spillere og kapasiteter
i sjakk, Sverre Halvorsen, som året etter til og med spilte på Norges OL-lag
i München. Lagets tredjebordspiller
Torvid Wanvik var stesønn av Lauritz
Wanvik jr. som også var mesterspiller i
Stavanger Schakklub, og engasjerte seg
atskillig i skolesjakken.
Stavanger Aftenblad markerte forøvrig
den lokale bragden gjennom overskrift
og bilde av vinnerlaget på avisens forside dagen etterpå.
Ekte skolesjakkdrama
Det eneste partiet vi har fra mesterskapet, er hentet fra Stavanger Aftenblads
fyldige dekning av begivenheten, og vi
igjen har hentet trekkene derfra gjennom Thor Geir Harestads innholdsrike
jubileumsberetning for Rogaland Sjakkrets 1954-2004.
Det er et parti fra første runde i finalen,
og hvitspilleren figurerer ikke med
navn. Men vi ser et typisk friskt skolesjakkparti som må ha vært ulidelig
spennende for både spillere, lagledere
og publikum. Det inneholder mange
av skolesjakkens klassiske elementer,
slike som angrep mot f7, avdekkersjakk og ... sekkematt! Og Våland vant
denne viktige kampen med bare 3-2,
så laget fra Dombås i Oppland var nok
relativt gode.
NM for folkeskolelag ’57
Hvit: Dombås skole (bord 1)

Svart: Jan Halvorsen, Våland skole
Løperspill
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.Sf3 Sxe4 Etter
overgangen fra løperspill (2.Lc4) til russisk (3. Sf3) er hvits sterkeste trekk nå
bondeofferet 4.Sc3! 4.Sxe5?! Fristende
og naturlig med angrep mot f7, men
egentlig farligst for hvit selv!

XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvl-tr0
7zppzpp+pzpp0
6-+-+-+-+0
5+-+-sN-+-0
4-+L+n+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPPzP-zPPzP0
1tRNvLQmK-+R0
xabcdefghy

4...De7!? Enkelt og bra var også 4...d5,
men nå er det allerede svett for hvit å
finne gode trekk. Det gjelder bl.a. å
ikke gå i avdekkeren 5.Sxf7? Sc3+!
5.Df3? Angrepet mot f7 er ikke verdt
en hel offiser. Mye bedre – men ikke
et vanlig trekk for barnesjakkspillere å
finne – var 5.d4. Hvits klarer seg da noenlunde etter 5...d6 6 Lxf7+ Kd8 7.0–0
dxe5 8.dxe5+ Ld7 9.Ld5 Sc5 10.e6. 5...
Dxe5 6.Dxf7+ Kd8 7.Df3? På høy tid
for hvit å rokere. 7...Sd6+(?) Svart
ser en avdekkersjakk, men hadde en
enda mer avgjørende fordel med 7...
Sg3+! 8.Le2 Sc6 9.c3 b6 10.d4
De8 11.Lg5+ Le7 12.d5 Se5 13.Dg3
h6 14.Dxe5 Hvit kaster på mer køl og
håper at det skal dukke opp en sjanse. I
virkeligheten er madamen for ensom til
å utrette noe. 14...Lxg5 15.Dxg7

XIIIIIIIIY
8r+lmkq+-tr0
7zp-zpp+-wQ-0
6-zp-sn-+-zp0
5+-+P+-vl-0
4-+-+-+-+0
3+-zP-+-+-0
2PzP-+LzPPzP0
1tRN+-mK-+R0
xabcdefghy

15...La6 Et fint motangrep mot e2 på

grunn av hvits forsinkede rokade! Og
enda mer illustrerende for hvits problemer var 15...Sf5! som hadde fanget
hvits dronning! 16.0–0 Dxe2? Så
glemmer også svart seg og gjør en tabbe
i kampens hete. Han skulle heller slått
med løperen på e2. 17.Sa3? Men da
den gyldne muligheten ble servert, var
hvit for rask med den gode tanken utvikling og å redde seg på b2, i stedet for
å ta tilbake et helt tårn med 17.Dxh8+!
og gripe ny spenning i kampen. 17...
Te8! 18.Tfe1? Hvits stilling har ikke
muskelkraft nok til dette. Han måtte
fått luft til kongen med f.eks. 18.h4
Lxh4 19.Dxh6 og kunne holdt spillet
i gang litt til. 18...Dxe1+! 19.Txe1
Txe1# 0–1
Skolesjakken er foreløpig et forsømt
kapittel i norsk sjakkhistorie. Undertegnede mottar gjerne videre materiale,
partier, bilder, presseklipp og minner,
ikke minst fra deg som deltok i dette
første norgesmesterskapet eller annen
tidlig skolesjakk på 50- og 60-tallet.

Lær
sjakk
med
Magnus

Stormester Magnus Carlsen og sjakkjournalist Ole Valaker lærer deg
sjakk. Boka begynner med hvordan
brikkene flytter og avsluttes med
tidløse kombinasjoner. Underveis
brukes historier og partier fra
Magnus” egen sjakkarriere for å
illustrere og underholde.
						
Pris kr. 175,Bestilling til USF v/ Sjakkontoret,
Frenningsvei 3, 0588 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no eller
tlf. 22 15 12 41
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Svart på hvitt med Rune:

OSS på
tynn is
Før Telioserien skulle
avsluttes den andre helgen i mars, hadde IM Leif
Øgaard knust all motstand
på andre- og tredjebord for
Oslo Schakselskap (OSS).
Med 6 av 6 poeng trengte
Norges beste spiller på
begynnelsen av 1980-tallet kun ett poeng på de tre
siste partiene for å nå de
magiske 7 poeng som ville
gi et velfortjent tredje og
avgjørende stormesternapp, 24 år etter at han
tok napp nummer to.
av Rune Djurhuus

runesjakk@operamail.com
Men det var et problem i forhold til
Leifs nappsjanser. Han
hadde ennå ikke møtt
noen stormester, mens
kravet er minst tre GMer blant de 9 motstanderne. OSS’ sympatiske
lagkaptein Ole Christian
Moen undersøkte på
forhånd om motstanderlagene Asker,
Porsgrunn og Moss ville stille med
stormestere på laget den siste helgen,
slik de hadde gjort i alle de foregående
rundene. For Asker skulle GM Jonathan
Tisdall spille kampen mot OSS, og GM
Kjetil A. Lie står aldri over en kamp
for Porsgrunn. Men Moss hadde ikke
tenkt å stille med noen av sine innleide
baltiske stormestere fordi plassen i
Telioserien allerede var sikret samtidig
som gullsjansene var borte.
I stedet for å slå seg til ro med at Leif
ikke ville få sjansen til å fullføre GM-tittelen denne gangen, foreslo Ole Christian å betale halve reisen til GM Aloyzas

Kveinys mot at Moss lovte at litaueren terforsterket Moss i runde 7 og 8.
skulle spille kampen mot OSS. Moss Trondheim tapte 1½-4½ mot Moss,
aksepterte tilbudet og Leif sikret seg de og trønderne rykket til slutt ned med
nødvendige halvpoengene mot Tisdall minst mulig poengmargin. Asker
og Kveinys, slik
tapte 2½-3½ mot
at han om kort
Moss, men de redOSS beveger seg på svært tynn
tid blir Norges
det plassen ved å
moralsk is når det gjelder spon9. stormester.
vinne mot Bergens
singen av Kveinys’ reise
OSS og Moss
i siste runde (pluss
har i ettertid
at de fikk hjelp av
fått en del kritikk for at de tok seks raske Randaberg).
remiser i den direktesendte sisterun- Vi kan vel si at Trondheim heldigvis
dekampen, og Sjakkforbundet sendte tapte så klart som 1½-4½ og at Asker
til og med saken over til Reglements- heldigvis vant i siste runde. For vi kan
utvalget for vurdering. Jeg ser ikke noe vel ikke ha det slik at en klubb ved å
moralsk galt i at man tar raske remiser betale en annen klubb skal være med å
i siste runde. Det har forekommet så bestemme hvem som rykker ned?
lenge jeg kan huske både i individuelle
turneringer og i lagmesterskap, og det Jeg tipper at Ole Christian og OSS ikke
er snarere regelen enn unntaket at en tenkte på de fulle konsekvensene av det
GM-tittel blir fullbyrdet med en kort de gjorde. Forhåpentlig har alle lært en
remis.
lekse. Sentralstyret i NSF vil da også på
Jeg syns derimot at OSS beveger seg på sommerens kongress foreslå å endre
svært tynn moralsk is når det gjelder turneringsreglementet slik at sponsing
sponsingen av Kveinys’ reise. Jeg skjøn- av andre lag blir eksplisitt forbudt i
ner i og for seg hvorfor Ole Christian seriesjakken.
gjorde som han gjorde. Det er tross
alt ikke hver dag at Norge kan få en
ny stormester. Ole Christian prøvde på
ingen måte å skjule sponsingen – NSF
ble informert før 7. runde startet – så
det er ikke der problemet ligger. OSS
tjente heller ikke noe sportslig på det all
den tid de møtte et sterkere Mosselag
enn de ville gjort ellers.
Men vi snakker tross alt om at
en klubb betaler en annen klubb for å stille
med en bestemt spiller
i siste runde.
Det lukter
ikke godt.
Spørsmålet
er hvem som
ble skadelidende her.
Svaret er
Trondheim
og Asker
som møtte
et stormes-

”
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Løsninger på s. 43
Simen Agdestein (40)
Merittert stormester, sjakkpedagog,
sjakkjournalist og forfatter samt grosist
i turneringsseire og fremfor alt den
stolte innehaver av hele syv kongepokaler. Det er i sannhet ikke lite Simen
Agdestein har å se tilbake på når han
feirer sin 40-årsdag den 15. mai i år.
Gjennombruddet kom da Simen kun
15 år gammel vant NM for første gang
i 1982. Virkemidlet var, dengang som
nå, hans særlige evne til å regne mye,
langt og riktigt, kombinert med en
imponerende konsenstrasjon og evne
til å bevare roen og overblikket i de
avgjørende øyeblikkene. Kort etter fulgte
titlene IM (1983) og GM (1985) og
karrieren toppet da Simen sist på 1980tallet sanket NM-titteler på stribe (1986,
-88, -89) samtidig som han dominerte
i nordisk sammenheng og nådde helt
opp til verdens topp 20.
Nr.
Nr. 1:
1: Svart
Sort trekker
trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+k+p0
6-zp-+p+n+0
5zP-+p+-+-0
4-wQ-zPpzPp+0
3+-+-+-+-0
2-+-vLPzPKzP0
1+-+q+-+-0
xabcdefghy

Simen Agdestein viser stolt frem
en av sine syv(!) kongepokaler.
Simens parallelle suksess som fotboldsspiller, det ble til i alt åtte A-landskamper, satte kanskje en stopper på sjakkarrieren, så kanskje fikk vi aldri se Simens
virkelige potensiale på sjakkbrettet. At
han i dag, som sjakklig semipensjonist
Nr. 2: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+r+-tr-mk0
7+-+-+pzp-0
6pwq-+-+-zp0
5+-vl-zPR+-0
4-sn-+N+-vL0
3+L+-sn-+P0
2-zP-+Q+P+0
1+-+R+-+K0
xabcdefghy

Nr. 4: Sort trekker
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Nr. 5: Hvit trekker

og medreisende sjakktrener for elevene
sine på Norges Toppidrettsgymnas, fortsatt greier å vinne store internasjonale
turneringer som Isle of Man Open og
Cappelle-la-Grande i Frankrike vitner
om talentet hans.
At Simen i motsetning til flere av sine
jevnaldrende GM-kollegaer fortsatt lykkes fint tross den voldsomme sjakkteknologiske utvikling, kan tilskrives at han
var forut for sin tid allerede fra starten.
Ved å sette konkrete variantberegninger
langt foran posisjonelle hensyn og
generaliseringer spilte Simen allerede
på 80-tallet helt i tråd med nåtidens
teorier.
Med sine ennå kun 40 år har Simen
fortsatt mange gode sjakkår å gå på, og
vi regner med at han vil føye flere kongepokaler til den allerede imponerende
samlingen sin.
Nr. 3: Sort trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+n+pzp-0
6-+Q+p+-+0
5+-+pzP-zP-0
4Pwq-+lzP-+0
3+r+-+-+-0
2-+-+-+L+0
1tR-+-+-vLK0
xabcdefghy
Nr. 6: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
y
8-tr-+-vlk+0
7+-wq-+p+p0
6-+-+p+p+0
5+-+pzP-+-0
4-+lsN-zP-zP0
3+-zP-+-zP-0
2rtRQ+-+L+0
1+R+-+-+K0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7+-+-+-mkp0
6-zp-+-+-+0
5zp-zp-zp-zP-0
4Psnr+-+N+0
3+-+-+-zPK0
2-+-zP-+-+0
1tR-+-+R+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8rsn-wqkvl-tr0
7zpp+-+pzpp0
6-+-+psn-+0
5+N+p+-+P0
4-+-zp-sN-+0
3+-+-+-+-0
2PzPP+Q+-+0
1tR-vL-mKL+R0
xabcdefghy

y

y

y

WANG Toppidrett i
Moss gir unge
ambisiøse sjakktalenter
en mulighet til å
kombinere mye trening
med en videregående
skole som gir studiekompetanse ved
universiteter og høyskoler.
Gjennom den daglige
treningen skal utøverne
tilegne seg grunnleggende ferdigheter som

sjakk

skal danne grunnlaget
for senere topprestasjoner.

THE LINK

på videregående

Kontakt:

WANG Toppidrett i Moss
Postboks 383, 1501 Moss
tlf: 62241261
Rektor:

Petter Wilhelmsen
pew@wang.no
mob: 92066599
Toppidrettssjef:

Håvard R. F. Johansen,
hj@wang.no
mob: 92445800

Få søknadsskjema
ved å sende WANG
Søknadsskjema + Navn
og adresse til 1980.

Sportssjef Sjakk:

Bjarke Sahl
bjarke@sahl.no
mob: 41108656

www.wang.no
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Årets Teliovinnere fra venstre:
Mats Persson, Bjørn Tiller, Ørnulf
Stubberud, Leif Øgaard, Kristian
Trygstad og Ole Christian Moen.
sjanser og tapte 1½-4½ mot Akademisk. Spenningen i nedrykksstriden var
likevel raskt økende, siden motstander
Akademisk i og med denne seieren
plutselig bare hadde ett lagpoeng opp
til 1911, Asker og Trondheim.

8. runde:
7. runde:

Gullspenningen
som kom - og forsvant
En ellers ganske
uspennende Telioserie
livnet plutselig til rundt
fire dager før siste
kamphelg. OSS’ lagleder
ble gjort oppmerksom på
at IM Leif Øgaard etter
å ha startet med seks
strake seire, ville ta sitt
tredje og avgjørende GMnapp.

viduelle poeng. Øgaard kom seg med
sort mot GM Jonathan Tisdall etter en
rolig posisjonell åpning raskt over i et
remisluttspill, og var dermed plutselig
bare et halvt poeng fra GM-tittelen.
Men det halvpoenget måtte til gjengjeld
reddes med sort enten mot den formsterke 2500-GM Kjetil A. Lie eller mot
den formsterke 2500-GM-en Aloyzas
Kveinys – og man bør som kjent ikke
la seg lure av de tilsynelatende vennlige
smilene til noen av de to…

Randabergs skjebnedag
Bergens uten førstebordsspiller Fyllingen måtte nøye seg med 3-3 i en
spennende match mot tidligere lagkamerater fra Oslo Vest. Etter at en tidlig

Av Hans Olav Lahlum

Forutsetningen var at han a) avsluttet
med ett av tre poeng og b) fikk den
nødvendige hjelp av motstanderlagene
til å møte tre GM-er.
OSS virket før siste kamphelg av Telioserien langt mer opptatt av å få sitt
æresmedlem Øgaard til å bli GM enn av
å vinne serien, noe som vekket et lite
håp hos Bergens. Den nye gullspenningen varte imidlertid ikke lenger enn
til fredag kveld. OSS lot som ventet alle
foran Øgaard stå over, men motstander
Asker benyttet ikke sjansen. Laget stilte
igjen sterkt svekket uten både GM Berge
Østenstad og IM Bjarke Sahl, og OSS
vant 4½-1½ – fullt fortjent, men sant
nok med god uttelling hva angår indi-
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SERIEN

angrepsseier fra Oslo Vests toppskårer
Stein Arild Aarland var blitt balansert av
en tidlig angrepsseier fra Bergens’ Halvard Hagesæther, rant alle de fire første
bordene ut i poengdeling. Dermed
økte OSS’ ledelse til fire lagpoeng og en
myriade av individuelle poeng. Kampen
om sølv og bronse hardnet til etter
at både Porsgrunn og Moss slo hardt
tilbake med overbevisende seire mot
henholdsvis 1911 og Trondheim. I nedrykksstriden ble Randabergs skjebne i
praksis beseglet da laget forspilte sine

OSS snubler og
1911 jubler
Dagens opplagte publikumsvinner var
livematchen mellom Porsgrunn og OSS
generelt og førstebordsoppgjøret Kjetil
Lie-Øgaard spesielt. De som hadde
håpet å få vite hvordan en hyperstresset
Leif Øgaard ser ut, ble skuffet: Et halvt
poeng unna sin etterlengtede GM-tittel
så han like irriterende rolig og avslappet
ut som han har gjort i hvert fall de siste
30 årene. Resultatmessig ble lørdagen
imidlertid en hard nedtur både for
seriemesteren og dens GM-kandidat:
Øgaard avslo etter 1.d4 d5 2.e4?! Lies
invitasjon til en Blackmar-Diemergambit med 2.--- c6 - og ble løpt ned
på kongefløyen like etter 30 trekk. Med
en mer uventet angrepseier fra femtebordspiller Bertil Svendsen like etter
tidskontrollen, gikk luften definitivt ut
av toppmøtet: Porsgrunn var sett fra ettertiden aldri riktig i tapsfare i noe parti,
og var på slutten nærmere 5-1 enn
OSS var 2½-3½. Dette var Porsgrunns
fjerde strake seier mot OSS, men etter
telemarkingenes svake innsats i januarhelgen rakk det bare til foreløpig å
bevare en utsatt tredjeplass. Moss holdt
nemlig også farten godt oppe med en
knepen seier mot fortsatt skadeskutte
Asker. En overbevisende 2-0 seier for
Elsness og Kveinys på toppbordene ble
igjen avgjørende for Moss’ ujevne lag
– i kombinasjon med at lagets kronisk
”heldige” lagkaptein Paul Johansen

i trekk 40 vant en omtrent balansert
stilling på tid. Godstoget fra Bergens
kom tilbake på sølvsporet da laget feide
Trondheim av banen med sifrene 5-1.
Etter at den innleide førstebordstyskeren hadde sjekket ut tidlig med en
patentert evig sjakk-variant, sprakk de
innfødte trønderne ned over bordene
fullstendig mot effektive bergensere.

ASKOs kvaler
Oslo Vests’ lagleder Trond Gabrielsen
viste seg å ha tatt for lett på oppgaven
da han lot både seg selv og tredjebordsspiller Eilif Skodvin avspasere fra
matchen mot tabelljumbo Randaberg.
Rogalendingene gjorde til en forandring
effektiv bruk av sine sjanser, og en
småplystrende lagkaptein Thor Geir
Harestad fikk i sjette spilletime gleden
av personlig å sikre lagets første seier.
Også Akademisk kom hardt ned på
jorden igjen, da laget tross et tidlig
ledermål fra junioren Inge Skrondal
tapte fortjent mot 1911s unge og hardt
kjempende lag. 1911s yngstemann og
toppskårer var igjen riktig putt på riktig
brett da sjansen bød seg:
Trond Thorstensen, ASKO
Frode Urkedal, SK 1911

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7zp-+-+-zp-0
6-+PsNp+qzp0
5+-+-+-vl-0
4-+Q+-+p+0
3zP-+-zP-mK-0
2-tr-+-+-zP0
1+-+R+-+-0
xabcdefghy

34...Lh4+! Dette er et instruktivt
magnetoffer – og resten er da forhåpentligvis selvforklarende: 35.Kxh4
Dg5+ 36.Kg3 Dxe3+ 37.Kxg4
Tg2+ 38.Kh4 Txh2+ 39.Kg4 h5
matt. 0-1
Definitivt avgjort ble matchen da den
nye kvinnetoppen, ”Super-Silje” Bjerke,

i trekk 40 våkent fikk med seg at c-linjen var overbefolket av motstanderens
offiserer:
Silje Bjerke, SK 1911
Gustav Gudbrandsen, ASKO

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+-+R+p+p0
6-+-+-+p+0
5+-vl-+-+-0
4-+L+p+-+0
3+P+-+-zPP0
2P+r+-zP-+0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy

40.Tc7! Ld4 41.Lxf7+ Txf7 42.Txc2
Tf3 43.Kg2 1-0
Dermed kunne 1911 juble og puste
lettet ut - mens et gispende Akademisk
søkte trøst i at det fortsatt bare var ett
lagpoeng opp til Trondheim og den fallerte favoritt Asker.

9. runde:

OSS’ og Øgaards
jubelsøndag
Medaljestrid og overlevelseskamp til
tross: Den største spenningen var
knyttet til livematchen Moss-OSS, og
nærmere bestemt da andrebordsoppgjøret Kveinys-Øgaard. Som startet
med at Øgaard i rask rekkefølge gikk
inn i mottatt dronninggambit, byttet
dronning og tilbød remis. Noe som ble
vennlig, men bestemt avslått. Men så
var det plutselig likevel over, ikke bare
med partiet, men også med matchen:
Moss’ lagleder tilbød remis i samtlige
partier, noe som ble akseptert etter bare
20 minutters spill. Til dels svært engasjerte diskusjoner om både juridiske
og moralske sider av denne merkelige
serieavslutningen fortsatte i minuttene,
timene, dagene og ukene som fulgte.
Og skjøt ny fart da det kom frem at
OSS få dager i forveien hadde overført

Moss et pengebeløp til delvis dekning
av utgiftene med å stille med en GM på
andrebord. Undertegnede er lagkaptein
for laget som ble nummer fire grunnet
dette resultatet, og skal derfor overlate
alle juridiske betraktninger i sakens
anledning til rette vedkommende - i
betydningen habile medlemmer av RU
samt NSFs sentralstyre. På et ikkejuridisk plan er det forhåpentligvis
uproblematisk for de aller fleste å være
enige i at a) ”matchen” var svært dårlig
reklame for Telioserien og for sjakk som
publikumsport i Norge. Men dog også
at b) OSS uavhengig av den ble en helt
fortjent seriemester – og ikke minst
at c) At Leif Øgaard svært fortjent kan
feires som Norges niende GM! Det er
lett å si seg enig med OSS’ lagleder i
at den tittelen kom ca 25 år for sent,
men ikke desto mindre da mye bedre
sent enn aldri.
Det hører med til historien at OSS før
sesongstart, men etter å ha innlevert
spillerstallen, uten hell forsøkte å endre
lagoppstillingen for å få satt 38 år yngre
Jon Ludvig Hammer foran Øgaard. Etter at dette ble avslått sluttet sesongen
i stedet med en jubelsøndag uten like
for OSS: Få timer etter at Øgaard i Oslo
hadde fullført sin GM-tittel i Oslo, kom
meldingen fra Frankrike om at Hammer
hadde fullført sin IM-tittel ved å ta sitt
første GM-napp!
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Opptur for SK 1911
fare for å rykke ned med 3-3 - og for
Fortsatt gledesstrålende 1911 fikk en det andre fordi Bergens aldri hadde
videre opptur mot fortsatt svekkede og fremmet noe slikt pakketilbud.
nå dessuten ganske desillusjonerte Oslo
Vest. Vidunderbarnet Frode Urkedal Medaljen som glapp
gnistret en siste gang med tårnoffer på Bergens var tross tapet uansett sikret
e6 og seier i 22 trekk, og tillagt pene medalje som følge av Moss’ tidlige poseire fra eksvidunderbarna Torbjørn engdeling. Porsgrunn seilte imidlertid
Ringdal Hansen og Kenneth Gvein holdt plutselig opp som sølvfavoritt. Takket
det til en småsensasjonell femteplass være et klart forsprang på individuelle
for 1911. Det var sant nok et
poeng trengte sjakkens telemarksstykke opp til de fire som
bataljon bare 3-3 i siste runde
kriget om medaljene i
mot et klart lavere rangert
år, men med flere unge
lag. Problemet – sett fra
talenter i bakhånd
Porsgrunn – var bare at det
blir breddeklublavere rangerte laget var
ben 1911 spenslett ikke ufarlige Akanende å følge i
demisk, som desperat
toppserien også
trengte seier for å
de kommende
redde plassen.
årene.
Porsgrunn ledet
Asker sto derlenge matchen
imot i akutt
2½-1½, etter
fare for å bli
at lillebror Lie
ekspedert ned i
hadde vartet opp
Østlandsserien
med sitt syvende
om ikke laget
vinstparti for sepå bestilling slo
songen. På de
Bergens i siste
to siste bordene
runde. Asker er med
fastholdt imidto GM-er og en IM selvsagt alt
lertid Ak adefor gode til ikke å få spille i
misk overtaket
Telioserien, og demonstrerte SK 1911s stortalent
fra tredje spilletime
da også det bortenfor rimelig tvil Frode Urkedal.
over i fjerde og femte.
med en overbevisende seier 4-2. For (Foto: red)
Tidlig i sjette time sto det
selv å være tilbake i tetstriden neste år
2½-2½ – og med følgende
må laget imidlertid skjerpe både spill og stilling igjen på femtebordet.
oppmøte. I år fungerte laget nærmest
som støtteteam for sin gamle erke- Inge Skrondal, OSS
fiende OSS: Asker slo med tilnærmet Bertil Svendsen, Porsgrunn Team Buer
toppet lag både Porsgrunn og Bergens, XIIIIIIIIY
men tapte med klart svakere lag mot 8-+-+-trk+0
OSS (og stort sett alle andre). Dette er
7+-+PtRlzpp0
forhåpentligvis ikke en rolle laget kan
6-+-+-+-+0
være fornøyd med å innta de kommende årene. En illustrasjon av Askers 5zp-+-wQ-+-0
forvirring denne sesongen får være at 4-+-+-+-+0
lagkapteinen under siste runde skrøt av 3+-+-+-zPP0
å ha avslått et pakketilbud om uavgjort 2-+-wq-+LmK0
3-3 selv om det ville sikret plassen for 1+-+-+-+-0
Asker. Det viste seg å være feil for det xabcdefghy
første fordi Asker sto i overhengende
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Etter 47.Df5! informerte en her anonymisert GM (fra Akademisk) på gangen
høylydt både lagkamerater og motspillere om at ”Nå tror jeg snart Bertil vinner
– Inge har jo mistet enhver plan”. Det
skulle imidlertid snart vise seg at Inge
hadde ikke bare en plan, men endog en
svært god sådan: 47...a4 ”Hva ellers?”
48.Txf7! Txf7 49.Dd5! 1-0
Porsgrunn var med ni av ti mulige
lagpoeng i interne oppgjør blant lagene
på topp seks den suverene vinneren
der – men klarte til gjengjeld bare to
uavgjorte mot de fire nederste lagene!
Tillagt at laget ikke klarte å få med sin
eneste IM til siste kamphelg, var det
slett ikke ufortjent at det var de (vi) som
til slutt ble stående igjen med svarteper
og uten medalje. Det hører med til
historien at Akademisk egentlig hadde
bestemt seg for å nedprioritere matchen
mot Porsgrunn for å kunne stille toppet
mot Randaberg og 1911. Laglederen
glemte imidlertid å levere lagoppstillingen innen fristen på fredag – og
dermed måtte han tross alle familiære
belastninger det medførte for spillerne
tvinge hele førstesekseren på banen på
søndag også…

Nedrykningsoppgjøret
Ettersom Asker hadde vunnet og Akademisk var i ferd med å gjøre det lå presset
fra fjerde spilletime på Trondheim,
som nå måtte vinne mot Randaberg
for å redde plassen. Det gikk som
det måtte gå: Et forknytt Trondheim
forspilte metodisk alle vinstsjanser,
mens et løssluppent Randaberg effektivt benyttet kontringssjansen da
den bød seg på femtebord - og m3ed
det vant 3½-2½. Telioseriens siste
parti sluttet tragikomisk om enn ganske illustrerende, da trønderen ble så
opphengt i rogalendingens hengende
klaff at han bukket sin siste bonde i
et ellers lett vunnet tårnsluttspill. Da
hadde imidlertid toget uansett gått for
Trondheims håp om å holde seg på
banen en sesong til. Trønderne hadde
sant nok omtrent alle marginer mot
seg i sluttfasen. Men de fikk altså selv

stivkrampe etter en svært lovende første
halvdel av sesongen – og kronet fadesen
med en mildt sagt merkelig vurdering
da de satte ut to av sine mesterspillere til sisterundekampen. Randaberg
kan selvsagt ikke være fornøyde med
tiendeplassen. Laget sterkt stigende
formkurve ut over i sesongen gir likevel
håp om at seriens ”mest rutinerte” lag
fortsatt vil kunne hevde seg bedre i et
eventuelt comeback høsten 2008 – med
litt bedre oppvarming før sesongen og
litt bedre oppmøte underveis i den.

Noen ettertanker
Premieutdelingen ble dessverre en
illustrasjon av de gjenværende utfordringene etter en ikke alt for vellykket
oppstartsesong. Bronsevinnerne var
slett ikke representerte, og av premievinnerne stilte bare Bergens sterkt
nok til at den eneste tilstedeværende
fotografen (NSFs alltid pliktoppfyllende
turneringssjef) kunne få tatt et rimelig
representativt lagbilde. Pokaler til laget
og medaljer til spillerne gjør seg jo
fortsatt godt i lagsjakk, men man savnet
oppmerksomhet for toppskårerne – Espen Lie, Stein Arild Aarland og Frode
Urkedal hadde vel fortjent en premie
for sine 7½/9, selv om lagene deres ikke
kvalifiserte for topp tre. Ikke en gang på
det GM-kvalifiserende førstebordet var
det satt opp noen slags bordpremie.
NSFs president antydet i sin avslutningstale at spillestedet kanskje blir et annet
neste år. Det er en svært nærliggende
forbedring all den tid tilskuerne tydeligvis fortsatt ikke hadde funnet frem da
siste kamphelg var over, mens klager
over manglende armslag og bordplass
var blitt stadig mer utbredte blant spillerne. Men om den landsomfattende
toppserien skal bli det løftet for norsk
sjakk som den var tenkt å bli, må det
trolig en bredere opprioritering til både
fra forbundet og deltakende klubber.
Østlandsserie + Bergen
Mens forventningen var at den nye
toppserien skulle føre til økt oppmøte
fra toppspillerne, ble resultatet ut over i

sesongen stadig tydeligere det motsatte.
”Dette var jo bare en Østlandsserie
med Bergens” konkludert en skuffet
elitespiller – og det var jo slett ikke
meningen. Man kan selvsagt vanskelig
klandre østlandslagene for å være best,
men for Telioserien som landsomfattende toppserie er det knapt noen
positiv utvikling at to av de tre lagene
fra andre landsdeler forsvant da nedrykksstreken senket seg. På den positive

siden fungerte reglementet inkludert
med ordningen med nominering av 20
spillere før sesongen og innlevering av
alle helgens lagoppstillinger på fredag
overraskende godt. Et omstridt punkt
er likevel forbudet mot at andrelag kan
vinne plass i toppserien, som helt klart
skaper vanskelige dilemmaer i hvert fall
for seriemester OSS.
Det går neppe noen vei tilbake til gammel serieordning, i hvert fall ikke før

Baltic Sea Cup
Spill sjakk og hold ferie på
solskinnsøen Bornholm!

Bornholms Skakklub inviterer herved til Baltic Sea Cup
(Bornholms Sommer Skak) med deltakelse av spillere fra
landene omkring Østersøen incl. minst 10 stormestrer.
Tid		
Tilmelding
Sted		
			
System		
Spilletid		
			
			
			
Betenkningstid
Indskud
Premier		

30. juli – 5. august 2007
Senest 22. juli 2007
lmegaards Kaserne, Almegaardsv. 8, Rønne
tett ved skog og en av Danmarks beste badestrande
9 runders Swiss (Win-Swiss)
30. juli 18-24
31. juli, 2. og 4. august 14-20
1. og 3. august 10-16 og 17-23 (to runder per dag)
5. august 10-16
2 timer til 40 trekk og 1 time til resten
Dkr 300,- (Euro 40) GM, IM, WGM og WIM gratis.
Dkr 40 000,- (Euro 5 375)

Påmeldte GMere Khenkin (2629), Malakhatko (2598), Savchenko (2583),
Solodovnichenko (2580), Rozentalis (2578), Stripunsky (2569), SB Hansen
(2558), ”Tiger” Persson (2552), Shomoev (2551) og Jonny Hector (2537).
Vi tilbyr en pakkeløsning som inneholder startavgift, overnatting samt frokost
og et hovedmåltid. Se ytterligere detaljer på vår hjemmeside, hvor tilmelding
og bestilling af pakkeløsning også kan skje.
Bestill og kjøb færge- eller flybillet i god tid, da der ellers kan være udsolgt.
Betaling til vores konto i Danske Bank
Regnr. 4720 Konto nr.. 4720393182 Iban DK 2530004720393182
http://www.bornholms-skakklub.dk/balticseacup07/
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den nye er testet ut over flere sesonger. Men det gjenstår
å se om den nye NM-finalen med redusert betenkningstid
og hektisk spilleprogram midt i eksamenssesongen vil vise
seg verneverdig, eller om man heller bør gi toppserien økt
status ved å gi vinneren Norgesmestertittel og de to første
plassene i Europacupen. Høyst foreløpige spådommer går
i retning av at OSS vil stille et svært slagkraftig lag også når
Norgesmesteren skal kåres i Stavanger 8.-10. juni, mens
Asker, Bergens og Porsgrunn enten ikke vil stille eller bare
stille sterkt reduserte lag der.

Sluttstilling i Telioserien etter 9. runde
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Klubb
1. Oslo Schakselskap
2. Bergens Schakklub
3. Moss Schakklub
4. Porsgrunn Team Buer
5. Schakklubben av 1911
6. Oslo Vest
7. Asker Schakklubb
8. Akademisk Sjakklubb Oslo

+
7
5
5
4
4
3
3
3

=
1
2
2
3
1
2
1
0

0
1
2
2
2
4
4
5
6

9. Trondheim Sjakkforening
10. Randaberg Sjakklubb

2 1 6
2 1 6

Poeng
35
30
29
32
26
25½
26
25

Kvalitet
15
12
12
11
9
8
7
6

22½
19

5
5

Telioseriens
toppskårerliste
etter 9. runde (inkluderer alle
spillere med minst seks spilte
partier og minst 2/3 uttelling på
dem)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FM Espen Lie, Porsgrunn
7½/9, bord 3-4
Stein Arild Aarland, Oslo Vest
Espen Lie
7½/9, bord 3-5
(foto: red)
Frode Urkedal, 1911 7½/9, bord 4-6
FM Jon Ludvig Hammer, Oslo, 5/6, bord 3-4
GM Kjetil A Lie, Porsgrunn 7/9, bord 1
IM Leif Øgaard, Oslo 7/9, bord 1-3
GM Aloyzas Kveinys, Moss 7/9, bord 2
Paul Johansen, Moss 6/8, bord 5-6
Halvard Hagesæther, Bergens 4½/6, bord 6
FM Jøran Aulin-Jansson, Asker 6½/9, bord 2-5
Harald B. Borchgrevink, Bergens 6½/9, bord 4-5
Kenneth Gvein, 1911 5½/8, bord 3-4
Tor Geir Harestad, Randaberg 4/6, bord 4-5

RESULTATER 7. RUNDE
OSS – ASKER		 4½-1½
Øgaard – Tisdall
½
Tiller – Ekeberg
1-0
A.Moen – Aulin-Jansson
0-1
Persson – Elseth
1-0
O.C.Moen – Diesen
1-0
Kovachev – S.Sahl
1-0

RESULTATER 8. RUNDE:
OSS – PORSGRUNN		 2-4
Øgaard – K.Lie
0-1
Trygstad-Tallaksen
½
Tiller – E.Lie
½
Dannevig – Lahlum
½
Stubberud - Svendsen
0-1
O.C.Moen – Berg-Jensen
½

RESULTATER 9. RUNDE:
MOSS – OSS		 3-3
Elsness – Johannessen
½
Kveinys – Øgaard
½
Ådnøy – Trygstad
½
Haugli – Stubberud
½
Johansen - Persson
½
Stray – O.C.Moen
½

PORSGRUNN – 1911		 4½-1½
K. Lie – Bae
1-0
Tallaksen – Hansen
½
E. Lie – Bjerke
1-0
Lahlum – Gvein
½
Berg-Jensen – Bentsen
1-0
Aandal – Urkedal
½

TRONDHEIM – BERGENS		 1-5
Richter – Gullaksen
½
Madsen – Bern
½
Lundeby – Stokke
0-1
David – Borchgrevink
0-1
Ulrichsen – Mork
0-1
Evensen – H.Hagesæther
0-1

BERGENS – ASKER		 2-4
Gullaksen – Østenstad
½
Bern – B.Sahl
0-1
Stokke - Tisdall
0-1
Borchgrevink-Ekeberg
½
Mork – Aulin-Jansson
0-1
H.Hagesæther – Hammerstad 1-0

BERGENS – OSLO VEST		 3 - 3
Gullaksen – Agdestein
½
Bern – S. Gabrielsen
½
Stokke – Skodvin
½
Borchgrevink – T.Gabrielsen ½
Mork - Aarland
0-1
Hagesæther – Kirkebø
1-0 		
		
MOSS – TRONDHEIM		 4½-1½
Elsness – Richter
1-0
Kveinys – Madsen
1-0
Ådnøy – Kolås
0-1
Haugli – David
½
Johansen – Ulrichsen
1-0
Stray – Olsen
1-0

ASKER – MOSS		 2½-3½
B.Sahl – Elsness
0-1
Tisdall – Kveinys
0-1
Ekeberg – Ådnøy
½
Aulin-Jansson – Haugli
1-0
S.Sahl – Johansen
0-1
Gunnesdal – Stray
1-0

1911 – OSLO VEST 		 4-2
Bae – Agdestein
0-1
Hansen – Skodvin
1-0
Bjerke – Aarland
½
Gvein – Kirkebø
1-0
Bentsen – Valaker
½
Urkedal – Holen
1-0

AKADEMISK – 1911		 2-4
Djurhuus – Bae
½
Hole – Hansen
0-1
Gudbrandsen – Bjerke
0-1
E.Hagesæther – Gvein
½
Skrondal - Bentsen
1-0
Thorstensen – Urkedal
0-1

PORSGRUNN – AKADEMISK		 2½-3½
K.Lie – Djurhuus
½
Tallaksen – Hole
½
E.Lie – Gudbrandsen
1-0
Lahlum – E. Hagesæther
½
Svendsen – Skrondal
0-1
Berg-Jensen – Thorstensen 0-1

RANDABERG – AKADEMISK 		 1½-4½
Egeli – Djurhuus
½
Michelsen – Hole
0-1
Johansen – Gudbrandsen
0-1
H.K.Harestad – E.Hagesæther ½
T.G.Harestad – Skrondal
½
Storhaug – Thorstensen
0-1

OSLO VEST – RANDABERG		 2½-3½
Agdestein – Egeli
½
S.Gabrielsen – Michelsen
0-1
Aarland – Johansen
1-0
Kirkebø – H.K.Harestad
0-1
Valaker – T.G.Harestad
0-1
Pedersen – Storhaug
1-0

TRONDHEIM - RANDABERG 		 2½-3½
Richter – Egeli
½
Madsen – Michelsen
½
Lundeby – Johansen
½
Kolås – H.K.Harestad
½
Olsen – T.G.Harestad
0-1
Evensen - Storhaug
½

Østlandsserien:

Dobbeltopprykket
Stjernen sikret dobbeltopprykk fra andreog tredjedivisjon godt
hjulpet av veteranene
Nørve og Kverndal, mens
Hønefoss måtte stole på
den flere generasjoners
yngre Vegar Koi Gandrud
for å slå Sarpsborg og
vinne sin avdeling.
Av Bjarne Zachariassen

Spenningen i toppen av Østlandsseriens
førstedivisjon var borte før siste spillehelg. Suverene SOSS gikk gjennom serien med åtte strake seire. Samtidig var
kampen såpass jevn at Black Knights
ville snudd det hele på hodet og rykket

opp om de hadde tatt ett individuelt
poeng mer i kampen mot SOSS.
Med ni i stedet for ti lag i førstedivisjon
og med SOSS i opprykkskamp, er det
uklart om noen rykker ned. I så fall blir
det Drammen II.

Veteranene avgjorde
Den som har laget serieoppsettet for
de to andredivisjonsavdelingene har
grunn til å være fornøyd med seg selv,
for sesongen ble avsluttet med to rene
”finaler”. Sarpsborg og Lillestrøm
måtte slå henholdsvis Hønefoss og
Stjernen for å rykke opp.
Stjernen stilte med et svært voksent
lag i den avgjørende kampen mot Lillestrøm, mens Lillestrøm var topptunge
med Sousa (2179) og Ulvin (2155)
øverst. Selv om Lillestrøms toppduo
scoret 1½ av 2, avgjorde Stjernens
bredde og rutine. Både Sjur Nørve og
Leif Kverndal vant, og sørget for 3-2

seier og opprykk, akkurat som andrelaget i tredjedivisjon.
Lillestrøm – Stjernen 		
P. Sousa - G. Stenersen
Dag Ulvin - Pål Ola Liabøtrø
Barton Zdenek - Per Omtvedt
Sveinung Ramsøy - Sjur Nørve
Anders S. Jensen - Leif Kverndal

2-3
1-0
½
½
0-1
0-1

På femtebord kom Leif Kverndal sigende mot Anders S. Jensen.
Leif Kverndal, Stjernen
Anders S. Jensen, Lillestrøm
1. d4 d5 2. Sf3 Lg4 3. g3 Lxf3 4.
exf3 e6 5. Lg2 c5 6. c3 Sc6 7. 0-0
cxd4 8. cxd4 Db6 9. Sc3!? Sge7
9… Dxd4 gir hvit kompensasjon for
bonden. 10. Te1 Dxd4 11. Db3 Db4
12. Dd1 d4 13. a3 Db6 14. Sa4 Dc7
15. b4 b5 16. Sc5 Sg6 17. Sb3 Le7
18. f4 Td8 19. Ld2? 19. Lb2 gjør at
løperen både får arbeidsoppgaver og
ikke står i veien for kollegaene. 19....
Td6 20. Tc1 Dd7?? Etter litt passivt
åpningsspill har Kverndal stilt seg
fornuftig opp og har bedre stilling.
Han er foran i utvikling og har mye
mer terreng å arbeide i. I det Jensen bukker griper Kverndal resolutt
sjansen, vinner offiser og har vunnet
stilling i løpet av tre trekk. 21. Sc5!
Dc8 22. Se4! Td7 Siste sjansen for
sort var 22...Td5 (Red).

XIIIIIIIIY
8-+q+k+-tr0
7zp-+rvlpzpp0
6-+n+p+n+0
5+p+-+-+-0
4-zP-zpNzP-+0
3zP-+-+-zP-0
2-+-vL-zPLzP0
1+-tRQtR-mK-0
xabcdefghy

23. Txc6! Dd8 23… Dxc6 24. Sf6+
og sort kan gi opp. 24. Sc5 Lc5 25.
Txc5 0-0 26. Df3 a6 27. Dc6 Td6 28.
Dc7 Se7 29. Dxd8 Tfxd8 30. Tec1 f5
31. Tc7 Kf7 32. Tb7 Kf6 33. Tcc7!
Te8 34. h4 h6 35. Lf3 g6 36. Kf1
h5 37. Lg2 d3 38. Ke1 Kf7 39. Lc6
Txc6 40. Txc6 Kf8 41. Tc7 e5 42.
fxe5 f4 43. Lxf4 Sf5 44. Kd2 1-0.

Sarpsborg på skogtur
I 2. divisjon avdeling 2 måtte Sarpsborg
vinne borte mot Hønefoss, men gikk seg
vill i skogen og tapte både kampen og
førsteplassen. Utfallet var lenge åpent,
men Rune Myhrvold reddet omsider
remisen på førstebord mot Øivind Johansen og optimismen steg hos hjemmelaget tross mange jevne stillinger. Da
en av flere lovende Hønefoss-spillere,
Vegar Koi Grandrud nok en gang plukket poeng, var opprykket klart:
Hønefoss 1- Sarpsborg
Øy. Johansen - R. Myhrvold
Arnbjørn Dyrdal - Arne R. Jensen
Ragnar Knudsen- Roy Kvamme
Even Thingstad - Bård Fjellengen
S. Lunde - Vegar K. Gandrud

3-2
½
½
½
½
0-1

Sigbjørn Lunde, Sarpsborg
Vegar Koi Gandrud, Hønefoss
1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.f4 a6 4.Sf3
d6 5.Le2 Sf6 6.0–0 Le7 7.d4 cxd4
8.Sxd4 0–0 9.Le3 Dc7 10.Kh1 Partiet har fulgt Petrosian-Smyslov fra
1949. Her tok Petrosian opp hansken
og spilte 10.f5 !? 10.De1 og 10.g4
er andre mer aktive alternativer.
10...b5 11.a3 Lb7 12.Lf3 Sbd7
13.De1 Sc5 14.Lg1 Tad8 15.b4
Scd7 16.De3 Tc8 17.Sde2 Lc6
18.Tad1 Tb8 19.Dd3 Sb6 20.Lxb6
Txb6 21.f5 e5

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+-wq-vlpzpp0
6ptrlzp-sn-+0
5+p+-zpP+-0
4-zP-+P+-+0
3zP-sNQ+L+-0
2-+P+N+PzP0
1+-+R+R+K0
xabcdefghy

22.g4 Sd7 23.g5 Lxg5 24.Dxd6
Dxd6 25.Txd6 Le7 26.Td3 26 Txd7
fulgt av 27.Sd5 gir hvit større aktivitet
enn i partiet. 26...Sf6 27.Sg3 Tbb8
28.Tfd1 Tbd8
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XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0
7+-+-vlpzpp0
6p+l+-sn-+0
5+p+-zpP+-0
4-zP-+P+-+0
3zP-sNR+LsN-0
2-+P+-+-zP0
1+-+R+-+K0
xabcdefghy

29.Txd8 Forenklingene favoriserer
sor t klar t. 29.Sd5 er bedre, for
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Østlandsserien 1. divisjon
SOSS
8 8 0 0 32,5
Oslo SS 2
8 6 1 1 32
Black Knights 8 6 0 2 32,5
Drammen
8 5 1 2 30
Nordstrand
8 3 0 5 23,5
Follo
8 3 0 5 19
Strømmen
8 2 0 6 17
Lillehammer 8 2 0 6 16
Drammen 2
8 0 0 8 13,5

16
13
12
11
6
6
4
4
0

2..divisjon A						
Hønefoss
7 7 0 0 29,5
Sarpsborg
7 5 1 1 25
Nordstrand 2 7 3 3 1 20
Caissa
7 4 1 2 17
Modum
7 3 0 4 17
Oslo SS 3
7 2 1 4 15
Tønsberg
7 1 0 6 9,5
Arendal
700 7 7

14
11
9
9
6
5
2
0

2. divisjon B						
Stjernen
7 5 2 0 24
Lillestrøm
7 5 0 2 19,5
Akademisk 2 7 3 1 3 19
Nordstrand 3 7 2 2 3 16,5
Gjøvik
7 3 0 4 14
SK 1911 2
7 3 0 4 14
Kongsvinger 7 1 3 3 16,5
Lørenskog
7 2 0 5 15,5

12
10
7
6
6
6
5
4

3. divisjon A						
Stjernen 2
5 3 2 0 14
Akademisk 3 5 3 1 1 11
Kirkegata
5 2 2 1 10,5
Bærum
521 2 9
Akademisk 4 5 0 2 3 7,5
Kampen
510 4 7

eksempel 29…Lxd5 30.exd5
Ld6 31.Se4 Sxe4 31.Lxe4 som
er remisaktig, eller 29…Sxd5
30.exd5 Ld7 31.d6 som gir hvit
langt bedre sjanser enn i partiet, mens 29…Ld6?? taper for
30.Sxf6. 29...Txd8 30.Txd8+
Lxd8 31.Sd5 Kf8 32.Se2 Sxd5
33.exd5 Ld7 34.Le4 Ke7 35.Sg3
Kd6 36.Sh5 g6 37.fxg6 hxg6
38.Sg3 f5 39.Lg2 e4 40.Se2 Lg5
41.Sd4 Kxd5 42.Sb3 Le3 43.Lf1
Le6 44.Sa5 Kd4 45.Sc6+ Kc3
46.Se5 g5 0–1
3. divisjon D					
Elverum
541 0
Nittedal
531 1
Nordstrand 4 5 3 1 1
Nord-Odal
511 3
Lillehammer 2 5 1 0 4
Strømmen 2 5 0 2 3

14,5
12,5
12
8,5
6,5
6

9
7
7
3
2
2

4. divisjon 						
SK 1911 4
5 4 0 1 14
SK 1911 3
5 3 1 1 14
Moss 3
5 3 1 1 13,5
Kirkegata 2
511 3 6
Nordstrand 6 5 1 1 3 6
Stovner
5 1 0 4 6,5

8
7
7
3
3
2

Vestlandsserien 1. divisjon nord
Bergens 2
5 4 0 1 21
8
SK 96
5 4 0 1 19
8
Nordnes
5 2 1 2 16
5
Masfjorden
5 2 0 3 11
4
Førde
5 1 1 3 11,5 3
Sotra
5 1 0 4 11,5 2
1. divisjon sør						
Stavanger
5 4 1 0 20,5
Sevland
5 4 0 1 15,5
Randaberg 2 5 2 1 2 13
Sandnes
5 2 0 3 14,5
Sandnes 2
520 3 8
Stavanger 2
5 0 0 5 3,5

9
8
5
4
4
0

8
7
6
5
2
2

2. divisjon nord					
Bergens 4
540 1
Bergens 5
540 1
Bergens 3
540 1
Sotra 2
520 3
Voss
510 4
Masfjorden 2 5 0 0 5

8
8
8
4
2
0

3. divisjon B						
Moss 2
5 4 0 1 15,5
Fredriksstad 2 5 3 1 1 11,5
Oslo SS 4
5 2 1 2 9,5
Follo 2
521 2 9
Nordstrand 5 5 1 1 3 6
Stjernen 3
5 1 0 4 8,5

8
7
5
5
3
2

Midtnorgeserien 1.
Trondheimst1 5 4 0
Trondheim 2 5 3 1
Verdal
522
Stjørdal
520
Trondheim 3 5 1 1
Svartlamon
510

3. divisjon C					
Tempo
532 0
Kongsberg
531 1
Hønefoss 2
523 0
Asker 2
521 2
Caissa 2
502 3
Konnerud
501 4

8
7
7
5
2
1

2. divisjon Trøndelag
SMPOAÅ
540
Trondheimst2 5 4 0
Trondheim 4 5 3 0
Orkdal
521
Svartlamon 2 5 1 1
Trondheim 5 5 0 0

14,5
13
12,5
12
6
2

19
16
14
9,5
8
8,5

division Trøndelag
1 17,5 8
1 16,5 7
1 14,5 6
3 10
4
3 9
3
4 7,5
2
1 15,5
1 12
2 12
2 10
3 7,5
5 3

8
8
6
5
3
0
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”Gubbene”
til eliten?
Til sammen 66
brikkeflyttere var søndag
11. mars i aksjon for
sine lag på Montana
vandrehjem. Dette var
den siste kampdagen
i Vestlandsserien nord
2006/07.
av Ole Woldseth

Beliggende ved foten av Ulriken kunne
vi fra det utmerkede spillelokalet hatt
en praktfull utsikt over Bergen by. Men

på grunn av skyene og regnet så vi ikke
særlig langt. Uansett hadde nok de fleste
deltakerne fokuset rettet mot brettet og
brikkene foran seg, for her var det flere
viktige slag som skulle utkjempes.

De lange reiser
Første divisjon Vestlandserien nord
var denne sesongen sammensatt av
seks lag: tre fra Bergen sentrum, et lag
fra Sotra (vest for Bergen), et lag fra
Masfjorden (Nord-Hordaland), og et
lag fra Førde (Sogn og Fjordane). Dette
etter at Fana trakk sitt lag fra divisjonen
i forkant av sesongen. Spesielt reisen
til og fra Førde kan nok for noen av
hordalandslagene oppleves en smule
byrdefull, med en reisetid på 4-5 timer
fra Bergen, og det er ikke alltid det
gjestende laget klarer å mønstre sitt
beste lag når kampen foregår i Førde.
Tilsvarende klarer heller ikke Førde å
stille med sitt beste lag i kampene som
går i Bergensområdet.
Fantastisk kongejakt
Nordnes kunne imidlertid stille fullt lag
borte mot Førde i år, og tok også med

Fra møtet mellom Nordnes og Bergens 2. Ved vinduet
Anita Grønnestad (BS 2) mot Hafsteinn Agustsson
(Nordnes). I forgrunnen måler Joachim B. Nilsen krefter
mot Tore Tjensvoll (foto: Picasa, offentlig galleri).
seg et viktig lagpoeng. En av dem som
bidro for bergenserne i dette oppgjøret
var veteranen Hafsteinn Agustsson.
Vi går her inn i hans parti mot Frode
Mossestad, i det sort skal gjøre sitt
29. trekk.
Frode Mossestad, Førde SK
Hafsteinn Agustsson, Nordnes SK

XIIIIIIIIY
8-+-wQn+k+0
7zpl+L+pzpp0
6-zpq+-+-+0
5+-+-+-+-0
4P+-+pzP-+0
3+P+-+-zP-0
2-vL-+-+-zP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

Mosstestad har nettopp spilt 29.Lh3d7, og svarts springer på e8 ser nå
ut til å være ille ute, bundet som den
er, og truet av to fiendtlige offiserer.
Spørsmålet på den andre siden er om
hvits konge kan unnslippe dronning- og
løpersjakkene som jo åpenbart kommer til å bli påtrengende. 29…Dc5+
30.Kf1 La6+ 31.Kg2 Dette var hvits
siste sjanse til å komme kongen til
unnsetning med andre forsvarsbrikker, men etter 31.Lb5 Lxb5+ 32.axb5
Dxb5+ har sort både to merbønder
og dekning for den utsatte hesten sin.
31...Dc2+ 32.Kh3 Kongen må pent
spasere oppover på brettet, ellers skjer
32.Kg1 Dd1+ 33.Kf2 De2+ 34.Kg1
Df1#. 32...Lf1+ 33.Kg4 De2+
34.Kh4 Hvit mister dronningen etter
34.Kf5 Lh3+ 35.Kg5 h6+ 36.Kh4
Lxd7 37.Dxd7 Dxh2+ 38.Kg4 h5+
39.Kf5 Dh3+. 34...Dxh2+ 35.Kg5
Alternativt 35.Kg4 Dh3+ 36.Kg5 h6#.
35...h6+ 36.Kf5 Lh3+ 37.g4 Hvit går
også døden i møte etter for eksempel
37.Kxe4 De2+ 38.Kd4 Dd2+ 39.Ke4

f5+ 40.Lxf5 Lg2+
41.Ke5 De3+ 42.Le4
Dxe4#. 37...g6+
3 8 . K xe 4 D e 2 +
39.Kd5 Lg2+
40.Kd4 Dd2+
41.Kc4 Ld5+ Her
kunne sort mattet
straks med 41...Lf1#, men når man
har reist så langt for å spille sjakk, kan
vi vel saktens koste på oss et par trekk
til? 42.Kb5 Da5 matt 0–1
En fantastisk kongejakt! Først ble den
stakkars monarken tvunget oppover på
kongefløyen, deretter ble den presset
inn mot sentrum, før den møtte sin
skjebne på dronningfløyen. Og godt
spilt av Agustsson, som selv oppgir at
han var i tidsnød før tidskontrollen
ved 40 trekk.

Gubbene fra SK 96
Men for å vende tilbake til Montana og
siste kamphelg, var det klart at opprykkskampen kom til å stå mellom
SK 96 og Masfjorden. Begge disse
lagene stod da med to seire og ett tap.
Bergens 2 ledet divisjonen klart, etter
å ha vunnet alle sine innledende kamper, men laget kunne ikke rykke opp,
ettersom Bergens allerede har et lag i
Telioserien. Imidlertid røk Masfjorden
på tap 2½-3½ i lørdagens bortekamp
mot Førde, og søndag gikk det enda
verre for Odd Birkestrands gutter. Om
det var reisen til Førde og hjem igjen
dagen før som gjorde seg gjeldende skal
være usagt, men laget virket helt utafor
og tapte hele ½-5½ mot mer opplagte
Nordnes-gutter.
Dermed var veien åpen for SK 96, og
”gubbene”, som de blir kalt (muligens
pga. lagets relativt høye snittalder),
innfridde ved å vinne både lørdagens
og søndagens kamper. 3½-2½ mot
bunnplasserte Sotra var kanskje ikke
altfor imponerende, men i søndagens

kamp mot puljeleder Bergens 2 gikk
det forholdsvis trygt på skinner for
veteranene, som alle har en fortid i
Bergens Schakklub. 4-2-seier var ikke
nok til å gå forbi Bergens 2 på tabellen, men nå venter det altså like fullt
kvalifiseringskamper om opprykk til
Telioserien for John A. Kvamme og hans
menn. Lagleder Kvamme sier at laget
satser på å gjøre det de kan for å vinne
disse, men han har likevel betenkeligheter om å ta imot en eventuell plass i
den gjeveste serien: - I utgangspunktet
frister det lite med skrapt klubbkasse og
9 strake tap, men vi får gjøre opp status
når den tid kommer, sier laglederen,
og får støtte i det av førstebordsspiller
Per Manne.
På forespørsel har Manne også kommentert det han mener var hans
beste parti fra årets sesong for Norsk
sjakkblad:
Håvard Holder, Sotra SK
Per Manne, SK 96
Kommentarer ved Per Manne
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3
O-O 9.h3 Te8 10.Sg5 Tf8 11.Sf3 h6
12.d4 Te8 13.Sbd2 Lf8 14.a4 Lb7
15.d5 Sa5 Her er det mulig med flere
forskjellige oppstillinger, både fra hvit
og sort. Jeg var mest interessert i å gi
hvit utfordringer, og ville derfor heller
gå fremover enn bakover. 16.Lc2 Jeg var
mer bekymret for 16.La2 som holder
feltet c4 under oppsikt. Min plan var likevel å spille c6 17.b4 Sc4 18.Sxc4 bxc4
19.Lxc4 cxd5 20.Lxd5 Sxd5 21.exd5 e4
22.Sh2 Dc7, og sort får tilbake bonden
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enten på c3 eller d5. 16...c6 17.b4 Sc4
18.Sxc4 bxc4 19.dxc6 Lxc6 20.De2
Tc8 Bonden på c4 er ikke så svak som
det kan se ut til, da hvit vanskelig kan
ta den uten å miste c-bonden. 21.a5!?
g6 21...d5 direkte er et klart alternativ
til partitrekket. Etter 22.exd5 Sxd5 er
23.Dxc4 dårlig på grunn av … La4!
22.Le3 De7 Jeg vurderte ikke 22...d5
nå, da hvit har 23.Lb6 Dd7 24.exd5
Sxd5 25.Sxe5, men det går da å spille
…Txe5 26.Dxe5 Lg7 27.Dg3 Lxc3.
23.Sd2 Db7 24.Dxc4 d5 25.exd5
25.Db3 dxe4 er uklart. Hvit kan spille
26.Lb6 for å la c-bonden rykke frem,
men etter …e3 27.Txe3 Lxg2 28.Tg3
Ld5 29.c4 Le6 har sort godt motspill.
25...Lxd5 26.Dh4 Sh5?! Her begynte
jeg å lete etter muligheter for å fange
den hvite dronningen, men det er ikke
så lett. Variantene blir ganske forserte
nå. 26...Txc3! 27.Lxg6 fxg6 28.Dxf6
Te6 29.Dh4 Lxg2 var et godt alternativ
for sort, selv om 30.b5!? kan være et
interessant forsøk på å skape komplikasjoner. Derimot ga 26...g5 27.Lxg5
hxg5 28.Dxg5+ Lg7 29.Te3 ikke den
type spill jeg var ute etter. Hvit har tre
bønder for offiseren, og sort må rygge
for å forsvare seg. 27.Se4 Le7 Jeg valgte
vekk 27...Tc4 fordi den hvite dronningen får et fluktfelt på f2 etter 28.f3 (28.
Lc5 Lxc5 29.bxc5 f5 30.g4 er egentlig å
foretrekke i følge etteranalyser), og jeg
ikke fikk oversikt over komplikasjonene
etter 28...f5 29.g4 (eventuelt 29.Lb3!?)
…fxe4 30.fxe4. 28.Dg4 Tc4 29.Lxh6
Den hvite dronningen blir fanget etter 29.f3 Le6. 29...Kh7 30.Ld2 f5
31.Sg5+

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7+q+-vl-+k0
6p+-+-+p+0
5zP-+lzppsNn0
4-zPr+-+Q+0
3+-zP-+-+P0
2-+LvL-zPP+0
1tR-+-tR-mK-0
xabcdefghy
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31...Kh6! Dette var et morsomt trekk
å spille, og det er faktisk også det beste.
Sort går frivillig inn i en avdekkesjakk,
men det er begrenset hva hvit kan
få ut av den siden dronningen står i
slag. 32.Dd1? 23.Se6+ er nødvendig,
hvoretter sort ikke har noe bedre enn
Kh7 som inviterer til trekkgjentakelse.
Jeg hadde vurdert å spille 32...Sf4?,
men det taper direkte for 33.Lxf5! 32...
Lxg5 33.Lxg5+ Kxg5 34.Lb3 Hvit
får tilbake litt materiell, men står etterpå hjelpeløs mot det sorte angrepet.
Litt bedre er først å spille 34.Dd2+
Kf6 (34...Sf4 35.g3 Lh1 36.f3 Lxf3
37.gxf4+ Txf4 er mer uklart) 35.Lb3
Sf4 36.Lxc4 Lxc4 37.f3, og det er ikke
fullt så lett å invadere den hvite stillingen som i partiet. 34...Sf4 35.Lxc4
Lxc4 36.f3 Da7+ 37.Kh1 Df2! Nå er
det raskt slutt. Her var jeg mest opptatt
av at hvit ikke skulle få komme til
sluttspill. 38.Tg1 Se2 39.Te1 Sg3+
40.Kh2 Th8 41.Dd6? Hvit ser ikke
mattrusselen. 41…Sf1+ 42.Txf1
Alternativt 42.Kh1 Txh3+ 43.gxh3
Dh2# 42…Txh3+! oppgitt 1-0
Fortsettelsen måtte ha blitt 43.Kxh3
Dh4#.
Til sist legger vi til at Sotra SK, med
undertegnede som lagleder (eller
heisefører), og på tross av en pen 4½1½ seier mot Førde i siste serierunde,
endte sist i divisjonen, og dermed må ta
heisen ned en divisjon til neste sesong.
Opp rykker et lag til fra Bergens SK, etter at de tre lagene fra denne klubben
la beslag på de tre øverste plassene i 2.
divisjon. Ettersom disse tre lagene kun
avga lagpoeng i interne klubboppgjør,
er det ikke for sterkt å si at lagene
fra Bergens Schaklubb dominerer i
Vestlandsserien for tiden.
I Vestlandsserien sør var det Stavanger
1 som stakk av med seieren, en halv
kroppslengde foran Sevland. Stavanger
skal dermed spille kvalifiseringkamp
mot SK 96. Vinneren av denne kampen spiller stikkamp om en plass i
Telioserien, trolig mot SOSS fra Østlandsserien.

I nr. 1/2007 omtales
1947-årgangen i norsk
sjakk, med en ubehagelig påminnelse om at
vi runder de 60. Sterke
navn står i kø, ja det var
litt av et mannskap.
Av Øystein Skar

For alle oss som sto et godt stykke bak
i køen var det en blandet fornøyelse å
være født akkurat i det året. Jeg beundret Arne Zwaig (også en fremragende
skøyteløper i sine yngre guttedager), så
opp til vidunderbarnet Einar Hatlebakk
fra Molde og fryktet Terje Wibe som
feide meg av brettet to ganger i skolesjakkturneringer i Oslo. Jo, jeg forstod
at jeg aldri ville bli verdensmester i
sjakk.

Juniorlandskampen
Allikevel har også jeg vært så heldig å få
bidra en smule etter at jeg, meget overraskende, ble tatt ut på juniorlandslaget
som skulle møte Sverige i slutten av
vakre mai 1966. Overraskende fordi
det fantes spillere som var bedre enn
meg, men som ikke hadde anledning
til å delta, deriblant Paul Svedenborg
fra Narvik (norgesmester for senior
samme år!) og Jarl H. Ulrichsen. Sistnevnte, studiekamerat og venn, mobbet
jeg for dette i flere år, helt til han ble tatt
ut på Norges lag til sjakk-OL i 1974. Han
er jo for øvrig kjent som fremragende
forfatter av sjakkstudier, med premier
på høyeste internasjonale nivå.
Men, altså: ærefull plass på laget som
dro til Stockholm, under særdeles kyndig og myndig ledelse av Knut Bøckman.
Jeg var trygt plassert på 10. og siste bord.
Sverige ledet 5½ - 4½ etter første dagen,
der jeg fikk gleden av å straffe min motstanders materialisme. Dagen etter vant
vi 6½ - 3½, og sammenlagt 11-9. Ifølge
Knut Bøckmans referatet i Norsk Sjakkblad nr. 3-4/1966) var dette den første
seier for Norge i sjakk over Sverige på
svensk jord. Vårt lag, i bordrekkefølge:
Arne Zwaig, Einar Hatlebakk, Terje

Juniorlandskampen mot Sverige i 1966

Årgang ’47 og lykketreffet i Stockholm
Wibe, Torger Strand, Ronny Klæboe,
Viktor Roddvik, Willy Klein, Thor Geir
Harestad, Øystein Hjertenes, Guttorm
Iversen, Øystein Skar.

Med Caissas hjelp
Mitt parti den andre dagen ble spennende og avgjørende for utfallet. Hatlebakk fortalte meg 30 år senere at alle
øvrige partier da var avsluttet, og Norge
ledet 10-9 sammenlagt. Lykkeligvis ante
jeg ikke noe om dette selv; for en gangs
skyld var jeg visst ordentlig konsentrert
om det som foregikk på brettet. Det gikk
bra, med god hjelp av Caissa, sjakkgudinnen. Det ble den sjeldne Birds
åpning, som jeg hadde fått mot meg i
uttallige lynpartier i Oppsal sjakklubb;
Roger Prøysmo simpelthen elsket den

åpningen. Min score mot ham var
bedrøvelig. Verst for svensken.
Nils Thörnblom, Sverige
Øystein Skar, Norge
1.f4 Sf6 2.Sf3 d5 3.e3 g6 4.b3 Lg7
5.Lb2 0–0 6.Le2 c5 7.0–0 Sc6 8.d3
Sg4 Jeg så for meg feltet e3 som
en forlokkende mulighet. Det viser
seg senere at denne springeren blir
særdeles sentral i dobbelt forstand.
9.Lxg7 Kxg7 10.Dc1 d4 11.e4 Se3
12.Te1 Dc7 13.g3 e5 14.fxe5 Lg4
15.Sbd2 Lxf3 16.Sxf3 Sxe5 17.Db2
Kg8 18.Sxe5 Dxe5 19.Lf3 Dg5
20.c3 Tad8 21.cxd4 cxd4 22.Tac1
h5 23.Tc7 h4 24.Df2 Kg7 25.Tec1
Th8 Med ideen Th3. 26.T1c5 hxg3
27.hxg3 Dh6 Sort vil gjerne spille
Sg4. 28.e5 Sg4 29.Txf7+ Kg8
30.Ld5 Sxf2

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+ktr0
7zpp+-+R+-0
6-+-+-+pwq0
5+-tRLzP-+-0
4-+-zp-+-+0
3+P+P+-zP-0
2P+-+-sn-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

31.Td7+ Svensken hadde en remis
med 31.Txf2+ Txd5 32.Tc8+ Kh7
33.Tc7+, men landskampstillingen
(10-9 i vår favør) gjorde at han
måtte vinne. 31...Kf8 32.Txd8+ Ke7
33.Td6 Sh3+ 34.Kf1 Tf8+ 35.Tf6
Txf6+ 36.exf6+ Kxf6 37.Tc7 De3
38.Tf7+ Kg5 39.Le4 Dg1+ 40.Ke2
De3+ 41.Kf1 Dg1+ 42.Ke2 0-1

Søkes!

Fagredaktør til
”Du trekker...”
Oppgavene står på side 32.
1) Gilles Miralles – Simen Agdestein,
Lyon 1988. 37…Sh4+ Et innlysende
førstevalg, men spørsmålet som må
besvares er hva som skjer etter: 38.Kg3
Dg1+ 39.Kxh4 Dxh2+ 40.Kg5 Nå
virker det plutselig vanskelig å få ram
på hvits monark, men Simen hadde
alt parat. 40…h6+ 41.Kxg4 Kg6!
0-1. Hvit blir satt matt etter 41...Kg6
42.f5+ exf5.
2) Simen Agdestein – Harry Schussler,
Nordisk mesterskap, Gjøvik 1985.
32.Tf6! Kunststykket her skjuler seg
selvsagt i oppspillet til trekket. I den følgende taktiske slagutveksling kommer
hvit rask best ut. 32…Tc6 33.Sxc5 Sxd1
34.e6 Dxc5 35.Txh6+ gxh6 36.Lf6+
Kh7 37.De4+ Kg8 38.exf7+ 1-0. Slutten ville bli 38… Txf7 39.Dg6+ Kf8
40.Dxf7 matt.

3) Petter Haugli – Simen Agdestein,
NM 1982. 36…Th3+! Starten på både
en enkel partiavslutning og på den
da 15-årige Simens første NM-seier.
37.Lh2 Dd2 38.Tg1 Txh2+ 39.Kxh2
Dxf4+ 0-1.
4) Juan Carlos Hase – Simen
Agdestein,Simen, OL 1982. 37…Ld3!
Utnytter elegant bindingen av Tb2.
38.Txb8 Alternativet var 38.Dc1 Lxb1.
38…Lxc2 39.T1b7 Dxc3 0-1.
5) Simen Agdestein – Vassily Ivanchuk,
Tilburg 1993. 29.Se3! Te4 Forbedringsforsøket 29...Td4 strander på 30.Sf5+
Kg8 31.Sxd4 exd4 32.Tae1 og hvit vinner. 30.Sf5+ Kg6 31.Sd6 1-0.
6) Simen Agdestein – Berge Østenstad,
NM 2002. 15.Sxe6 fxe6 16.Dxe6+ Le7
17.Lf4 Kf8 18.Sd6 1-0.

Er du fast leser av ”Du trekker...” og
liker du generelt sjakkoppgaver?
Da er dette kanskje noe for deg!
Norsk Sjakkblads redaksjon søker en
fagredaktør med eget ansvar for å
velge tema og oppgaver til bruk under
den faste rubrikken: ”Du trekker...”.
Noen kommunikasjon med lesere og
løsere må forventes.
”Du trekker...” inngår i utgangspunktet med omkring 1,5 sider i alle årets
seks numre av Norsk Sjakkblad.
Betalingen er beskjeden.
Interessert? Kontakt da redaksjonen
ved Bjarke Sahl på:
nsb@sjakk.no eller
ring 22 62 46 87
(kun onsdager).
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Sjakkalliansen NM 2007 ønsker alle sjakkvenner velkommen til NM på Hamar.
Vi takker NSF for at vi ble tildelt arrangementet, og ønsker at så vel spillere
som forbund skal bli fornøyde med vårt arrangement.
Hamar kan tilby severdigheter av forskjellig slag,
bl.a. Vikingeskipet og Jernbanemuseet er kjent av de fleste.
Spillelokalet ligger sentralt i forhold til både andre
overnattingstilbud og kommunikasjonsmidler.

SPILLEPROGRAM

www.scandic-hotels.no

Aktivitet

Fredag 6. juli
Lørdag 7. juli

Registrering
Registrering
Åpning
1. runde
2. runde
NSF Kongress
3. runde
4. runde
5. runde
Laglyn kvalik
Finale laglyn
6. runde
Fotballturnering
7. runde
Pratelagsjakk
8. runde
NM i lynsjakk
9. runde
Premieutdeling

"
Søndag 8. juli
"
Mandag 9. juli
"
Tirsdag 10. juli
"
Onsdag 11. juli
"

www.vandrerhjem.no/hamar

Torsdag 12. juli
"
Fredag 13. juli
"
Lørdag 14. juli
"

17:00 - 22:00
10:00 - 14:00
15:30
16:30 - 23:30
12:00 - 19:00
20:00
09:00 - 16:00
17:00 - 24:00
12:00 - 19:00
19:00
10:00 - 11:00
12:00 - 19:00
18:00
12:00 - 19:00
19:00
10:00 - 17:00
18:00
10:00 - 17:00
17:00

Påmeldingfrist/betalingsfrist er 9.juni
Senere påmelding vil medføre forhøyet startavgift.
Påmelding etter 30.juni kan bli avvist.

Med vennlig hilsen
NM-komiteen
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http://www.nm2007.hedmarksjakk.net/

Dag og dato
Klokkeslett
Med forbehold om små endringer
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Schackklubben av 1911
inviterer 22. ti l 24. juni til

Åpent Oslomesterskap
på Haraldsheim Vandrerhjem.
Åpent Oslomesterskap
teller i Norske Vandrerhjem
Grand Prix 2006-2007 og
spilles over 6 runder monrad med betenkningstid 90
minutter på 40 trekk og 30
minutter på resten.
Merk gruppeinndelingen:
Endelig en turnering med
gode pengepremier for spillere i klasse 1!

Gruppeinndeling

Gr. A Rating 2000
og høyere (klasse mester)
Obs! Rates i FIDE.
Gr. B Rating 1999-1500
(klasse 1 og 2 ).
Gr. C Rating 1499 - 0
(klasse 3, 4 og 5).
Alle som måtte ønske det
kan spille i høyere klasse.

Startkontingent

Voksen kr 350, junior (født
1987 eller senere) kr 250.
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Premiering (ved min. 50 delt.)

Gr. A 3000-1500-1000 +
kr 500 til årets oslomester
(satt opp av kretsen)
Gr. B 2000-1000-750 +
kr 500 til vinner av kl. 2
Gr. C 1500-1000-500 +
kr 500 til vinnerne av
kl 4 og 5

Spilleplan

Fredag 22. juni
16.45-17.30 Registrering
18.00 1. runde
Lørdag 23. juni
10.00 2. runde
14.30 3. runde
19.00 4. runde
Søndag 24. juni
10.00 5. runde
14.15 (senest): 6. runde
18.30 (senest):
		
Premieutdeling

Påmelding

Til Helge Fjellestad på
e-post helgefje@yahoo.no
tlf
906 09 449

Overnatting

Haraldsheim tilbyr overnatting til spesialpriser (alle
priser per person og rom
med bad/wc):
Enkeltrom
to netter: kr 800
Dobbeltrom
to netter: kr 525
Firemannsrom
to netter: kr 440
For flere tilbud/bestilling, se
www.haraldsheim.oslo.no
Haraldsheim Vandrerhjem
ligger på Sinsen i Oslo,
adresse Haraldsheimvn 1.
Adkomst med T-bane, trikk
eller buss til Sinsen, gangavstand derfra.
VEL MØTT TIL
SOMMERSJAKK OG

NVGP

I IDYLLISKE
OMGIVELSER!

STJERNESPRETTEN 19. - 20. MAI
KOBINERTTURNERING MED HURTIG- OG LANGSJAKK!
Sjakklubben Stjernen har gleden av å
invitere til Stjernespretten NVGP
lørdag 19. mai og søndag 20. mai.
Turneringen er en kombinertøvelse av
hurtigsjakk og langsjakk. Alle spiller i
samme gruppe.
Betenkningstid:
Runde 1 - 3 hurtigsjakk: 30 minutter per spiller per parti.
Runde 4 – 6 langsjakk: 1 1/2 time på 40 trekk, 30 minutter på resten av partiet.
Hurtigsjakk - Runde 1 - 3:
Runde 1:
Lørdag 19. 5 kl. 11:00 - 12:00
Runde 2:
Lørdag 19. 5 kl. 12:30 – 13:30
Runde 3:
Lørdag 19. 5 kl. 14:00 - 15:00
Langsjakk - Runde 4 - 6:
Runde 4:
Lørdag 19. 5 kl. 16:00 – 20:00
Runde 5:
Søndag 20.5 kl. 10:00 - 14:00
Runde 6:
søndag 20. 5 kl 15:00 - 19:00
Startavgift: 300,- kroner. Påmeldingsfrist lørdag 19. mai klokka 09:30
Premiering: (ved 40 deltagere)
Over rating 1500:
1. plass: 2 000,2. plass: 1 250,3: plass: 750,-

Under rating 1500: Ellers 1/3 premiering.
1. plass: 750,2. plass: 500,3: plass: 250,-

Påmelding: www.sjakk.eventweb.no
Mer info: www.ssjakk.no Epost: ssjakk@ssjakk.no Tlf: 977 74 347 (Vegard Ramstad)
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NGP-stillingen

pr. 12. april

Oversikten omfatter 43 turneringer
(18 langsjakk/20 hurtigsjakk/5 lynnsjakk) med til sammen 1659 deltagere
(784/727/148).

Klasse Mester
1 Jon Ludvig Hammer, OSS
2 Espen Forså, Tromsø
3 Lars Andreassen, Samisk
4 Hallvard V. Ådnøy, Moss
5 Joachim Solberg, Alta
Klasse 1
1 Nicolai Getz, OSS
2 Jan S. Berglund, Tromsø
3 Terje Lund, Verdal
4 Joachim B. Nilsen, Bergens
5 Kim Chr. Astrup, SOSS
Klasse 2
1 Pål Farmen, Caissa
2 Frank Remman, Tromsø
3 Roar Ulvnes, Nordstrand
4 Joachim B. Nilsen, Bergens
5 Rune Persson, Tromsø
Klasse 3
1 Pål Andreas Hansen, Verdal
2 Peter Flermoen, Harstad
3 Daniel Sandvik, Bergens
4 Odd Ristesund, Kampen
5 Eirik Nymo Isaksen, Alta
Klasse 4
1 Daniel Sandvik, Bergens
2 Pål Andreas Hansen, Verdal
3 Tor Botheim, 1911
4 Peter Flermoen, Harstad
5 Erlend Mikalsen, Alta

120
120
105
105
105

For detaljerte NGP-resultater se:
www.sjakk.no/gp
Alta GP, 17. februar
(26 deltakere) 1. Lars Andreassen, Samisk 6 (av 7), 2. Joachim Solberg, Alta 5½. 3. Odd E. Mikalsen
Alta 5½

Februarsjakken i Tromsø NVGP, 24. februar
(22 deltakere) 1. Joachim Solberg, Alta 13½ (av 18), 2. Pål Røyset, Tromsø 13, 3. Trond
Romsdal, Tromsø 12½.

Ivar Berris Minneturnering, 24.-25. februar
(24 deltakere) 1. Terje Lund, Verdal 4 (av 5), 2. Thomas Bryn, Molde 4, 3. Jathavan Suntharalingam, OSS 4.

Torghatten Grand Prix 2007, 17.-18. mars

120
120
115
111
103
115
115
110
110
110

Gruppe A (20 deltakere) 1. Lars Even Andersen, Black Knights 4 (av 5), 2. Dag Madsen, Trondheim 4, 3. Joachim Thomassen, Stavanger 3½.
Gruppe B (25 deltakere) 1. Pål Andreas Hansen, Verdal 4½ (av 5), 2. John Røset, Namsos 3½,
3. Per Anders Hagen, Verdal 3½.

Marssjakken i Tromsø NVGP, 31. mars
(10 deltakere) 1. Espen Forså, Tromsø 7 (av 9), 2. Jan S. Berglund, Tromsø 6½, 3. Audun
Pedersen, Tromsø 5½.

Oslo Påskefestival Hurtig GP, 31. mars
(51 deltakere) 1. FM Øystein Dannevig, OSS 6 (av 6!), 2. Hogir Talat, Fredriksstad 5½, 3. Daniel
Kovachev, OSS 5.

Det åpne NM, 1.-5. april
Gruppe A (48 deltakere) 1. Lars Kjølberg SK, 1911 6 (av 7), 2. Hallvard V. Ådnøy, Moss 5½, 3.
Sjur Ferkingstad, Sevland 5.
Gruppe B (26 deltakere) 1. Karim Ali, Fribonden 6½ (av 7), 2. Konstantin Govatsmark, ASKO
5½. 3. Daniel K. Sandvik, Bergens 5.

Oslo Påskefestival Lyn GP, 4. april
(60 deltakere) 1. FM Roar Elseth, Asker 24 (av 28), 2. IM Bjarte Leer-Salvesen, SOSS 21½, 3.
FM Bjørnar Byklum, SOSS 21.

115
115
106
106
102
120
120
120
115
106

Klasse 5
1 Daniel Sandvik, Bergens
120
2 Aryan Tari, Asker
120
3 Anders Rundgren Trondstud. 120
4 Paul Ivar Johansen, Tromsø 110
5 Henning Kjøita, OSS
101
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Norske Vandrerhjem
Grand Prix

10th International Chess Festival

BANYOLES 2007

in Girona (Spain) from the 16th to the 24th of August 2007
10th Banyoles International Chess Tournament
16th to the 24th of August 2007
Swiss System, 9 round, FIDE rating
Prize Fund: 8.000 Euro
Group A: Rating FIDE +2000
Group B: Rating F -2000
3rd «Lluis Muratet» Rapid Chess Tournament
15th of August 2007, Swiss System, 9 round, 20 minutes
Prize fund: 2.000 euros
Registration by email to:
open2007@escacsbanyoles.com
More information at the website: www.escacsbanyoles.com
Venue: Hotel Mirallac (4 stars) w/ air conditioned and access to the Lake.

Turnerings i nfo
fra 12. april

April
28.
28.
28.-29.

Thon Hotel Lyn NVGP
Bergen hurtig GP
Trondheimstudentenes

Mai
4.-6.
6.
10.-11.
13.
19.-20.
19.-20.
25.-28.
26.-28.

NM for skolelag (med USFs årsmøte) Masfjorden SKU
Verdal Grand Prix 2007
NVGP Verdal SL
Color Line Hurtigsjakk
OSS mai hurtig-GP
NVGP OSS
Stjernen Spretten
NVGP Stjernen
Bondeofferet
NVGP SMPOAÅ
Nordnorsk mesterskap 		
Tromsø SK
ASKOs pinseturnering
NVGP ASKO Oslo

Juni
2.-10.
8.-10.
16.
16.
22.-24.
30.

EM for seniorer Hockenheim		
NM for klubblag 		
Laksespretten Alta NVGP
NVGP
Lillehammer Vandrerhjem GP
NVGP
Åpent oslomesterskap
NVGP
Junisjakken i Tromsø
NVGP

Juli
7.-14.

Landsturneringen NM i sjakk på Hamar

August
25.
31.-2.9.

Nordstrand GP Hurtigsjakk 2007
Kragerø Vandrerhjem GP 2007

September
7.-9.
15.-16.
28.-30.

NM for juniorlag (USF)		
Arrangør søkes
SpareBank1 Nordvest Grand Prix
NVGP Kristiansund SK
Anbefalt kretsmesterskapshelg for lag NSF-kretsene

Oktober
6.-13.
20.
28.
26.-28.
27.-7.11.

Europacupen for klubblag		
Glitnir Blitz, kvalifiseringsturneringer NVGP
Glitnir Blitz, finale
NVGP
Sandefjord Grand Prix
NVGP
EM for lag		

Tyrkia

November
10.-11.
23.-25.

NSFs 1. seriesjakkhelg		
NM for ungdom (USF)		

Lokale arrangører
Arrangør søkes

Desember
8.-9.12.

NSFs 2. seriesjakkhelg		

Lokale arrangører

NVGP
NVGP
NVGP

NVGP
NVGP

Tromsø SK
Bergens SK
Trondheimstud.

Tyskland
Stavanger SK
Alta SK
Lillehammer SS
SK 1911
Tromsø SK

Nordstrand SK
Kragerø SK

Oslo
Caissa
Hellas

Her angis kun kontaktinformasjon.
For ytterligere informasjon se:
www.sjakk.no/nsf/terminliste.htm

28.4 Thon Hotel Lyn NVGP
Tromsø SK, info: Jan S Berglund,
tlf 992 79 489, e-post: simsen@
tele2.no
28.4 Bergen Hurtig GP NVGP
Bergens Schakklub, info: Eirik T.
Gullaksen, e-post: Eirik.Gullaksen@bergen.online.no
28.-29.4 Trondheimstudentenes
NVGP
Trondheimstudentenes SK, info:
Håkon Haugsrud, tlf 414 07 548,
e-post: hakonha@stud.ntnu.no
4.-6.5. NM for skolelag (med USFs
årsmøte)
Masfjorden SKU, info: USF, tlf 22
15 12 41, e-post: sjakkfor@online.
no
6.5. Verdal Grand Prix 2007 NVGP
Verdal SL, info: Terje Lund, tlf.
9955911.
10.-11.5. Color Line Hurtigsjakk
SK 1911, info: Johs R. Kjeken, tlf 22
46 12 06, e-post: kjeken@sensewave.com
13.5. OSS mai hurtig-GP NVGP
OSS, info: Atle Grønn, e-post:
19.5-20.5. Stjernen Spretten NVGP
Stjernen, info: Aslak Haanshuus,
e-post: ssjakk@ssjakk.no
19.5-20.5. Bondeofferet NVGP
SMPOAÅ, ifo: Tormod Ingul, e-post:
smpoaa@bntv.no
25.-28.5. Nordnorsk mesterskap
Tromsø SK, info: Jan S. Berglund,
tlf 992 79 489, e-post simsen@
tele2.no
26.5-28.5. ASKOs pinseturnering
NVGP
Akademisk SK Oslo, ifo: Jan Gunnar Fredriksen, e-post: jangunnarfredriksen@yahoo.no
2.-10.6. EM for seniorer (Tyskland)
Info: Seniorutvalget v/ Per Ofstad,
69 31 82 69p, e-post: per.ofstad@
umb.no
8.-10.6. NM for klubblag
(Se annonse på side 2 i dette bladet).
16.6 Laksespretten Alta NVGP
Alta SK, info: Karl-Johan Rist,
e-post: kajori@online.no
16.6. Lillehammer NVGP
Lillehammer SS, info: Stig Rune
Kleiven, tlf. 911 46 749, e-post:
22.-24.6. Åpent Oslomesterskap
NVGP
SK 1911, info: Helge Fjellestad,
tlf 906 09 449, e-post: helgefje@
yahoo.no
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Eliteutvalget ved Leif Erlend Johannessen har ordet:

Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3
0588 Oslo
Tlf. 22 15 12 41
faks 22 71 00 07
e-post sjakkfor@online.no
NSF på Internett: www.sjakk.no
Bankgiro 9365.05.98332
Kontoret er åpent
mandag til fredag kl. 10-15
Generalsekretær: Dag Danielsen
Medlemssekretær: Liv Mette Harboe
Medlemsavgift 2007 via klubb
Voksen kr 360
junior/kadett/student kr 180
lille- og miniputt kr 90
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster i 2007 kr 600.

NSFs sentralstyre
President
Torstein Bae (SK av 1911)
Tlf 924 09 376m.
E-post: torstein.bae@gmail.com
Visepresident
Frode Wiggen (Stavanger SK)
Tlf. 51 53 98 97p.
E-post: frode.wiggen@dnv.com
Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
Tlf. 66 79 68 39p
e-post oistein.yggeseth@online.no
Kasserer
Helge Nordahl (Black Knights)
Tlf. 55 24 36 91p, 916 06 449m.
E-post: helge.nordahl@nhh.no
Eliteutvalgsleder
Raoul Abrahamsson (SK av 1911)
Tlf. 22 60 07 50p, 994 51 370m
e-post raoul.abrahamsson@chello.
no
Styremedlem uten portefølje
Øystein Hole (Akademisk SK)
Tlf. 21 91 98 94p.
E-post: yhole@chello.no
USFs leder
Håvard Løvik (Stavanger SKU)
Tlf. 51 58 44 41p, 475 00 893m
E-post haavard.lovik@lyse.net

50

Generasjonsskifte
i elitesjakken
Det gror godt i norsk elitesjakk for tiden.
Magnus Carlsen flytter stadig nye fjell,
og Jon Ludvig Hammer er i rute for å bli
Norges nest yngste GM gjennom tidene
(klarer han å slå Simen?). Bak disse
banker bl.a. Frode Urkedal og Katrine
Tjølsen på døra. Karer som Kjetil A. Lie
og undertegnede må pent finne oss i å
spille annenfiolin. Scenen er ryddet for
neste generasjon.

Økt internasjonal status
For Eliteutvalget byr denne situasjonen
på spennende utfordringer. I et ikke
altfor fjernt tidsperspektiv kan Norge
faktisk etablere seg som en sjakknasjon å regne med. Det gjelder å satse
profesjonelt. Ikke minst er dette viktig
for å få seriøse sponsorer på banen.
Etableringen av landslagsgruppene
med 5-6 landslagssamlinger i året er
ett steg i denne prosessen. Å hente
Mark Dvoretsky til Norge i fjor var et
annet. EU vil også trappe opp antallet
landskamper i tiden fremover. Matchen

Sjakktrening på nettet
Er du en taktiker?
Mange norske sjakkspillere har funnet en fin måtte å finpusse formen på, de trener sine taktiske ferdigheter på
Chess Tactics Server på adressen
http://chess.emrald.net

Nettstedet gir adgang til en omfattende database hvor 224 nordmenn
tilsammen har løst tett på 200 000
sjakkoppgaver. Kun åtte land har flere
registrerte taktikere.
BadViking - nordmannen med høyest

mot Sverige i forbindelse med 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen
var en stor suksess.

Mot OL i 2008 og 2014
Neste store mål er OL i Dresden
høsten 2008. EU skal satse målrettet
mot denne turneringen, bl.a. ved å ta
ut et ”spisset” landslag tidlig neste år.
Dette vil bestå av spillere med et uttalt
ønske om å satse mot Dresden. For
disse spillerne vil det lages et spesialopplegg; hyppigere treningssamlinger,
individuell oppfølgning av Dvoretsky,
landskamper etc.
Det er en annen grunn til at Dresden
er viktig: Her vil Norge forhåpentligvis
lansere sitt kandidatur til OL i Tromsø i
2014. EU ser i dette en mulighet til å få
sponsorer på banen. Landslagene kan
brukes som ambassadører for den norske OL-søknaden. Følg ”Team Tromsø”
mot Dresden!
For EU
Leif Erlend Johannessen

ranking - har en god stund
vært blant de ti sterkeste på
hele nettstedet.
Oppgavene er så lette at
de fleste kan løses på kort
tid. Men, det frustrerende er at selv
ti sekunders betenkningstid ofte gir
deg ratingtap.
Nå som vi spiller stadig flere turneringer med kort betenkningstid, så
oppleves dette som god trening. Det er
dessuten en fin avkobling fra alt
annet stress å fokusere på disse
oppgavene.
Momo

Se vår flotte nye webside med mange gode
tilbud på forsiden: www.sjakk-shop.no
Fritz10 (Vista klar)
Rybka 2.3UCI CD
Shredder 10
Tiger 15
Chessmaster 10th

kr. 450
kr. 400
kr. 439
kr. 550
kr. 175

Til alle som bestiller varer til klubben:
Register deg på sjakk-shop som ny kunde og få nyhetsbrev
med gode rabatter samt egne priser på alle våre produkter.
Mange flotte klokker til gode priser.

Framgang og nye impulser
Vi har det meste og alt det beste i sjakk, for alle nivåer og ambisjoner. Ta kontakt!
SILMAN’s COMPLETE
ENDGAME COURSE

Ny lærebok på 518 sider — like
grundig og god som forventet!
For ratingnivå 0 — 1700!! Kr 250

OPENING FOR WHITE
ACCORDING TO ANAND 9

Nyeste bind fra team Khalifman!
Hvit i siciliansk mot Löwenthal,
Taimanov og Paulsen. Kr 220

CHESS TACTICS FOR
BEGINNERS (CD)

Glimrende trenings-CD for alle
spillere med ratingstyrke opp
til 1100. Kr 255

THE ABC OF MODERN SLAV

3 1/2 times DVD med IM Andrew
Martin om Slavisk etter 1 d4 d5 2
c4 c6 3 Sc3 Sf6 4 Sf3. En
hyggelig måte å lære sjakk på!

Kr 265

Tlf. butikk 32 82 10 64,
mobil 91 18 91 90
post@sjakkbutikken.no
BUTIKK: Hauges gate 84,
3019 Drammen (man — fre)

www.sjakkbutikken.no
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