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“I just received my first copy of New In
Chess, and after spending the last 24
hours devouring it, I thought I’d give
you my review: absolutely wonderful.”
Alan D. Brunelle, Merrimack,
NH, USA

“Thank you for the big effort you make
to keep improving New In Chess.”
Dr Attillio Sacripanti, Rome, Italy
“Every issue is a gem of magnificent
chess analysis. I especially like the
endgame analysis by Jan Timman.”
Rolf Knobel, Rotkreuz,
Switzerland

“Excellent work. New In Chess is
much more than I had expected when
I subscribed some time ago.”
Agustin Lanne, Buenos Aires,
Argentina

“The best chess magazine in the world.”
Eric Schiller, writing in
Chessworks Magazine, USA

“New In Chess is the world’s best
chess publication.”
GM Mark Dvoretsky, speaking at
the Miami International Chess Club

“I am impressed with the depth of
annotations and the variety of articles
in New In Chess.”
Philip Jurgens, Ottawa, Canada

“New In Chess is tremendous. All
articles are well-written and interesting,
the contents are wide ranging and
profound. Keep it that way.”
Juha Kankkunen, Vantaa, Finland

“Could a day end more beautifullly?
Coming home after work and finding
the latest issue of New In Chess in the
mail.”
Yves Surmont, Roeselaere,
Belgium

“A fantastic magazine (...) unparalleled
and beyond comparison (...) not a
better choice.”
Carsten Hansen, ChessCafé

“Your magazine is wonderful.”
Carlos Luis Guiamare, Cumana
Sucre, Venezuela

“Your magazine is the only one I
actually read.’’
Mark Crowther, editor of The
Week In Chess, UK

‘’I have read your magazine for ten
years now and I have anticipated and
enjoyed every issue.’’
Choon Hwa, Singapore

“Congratulations on a great chess
magazine.”
John Paul Wallace, Narella,
Australia

“The best chess magazine of all time.”
IM Jeremy Silman, author of How
To Reassess Your Chess

Find out why subscribers in 97 countries think New In Chess is the best. Visit www.newinchess.com
and take out an introductory subscription. You will pay only € 34 for 5 issues. That means 500 pages
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reviews, juicy gossip, endgame analysis and Garry Kasparov’s exclusive column.
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Gratisbillett til 1. klasse
Å skildre mangfoldet i
norsk sjakkliv har vel
vært målet for de fleste redaktører av Norsk
Sjakkblad. Også for undertegnede. Men én enkelt person
har gjort oppgaven nærmest umulig. Gjett hvem? Magnus Carlsen,
selvsagt!
Siden det forrige nummer av NSb
gikk i trykken har Magnus deltatt i
blindsjakkturneringen i Bilbao, Glitnir Blitz i Oslo, Europamesterskapet
for lag på Kreta og Mikhail Tals
minneturnering og VM i lynnsjakk
i Moskva!
Overalt hvor han kommer frem er
motstanderne spillere fra verdenseliten, og Magnus fortsetter med å
levere spennende partier og gode
eller strålende resultater.

Uansett hva fremtiden bringer for
Magnus, så er det gitt at vi akkurat
nå opplever en helt unik epoke i
norsk sjakkhistorie.
Med Magnus på plass i tidens
suverent sterkeste turneringer får
vi alle en liten mulighet til å se
bak kulissene i den profesjonelle
sjakksportsverdenen.
En slik unik epok må selvsagt dokumenteres i Norsk Sjakkblad. Selv
om det dssverre skjer på bekostning
av mangfoldet.

Registrer
medlemmene nå!

herav 1527 i Oslo Sjakkrets
Ungdom. Korrekt registrering av medlemmer før 31.
desember 2007 er blant annet en forutsetning for at det enkelte
lokallaget skal kunne motta støtte fra
Frifondmidlene i løpet av 2008.

USF minner lokallagslederne sine om at tiden for registrering
av medlemmer i 2007 er i ferd med
å løpe ut. Pr. 7. november hadde
USF registrert i alt 3745 medlemmer,

Richard
Bjerke
50 år!
Vi gratulerer Richard Bjerke fra OSS
med 50-årsdagen 23. februar 2008.
Richard, som har lang fartstid som
elitespiller, har utmerkt seg enda
mer i Shogi (japansk sjakk) med
NM-titler i 2001-03 og 2006!

Gledelig jul, godt nyttår
og god lesning!
Bjarke Sahl



Dødsfall
Vi har tatt avskjed med Svein
Johannessen (OSS), Frank
Lystad (Follo) og Hans Mellingen (Gambit, tidl. Stjernen
SK). Les minneord for Sveiin
Johannessen på side 9.

Leserbrev &
annet
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

Ny Katrine Tjølsen-bragd
Bergens schakklubbs oppadstigende
sjakkstjerne, Katrine Tjølsen, som
fortsatt kun er 14 år gammel og ikke 16
år som angitt på forsiden av NSb nr. 4,
føyde en ny bragd til den raskt voksende
samlingen da hun i slutten av november
ble en suveren vinner av klasse C i USFs
NM for ungdom i Fredrikstad. (foto:
Arne Tjølsen)
red.

Sjakkontoret flytter
NSFs og USFs administasjon ”Sjakkontoret” kan være på vei tilbake til
midtbyen i Oslo.
Sjakkontoret ble etablert i takt med at
USF begynte å få økonomisk støtte for
ca. 30 år siden. Oppstarten skjedde
sentralt i Oslo, i lokaler i Brugata,
men de siste tyve år har adressen
vært Frennings vei 3 på Grefsen
nordøst i Oslo. Av sak 3 i referatet fra
sentralstyrets første møte etter som-

Rica Ishavsserien
Som flere lesere har påpekt medførte
en redigeringsfeil på side 5 i forrige
nummer at den korrekte betegnelse
for den øverste serie i årets NM for
klubblag falt ut. Det bør omtales som:
Rica Ishavsserien etter sponsoren
Rica Ishavshotell i Tromsø.
red.

Norsk sjakkblad nr. 1-2008
Av redaksjonelle plasshensyn har det
igjen ikke blitt plass til enkelte større
artikkeler i dette nummeret. Først i
neste nummer vil man derfor kunne
lese om Anands vei til verdensmesterskapet.
red.

meren fremgår det:
Sentralstyret er for
flytting av kontoret dersom det
ikke påløper en fast
merkostnad på mer enn N O K
1.000 for NSF per måned. Sentralstyret ber administrasjonen aktivt å
søke etter lokaler i markedet.
Alle med kjennskap til egnede lokaler
er velkomne til å ta kontakt med Sjakkontoret (kontaktinfo side 50).

Æresmedlem i Kongsvinger SK
Klaus Smedtorp
Kongsvinger sjakklubb har utnevnt
Klaus Smedtorp (77) til æresmedlem etter mer enn 50-års virke som
lokal primus motor.

Stormester i Fjernsjakk
Morten Lilleøren
Det norske fjernsjakkforbund,
NFSF, fikk i slutten av oktober en
ny stormester, Morten Lilleøren fra
Lørenskog. Norge og NFSF har dermed ni GM-er i fjernsjakk. Morten
Lilleøren leder forøvrig i kampen
om NM i fjernsjakk i 2007.

Æres de som æres bør

Har noen i din klubb eller krets
blitt utnevnt til æresmedlem eller
på annen måte blitt hedret for innsatsen sin? Si fra til Norsk Sjakkblad
på adressen: nsb@sjakk.no



Anmeldelser
Storverk om norsk problemsjakk

Caïssas trollbundne
Problemsjakk i Norge
gjennom tidene

anmeldt av
Vemund Blomkvist

vemund.blomkvist@teologi.uio.no
Utgitt av Islev Tryk (København) 2007.
~ 500 diagrammer 19 s/h-fotografier.
Espen Backe har med denne boken
dokumentert en rik, men for mange
ukjent, del av norsk sjakkhistorie:
problemsjakken.
Problemsjakken er en gren av sjakken
som sikkert er like gammel som spillet
selv. I arabiske middelaldermanuskripter finner vi komposisjoner der hvit
vinner på en spektakulær måte, ofte ved

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



å gi bort nesten alt han har av materiell.
Denne kunstformen vandret til Europa,
der komposisjonene ofte ble brukt som
utgangspunkt for veddemål av typen
’kan hvit vinne her?’.
På 1800-tallet skjedde det en fornyelse
av problemsjakken: Ved siden av offermotivet, begynte man å tenke økonomi.
Mattbildet skulle være ’rent’, dvs. feltene
rundt den sorte kongen skulle bare være
dekket av én brikke, og alle de hvite offiserene skulle delta i matten. Problemet
skulle helst inneholde flere slike økonomiske mattbilder. Dette er idealene til
den ’bøhmiske skole’, ’bøhmisk’ fordi
det var i Böhmen disse idealene særlig
ble dyrket. Denne skole har hatt særlig
stor betydning for norsk problemsjakk.
Johan Scheel (1889-1958) ble av tsjekkerne regnet som en av deres egne,
og i fjor kom en samling med Nils A.
Bakkes (f. 1939) problemer ut i Praha
(J. Jelinek: Nils Adrian Bakke as a Bohemian Composer). Denne forbindelsen
mellom Böhmen og Norge er grundig
dokumentert i Espen Backes bok.
Backe har gjennomført et gedigent
arbeid ved å gjennomgå hele det norske problemarkivet. Han har valgt ut
500 problem, testet dem, og i enkelte

tilfelle korrigert dem. Problemene er
satt opp i form av fire til seks diagrammer på den ene siden, mens løsninger
og grundige kommentarer fyller den
motstående siden. Dette oppsettet gir et
meget tiltalende inntrykk, og det egner
seg også godt for den som vil forsøke å
løse oppgavene.
Av de 500 problemene er 219 totrekkere og 204 tretrekkere. De resterende
problem fordeler seg i kategoriene
flertrekkere og fantasioppgaver. Backe,
som selv er en anerkjent problemist, har
også skrevet en interessant og lærerik
historisk innledning til boken. Han har
videre føyd til et forfatterregister med
biografiske opplysninger og vurderinger
av problemistenes verk. Det er også
et tematisk register der fagtermer blir
forklart. Dette har etter alt å dømme
vært et meget krevende arbeid. Også
bildematerialet, portretter av norske
problemister, beriker boken.
Backes bok tilhører den sjeldne kategorien bøker som er klassikere i det
øyeblikk de kjøres ut fra trykkeriet.
En like grundig gjennomgang av norsk
problemsjakk er aldri blitt skrevet, og
boken kommer til å bli stående som
standardverket om denne viktige delen
av norsk sjakkhistorie, som kanskje nå
er mer kjent i utlandet enn i Norge. Den
er ingen innføring i problemsjakk, men
har stor verdi for dem som er opptatt av
alle aspekter av norsk sjakk.
Fra boken Caïssas trollbundne:
Johan Scheel
De Maasbode 1937
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8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+Q+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-vL0
3+-+-+R+-0
2-+-+-+q+0
1tR-+-mK-mk-0
xabcdefghy
Hvit trekker og setter matt i to trekk

Fridtjof Godager
Tidsskrift för Schack 1911

XIIIIIIIIY
8kvl-+-+-+0
7vlN+-+-+-0
6L+-+R+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3mK-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Hvit trekker og setter matt i fire trekk
Løsninger:
Scheels oppgave: 1. Tf2 og hvit truer
Dxg2#. Når den sorte dronningen trekker til g3-g4-g5, må hvit sette kongen
på riktig felt (e2 eller d2) for å sette
matt. Dersom sort spiller Dxg6, setter
hvit matt med lang rokade. Poenget i
oppgaven er valget mellom flere (tilsynelatende) matt-trekk.
Godagers oppgave: 1. Sd6, og svart er i
trekktvang. 1.-, Lc7 2. Te8+ Lb8 3. Sc8!
Lc7 4. Sb6#. Dersom sort spiller 1.-,
Lxd6+, følger 2. Txd6 Kc8 3. Tc6 Ka8 4.
Tc8#. To økonomiske mattbilder.

Siste sjakkspråkspalte
Med Majestetsfornærmelser har
Victor Hansen (bilde nedenfor)
skrevet sin sjette og foreløpig siste
spalte om sjakkspråk. Som redaktør
takker og bukker jeg for fornemt
gjennomført arbeide, takk Victor!
Alle, som som jeg, har nytt å lese
”Sjakkspråk” oppfordres til å sende
en vennlig hilsen til:
victor@vanhansen.info

SJAKKSPRÅK

ved Victor Hansen

Majestetsfornærmelser
Hvorfor er den kvinnelige
monarken i mange språk
blitt degradert fra dronning til dame? Og er en
engelsk bishop prektigere enn en norsk løper?
Mange moderne europeiske språk har
beholdt den noe eldre betegnelsen dronning for denne
brikken som står så trofast
ved kongens side. I tillegg til
dansk og norsk heter den på
f.eks. engelsk queen, islandsk
drottning, rumensk regina og
på gresk βασίλισσα (uttale
”vasilissa”).
Her til lands er dame og andre
fine og ufine navn på kvinneskikkelser vanlig i muntlig bruk, mens
det offisielle altså er dronning. Men vi
trenger ikke gå lenger enn til söta bror
for å finne dam som offisiell betegnelse.
Fram til slutten av 1700-tallet var drottning den rådende betegnelsen i svensk,
og navnebyttet er trolig inspirert av
fransk, hvor hun også kalles dame. Tysk
og nederlandsk har noe tidligere hentet
inspirasjonen sammesteds fra.
Brikken fikk antageligvis nytt navn samtidig med sin nye gangart mot slutten av
1400-tallet. Lucena skriver i 1497 om
den tidligere dronningen (alferezza),
som fram til da bare kunne gå ett skritt
i hver retning, og som i spansk og portugisisk byttet navn til dama samtidig med
at brikken ble mye mektigere. Hvorvidt
navneskiftet i andre språk kom samtidig
med, eller etter at brikken byttet gangart,
er noe uklart, men både svensk, fransk,
tysk og nederlandsk har altså fulgt
etter. Det har også italiensk med sin
donna og færøysk med sin frúgv (frue).

Aller først sto det faktisk en mann ved
kongens side, som hans nærmeste
beskytter. Der sto det opprinnelig en persisk farzin og/eller en arabisk firz/ferz,
dvs. en rådgiver eller minister. Det orignaltro ферзь (uttale ”fjerz”) på russisk
er et hankjønnsord, og man refererer
derfor til dronninga/fjerzen
som ”han”. Også den polske hetman er/var kongens
nestkommanderende – en
type general, som selvsagt
også var mann.
En ny gangart er nok grunnen til at også middelalderens alfil har byttet navn
i så mange språk. Denne
brikken, elefanten som den
først het, hoppet opprinnelig bare to
skritt på skrå, mens dagens løper som
kjent kan finne på å gå mye lenger på
skrå. I spansk heter den fortsatt alfil, i
italiensk alfiere. Når løperen nå heter
bishop på engelsk, bispo på portugisisk,
biskup på islandsk og bispur på færøysk,
så skyldes det et behov for å gi den nye
brikken et nytt navn. Toppen på løperen,
som i begynnelsen symboliserte elefantens tenner, kan ha blitt tolket som en
bispelue. Med dette nye navnet er det
dessuten forholdsvis klart at sjakk ikke
ble sett på som et krigsspill i disse trakter
– for man sender jo ikke bispen ut i krig.
Vår hjemlige løper er hentet fra tysk
Läufer, som er belagt for første gang
på 1600-tallet. En mulig bakgrunn for
navnet er at den kan ”løpe”, i hvert fall
sammenlignet med sin forgjenger, som
jo bare kunne gå to skritt på skrå.
Victor Hansen

victor@vanhansen.info



Anmeldelser
Presentasjon av norske GMere

Stormesterheftene
anmeldt av
Torbjørn Ringdal Hansen

torbj7@hotmail.com
De fleste leserne av sjakkbladet har
antagelig drømt om å bli stormester.
Nesten alle har imidlertid måttet bite
i det sure eplet og innsett at det bare
er kremen av sjakkspillerne som
gjør seg fortjent til denne tittelen.
Stormesteren forstår mer, har bedre
planer og regner lenger. Stormesterne er best. Stormesterheftene er
en hyllest til de norske
stormesterne. Dette gir
den jevne sjakkspiller
sjansen til å bli litt bedre
kjent med de norske
sjakkspillerne som har
gjort seg fortjent til den
høyeste utmerkelsen i
sjakk.

Ni hefter planlagt
Det er foreløpig ni stormesterhefter, en for
hver av stormesterne.
Undertegnede har lest
de to første heftene som
omhandler henholdsvis
Simen Agdestein og Einar Gausel.
Disse to har vært to helter for meg
da jeg var liten. En gang så jeg Simen
Agdestein på flyplassen. Jeg løp bort
til han og fikk autografen. Et par år
senere, i 1992 i Kristiansund, var jeg
en liten pjokk som så beundrende på
Einar Gausel da han ble norgesmeter
i eliteklassen for første gang.
Intervju og oppgaver
Det er mange som har vært involvert



i produksjonen av heftene som hver
er på ca. 30 sider. Resultatet har blitt
lettleste og spennende hefter, samtidig som de er veldig pedagogisk lagt
opp. Heftene starter med et intervju
av hver spiller. Her menneskeliggjør
Arne Danielsen hver av stormesterne samtidig som han
røper noen
av hemmelighetene
om hvordan
de har blitt
så fryktelig
gode. Vis-

ste du for
eksempel
at Gausel
mener at
åpningsteori er
meningsløst? Han
forklarer at
den teorien han kan, handler om
standardplaner og dynamiske og
statiske bondestrukturer.
Etter intervjuet finner du forholdsvis
enkle mattoppgaver. Videre følger
kombinasjonsoppgaver hvor stormesterne briljerer. Dette er litt mer
avansert enn mattoppgavene og
vil innebære mye tankevirksomhet for folk flest. Etter dette følger
oppgaver hvor du skal finne planen.
Her illustrerer Bjarte Leer-Salvesen
styrkene til stormesterne og du ser

noen lærerike og strategiske beslutninger - slike avgjørelser som bare
stormesterne får til. Avslutningsvis
er det kommenterte partier der vi får
se minnerike seire mot noen av de
ypperste stjernene i verden.

Inspirasjon for de fleste
Da heftene var ferdiglest, var min
første tanke at jeg skulle begynne å
spille Stonewall som Simen og studere bondestrukturer som Gausel.
Jeg tror stormesterheftene vil være stor
inspirasjon for de aller
fleste. Jeg tror også at
man vil lære noe nyttig
ved å løse oppgavene og
gå gjennom partiene.
Intervjuene syns jeg
var veldig spennende
og det eneste jeg har å
utsette på dem er at de
gjerne kunne vært enda
lengre.
Jeg anbefaler stormesterheftene til alle. Det
er spennende lesning
og man vil ganske sikkert lære en del. Samtidig syns jeg at alle sjakkspillere i
Norge bør ha noen kunnskaper om
de aller beste. Sist, men ikke minst:
Kanskje vil det en dag bli laget et
hefte om nettopp deg når du blir
stormester!

Fakta om
Stormesterheftene
Forfattere: Arne Danielsen, Bjarte
Leer-Salvesen og Atle Grønn m. fl.
Utgiver: USF (2007)
Sider: 32
Pris per hefte: 59 kr (rabatt gis ved
kjøp av flere hefter)

for lagånden og i 2004 var stemningen stor da førstelaget ble nr. 3, bak
Moskva og Tyskland.
Vi, som har fulgt Svein fra hans
første tid i sjakkverden, vil merke
tomrommet etter ham. Han var
en gentleman ved brettet og hadde
godt humør selv om han hadde mye
smerter i den senere tid. Det blir
nok ikke mer lynsjakk med Sveins
favorittbetenkningstid 2 partier på 12
minutter. Han likte vakre studier og
vi vil savne de intense stunder med å
løse innholdsrike hjelpemattoppgaver
sammen med ham. Svein var populær og vil bli savnet av mange.

Minneord
Svein Johannessen er død.
Svein Johannessen døde den 27.
november etter kort tids sykdom,
bare 70 år gammel. Svein var en
aktiv sjakkspiller helt siden han som
14-åring dukket opp til sin første
landsturnering i Skien i 1952. Han
spilte sitt siste parti, i en lagkamp for
OSS, dagen før han ble alvorlig syk.
Sommeren 1959 vant han sitt første
Norgesmesterskap og like etter ble
han nordisk mester i Ørebro foran
en rekke kjente spillere, deriblant
stormesteren Gideon Ståhlberg. Svein
ble også Norgesmester i 1962, 1970
og i 1973. Han var den dominerende
spiller på denne tiden, og spilte hele
10 sjakkolympiader hvor han var førstebordsspiller 6 ganger på rad, i tiden
1960-1970. Svein betydde veldig mye
for utviklingen av den neste generasjons unge spillere. Han var fantasirik
og hadde en god pedagogisk evne til å
få frem sine ideer når han analyserte.
Han var en ressurs som kunne vært
utnyttet langt bedre.
Nesten alt lå til rette for at Svein skulle
bli den første norske profesjonelle
sjakkspiller. Han hadde talentet, viljen
og miljøet. Imidlertid manglet den
økonomiske forutsetningen. Etter sitt
glimrende resultat i soneturneringen
i Marianske Lazne, nr. 4 i en svært
sterk turnering, ble han utnevnt til
Internasjonal Mester. Svein fikk noe
økonomisk støtte fra enkelte medlemmer i klubben, særlig da formannen i OSS Knut Monssen. Dette bidro
til at han fikk anledning til å delta i
noen turneringer i utlandet. Den gang
var det jo svært få turneringer som
kunne gi de beste muligheter til å bli
stormester. I mange år redigerte Svein
sjakkspalten i Aftenposten, noe som
ga ham litt inntekt fra sjakken.

Svein flyttet fra Mjøndalen til Oslo på
midten av 50-tallet og ble ”fast inventar” i lokalene til Oslo Schakselskap i
Bogstadveien. I dette miljøet, hvor en
vesentlig del av den norske sjakkelite
da var samlet, var det en god grobunn
for Sveins talent. Også i de senere år
var Svein å finne daglig i klubben. Når
det trengtes, trakk han alltid i trøya,
både på klubblaget og landslaget. Typisk er det at han forsvarte førstebordet på OSS 2 i et overfylt klubblokale
søndag den 11. november, dagen før
han ble alvorlig syk. ”Det spiller ingen
rolle for meg hvor jeg spiller” var hans
kommentar. I høst ble han utnevnt til
æresmedlem av Oslo Schakselskap
for sin innsats for klubben og for det
norske sjakkmiljøet.
Han var klar til å dra til Dresden i februar som ankermann på det norske
førstelaget til Europamesterskapet for
seniorlag. Det skulle ikke bli slik at
han fikk delta i sitt 7. mesterskap og
mange der vil savne ham. I Dresden
møtte han igjen flere av motstanderne
fra sine beste år. De hadde alle stor
respekt for ham og ga ofte utrykk
for at han var en meget sympatisk
person. Han satte stor pris på disse
turneringene og likte seg svært godt
i den vakre byen. Svein betydde mye

Per Ofstad
Erling Kristiansen
Ragnar Hoen
Svein – GM Gideon Ståhlberg

Stockholm 30. desember 1960

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.0–0
Ld7 5.Te1 e5 6.c3 Sf6 7.h3 Le7
8.d4 0–0 9.d5 Sb8 10.Lf1 Sa6 11.a4
Sc7 12.b4 cxb4 13.cxb4 Sa6 14.La3
Tc8 15.Sbd2 De8 16.b5 Sc5 17.Tc1
b6 18.Lxc5 Txc5 19.Txc5 bxc5
20.Sc4 Db8 21.Sfd2 Ld8 22.Df3 Se8
23.Tb1 f5 24.exf5 Lxf5 25.Ld3 Lxd3
26.Dxd3 Sf6 27.f3 Sh5 28.Se4 Sf4
29.Dd2 Le7 30.a5 Td8 31.g3 Sh5
32.a6 Tf8 33.Kg2 Sf6 34.b6 axb6
35.Txb6 Da7 36.Da2 Ta8 37.Sexd6
Lxd6 38.Txd6 e4 39.fxe4 Sxe4
40.Te6 Sg5 41.Te5 Sf7

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7wq-+-+nzpp0
6P+-+-+-+0
5+-zpPtR-+-0
4-+N+-+-+0
3+-+-+-zPP0
2Q+-+-+K+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

42.d6 Kf8 43.Te7 Dxa6 44.Txf7+
Kxf7 45.Se5+ Kf6 46.Sg4+ 1–0



Nr. 1 Grischuk

Glitnir Blitz finalen 27. oktober i Oslo City

Sjakkshow i Oslo City
Den danske forfatter
og sjakkjournalist Peter
Dürrfeld beretter fra
sitt besøk i Oslo City på
finaledagen i Glitnir Blitz.
av Peter Dürrfeld

Nr. 2 Magnus

Nr. 3 Simen
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Jeg har besøkt Norge mange ganger i
forbindelse med sjakkturneringer, som
leder av skole- eller gymnaslag eller som
“utsendt medarbeider” for Information,
en liten København-avis jeg skriver for.
Hver gang lover jeg meg selv at jeg så
raskt som mulig skal tilbake til dette fine
landet. Den siste helgen i oktober var
intet unntak. En lynvisitt hvor jeg kunne
kombinere finalen i Glitnir Blitz med et
besøk i Den norske Opera, hvor man bød
på en spektakulær fremføring av Verdis
bloddryppende Macbeth.

Bloddryppende i Oslo City
Bloddryppende var det også i Oslo
City, hvor halvparten av de 16 deltagerne
ble ekspedert etter det innledende gruppespillet. Og selv om en omgang hektisk
lynsjakk kan føre mange overraskelser
med seg, var det stort sett favorittene
som slapp gjennom nåløyet. Den eneste
overraskelsen var at islendingen Hannes
Stefansson i Grischuk-gruppen ikke fikk

ristet av seg Bjørn Tiller. De to endte begge
på 3½ poeng, og da de også var likt etter
andre kriterier, måtte man på grunn av
tidspress (det norske laget skulle umiddelbart etter finalen til lag-EM på Kreta)
ty til loddtrekning om hvem som skulle
ha fornøyelsen av å møte Grischuk. Her
trakk Tiller det lengste strået, men i
kvartfinalen mot Alexander Grischuk fikk
han ikke et ben på jorden - og de øvrige
deltagere i semifinalen ble ikke uventet
Simen Agdestein, Peter Heine Nielsen - og
Magnus Carlsen.
I frokostpausen mellom kvart- og
semifinalen fikk jeg det intervjuet med
Magnus som jeg hadde satt nesen opp
etter, men som rent tidsmessig virket
nærmest umulig. Det foregikk i en avslappet atmosfære, og far Henrik hentet
baguetter og drikkevarer, så vi ikke tapte
tid på å stå i kø. Det var nesten tre og et
halvt år siden jeg sist hadde intervjuet
Magnus (11. mai 2004) – eller, uttrykt
i styrketall: godt 200 ratingpoeng siden.
Magnus er i mellomtiden blitt en ung
mann og virket noe mer reflektert. Ser
man en graf over hans utvikling, minner den om Bobby Fischers fantastiske
bestigning av fjell på slutten av 50-tallet
(som riktignok var før ratingtallets tid).
Men på det personlige plan er forskjellen
kolossal. Hvor Magnus og hans familie

utstråler tillit, imøtekommenhet og naturlighet, er og var Fischer av en ganske
annen psykisk beskaffenhet. At Magnus
kan vise temperament - som han gjorde
det umiddelbart etter det avgjørende
nederlaget i fjerde parti i finalen mot
Grischuk i Glitnir Blitz - er for meg en
ganske naturlig sak når spenningen har
vært helt oppe i det røde felt.

Kjøpesentersjakk
Selve arrangementet vekket minner
fra da Garry Kasparov i desember 2003 ga
en simultanopvisning i Lyngby Storcenter
nord for København. Det utviklet seg til en
ren henrettelse med sifrene 25-0 - men
Kasparov hadde satt en øvre ratinggrense
på 2000 og hadde hvit på alle bord. To
ulike sjakkshow, men med stort sett
samme kulisse: sjakk blant kjøpelystne
storbymennesker på lørdagsinnkjøp, familier og sjakknerder i en forunderlig og
ganske sjarmerende cocktail, senterlyder
og barneklynk som bakgrunnsmusikk for
begivenhetene på brettene. I Oslo ble det
hele avviklet prisverdig uhysterisk. De
ansvarlige turneringsledere var avslappet
i situasjoner som i andre land ville ha
kalt frem den indre politibetjent i arrangørene. Tross den febrilske atmosfæren
som alltid preger lynsjakk, ble det faktisk
en hyggelig ettermiddag i Oslos hjerte.
Finalen i Glitnir Blitz 2007
1.
GM Alexander Grichuk
2.
GM Magnus Carlsen
(Magnus tapte finalen mot
Gritchuk 1-3)

3.

GM Simen Agdestein
(Simen slo Peter Heine 3-0!)

4.
5.-8.
5.-8.
5.-8.
5.-8.
9.
10.
11.-12.
11.-12.
13.
14.-15.
14.-15.
16.

GM Peter Heine Nielsen
GM Leif E. Johannessen
GM Kjetil Lie
GM Tommy Nybäck
IM Bjørn Tiller
GM Hannes Stefansson
IM Jon-Ludvig Hammer
IM Espen Lie
FM Kjetil Stokke
FM Dag Madsen
Arnt Esbensen
IM Erik Fossan
GM Pia Cramling

Inntrykk fra forturneringen
20. oktober i Oslo

Glitnir Blitz
IM Bjørn Tiller i glasshus. Aryan Tari leker
med voksne spillere. En
eventyrer viser muskler.

blant alle de knuselige gjenstandene
på Kitch’n. Barna sitter i dyp konsentrasjon over sjakkbrettene. Ekspeditøren smiler lettet. Lørdagsrushet
har ennå ikke begynt, og ekspeditøren
virker fornøyd med å ha selskap av
noen stillferdige sjakkspillere denne
formiddagen. I lekebutikken ser
imponerte tilskuere 8-årige Aryan
Tari tukte erfarne voksne spillere. I

Oslo City 20. oktober kl. 11. En noe
svett ekspeditør ser en gruppe på åtte
spillere ta plass ved de fire bordene
som er klemt inn blant butikkreolene
på Kitch’n. Flere av spillerne er barn.
Reolene er breddfulle av diverse gjenstander i glass . . .
Lars Monsen blitzer (foto: JPR/Samfoto)

Tanum viser eventyrer Lars Monsen
at han ikke har tatt turen til Oslo City
bare for moro skyld. Han slår både
IM Helge Nordahl og Øivind Johansen,
men ender til slutt på tredje plass i
sin gruppe.
Aryan Tari blitzer (foto: JPR/Samfoto) En uke senere. Rock’n roll og Al
Samtidig finner to grupper på åtte Jazeera. Det er trangt om plassen. Det
spillere fram til bordene som er satt hele minner litt om en intimkonsert
opp i senterets leketøysbutikk. Rundt med noen av rockens verdensstjerner.
dem står hyllemeter på hyllemeter Reporteren fra Al Jazeera har stukmed lego, lekebiler i alle størrelser ket kameralinsen tett opp i ansiktet
og varianter, og ikke minst et uttall på Magnus, men Magnus klager
batteridrevne leketøy som gir fra seg ikke. Magnus klager høylytt først når
vinsten glipper i finalepartiet mot
mye lyd . . .
Ekspeditørene på Tanum forbereder verdensmester Grisjuk. NRK er der
seg på at en gjeng sjakknerder skal og fanger øyeblikket. TV2 også. En
innta bokhandelen. Der kommer kameramann filmer i ett gjennom
de. Men jøss, er det ikke . . .? Spiller fire timer, fullstendig oppslukt av all
fart og spenning Glitnirfinalistene
han sjakk?
kan oppvise. Han kom for å gjøre en
”liten jobb”, men klarer ikke skru
av kameraet. Eller kanskje han var
redd for å miste plassen ”innenfor
tauene”? Utenfor må man kjempe
seg til en tilskuerplass. Langt fra
ideelt for kvalifiserte sjakktilskuere
som er ute etter sjakkvarianter, men
denne lørdag formiddag på Norges
Bjørn Tiller blitzer (foto: JPR/Samfoto)
Noen timer senere. IM Bjørn Tiller største kjøpesenter dreide seg ikke
har tatt ledelsen i dobbelt forstand om ”sjakk til sjakkfolket”, men ”sjakk
ut til folket”.
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Magnus i
sentrum med
paraply og i
godt selskap
(fra v.):
Kamsky,
Gelfand,
Ponomariov,
Ivanchuk,
(skjult),
Leko,
Shirov,
Mozorevich,
Kasimdzhanov,
Karpov,
Rublevsky
og Kramnik
(foto: Henrik
Carlsen).
Mikhail Tals minneturnering, 10.-19. november i Moskva

Kramnik i en klasse for seg
Norske nyheter har en rekke ganger fokusert på
motsetningene mellom Russland og de baltiske
statene etter Sovjetunionens oppløsning, og det er
det gledelig at det russiske sjakkforbundet er i ferd
med å gjøre Tal Memorial, til ære for verdensmester
Mikhail Tal fra Estland, til en årlig tradisjon. Fjorårets sterke utgave ble arrangert i forbindelse med
70-årsjubileet for Tals fødsel og årets turnering er
enda sterkere, kategori 20 med god margin.
av Henrik Carlsen

hen-c@online.no
Helt siden Aeroflot 2004 har leder for
det russiske sjakkforbundet Alexander
Bakh vært positiv til Magnus og tok
ham med i Tal Memorial allerede i
fjor som eneste spiller under 2700. Til
tross for kun 3½ av 9 ble Magnus tidlig
invitert tilbake til årets utgave (10.-19.
november).
Magnus var litt skeptisk til å tilbringe
ytterligere to høstuker i Moskva, men
selve turneringene lokket og timingen
passet bra mht. å reise direkte videre
til World Cup i Khanty Mansiysk som
starter 24. november.
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Peter Svidler er ikke med dette året.
Han er savnet både fordi han er en
meget hyggelig, velartikulert og belest
person, og fordi han i fjor hjalp Magnus
og Peter Heine med internetttilkopling
på rommet via den lokale telefonlinjen
og internettkort mot en lokal internettleverandør.

Trøbbel med Internett
Dette slet vi med å få til i år og det
var egentlig greit å begrense internettbruken ved at vi må og ned mot
resepsjonsområdet for å få wifi-tilgang.
Senere viste det seg at alt vi manglet var
å få åpnet telefonlinjen fra rommet i
resepsjonen…

Hotell Arbat ligger nær den fasjonable
gågaten Arbat og holder god standard,
men er litt gammeldags med tunge
tepper og svak belysning. Trafikken er
tett i Moskva og luften forurenset, slik at
det frister lite å trimme utendørs. Manglende utendørs fritidstilbud er kanskje
det største savnet her borte.

Tett program for Magnus
Magnus hadde i utgangpunktet et nokså
tett høstprogram da han i slutten av september i tillegg avtalte med Jon Ludvig
at de skulle delta i EM for landslag. De
fikk med seg brødrene Lie og dro rett
fra Glitnir Blitz. Med hjemkomst kvelden 7. november hadde Magnus ca. 30
timer hjemme før 3-5 uker i Russland
sto på programmet. Dessverre var han
på Kreta blitt verre av en langvarig forkjølelse og det var under sterk tvil at vi
reiste til Tal i det hele tatt. En uvanlig
streng far passet på at Magnus prioriterte hvile og søvn (og lite Internett og
ingen søtsaker) de første dagene, og det
hjalp heldigvis godt på formen.

Lunken lodtrekning
Åpningssermonien ble avholdt på
elegante Golden Ring Hotell der også
enkelte av deltagerne (Kramnik) bodde.
Hver deltager trakk en paraply med
en lapp med startnummer inni. Litt
tidligere hadde vi tilfeldig snakket med
”chief arbiter” Gijssen som viste fram
listen over deltagerne med Magnus
rangert som nr. 9. Vi nevnte at Kamsky var korrigert ned til 2714 på den
endelige oktoberlisten (og færre spilte
partier enn Magnus) med det resultat
at Magnus fikk trekke som nr. 8 istedet.
De sju første hadde trukket 4 sorte og
3 hvite. Gode odds… Men Magnus
fant den siste sorte, og ikke
bare det, den gav Kramnik i
1. runde!
Leko trakk nr. 1 både i
hovedturneringen og i VM i
lyn og denne ”egenskapen”
kombinert med et uvanlig
imøtekommende og vennlig
vesen gjør ham til et potensielt svært godt bekjentskap
om det skal trekkes lodd og
han er i nærheten.
Senere har vi heldigvis ikke
hatt bruk for paraplyen her
i Moskva.
Bare 35 minutter
Magnus valgte å ta sjansen på å tillate Kramniks dødelige katalansk (det
nærmeste vi kommer løvens hule i
sjakkverdenen), men hvilket parti! Etter 18 raske trekk var Magnus fortsatt i
forberedelsene og mente at han har god
kompensasjon for den ofrede bonde.
Kramniks alltid blide sekundant van
Wely fortalte dessverre at også Kramnik fortsatt kjente stillingen og at de
mente den var god for hvit da det ikke
er åpenbart hvordan sort skal kunne få
tilbake bonden.
Magnus fikk lenge tilstrekkelig tid til å
tenke på neste trekk under Kramniks
betenkningstid og blitzet ut 6-7 trekk
til mot en nokså rystet eks-verdensmester.

XIIIIIIIIY
8q+-+-trk+0
7+-+-+pzpp0
6p+-+-+-+0
5+p+-+-sn-0
4-+r+-+-+0
3+-+QzP-zP-0
2PzP-+-zPNzP0
1+-+R+RmK-0
xabcdefghy

Med trusler i diagonalen a8-h1 og aktive
offiserer trodde Magnus at han kanskje
til og med stod best til tross for hvits
merbonde.
Formen var fortsatt ikke den aller
beste og overmotet ikke større enn at
han valgte 26.Dc8 som gir remis etter
kvalitetsoffer og evigsjakker på f3 og h4

”Hva, han spiller e4! Hmm, hva
gjør vi nå ...” Peter Leko overrasket Magnus fra første trekk.
Likevel ble det remis i 30. trekk
(foto: Henrik Carlsen).
med springeren. Kramnik var kanskje
redd for at Magnus hadde noe mer enn
remis, eller han ønsket ganske enkelt å
fortsette å spille på vinst.
XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-mk0
7+-+-+-zpp0
6p+-+Q+-+0
5+p+R+p+-0
4-+-+-zPqzP0
3+P+-+nzP-0
2P+-+-zP-+0
1+-+-+R+K0
xabcdefghy

33.Dxf5 Dxf5
34.Txf5 Txf5
35.Td1 g5
36.hxg5 Sxg5
37.fxg5 Txf2
38.a4 bxa4
39.bxa4 Ta2
40.Td4 ½–½

Han fant i hvert fall en
kreativ å unngå trekkgjentagelsen på ved å ofre et helt tårn på f5

for å fremtvinge dronningbytte. Etterpå
fanger han den sorte merspringeren
med et likt tårnsluttspill som resultat.
Magnus fant enkelt den kritiske fortsettelsen og ved remisinngåelsen i 40.
trekk hadde Magnus kun brukt ca. 35
minutter på hele partiet!
Leko stod for den eneste seieren i 1.
runde etter at Shirov ofret en offiser
uten tilstrekkelig kompensasjon.
Remisandelen i Tal var dessverre høy,
men det er vanskelig å klage på spillerne. De viste stor kampvilje i nesten
alle partier. Med klassisk betenkningstid, tilleggstid og 10 nokså jevngode
deltagere må en simpelthen forvente
mange remiser.
Etter 5 remiser i runde 2
fikk vi en flott dag med avgjorte og spennende partier
i runde 3.

Magnus vant
Magnus var sort mot Jakovenko (2710) og fulgte tidligere åpningsforberedelser
ganske lenge. Han hadde
ikke sett på varianten på
mange måneder og var i tvil
om hva han burde spille etter
Te1. Likevel fikk han i følge
computerne umiddelbart
utlignet. Hvit valgte trolig feil plan med
Da2 og pushe a-bonden, fordi sort får
spill i d-linjen og mot den hvite kongen
kombinert med en sjenerende bonde
på f3. Etter hvits Ld5 er det flust med
taktiske triks i stillingen. Jakovenko
garderer seg en stund men kan neppe
stoppe sort likevel. Magnus avgjør med
innslag på c4 fulgt av dronningsjakk på
f4 og avbytte til dronning og 2 bønder
mot 2 tårn. Fribonden i c-linjen kan
ikke hvit stoppe. Jakovenko finner
noen taktiske triks, men kan ikke forhindre at Magnus vinner og tar en delt
ledelse med Kramnik og Mamedyarov
(som begge også vant) med 2 av 3.
Om sortspillet stort sett var meget
oppløftende, var Magnus tilsvarende
skuffet over ikke å skape særlige noe
særlig med hvit.
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Både mot Alekseev, Mamedyarov og
Gelfand ble han overrasket i åpningen.
Mot Mamedyarov ble det aldri riktig
spennende, mens mot de andre to
måtte Magnus kjempe for remisen
pga. overseelser i åpningen. Dette illustrerte godt hvor lite en kan tillate
seg av unøyaktigheter på toppnivået
før en får problemer selv med hvit og
at tilfeldigheter rundt åpningsvalg kan
gi store utslag under partiene.

i turneringen.
Magnus stod litt i underkant mot Ivanchuk i en Sveshnikov da han overså
hvits Txh5 og ble stående en bonde
under i sluttspillet i tillegg til dårligere
bondestilling, løper og dronning mot
springer og dronning. Ivanchuk tillot
imidlertid sorts manøver Lh5-e8-b5c4 og etter dette er det ikke enkelt å
komme videre for hvit. Etter tidskontrollen så det nokså remisaktig ut, men
Magnus spilte senere Kg8 i stedet Ke7
og med ett fungerer det for hvit å marsjere til f5 med kongen pga. mattrusler.
Magnus improviste med offeret d4+
hvorpå stillingen er uklar i tidsnøden.

Etter at Ivanchuk fant Dc5! beholdt han
de to merbøndene og bør nok avgjøre
partiet. Han tillater imidlertid bytte av
løper mot springer med hvits dronning
stående offside på f1 hvorpå Magnus
har evigsjakk mot den hvite kongen
som må forsvare b-bonden. Puh! En
remis som smakte svært godt etter mer
enn 4 timers kjemping mot veggen i et
7-timers maratonparti.

Unødvendig nederlag
På fridagen forberedte Magnus seg i
mange timer på partiet mot Shirov.
Ulempen var at han tydelig manglet
overskudd under selve partiet. Shirov
ofret kvalitet for å få en sjenerende fribonde på c6, men etter presist motspill av Magnus
stod han nok objektivt klart
best etter 25 trekk. Han ville
vinne og spilte Td6 i stedet
for det remisaktige Lxd4 men
oppdaget i samme øyeblikk at
Sf5! gir hvit fordel. Shirov holdt
"LI KJENT MED .ORGES TO FRSTE STORMESTRE I SJAKK
Magnus på pinebenken lenge
3IMEN !GDESTEIN OG %INAR 'AUSEL
før han omsider spilte Sf5. Etter avviklinger har nok Magnus
fortsatt gode remissjanser
med Lf6 etter Df3+. Magnus
spilte i stedet Tf6? og overså
manøveren Da8+ fulgt av De4
hvorpå hvit vinner offiser og
partiet. Med to relativt stygge
overseelser var det egentlig
ikke rart at Magnus tapte til
slutt, men han var likevel svært
ergerlig siden lett kunne fått
!RNE $ANIELSEN FORFATTEREN AV SJAKKROMANEN i±TTENDERADENw PORTRETTERER BEGGE SPILL
remis underveis og mentalt
ERNE ,S MATTOPPGAVER OG KOMBINASJONSOPPGAVER FRA STORMESTRENES EGNE PARTIER DE
ENKLESTE OPPGAVENE PASSER UNGE SPILLERE MENS DE VANSKELIGSTE BLIR MINST LIKE KREVENDE
var innstilt på å kjempe for
FOR LESEREN SOM DE VAR FOR STORMESTRENE SELV 0ARTIKOMMENTARER AV "JARTE ,EER 3ALVESEN
seier i partiet.
)NTRODUKSJONSTILBUD
Shakryar Mamedyarov har en
0RIS PR HEFTE KR 
svært krevende spillestil basert
+OMMER I 
.R  OG  FOR KR 
på kompliserte taktiske over&LERE STORMESTERHEFTER
legninger og har en tendens
til å falle av utover i lange
turneringer. Med den tøffe
spilleprogrammet forut for Tal
"ESTILLINGER SENDES TIL
Memorial ble han tydelig sliten
3JAKKONTORET &RENNINGS VEI   /SLO
også i denne 9-rundersturne% POST SJAKKFOR ONLINENO
4ELEFON    
ringen og tapte både runde
7 og 8 fulgt av en kort remis

Bare Kramnik kunne
Mens Kramnik fortsatte å vinne sine
resterende hvitpartier, fikk både Magnus og Mamedyarov problemer utover
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Ærverdige Central Chess Club er en attraksjon i seg selv. Her henger det
bilder av russiske verdensmestre på veggene. Hit ble unge Fischer ble
brakt for nærmere 50 år siden for å spille lyn med de beste russerne. En
90 år gammel kvinnelig IM som har kjent og spilt med alle verdensmestrene fra Aljechin og fremover er stadig innom (foto: Henrik Carlsen).
i runde 9.
Shirov kom fra minus 1, vant to partier
på rad og overtok andreplassen bak
en overlegen Kramnik (6½/9) mens
Magnus remiserte de tre siste partiene
og endte på en flott delt 3.-6. plass med
4½ poeng (og 4. plass på kvalitet) i det
kruttsterke feltet.

Status etter 5 turneringer på absolutt
toppnivå er oppløftende. Etter -2 i Tal
i fjor og -4 i Corus har Magnus scoret
henholdsvis +1, -1 og 0 i Linares, Dortmund og Tal i år. Dersom han allerede
har tatt steget opp fra bunnen til midten
i verdens sterkeste turneringer, lover
det svært godt for fremtiden.

Tal minneturnering i Moskva 2007
1. Vladimir Kramnik
Rusland
2. Alexei Shirov
Spania
3-6. Dmitry Jakovenko
Rusland
3-6. Magnus Carlsen
Norge
3-6. Boris Gelfand
Israel
3-6. Peter Leko
Ungarn
7-9. Shakhriyar Mamedyarov
Azerbajdjan
7-9. Gata Kamsky
USA
7-9. Vassily Ivanchuk
Ukraine
10. Evgeny Alekseev
Rusland

2785
2739
2710
2714
2736
2755
2752
2714
2787
2716

6½
5
4½
4½
4½
4½
4
4
4
3½

Russere om Magnus
Kasparov hadde tydeligvis nok
med sine politiske aktiviteter
denne gangen, men hans
trenere/assistenter Notkin og
Razuvaev var begge innom.
Sistnevnte var fortsatt raus i
beskrivelsene av Magnus sin
sjakklige utvikling både mht
sjakkforståelse og åpningsspill.
Han hadde også en meget interessant betrakning omkring
Magnus sin turneringsaktivitet.
Normalt bør en følge Botvinniks råd om 60-80 partier i
året, men Magnus ser ut til
å ha en unik evne til å lære
både åpninger og opparbeide
sjakkforståelse gjennom turneringer alene ved hele tiden
å ta lærdom at det han gjør og
ser under turneringene.
Henrik Carlsen
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Vassily Ivanchuk ble
vinner og ny verdensmester i lynsjakk, da det
på få trekk lyktes ham å
snu en håpløs stilling til
seier i siste runde mot
verdensmester Anand
(arkivfoto:
Cathy Rogers).

Anand - Magnus

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7wQ-+-+pmkp0
6-+-+p+p+0
5+-+l+-zP-0
4-+-zP-vL-zP0
3mKP+-+-+-0
2P+-+qzP-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
44.Lf4 Db5 45.Le5+ Kf8
46.Dc5+ 1–0
Savchenko - Magnus

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+-+k+-0
6p+p+-+-zp0
5+-zPq+-+P0
4-zP-+pvlp+0
3zP-mK-+-+-0
2-vL-+QzP-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
53...Le5+ 54.Kc2 Dd3+
55.Dxd3 exd3+ 56.Kb3
d2 0–1
Bacrot - Magnus

XIIIIIIIIY
8r+-+-+k+0
7+-zp-+p+p0
6-+-+p+-+0
5+l+p+-zP-0
4-wqn+-+-+0
3+N+-+-wQ-0
2-+-+PzPLzP0
1+-tR-+-mK-0
xabcdefghy
29...Ta3 30.Tc3 La4
31.Dxc7 Txb3 32.Dd8+
Df8 0–1
Karpov - Magnus

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-tR-+-+-0
6-+-+-zp-tr0
5+-+-+K+-0
4-+-+-zP-+0
3+-+-+-+-0
2-+p+-+-+0
1+-mk-+-+-0
xabcdefghy
85...Th4 86.Tc8 Kd2
87.Td8+ Ke3 88.Te8+
Kf3 89.Tc8 Txf4+ 90.Kg6
Tg4+ 91.Kxf6 Tg2 92.Ke5
Td2 0–1
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Tal Memorial Blitz, 19.-22. november i Moskva

Ivanchuk vant lynsjakk-VM
Tal Memorial Blitz, med
status som årets VM i lynsjakk, gikk av stabelen 19.22. november. Tal-deltagerne samt Anand, Karpov og
fjorårsfinalistene Grischuk
og Svidler samt de 6 beste
fra kvalifiseringsturneringen 19. og 20.november var
klare for finalen 21.-22.november.1
av Henrik Carlsen

hen-c@online.no
Finalen gikk av stabelen i ballsalen i øverste
etasje i det fasjonable handlesenteret GUM,
som ligger på den røde plass med utsikt mot
Kremlin. Den flotte rammen rundt arrangementet og god mediedekning i Russland
bidrar nok til å opprettholde sjakksportens
relativt høye anseelse i Russland.
Betenkningstid 4 minutter + 2 sekunder

tilleggstid pr. trekk og hele 38 runder (20manns dobbelrunde) gav svært lange og
anstrengende dager.
Med den sene døgnrytmen fra hovedturneringen måtte Magnus opp 4 timer tidligere
til lynsjakken som startet kl 11, men med
avreise fra hotellet 10. Noe overraskende
var dette faktisk den største praktiske utfordringen i Moskva. Vi stod opp tidlig fridagen
mellom turneringene men da Magnus ikke
fikk sove før sent på natten samme kveld
fikk han dessverre to korte netter før lynsjakkturneringen begynte og var på ingen
måte opplagt.

Lite lynsjakktrening på nettet
Når han i tillegg har spilt relativt lite lynsjakk
på Internett det siste året sammenlignet med
tidligere, fikk han naturlig nok mange problemer i gjennomføringen av partiene.
Etter tap mot Anand, remis mot Kasimzhanov
og seier mot Savchenko ble det 3 tap på rad

for en meget frustrert Magnus. Vi tydde til
nødløsningen (Coca Cola) hvorpå han raskt
kom tilbake til 50% score som han også
avsluttet dagen med.
Etter 1. dag ledet Grischuk foran Ivanchuk
mens Anand noe overraskende lå et stykke
bak til tross for seier i de siste 4 rundene.
2. dag begynte bedre for Magnus. Etter tap
mot Anand fulgte 3 seire samt remis mot
Kramnik.

Magnus nr. 9
Undertegnede fulgte med arrangørens bil for
avhenting av Kjetil A. Lie på flyplassen og ved
tilbakekomst var Magnus oppe på +3. Han
lå like bak et kobbel av spillere på +4 og
+5 og hadde tro på en god plassering. Det
var nok likevel for lite krefter igjen på slutten og med tap mot Morozevich, seier mot
Shirov og remis de siste 3 rundene ble også
sluttresultatet +3 (20½ av 38) og 9. plass
med god margin bakover,
men kun 1 poeng opp til

Mot de svakere motstanderne var Magnus
ganske nådeløs og slo bl.a. Savchenko,
Karpov, Bacrot 2-0.
For både tilskuere og deltagere var dette et
fantastisk flott arrangement tettpakket med
spenning, stil, nerver og en thrilleravslutning. Vi håper inderlig at arrangementet blir
videreført de neste årene og at internettdekningen forbedres ytterligere.

Lærte seg engelsk fra BBC
På vei tilbake til hotellet lette vi etter en
minibank for uttak til billetter til KhantyMansiysk og en russisk pensjonist hjalp oss
med dette. Etterpå fortalte han en rekke
korte gode historier om lokale helter og
russisk krigshistorie fra Arbat-området, men
ikke overraskende kom han etter hvert inn
på hvordan de økonomiske omveltningene
hadde redusert kjøpekraften til russiske
pensjonister til et uakseptabelt lavt nivå

Magnus’ partier med
Anand ble fulgt med
den største interesse
i Central Chess Club.
Verdensmesteren vant
begge partiene (foto:
Henrik Carlsen).
5. plass.
Verdensener Anand og toer
Ivanchuk lå i teten det meste av dagen og
møttes utrolig nok i siste runde!
Anand ledet med to bønder da han tillot
en lang springervandring av Ivanchuk som
endte med en gaffel på f3 mot tårnene på h4
og e1. Anand tapte et helt tårn og gav opp.
Endelig en viktig turneringseier til Ivanchuk
som åpenbart har et fantastisk potensial som
sjakkspiller, men øyensynlig sliter med nerver i kritiske øyeblikk. Grischuk og Kamsky
fulgte på delt 3. plass.

Thrilleravslutning
Hyggelig var det at Magnus fikk opp svært
mange gode stillinger mot spillere som
Anand, Kramnik, Leko og Ivanchuk, selv
om uttellingen kun ble henholdsvis 0, ½,
1 og ½ poeng.

Ivanchuk - Magnus

XIIIIIIIIY
8-+-+rmk-+0
7tR-+-+p+-0
6-zpp+-+-zp0
5+-zPp+p+q0
4-+-zP-+-zP0
3+P+-wQPzP-0
2P+-+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
37.Dxe8+ Kxe8 38.cxb6 f4
39.b7 fxg3+ 40.Kg2 1–0
Magnus - Karpov

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7+r+q+-snp0
6p+-+-+-+0
5+-zp-+N+-0
4-+pzp-+Q+0
3+P+-+-+-0
2P+P+-zPP+0
1+-mKRtR-+-0
xabcdefghy
31.Dxg7+ Dxg7
32.Txe8+ Df8 33.Txf8+
Kxf8 34.bxc4 Tf7 35.g4 h5
36.Th1 1–0

Sluttstilling
etter 38 runder

og fikk noen rubler av oss for historiene
og hjelpen. Det eiendommelige var at han
snakket engelsk med reneste BBC-aksent,
sakte, men velartikulert og med et ordforråd
undertegnede misunner ham. Vi spurte hvor
han hadde lært dette og ganske riktig, han var
selvlært ved å lytte til nettopp BBC under og
etter krigen. Utenlandske radiosendinger på
russisk ble jammet av Stalins disipler, men
ikke de engelske!
Etter nok en kort natt søvn er neste stopp
World Cup i Khanty-Mansiysk!

1
En syk Svidler og Alekseev og Jakovenko
som takket nei, ble erstattet av A. Morozevich
samt 7. og 8.mann fra kvalifiseringen.

1. Ivanchuk
25½
2. Anand
24½
3. Grischuk
23½
4. Kamsky
23½
5. Kramnik
21½
6. Leko
21½
7. Rublevsky
21½
8. Morozevich
21
9. Magnus Carlsen 20½
10. Mamedyarov 18½
11. Adams
18½
12. Ponomariov
18
13. Kasimdzhanov 17½
14. Dreev
17
15. Gelfand
17
16. Savchenko
17
18. Karpov
14
19. Bacrot
12
20. Korotylev
11½
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Blindfold Chess World Cup, 16.-20. oktober i Bilbao

Blindsjakk i Bilbao
Magnus gjorde en god figur i årets kanskje rareste
eliteturnering, ”Blindfold World Cup” i den baskiske
byen Bilbao. Turneringen var en fortsettelse av
fjorårets blindsjakkmatch mellom Topalov og Polgar.
av Henrik Carlsen

hen-c@online.no
Med sjakkjournalist Leontxo Garcia
som mellommann og oversetter ble vi
kontaktet av Bilbao-arrangøren allerede
under Corus i januar, og en muntlig
avtale ble inngått under et nytt møte i
Morelia i februar.
Magnus ønsker generelt å ha en viss
fleksibilitet til kortsiktig å kunne velge
turneringer som interesserer, men
Bilbao er et godt eksempel på at han
etter hvert må akseptere en stor grad av
langtidsplanlegging om han skal få plass
i de mest attraktive turneringene.
Dette bidrar til at sjakken mer og mer
bærer preg av å bli en jobb istedenfor en
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uforpliktende hobby, noe som kanskje er
OK så lenge spillegleden er like stor som
før og redselen for å tape like liten.
Betegnelsen ”World Cup i blindsjakk”
kan synes på grensen til arrogant med
kun en topp-10-spiller på plass, men
feltet var uansett interessant og bredt
sammensatt. Bulgarske Topalov, ungarske Polgar, Magnus, ukrainske Karjakin,
kinesiske Bu og indiske Harikrisna på
startstreken ga et ratinggjennomsnitt
over 2700.
Formatet var dobbeltrunde Berger med
3 poeng for seier og 1 for remis som
i fotball. Det er vanskelig å si hvorvidt
poengreglene var utslagsgivende for den
lave remisprosenten i turneringen da 25
min. + 10 s. per trekk pr. spiller uansett

Harikrisna (sittende) spiller
blindt mot eks-verdensmester
Spassky i det arabiske rommet i
rådhuset i Bilbao. Deltakerne fra
venstre: Magnus, Karjakin, Topalov, ukjent, Harikrisna, Spassky,
Judit Polgar, ukjent og den senere
turneringsvinner Bu.
ville medføre mange avgjørende feil i
tidsnød i blindsjakk.
Etter spillefri i september sto atter
Magnus sin plass på skolen nokså tom
i hele oktober. Etter Europacup for lag
for tyske Baden-Baden i Tyrkia var han
kun hjemom en langhelg før avreise
til Bilbao.

En by i rivende utvikling
Ved ankomst Bilbao fikk undertegnede
nok en gang nærmest sjokk av å gjenoppdage forvandlingen mange spanske byer
har vært gjennom de siste 20 årene. Den
tidligere havnebyen for malmgruver i sør
med skipsbyggingsindustri langs elven er
erstattet av en moderne millionby med
fokus på teknologi og turisme. Forurens-

følge av gjennomføringsformen. Spillerne
skulle taste trekket i formatet ”fra felt”
”til felt”, sjekke notasjonen på veggtavlen
bak motspilleren, trykke <enter> og så
på klokken. Deretter kom trekket (f.eks
g1f3) på veggen over spilleren selv, slik at
motstanderen fikk se dette.
Kun 10 sekunders inkrement bidro til
at spillerne ikke alltid tok seg tid til å
kontrollere notasjonen med det resultat
at bl.a. Magnus tastet en del feil, som for
eksempel Sg1f3. Selv for disse rutinerte
sjakkspillerne var det åpenbart vanskelig
å vende seg til en ny notasjonsform under
stress og i tidsnød.
I følge Harikrisna behersket X. Bu dette
bedre enn de andre fordi han åpenbart
var helt fortrolig med tastaturet (touch)
og kunne se av motstanderens håndbevegelser på tastaturet hvilke trekk som
ble utført. Selv tastet han heller aldri feil
og dette bidro nok til det gode resultatet
i turneringen.
Et annet problem var at computeren
aksepterte feiltrekk og en var avhengig
av at en årvåken dommer kom ilende til
og informerte om at trekket var ulovlig
og måtte spilles på ny.

ningen av elven og luften fra 70-tallet er
mer eller mindre borte og det arkitektonisk praktfulle Guggenheimer-museet
ved elven er i seg selv tilstrekkelig grunn
til å besøke og la seg fascinere av byen.
Men Magnus var kommet for å spille
sjakk. Dagen etter ankomst bød på mottagelse i det arabiske rommet i rådhuset
med taler og demonstrasjon av blindsjakk
ved Harikrisna som spilte noen trekk
med fysisk bind for øynene mot en seende Spassky.
For enkelte av deltagerne ble dette en
lang dag. Arrangørene ønsket en uformell atmosfære med vekt på opplevelser
og arrangerte en firetimers utflukt på
elven ut til havet med besøk i havnebyen
Portogaletas (havnen for galeier). Polgar,
Topalov, Karjakin og Harikrisna deltok
mens Magnus (heldigvis) slapp unna
med henvisning til hans behov for å sove
lenge forut for runden.
Sightseeingturen var aldeles utmerket
men neppe optimal oppladning for
spillerne. Det ble naturlig nok en del
irritasjon blant deltagerne når teknisk
sjef, stormester Luis, etter kveldens
partier visstnok beskyldte spillerne for
generelt å være dårlig forberedt og ikke
ta turneringen seriøst nok!

Mange bukker
Magnus møtte Harikrisna i 1. og 2.runde
og kom greit ut med sort. Han hadde en
stund initiativet, men hadde oversett hvits
motspill og Harikrisna hadde i tidsnøden
mulighet til å vinne offiser og avgjøre
partiet. Da han overså dette, ebbet partiet
ut i remis.
Med hvit fikk Magnus etter hvert opp en
stilling han likte godt (selv om computeren sier det er nokså likt). Harikrisna
fikk en vanskelig jobb i tidsnøden, og
en direkte damebukk avgjorde umiddelbart etter at han hadde misoppfattet
Sc5 som c5.
På tilsvarende måte bukket Topalov ren
offiser mot Polgar i annet parti i åpningen
og ga umiddelbart opp.
Bu vant 4-1 over Karjakin etter godt
spill.
Det var åpenbart at bukkene var en

Øverst: Harikrisna og Magnus på
sightseeing, i midten: Guggenheimermuseet, nederst detakerne og
spillesalen (fotos: Henrik Carlsen).
Sjakkens Grand Slam
Bilbao har som mål å etablere seg
som en av de viktigste sjakkarrangører i verden. Høsten 2008 skal
de arrangere Grand-Slam-finalen
(6-manns dobbelt Berger) med
et premiefond på 400 000 euro
for vinnerne av Corus (i januar),
Linares (februar/mars), Sofia (mai)
og Mexico City (juni/juli) samt to
spesielt inviterte spillere.

Nye tidstillegg
Senere samme kveld under middagen
foreslo arrangøren at tillegget pr trekk
for resten av turneringen skulle økes
fra 10 til 20 sekunder. (I Monaco spilles det med 20 sekunder og i tillegg er
trekkutførelsen enklere ved bruk av
mus. Motstanderen her ser trekket på
egen skjerm med standard notasjon,
f.eks. Sf1-g3.
De ville også prøve å gjøre feilnotasjon
vanskeligere ved at kun bokstavene
ah og tallene 18 kunne brukes
og dette ble gjennomført.
Magnus likte og aksepterte forslaget om
økt tilleggstid per trekk, mens Polgar
og visstnok en spiller til etter litt betenkningstid sa nei, med begrunnelsen at
det i et World Cup ikke ville være seriøst
å forandre reglene underveis. Dette
burde noen tenkt på før.
Arrangøren påpekte at matchen Topalov-Polgar året før hadde vært gjennom-
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ført med 25 min. + 10 s. pr. trekk uten
vesentlige feil og at problemene dette
året derfor kom som en fullstendig
overraskelse.
Det er ikke er lett å være arrangør,
selv om en er aldri så velmenende og
hjelpsom og har en erfaren stab som i
Bilbao. Det er vanskelig å se hvordan de
kunne taklet utfordringene underveis
særlig bedre eller annerledes.

Problemparti mot Bu
Andre dag møtte Magnus X. Bu og var
ganske optimistisk på forhånd. Som
hvit fikk han en bonde i åpningen og
sto godt selv etter at han hadde oversett
mellomtrekket Td8 som fremtvang bytte
av dronning mot tårn og løper. Etter at
han unnlot å ta med seg bonden på a5,
begynte stillingen å bli vanskelig og etter
et langt sluttspill med tårn mot dronning,
måtte han gi tapt.
Som sort var Magnus revansjesugen og
etter å ha utlignet i åpningen, unngikk
han muligheten til trekkgjentagelse for å
satse på trykk mot hvits svake d-bonde.
Etter Sc7 fikk han i stedet problemer og
stod en bonde under, men dog nokså likt
da X. Bu flyttet kongen som stod på e4,
fra d3 til e4 fordi han husket feil.
Magnus stusset umiddelbart, men siden
verken computeren eller arbiter rea-

Magnus
Carlsens bragd
kommentert av
redaktøren
De jevnaldrende Magnus Carlsen og
Sergey Karjakin har hver for seg slått
flere rekorder, og de er i dag manges
favoritter når det skal gjettes på hva
verdensmesteren heter om fem-ti år.
Ethvert møte mellom dem kan med
andre ord få en betydning utover
det enkelte resultatet. I Bilbao fikk
Magnus det psykologiske overtaket
med følgende festparti.
Sergey Karjakin
Magnus Carlsen
Blindfold World Cup, 5. runde

20

gerte, og han også hadde sterk tidsnød,
spilte han videre. 15 trekk senere noterte
Magnus h7-h5 og Bu poengterte raskt at
dette var et feiltrekk da bonden allerede
stod på h6. (Magnus var helt enig da han
kun hadde tastet feil.) Først da oppdaget
dommeren at de siste 15 trekkene var
spilt uten bli registrert på computeren,

Karjakin (til v.) gikk intetanende
rett inn i Magnus’ analyser og
tapte (foto: Henrik Carlsen).
og selv om spillerne var enig om den
fremskredne stillingen, valgte dommeren
etter en lengre pause å starte på nytt fra
Bus feiltrekk Ke4. I løpet av pausen hadde
Bu snakket kinesisk med treneren, til
Magnus’ store frustrasjon.
Vi kan se at den valgte løsningen var
nærliggende for dommerne, da de ikke
kunne mate det ulovlige trekket Ke4
inn i computeren og heller ikke hadde
noen mulighet til å verifisere stillingen i

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 e6 4.Lxc6
bxc6 5.d3 Se7 6.De2 Dc7 7.Sg5
e5 8.f4 exf4 9.0–0 Sg6 10.Dh5 d6
11.Lxf4 Sxf4 12.Txf4 g6 13.Df3 Lg7
14.Txf7 Ld4+ 15.Kh1 Dd8 16.c3
I Dagbladet anga Einar Gausel varianten 16.Sxh7!? Lxb2 17.Sc3 Lxa1
18.Tf8+ Txf8 19.Dxf8+ Kd7 20.Sf6+
Kc7 21.Sfd5+ cxd5 22.Sb5+ Kd7
23.Dxd6+ Ke8 24.Sc7+ Dxc7
25.Dxc7 med gode vinstsjanser.
16...Le5 17.Tg7?
Først 17.h4 med ideen 17...h6
18.Tg7!? var bedre da 18...Df6 da
kan besvares med 19.Dxf6 Lxf6
20.Txg6. Hvits beste var 18...Tf8
19.Tg8 De7 20.Dxf8+ Dxf8 21.Txf8+
Kxf8 22.Sf3 med omtrent likt spill..
17...Df6 18.Dxf6 Lxf6 19.Txh7

spillernes hode (dog var spillerne enige
om den). For Magnus var dette en svært
uheldig avgjørelse da han hadde vunnet
to bønder i mellomtiden, hadde initiativet
og sto til klar vinst da spillet ble stoppet
og stilt tilbake.
Spillerne tok umiddelbart trekkgjentagelse (kanskje en gest fra en ukomfortabel Bu, men Magnus mente stillingen
uansett var noenlunde lik), og det endte
dermed 4-1 til Bu. Heldigvis ville ikke et
3-3-resultat forhindret en Bu i knallslag
å vinne turneringen.
Spanjolene bød på en herlig 3-retters
lunsj og middag hver dag med smakfulle
og veltilberedte, men lette fiske- og kjøttretter av mange slag. Magnus foretrakk
likevel baguetter fra Subway. Han er
blitt fryktelig god til å spille sjakk, men
har tydeligvis fortsatt en del å lære i
matveien.

1-1 mot rivalen Karjakin
Tredje dag møtte Magnus erkerivalen
Sergey Karjakin fra Ukraina, som ble
stormester i den rekordunge alder 12
år og 7 måneder. Magnus er et snaut år
yngre og med et kort unntak av 4. kvartal
2005, lå Magnus bak Karjakin på ratinglistene fram til han i oktober 2006 gikk
forbi. Etter to år høyt på 2600-tallet har
Karjakin nå tatt et langt steg fremover og i
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19...0–0!
Vinner en offiser og partiet.
20.Sa3 Lxg5 21.Tc7 Tf7 22.Txc6
Lf4 23.Sc4 Ld7 24.Ta6 Lb5 25.Ta5
Lxc4 26.dxc4 Le5 27.Td1 Taf8
28.g3 Tf2 29.b4 Lxc3 30.Txa7 Ld4
31.Td7 Txa2 32.bxc5 Tff2 33.Td8+
Kg7 34.Td7+ Kh6 0–1

skrivende stund er han uoffisielt rett bak
Magnus. Det blir spennende å se hvem
av dem som topper verdens juniorliste
1.1.2008 når Radjabov runder 21.
De er heldigvis relativt gode venner
som snakker hyggelig sammen under
turneringer og åpenbart har stor respekt
for hverandre.
Karjakin spilte 3. Lb5-varianten i siciliansk og Magnus undret seg over at
Karjakin så ut til å gå inn i en variant som
ble presentert i Chess Today for et drøyt år
siden og som Magnus slo Grishuk med i
Tal Blitz i fjor. Sort lar være å rokere og
tillater hvits innslag Txf7. Med hvit dronning på f3 og springer på g5 i tillegg til
merbonden, ser dette unektelig vanskelig
ut for sort, men pga. den sterke sortfeltsløperen og trusselen mot g5, er stillingen
faktisk i beste fall remis for hvit.
Magnus forventet at Karjakin hadde en
nyhet i denne varianten, men valgte den
likevel. Han var nygjerrig på hva nyheten
eventuelt kunne være, men det viste seg
at den normalt svært godt forberedte
Karjakin ikke kjente til analysen i Chess
Today og naturlig nok heller ikke hadde
sett partiet mot Grishuk da Tal Blitz ikke
ble lagret for ettertiden. Magnus styrte
unna den mest åpenbare remisvarianten,
Karjakin fant ikke den beste fortsettelsen
og måtte til slutt gi offiser etter 0-0. Hans
to merbønder var ikke tilstrekkelig til å
unngå tap. 0-1 og en kjempestart for
Magnus.
I jakten på ledende Bu valgte Magnus
å satse hardt på seier, og tillot med hvit
en skarp variant han normalt ikke ville
spilt fordi han forventet at Karjakin var
best forberedt. Dette var også tilfelle og
etter kvalitetsofferet på c5 og Lg7 har sort
flott kompensasjon, noe Magnus kom på
at han hadde sett litt for sent. Han tenkte
lenge og fant det interessante motofferet
Txe5 som begge spillerne lenge trodde
avgjorde for hvit inntil Karjakin fant
redningen Sc7. Han fant etterpå også Df5
og etter flere presise trekk dro han i land
seieren. 3-3. Et greit resultat med tanke
på at de vel er nokså jevngode.
Magnus lå etter dette på delt andreplass
med 8 poeng, godt bak ledende Bu som

med 4-1-seier i hver runde hadde hele
12 poeng.
På formiddagen fjerde dag deltok flere
hundre i en barneturnering i sentrum av
Bilbao og World Cup-deltagerne stilte opp
for avfotografering og autografskriving.
Det var en sann glede å se hvordan barna
frydet seg over nærværet av Magnus og
de andre.
Slo Judith og Topalov
Om kvelden møtte Magnus verdens klart
sterkeste kvinnelige sjakkspiller noen

gang, Judith Polgar. Hun er kun 31 år,
men var en verdenskjent barnestjerne
før Magnus ble født!
I 1. parti overrasket Polgar ham med
11.Sbd2. Magnus fant imidlertid en grei
fortsettelse og Polgars angrep ga ikke mer
enn trekkgjentagelse ved springersjakker.
Remis.
Med hvit transponerte stillingen over til
en engelsklignende åpning der Magnus
rolig rokerte og ofret bonden på d4 for
angrep. Og hvilke angrep! Allerede etter
Navn
1. Bu
2. Karjakin
3. Magnus
4. J. Polgar
5. Topalov
6. Harikrishna

+
6
5
4
3
2
1

=
3
2
4
3
3
3

1
3
2
4
5
6

Poeng
21
17
16
12
9
6

Seier = 3, remis = 1 og tap = 0 poeng

12.e5 c5 er det vanskelig å se hvordan sort
skal overleve. Magnus fikk slått på f6 og
avgjorde raskt med et vinnende kongeangrep. 4-1 og andreplass etter Bu, som
gjorde rent bord mot Harikrisna.
I samme runde tapte Karjakin 1. parti mot
Topalov for så å komme tilbake i 2. parti,
og lå med det kun fortsatt ett poeng etter
Magnus før siste runde.
Magnus møtte tidligere verdensmester og
verdensener Topalov siste dag i turneringen og var etter Topalovs labre innsats så
langt ganske optimistisk. Som hvit fikk
Magnus en komfortabel stilling etter at
Topalov hadde stokket om på trekkrekkefølgen i åpningen og spilt Le7 et trekk
for tidlig. Magnus kunne angripe sorts
svakheter på c6 og a7 og etter mange
offisersmanøvrer falt de til slutt begge to,
hvorpå Topalov gav opp!
En seier som for de fleste ville være tilstrekkelig til at turneringen umiddelbart
var en suksess. Med sort var stillingen
lenge nokså lik, kanskje med en liten fordel for Topalov. I løpet av partiet lå det an
til at Karjakin ville ta sin andre seier mot
Harikrisna slik at Magnus trengte å vinne
for å holde andreplassen sammenlagt.
Topalov var også innstilt på å vinne, og
etter at Magnus hadde overpresset noen
trekk, hadde Topalov initiativet mot sorts
utsatte konge. Topalov begynte imidlertid å ta feil av stillingen (slik han også
hadde gjort mot Harikrisna i tidsnøden).
I tidsnøden ble han redd for å skrive feil
for tredje gang (og tape partiet) og valgte
derfor en trekkgjentagelse. Remis og 4-1
til Magnus.
Noe overraskende toppet dermed Bu
(21 poeng) foran Karjakin og Magnus.
Med totalt +2 score og hele 4 seire har
Magnus grunn til å være godt fornøyd med
turneringen, selv om det var litt bittert å
bli forbigått av konkurrenten Karjakin på
målstreken.
Ratingprestasjonen på 2778 er også meget
sterk og blindsjakk en utmerket trening
før Amber Rapid & Blindfold i 2008.
Til slutt vil vi berømme hele arrangørstaben og spesielt Josu Fernandez for
hans overstrømmende vennlighet og
gode humør!
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Rica Ishavsserien, 1. kamphelg 9.-11. november i Oslo

Ishavsseriens 1. kamphelg sto
på mange måter i OSS’ tegn. På
bildet (fra v.): Leif Erlend
Johannessen, Atle Grønn,
Jon Ludvig Hammer og
Leif Øgaard
(foto: red.).

Oslo Schakselskap suser
fra haltende konkurrenter
- i vaklende serie
sto beleilig plassert mellom bordene.
Det er sjeldent noen god
nyhet når man må begynne en reportasje fra
en sjakkturnering med å
skrive om spillelokalet.
Men hva angår eliteserien 2007-08 er det dessverre umulig å unngå for
en sjakkjournalist med
noen respekt for sine
lesere.
av Hans Olav Lahlum

hanso.lahlum@c2i.net
For kvelden fredag 9. november snakket
alle spillerne om spillelokalet og ingen
om hva som hadde skjedd i det. GM
Normunds Miezis’ velkomsthilsen om
at han aldri hadde sett et bedre spil-
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lelokale, utløste frysninger for alle som
kjenner denne latviske norgesvenns
forhold til ironi. Det mystiske ”Stanseveien 2 på Grorud” viste seg å være
et fabrikklokale som ved første blikk
forekom total uegnet også for en andredivisjonsavdeling i bedriftsserien, og
som raskt tapte seg ved videre bekjentskap. Kombinasjonen av dårlig plass
og tørr luft ble ikke mer tiltrekkende
når den ble krydret med en stadig mer
påtrengende kjemikaliestank – samt
akkompagnert av en sirenelignende lyd
som kom hvert femte minutt, og som
visstnok ikke kunne slåes av grunnet
eksplosjonsfaren(!).
Tromsøs lagkaptein rakk heldigvis å
vinne partiet sitt før han selv måtte gi
tapt for allergiproblemer, men opp til
flere av dem som satt igjen fikk stadig
sterkere lyst til å bruke en slegge som

Det mest positive som kan sies er at
forbundet erkjente åpningsfadesen og
fant det beste lovlige trekket i stillingen,
ved å akseptere et gjestfritt tilbudt fra
OSS om å spille helgens gjenværende to
runder der. ”Dette er første gang vi løper
jublende inn til OSS”, bemerket lagkapteinen til et av de tilreisende lagene.
Med fem eliteseriekamper i tillegg til et
par hjemmelag fra lavere divisjoner ble
det sant nok høyt lydnivå og lite plass for
spillerne også i Bogstadveien 30. Men
sammenlignet med Stanseveien 2 var
det en sann kvalitetsreform, som raskt
førte til stigende oppmerksomhet om
hva som skjedde på brettene.

Porsgrunns punktering
Og der bråstartet serien med flere
svært viktige oppgjør både i topp og
bunn. OSS-Porsgrunn ble imidlertid

et antiklimaks. I og for seg kunne OSS
forsterket laget med (blant andre)
Gausel, Dannevig, Tiller og Trygstad.
Lagets spillerstall er imidlertid så bred
og sterk at Sagafos’ fravær da var langt
mer smertefullt for Porsgrunn. Oslolaget fikk tidlig overtak både på fjerde og
femtebord, og vant med god uttelling
også på toppbordene fortjent 4½-1½.
Bergens uten Fyllingen vant knapt,
men fortsatt ganske trygt 3½-2½ mot
et sterkt svekket Asker. Moss troppet
opp med seriens øverst rangerte spiller,
i form av Erik Van den Doel (2593).
Nederlenderen vant som bestilt etter
en uventet offisersbukk fra en norsk
GM-kollega:
Rune Djurhuus (ASKO)
Erik van der Doel (Moss SK)
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34.Txf5?? Txf5! 35.exf5 og nå så hvit
i sorts tidsnød at 35...Te5? 36.Lc4! gir
fordel. Men han fikk i farten ikke med
seg at mellomsjakken 35...Te1+!
36.Kf2 Te5 37.Td4 Lxd5 i stedet vant
offiser og parti for sort.
”Mossingene” for øvrig slet imidlertid
mer enn ventet, og måtte til slutt nøye
seg med 3-3 mot et hardt kjempende
Akademisk. Langt mer imponerte da
det unge laget til 1911, som selv uten
Bae & Bjerke banket opp Oslo Vests
tilsynelatende mer robuste lag med
sifrene 5-1. Tromsø stilte toppet med
to svenske forsterkninger, og vant tross
flere turbulente partier 4½-1½ mot
nyopprykkede SOSS. Lagkaptein Trond
Romsdal sikret lagpoengene med høye
stilkarakterer:

Trond Romsdal (Tromsø SK)
Raymond Vagle (SOSS)
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28.Sxe5! førte til noen nervøse rykninger hos lagkamerater, men det skulle
snart vise seg at kapteinen fortsatt
hadde kontroll: 28...Lxe5 29.Txe5
Sf3+ 30.gxf3 Dxd1+ 31.Kg2 ga sort
kvalitet over, men med en svingdør av
en kongestilling. Hvit løp i stor fart gjennom den med 31...Dd7 32.Df7+ Kh8
33.Lc3 Ta3 34.Th5+! Txc3 35.Txh6
matt 1-0

OSS tar kontroll
Ut fra første runde så vel som fjorårssesongen var OSS-Bergens toppoppgjøret i andre runde. Sifrene 3½-2½
kan gi inntrykk av at helgens avlyste
nettoverføring har frarøvet publikum
rundt om i landet et sjakkdrama. OSS
hadde imidlertid rimelig god kontroll
på lagpoengene, etter å ha tatt en tidlig
ledelse gjennom voldelig angrepsspill
på femtebord:
Kristian Trygstad (OSS)
Halvard Hagesæther (Bergens SK)
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16.Sf6+! gxf6 17.g4! Scxd4 18.gxf5
Sxc2 19.Kb1 Lb5?! 20.Thg1+ Kh8

21.Dh6 1-0
Den farligste utfordreren syntes å
være Moss, som med en trygg seier
4-2 (nesten) fikk Tromsø ned på jorda
igjen. Dagens gjennomgangstema var
ellers favoritter som snublet: Asker
klarte tross nesten toppet lag bare 3-3
mot fortsatt tappert kjempende akademikere, og 1911 reddet spenningen i
nedrykksstriden gjennom å gå på et
knepent tap mot tienderangerte SOSS.
Sørlendingene vant tross en anonymisert vestlending på tredjebord, som
ble litt for godtroende i møte med en
uventet ung motstander:
Hans Kristian Harestad (SOSS)
Frode O. O. Urkedal (SK 1911)
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22.cxd5?? La6! - og 0-1 siden hvit
må gi materiell i tonnasjeklassen for
å unngå matt. 1993-modellen Frode
Olav Olsen Urkedal bekreftet sin status
som Norges mest talentfulle spiller
født etter 1990, med å være den
eneste som vant alle sine tre partier
denne helgen.
Nederst på tabellen etter to runder
fant man fortsatt haltende Porsgrunn,
som aldri helt kom seg inn på banen
etter å ha galoppert i flere åpninger
mot Oslo Vest. Det skal imidlertid
tilføyes at sistnevnte med Espen
Agdestein og Eilif Skodvin på plass
øverst er et farlig jevnt lag, som tross
litt rust godt være en medaljekandidat.
Seieren var vel fortjent og kunne vært
enda større om ikke GM Kjetil A Lie i
sjette spilletime hadde fått inn et pent
trøstemål på førstebord:
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Espen Agdestein (Oslo Vest)
Kjetil A. Lie (Porsgrunn SK)
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Hvit har i frustrasjon over å ha bukket
bonde i forrige tidsnød tenkt seg ned til
en ny, men etter 60.Df5! ville sort fortsatt
hatt langt igjen til vinstsjanser på brettet.
Med ett minutt igjen til resten av partiet
overså imidlertid hvit en taktisk liten
lekkerbisken: 60.Lf5?? g4+! 61.hxg4
Th3+ 62.Kg2 Dh4 Opp til flere lavere
ratede tilskuere lurte etter partiet på hva
som var galt med 62.--- Tg3+ og matt
i tre. De fikk noe unnvikende svar. Men
stormestere som har funnet en elegant
vinst, plikter selvsagt ikke å lete etter en
enkel en… 63.Db7+ Kf6 0-1

Askers GM-duo imponerte
I tredje runde ga Akademisk også OSS
uventet tøff kamp. Vertene slapp imidlertid unna med skrekken etter fem
kampremiser og en tålmodig sliteseier
for lagets yngste spiller, IM Jon Ludvig
Hammer. Tross lite inspirert spill ble
søndagen fortreffelig for OSS, siden
Moss fikk uventet store problemer mot
Asker. Østfoldingene klarte mot normalt
1½-1½ på de tre siste bordene. Sheila
Sahl ga Asker ledelse med en 18-trekks
Skribentens synspunkter
For å unngå misforståelser gjøres det
oppmerksom på at de holdninger
og kritiske synspunkter som fremkommer i denne artikkel er Hans
Olav Lahlums sine. Disse er ikke
nødvendigvis i samsvar med hverken
redaksjonens eller sjakkforbundets
offisielle mening.
red.
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Den nederlandske GM Erik van
der Doel (2593) fikk med 1½ av
tre en solid debut på Moss SKs
førstebord (foto: red.).
angrepsseier på sjettebord, men den
kronisk uberegnelige lagkapteinen Paul
Johansen utlignet med en småsensasjonell seier mot elitespiller Jøran AulinJansson. Moss’ godt trimmede leiesoldater hadde imidlertid en særdeles dårlig
dag på jobben, mens Askers ubetalte og
lite aktive GM-duo imponerte. Jonathan
Tisdall utspilte med sort på tredjebord
Miezis i tidsnøden, og på førstebord
var lavmælte Berge Østenstad plutselig
tilbake i sin stjernerolle som effektiv
kontringsspiller:
Erik van der Doel (Moss SK)
Berge Østenstad (Asker SK)
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Hvit har fortsatt ikke funnet noen
kompensasjon på brettet for bonden,

men etter 32.Lh5? Th4! 33.g4 Th2
34.Txg6 hxg6 35.Lxg6 måtte han
dessuten begynne å lete i fantasien etter
kompensasjon for en kvalitet. Østenstad
begynte selvsagt straks å se seg om etter
en passende måte å gi tilbake kvaliteten
på, og fant den etter 35...a6 36.Lh5 b6
37.Lg6 Ke7 38.Lh5 Kf8 39.Lg6 Kg7
40.Le8 Th4 41.Lh5 Txh5! 0-1
Dermed hadde Moss plutselig tre lagpoeng opp til OSS. Nærmest favorittene
fulgte 1911, som kom tilbake med en
uventet storseier mot Tromsø. Samt
Oslo Vest, som med toppet lag trakk de
lengste stråene i en ny maratonmatch
mot Bergens. Porsgrunn viste omsider
muskler mot SOSS, men har etter alt å
dømme allerede for langt opp til OSS.
Som dermed fortsetter der de slapp i
fjor, og har koblet et jerngrep om seriegullet allerede etter første seriehelg.

Gullkampen synes avgjort
Den allmenne vurderingen etter første
eliteseriehelg var at det ikke lenger var
spenning om den første plassen, men at
det var desto større spenning om alle de
ni øvrige. Førsteplassen er i høyeste grad
fortjent ut fra spill og sjanser så langt.
Men vellykket seeding kan det knapt
sies å være når OSS som regjerende
seriemester altså møtte lag nummer
fire fra forrige sesong i første runde, og
nummer to i andre.
Stadig flere tilreisende lag påpeker også
de åpenbare fordelene toppserien gir
Oslolag med lang reservebenk, så lenge
samtlige runder spilles i hovedstaden
mens tilreisende lag bare får reisestøtte
til å ta med åtte spillere per helg. Bergens’ lagleder Eirik Gullaksen har bebudet et forslag om at lagene bare skal få
benytte åtte spillere hver kamphelg. Det
bør i god tid før neste sesong diskuteres
om en slik regel kan bidra til å utjevne
sjansene – og til å hindre at enkelte lag
stiller så ekstremt ujevnt fra fredag til
lørdag som tilfellet er.
En bedre løsning ville selvsagt være å
flytte minst en av kamphelgene ut av
Oslo, men det har så langt vært ansett
umulig av økonomiske årsaker. Man

kan håpe at dette endrer seg nå som
Ishavshotellet er kommet på banen
som hovedsponsor. Forbundet skal
ha ros for å ha jobbet videre med den
siden av saken ut over høsten. Noe godt
tegn er det likevel verken at fjorårets
hovedsponsor fikk nok etter en sesong,
eller at man først to dager før spillestart
klarte å finne en ny. Selv om Bergens’
alltid oppdaterte hjemmeside reddet
resultatservicen, må det både for mulige tilskuere og mulige sponsorer også
fortone seg lite tillitsvekkende at NSFs
hjemmeside ni dager etter seriehelgen
fortsatt ikke inneholder verken resultater eller partier.
Klubber og medlemmer må imidlertid
i stor grad skylde på seg selv for seriens
manglende status. Spillelokalefadesen
kunne bare delvis skjule en urovekkende nedprioritering av serien fra

deltakernes side. Moss forsterket med fall snarere enn noe stort løft for norsk
to innleide utlendinger var eneste seriesjakk. Det må til en opprioritering
topplag som stilte tilnærmet toppet i fra forbundet, men også fra klubber
første runde. Verst ute var Asker, som og spillere, om året 2008 skal endre
til et antatt svært viktig toppmatch mot noe på det. Man får håpe på at det er
Bergens bare klarte å mobilisere to av et godt tegn, når det både hva angår
sine syv høyest rangerte spillere. Og hvis spilleforhold og spillere altså var en
manglende nettoverføring var et forsøk stor nivåhevning fra første runde til
på å tvinge flere (les: noen) tilskuere til andre og tredje.
spillelokalet, ga det ingen synlig uttelling. Forbundet
jobbet i stedet Stilling i Rica Ishavsserien etter 3. runde
til få timer før
Klubb
+ = 0
Poeng
spillestart med Kvalitet
3 0 0
6
11½
å få mobilisert 1. Oslo Schakselskap
2. Schakklubben av 1911
2 0 1
4
12
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4
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3
9½
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3
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2
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2
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9. Tromsø Sjakklubb
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2
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serie blitt et lite 10.
SOSS
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2
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1. RUNDE

2. RUNDE

3. RUNDE

PORSGRUNN TEAM BUER – OSS 1½-4½
K Lie – L Johannessen
0-1
G Tallaksen – Grønn
½
E Lie – Hammer
½
Lahlum – Øgaard
0-1
Berg-Jensen – A Moen
0-1
L Tallaksen – Kovachev
1/2

OSS – BERGENS 		 3½-2½
½
L Johannessen – Gullaksen
Grønn – Bern
1-0
Hammer – Stokke
½
Øgaard – Borchgrevink
½
Trygstad – H Hagesæther
1-0
A Moen – Mork
0-1

AKADEMISK - OSS 		 2½-3½
Djurhuus – L Johannessen
½
Hole – Grønn
½
Hagesæther – Hammer
0-1
Skrondal – Øgaard
½
Thorstensen – Trygstad
½
Runde – Kovachev
1/2

BERGENS – ASKER 		 3½-2½
Gullaksen – B Sahl
½
Bern – Aulin-Jansson
½
Stokke – Hammerstad
1-0
Borchgrevink – Diesen
0-1
H Hagesæther – Strand
1-0
Mork - Hall
½

SOSS – SK 1911 3½-2½
Leer-Salvesen – Tikkanen
Byklum – Hansen
H Harestad – Urkedal
Astrup – Gvein
Sødtholt – Rzoska
Forberg – Kjølberg

MOSS – ASKER 		 ½-3½
Van den Doel – Østenstad
0-1
Elsness – B Sahl
1-0
Miezis – Tisdall
0-1
Haugli – Ekeberg
½
Johansen – Aulin-Jansson
1-0
Stray – S Sahl
0-1

AKADEMISK – MOSS 		 3-3
Djurhuus – Van den Doel
0-1
Hole – Elsness
1-0
E Hagesæther – Miezis
½
Skrondal – Haugli
½
Thorstensen – Johansen
1-0
Runde – Stray
0-1

TROMSØ – MOSS		 2-4
Hermansson – Van den Doel ½
Grandelius – Elsness
0-1
Forså – Miezis
0-1
Berg Hanssen – Haugli
0-1
Røyset – Høie
1-0
Romsdal – Johansen
½

BERGENS – OSLO VEST 		 2-4
Gullaksen – Agdestein
0-1
Bern – Skodvin
½
Stokke – Aarland
0-1
S Gabrielsen – Borchgrevink 1-0
T Gabrielsen – Hagesæther
½
Valaker – Mork
0-1

SK 1911 – OSLO VEST 		 5-1
Tikkanen – Aarland
1-0
Hansen – S Gabrielsen
1-0
Urkedal – T Gabrielsen
1-0
Gvein – Kirkebø
½
Rzoska – Valaker
1-0
Abrahamsson – R. Pedersen ½

ASKER – AKADEMISK 		 3-3
Østenstad – Djurhuus
0-1
B Sahl – Hole
½
Tisdall – E Hagesæther
½
Aulin-Jansson – Pham
1-0
Ekeberg – Skrondal
½
S Sahl – Runde
½

SK 1911 – TROMSØ 		 4½-1½
Tikkanen – Hermansson
½
Hansen – Grandelius
1-0
Urkedal – Forså
1-0
Gvein – Berg Hanssen
½
Rzoska – Røyset
1-0
Kjølberg – Romsdal
½

SOSS – TROMSØ 		 1½-4½
Leer-Salvesen – Hermansson ½
Byklum – Grandelius
0-1
H Harestad – Forså
0-1
Astrup – Berg-Hanssen
1-0
Forberg – Røyset
0-1
Vagle – Romsdal
0-1

OSLO VEST – PORSGRUNN TEAM BUER 4-2
Agdestein – K Lie
0-1
Skodvin – G Tallaksen
1-0
Aarland – E Lie
0-1
S Gabrielsen – Lahlum
1-0
T Gabrielsen – Berg Jensen
1-0
Valaker – L Tallaksen
1-0

PORSGRUNN TEAM BUER – SOSS 4½-1½
K Lie – Leer-Salvesen
1-0
½
G Tallaksen – Byklum
E Lie – Harestad
1-0
Lahlum – Sødtholt
1-0
Berg-Jensen – Andreassen
1-0
Aandal – Zachariassen
0-1

1-0
1/2
0-1
½
½
1-0
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Bedriftsserien i Oslo 2007-08

Full pott
tross
sjokktap
Bedriftsserien er stormestrenes slagmark. Denne
gangen gikk det utover
Leif Erlend Johannessen.
av Ole Valaker

ole.valaker@gmail.com
Leif Erlend Johannessen (sort) fikk
en kalddusj i 2. runde. Han hadde
tilsynelatende nakkegrep på Øyvind Johansen (2140 i rating) da dette skjedde:

XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0
7+-+-+-zpp0
6-+-+-+-wq0
5+-+-+p+-0
4-+-zp-zPn+0
3+-+-zP-zP-0
2-zPRsNQsn-zP0
1tR-+N+-mK-0
xabcdefghy
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Debutanten Crush reklamebyrå har rekruttert to jenter, blant dem Ida
Lahlum (lengst borte). Lagleder Erlend Wathne (i midten) var strålende
fornøyd da han vant sitt første sjakkparti i 2. runde.
26.Dc4+ Kh8 27.Sf1 Sxd1 28.Txd1
Bedriftsseriefakta
dxe3 29.Txd8 Txd8 30. Dd4! hvit vant
Årets bedriftsserie i Oslo og omegn
etter 42 trekk.
i full gang. 16 lag og nærmere 200
Johansen snakket med sin tyske venn
spillere på alle nivåer deltar. Det
onkel Fritz samme kveld, og tyskeren
skal spilles til sammen ni runder,
syntes partiet var relativt saklig.
og serien avsluttes 12. mars.
- Jeg tror Leffi misset 25. Dc4+ og 26.
Les mer om turneringen på
Sf1 som holder det hele fint sammen.
www.nettavisen.no/sjakk
Jeg var også godt
fornøyd med at
Minnefondet invitasjon til
jeg fant 30. Dd4!
som tvinger fram
Arnold J. Eikrem hurtig GP
et svært gunstig
Søndag 16. desember 2007
sluttspill, sier sarpingen.
Spillested:
Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30
25 min per spiller per parti
Telenor vant like- Betenkningstid
2 grupper, o/u 1750
vel kampen mot Gruppeinndeling
Spillesystem
6 runder monrad
Sporveiene, og leSpilleplan
1. runde søndag kl.12.00
der serien med tre
premieutdeling kl. 18.00
klare lagseire på Premier
Gruppe A: 2000-1200-800
Gruppe B: 1500-1000-600
de tre første runi tillegg spesialpremier - se hjemmesiden!
dene.
Startavgift
200/150
TV 2 Interaktiv Turneringsleder
Ole Christian Moen og Tarjei Joten Svensen
som har vunnet de Påmelding
Senest 15. desember til:
to siste årene - har
Atle Grønn, atle.gronn@ilos.uio.no
også klart å vinne
http://home.no.net/selskap/oss-ngp.php
sine kamper, selv Siste oppmøte
Søndag kl. 11.30
med førstebordsTurneringen inngår i NVGP
spiller Torstein
Bae i Canada.

Sluttspill med Speelman

så kort tid på å innse at
den beste veien videre var
å bryte bonderekken for å
splitte svarts bønder.
42...bxa4
Mer eller mindre tvunget. Bl.a. vinner 42...Df2
43.Dd6+ Kb7 44.a5 lett
etter f.eks. 44...Ka7 45.Ka3 Kb7 (etter
45...Dxc2 ryker begge bøndene på
dronningfløyen med sjakk.) 46.c3 De3
47.Dd4 , osv.
43.bxa4 Df1

Ikke bare et
bondesluttspill
I dette nummeret tenkte
jeg å se på et sluttspill
av Vasyl Ivanchuk fra
Montreal International i
juli.
av Jonathan Speelman

speelman@bcmchess.co.uk
Etter en treg start fant Ivanchuk formen i Montreal og han avsluttet med
tre seire. Partiet som fikk han igang
var følgende fine sluttspill mot Mark
Bluvshtein.
Ivanchuk - Bluvshtein
8. Montreal International

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+k+-+-+-0
6p+-+-zp-+0
5+p+-+-+-0
4-+-wQPwq-+0
3zPP+-+-+-0
2-mKP+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Dette var stillingen like etter tidskontrollen ved trekk 40. Til å begynne
med var Ivanchuks offiserer dårlig
samordnet, på et tidspunkt ble dronninga faktisk flyttet til h1 for å dekke
e4-bonden. Men nå står brikkene igjen
sentralt. Hvit har tid til å sette dronninga
på et bedre felt før han går til angrep på
svarts bønder.
41.Dd5+ Kb6 42.a4
Partiet ble overført direkte på ICC (ganske sent om natta siden de begynte kl.
17 kanadisk tid, dvs. kl. 22 hos meg i
London). Selvsagt kan man aldri vite
hvor lenge spillerne faktisk tenker, men
dette trekket kom ganske raskt og jeg
var imponert over at Ivanchuk trengte

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6pmk-+-zp-+0
5+-+Q+-+-0
4P+-+P+-+0
3+-+-+-+-0
2-mKP+-+-+0
1+-+-+q+-0
xabcdefghy

Ivanchuk tenkte lenge før han valgte
44.a5+
og vant etter dette på elegant vis. Selv
satt jeg og tenkte på hvordan bondesluttspillet ville vært etter 44.Df5
Dxf5 (Kanskje bør svart prøve 44...
Dc4 men det er helt sikkert tapt etter
f.eks. 45.Dxf6+ Kb7 46.De7+ Ka8
47.Dd8+ Ka7 48.c3 .) 45.exf5 ...
I prinsippet bør du alltid forenkle til
bondesluttspill hvis du er sikker på at
det vinner (eller remis hvis du er den
forsvarende part). Men du må helt være
sikker, for du får ingen ny mulighet hvis
du har tatt feil.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6pmk-+-zp-+0
5+-+-+P+-0
4P+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-mKP+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Min første reaksjon her var at svart

Den engelske stormester og sluttspillsekspert Jonathan Speelman.
(foto: Cathy Rogers)
må spille dronning + c-bonde
mot dronning. Dette viste seg
å være feil, for hvit kan vinne
selve bondesluttspillet. 45...Kc5
(Etter 45...Kc6 46.Kb3! (Hvit bør
unngå 46.Kc3? Kc5 når han er i
trekktvang, fordi 47.a5 blokkerer
a5-feltet slik at den hvite kongen
ikke kan beskytte c-bonden.)
46...Kc5 (46...Kd5 fører til
hovedvarianten.) vinner 47.c4! lett)
46.Kc3 Det tok litt tid å se at 46...
Kd5 også fungerer, selv om bonden
her fortsatt er på a6. (Først så jeg
på 46...a5 47.Kd3 Kd5 (hvit vinner
etter 47...Kb4 48.c4 Kxa4 49.Kc3!)
48.c4+ Ke5 49.c5 Kxf5 (49...Kd5
50.c6 Kxc6 51.Kc4 vinner.) 50.Kc4
Ke6 51.Kb5 Kd7 52.Kb6 Kc8 53.Kxa5)
47.Kb4 Ke5 48.c4! Kxf5 49.c5 Ke6
50.Ka5 Kd7 51.Kb6 Kc8 52.Kxa6 f5
53.Kb5 f4 54.Kc4 Kongen rekker
f-bonden og a- og c-bøndene dekker
hverandre, så det er helt slutt.]
44...Ka7 45.Dd7+ Kb8 46.Dd3
De1 47.Dd8+ Kb7 48.Db6+
Kc8 49.Dc6+ Kb8 50.Db6+ Kc8
51.Dxa6+ Kb8 52.Db6+ Ka8
53.Dc6+ Ka7 54.a6 1–0
PS. Analyserne mine er hjemmelaget
og kan inneholde feil! Så send gjerne
kommentarer eller forslag til meg på:
speelman@bcmchess.co.uk
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Fargelitografi som
selges til inntekt for
norsk sjakk. Carl
Oscar Schelbreds
bilder er blant annet
kjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet
og Norsk Kulturråd. Han har hatt separate utstillinger siden 1985 og stilt ut i Høstutstillingen ﬂere
ganger. Han har også vunnet Akershuspostens
pris for beste tegning i Høstutstillingen.

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

Pris kr. 2200,-

Pris kr. 195,-

 
Rullebrett i plast og tøy.
Krøller lite. Brune og
hvite ruter, med koordinater. Veldig ﬁnt til
skolesjakk.

 
Meget pen og praktisk
tøypose med USF-logo.
Passer både for lokallag
og privatpersoner. Finnes
i lilla.

Størrelse: 50x50 cm

Pris kr. 25,-

 
   
Morsomt, lærerikt og populært dataspill for barn!
Spillet har vunnet en rekke
internasjonale priser. Fritz
og Mats møter mange
spen-nende utfordringer
før de til slutt må bekjempe
den skumle svarte kongen.
Passer for både nybegynnere og deg som har
spilt litt tidligere. Anbefales!

Pris kr. 295,-

Pris kr. 20,-

  
   
Lille Kaisa ﬁnner en magisk
sjakkbok som tar henne
med bakover i tiden. Leseren får en spennende
fortelling samtidig som
hun lærer sjakk sammen
med Kaisa. Her er det
oppgaver, tips og lærerike
partier. Forfatter Jesper Hall er en av Nordens mest
anerkjente sjakktrenere. Boka passer for alle barn
fra cirka ni år og oppover.
Pris kr. 219,-
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Svart på hvitt med Rune

me på NTG, var
det mange som
rynket på nesa,
spesielt innad
i sjakkmiljøet.
Sjakk hadde med
vekslende hell vært valgfag ved noen
skoler, men å ha en egen sjakklinje ved
NTG når sjakk ikke en gang hadde fått
ja på søknadene sine om å bli medlem
av Norges Idrettsforbund, var uhørt. Og
dessuten ville det jo bli fryktelig dyrt.
Men Simen er ikke den som gir seg uten
kamp når han har satt seg et mål. Ved å
bruke kontaktene fra sin egen tid som
toppiddrettsutøver, fikk han solgt inn
prosjektet til NTG, og på tross av lunken
støtte fra NSF og USF, klarte Simen nærmest på egenhånd å få sjakklinjen på
plass til skoleåret 1998-99. 10 håpefulle
og spente elever fikk en unik mulighet
til å trene sjakk 15 skoletimer i uken
med Norges klart sterkeste sjakkspiller
som lærer, samtidig som de fullførte
artium. Det historiske elevkullet besto

NTG Sjakk 10 år!
Uvanlig mange norske
toppspillere har fylt
runde år i 2007: Norsk
sjakks grand old man og
nylig avdøde firedobbelt
norgesmester Svein Johannessen (70), norgesmester Terje Wibe (60),
tidenes yngste juniornorgesmester Einar Hatlebakk (60), internasjonalt
anerkjent studiekomponist Jarl H. Ulrichsen (60),
dobbelt norgesmester
Knut Jørn Helmers (50),
fjernsjakkverdensmester
Ivar Bern (40) og sist,
men ikke minst, stormester og syvdobbelt norgesmester Simen Agdestein
(40).
av Rune Djurhuus

runesjakk@operamail.com

Simen er ikke bare et unikt
sjakktalent og den første
sjakkspilleren som kvinnen
i gata gjenkjente etter at han
på slutten av 1980-tallet var i verdenstoppen i sjakk, spiss på det norske
fotballandslaget og mer eller mindre
fast innslag på diverse talkshow på TV.
Simen er også pappa til en annen jubilant, nemlig sjakklinjen ved Norges
Toppiddretsgymnas (NTG) i Bærum,
som fyller 10 år dette skoleåret.
Sjakk som toppidrett
Med Magnus Carlsen, Jon Ludvig Hammer, Espen Forså, Ørnulf Stubberud og
Johannes Kvisla blant årets elever, kan
vi trygt slå fast at sjakklinjen er populær
blant våre beste juniorspillere, men slik
har det ikke alltid vært.
Da Simens kreative hjerne for 10 år
siden fikk for seg at sjakk hørte hjem-

”

...en egen sjakklinje ved
NTG når sjakk ikke en
gang hadde fått ja på
søknadene sine om å
bli medlem av Norges
Idrettsforbund, var uhørt.

av Silje Bjerke, Harald Borchgrevink,
Victor A. Hansen, Anita Grønnestad,
Nikolas A. Mellem, Michel Sterk, Tarjei
J. Svensen, Daniel Hersvik, Jan Henrik
Ytteborg og Sjur Ferkingstad.

VM for gymnaslag
Elevene ved NTG Sjakk har vunnet en
rekke medaljer fra diverse Norgesmesterskap opp gjennom årene, men den
aller største sportslige suksessen kom
sommeren 2000 da Leif Erlend Johannessen, Flemming Christenson, Daniel
Hersvik, Harald Borchgrevink, Nikolas
Mellem og Michel Sterk gikk helt til
topps i VM for gymnaslag i New York.
Simen ønsket selvfølgelig å gi et godt
sjakklig tilbud til unge og ambisiøse

Stormester Rune Djurhuus ønsker
sikket NTG eksisterte da hans var
yngre. (foto fra familiealbummet).
sjakkspillere, men allerede i årsplanen
for 1998-99 viste Simen at han hadde
større visjoner med NTG Sjakk:
Hovedmålsettingen er å skape best mulig
sjakkspillere, men vi ønsker også å utvikle
ressurspersoner som kan virke til beste for
norsk sjakkliv generelt. Elevene skal blant
annet lære å lede en sjakkturnering, regne
ut ratingtall og betjene en hjemmeside på
internett. Øvelse i både skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil også bli prioritert.
Forhåpentligvis vil sjakk etter hvert kunne bli
en kilde til inntekt, enten det er som spiller,
spaltist, instruktør, arrangør eller annet, og
da er slike ferdigheter viktig.

I starten hadde Simen tidvis store problemer med å få nok elever til sjakklinjen.
Noen ønsket ikke å flytte hjemmefra,
mens andre ønsket seg et vitnemål med
mer fordypning i naturfagene enn det
NTG kunne tilby. Personlig hadde jeg ikke
nølt med å søke plass dersom NTG Sjakk
hadde eksistert da jeg skulle begynne på
gymnaset. Sjansen til å trene sjakk 2-4 timer hver dag med Simen som instruktør,
ville overskygget alle andre hensyn.
Simen har vært lærer ved NTG i alle disse
10 årene. Det er rett og slett en imponerende innsats 40-årsjubilanten har
lagt ned for norsk sjakks fremtid. Vi kan
bare håpe at Simen har lyst og krefter til
å fortsette ved NTG i 10 år til.
Vi andre kan støtte NTG Sjakk ved å klikke
oss inn på http://www.sjakkbutikken.no/
products/1278.html og bruke en hundrelapp på å kjøpe Årboken for NTG Sjakk
2006-07. Den er verdt hver krone.
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Løsninger på s. 45
Europacupen for klubblag 2007

Drømmeturneringen
Glade amatører med familieforpliktelser
og fulltidsjobb har et felles dilemma
- det kan være helt umulig å få tid til å
spille en hel turnering. Ofte må selv de
ivrigste av oss nøye seg med sporadiske
besøk i klubben samt enkelte partier i
seriesjakken. Dog, én turnering, den årlige Europa Club Cup (ECC) for klubblag,
får likevel mange til å bryte det triste
mønsteret, for sjansen for å sitte til bords
med halve verdenseliten får de fleste til å
tillate seg en ukes ekstra ferie.
Årets ECC, som ble spilt i oktober i den
tyrkiske feriebyen Kemer-Antalya, var
intet unntak. Familiefedrene Leif Øgaard
og Bruce Diesen fra Oslo Schackselskap
og Asker Sk, som nesten aldri finner tid
til annet enn seriesjakk, deltok for tredje
gang på fire år i ECC.
Nr. 1: Sort trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7zpp+-+pzp-0
6-+p+-snp+0
5+-vl-+-+-0
4P+-+-+-+0
3+-+Q+-+P0
2-zP-+N+PmK0
1tR-vLLwq-+-0
xabcdefghy
Nr. 4: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+kvL-+0
5+-+-zP-mKP0
4p+-+l+-+0
3zP-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
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Sheila Barth Sahl (Asker SK) satte
ny personlig rekord i Tyrkia med
5½ av 7 og en ratingprestasjon
i overkanten av 2500. IM-nappet uteble dog da hun kun hadde
møtt tre (ikke fire) tittelholdere.
Nr. 2: Hvit trekker - remis!

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mkpzp-0
6p+-zp-+-+0
5+-zpPzp-+-0
4-+P+P+Pzp0
3+-+-+-+P0
2P+-+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Med tyve tunge profesjonelle lag i toppen
av turneringen var OSS og Asker SK å
regne for lilleputter og de sportslige målene ble derfor tittelnapp og innbyrdes
konkurranse. Med GMene Leif Erlend
Johannessen og Leif Øgaard på lag med
Jon Ludvig Hammer, Kristian Trygstad,
Andreas Moen og Daniel Kovachev var
OSS klare internfavoritter, men de måtte
likevel se seg slått da hele Askerlaget
overpresterte. Carl Fredrik Ekeberg og
president Jøran Aulin-Jansson var begge
næt IM-napp og tobarnsmammaen
Sheila Barth Sahl spilte en ren drømmeturnering. Det hører selvsagt med
til historien at den eneste nordmann
som resten av verden la merke til var
allestedsnærværende Magnus Carlsen.
På tredjebord etter Anand (!) og Svidler
scoret Magnus solide 4½ av 7 for det
tyske laget Baden-Baden. Her følger seks
oppgaver fra ECCen.
Nr. 3: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+l+-trk+0
7+r+nwqpvl-0
6-zp-+-+pzp0
5zpLzpQzp-+-0
4P+-+P+-+0
3+P+-+N+P0
2-vLP+-zPP+0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy

Nr. 5: Sort trekker

Nr. 6: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-+0
7wQl+P+L+p0
6p+kwq-+p+0
5+pvl-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2P+-+-zPPzP0
1+-tR-+-+K0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8rsnl+k+-tr0
7+-wq-vlpzpp0
6p+-zp-+-+0
5+p+pzP-+-0
4-+-sN-zP-+0
3+-+LvL-+-0
2PzPP+-+PzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

Julekryssord

Vannrett
2. slutt
3. sjakksponsor
4. stjerne
5. sjakkalender
8. verktøy
9. møtested
10. norgesmester
12. sterk kvinne
13. begrensning
16. kadettnorgesmester
17. viktig
19. hedres
21. sjefene
22. attraktiv tittel

Loddrett
1. kan være både kort og lang
6. ny tittel
7. tenker på eliten
8. Magnus sin banemann
11. populær sjakkby
14. minstemann
15. konstruert oppgave
17. nedrykkes
18. sjakkskole
20. presidenten

Julekonkurransen
Send den korrekte løsningen til før 31. desember:
		
Norsk Sjakkblad
v/ Bjarke Sahl
			
			
Skausnaret 4D
			
1262 Oslo
og delta i loddtrekningen om 24 flotte sjakkbøker!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.

Spania - Norge 2½ - 1½
Norge - Wales
4-0
Island - Norge 1½ - 2½
Norge - Frankrike 1 - 3
Esland - Norge
1-3
Norge - Nederland 2 - 2
Israel - Norge
3-1
Norge-Montenegro 2 - 2
Norger - Serbien 2 - 2

Magnus Carlsen

Prestasjonen = elo 2757
Navn
Elo
P
GM Shirov
2739 ½
FM Jones
2327 1
GM Stefansson 2574 1
GM Bacrot
2695 ½
GM Kulaots
2547 1
GM Tiviakov
2643 1
GM Sutovsky
2655 ½
GM Djukic
2528 1
GM Ivanisevic
2607 0
				

Kjetil A. Lie

Prestasjonen = elo 2517
Navn
elo
GM Vallejo
2660 0
Kett Tim
2257 1
IM Steingrimsson 2533 ½
GM Tkachiev
2661 0
IM Sepp Olav
2457 1
GM Sokolov
2673 0
GM Avrukh
2641 0
GM Drasko
2557 ½
GM Miladinovic 2603 1
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Europamesterskapet for lag, Kreta 27. okt - 7. nov.

		

Det lille sjakk-OL
Årets utgave av EM for lag på Kreta
skulle etter planen foregått uten
norsk deltagelse. Hadde det ikke
vært for to unge, spillesugne gutter
og en meget sjenerøs sponsor, ville
dette også blitt enden på visa.
av Kjetil @ Lie

”Team Captain”
Norges sjakkforbund har aldri prioritert EM for landslag,
og derfor har det også blitt naturlig at det norske laget
har uteblitt fra dette arrangementet. De få ganger vi har
stilt lag, har det vært på eget initiativ, og i all hovedsak på
egen regning.
Årets mesterskap på Kreta kunne også fort gått uten det
norske laget, hadde det ikke vært for et initiativ fra de unge
NTG-ere Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer. Etter å ha
vært i kontakt med undertegnede, som også var interessert,
bestemte vi oss for å se nærmere på mulighetene for en
eventuell deltagelse. Det så ikke videre lyst ut, da det viste

Espen Lie

Prestasjonen = elo 2478
GM Khamrakulov 2604 0
Morris
2198 1
IM Kristjansson 2458 0
GM Vachier-Lagrave 2634 0
FM Lauk
2414 ½
GM Stellwagen 2639 1
GM Smirin
2639 ½
GM Blagojevic
2513 ½
GM Markus
2586 ½

Jon L. Hammers

Prestasjonen = elo 2502
GM Narciso
2546 1
Spice
2170 1
GM Thorhallsson 2448 1
GM Bauer
2634 ½
IM Liiva
2442 ½
GM L’ami
2577 0
GM Rodshtein
2615 0
GM Kosic
2482 0
GM Sedlak
2605 ½
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Jon Ludvig - Narciso
17.Dc4 Jon Ludvig
har, allerede etter 17
trekk oppnådd en
overveldende stilling
mot sin GM-motstander.
En fantastisk prestasjon,
både med tanke på
motstanden, og med
tanke på at Jon Ludvig
hadde sovet MEGET lite
på flyplassen i Frankfurt!
:-) Svart har nå intet
valg, han må la i alle
fall en av sine bønder
falle. 17...Scd7 18.Sxa7
Jon Ludvig plukker
opp en bonde, og har
altså forøvrig en meget
tiltalende stilling. Svart
har ikke det minste
otspill! Vi skal hoppe
frem i partiet, etter hvits
trekk 38, og se hvorvidt
Jon Ludvig har tatt vare
på sin lovende stilling...
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38.Txf5 Det har han så til
de grader!!!! Jon Ludvig
har utspilt sin spanske
GM-motstander, Narciso
Dublan, etter alle kunstens regler. Den stakkars
spanjol er fullstendig kneblet, og kan bare vente
på at vår mann setter inn
les videre i høyre spalte

seg at vi trolig måtte ut med nærmere 10 - 11 000 norske
kroner hver for deltagelse. Da det viste seg at vi faktisk var
fire mann som hadde interesse av å dra (lillebror Espen
var også interessert), bestemte vi oss imidlertid for å se
på mulighetene for å finne en sponsor. Etter å ha undersøkt litt muligheter, endte vi til slutt opp med å finne en
sponsor, nemlig Sci-group AS, som sa seg villig til å spytte
inn en betydelig sum, som med ett gjorde det lett for oss
å faktisk bestemme oss for å reise.
Personlig synes jeg selvsagt det er veldig synd at Norges
sjakkforbund ikke har mulighet for å prioritere EM for lag,
da Norge utvilsomt har mye å gjøre i et slikt mesterskap
om mannskapet er tipp toppet. Det er dessuten såpass
positiv utvikling hva angår talenter her i Norge, at jeg ikke
er i tvil om at vi bare vil bli sterkere og sterkere i årene
som kommer. Et annet viktig poeng er at Norge nå for
alvor er satt på sjakkartet, i form av Magnus. Og da er det
viktig at vi følger opp, og stiller opp i slike mesterskap.
Jeg skal imidlertid være forsiktig med hva jeg sier, da jeg
ikke ønsker å kritisere forbundet. Jeg er klar over at man
nok står overfor en tøff økonomisk hverdag. Men utifra
alle de positive tilbakemeldinger jeg har fått etter EM, fra
sjakkglade mennesker som har fulgt det norske laget tett,
så er det ingen tvil om at det er slike ting vi må være med
på, om vi ønsker å få sjakken mer frem i lyset. Så mitt
håp er bare at forbundet vil gjøre sitt ytterste for en økt
prioritering hva angår EM for lag.

Men over til selve mesterskapet…
Vi ankom Kreta Maris Hotell like før klokken 12 søndag
den 28. november. Rundestart var satt til 15.30, og vi
skulle opp mot sjuenderangerte Spania. Grunnet avviklingen av Glitnir Blitz den 27. november, ble vi tvunget til
å reise om natten for å nå frem til 1. runde i tide. Selvsagt var dette ingen optimal oppladning, men vi forøkte
å tenke så positivt som mulig, og så frem til å møte de
spanske stjerner.
Hotellet vi bodde på var et 5-stjerners hotell, som kunne
by på en rekke fasiliteter. Innendørs hadde man bowling,
biljard, bordtennis, og diskotek for de danseglade! Utendørs fant man svømmebassenger, strand, tennisbaner og
fotballbane. Det var med andre ord nok å ta seg til også
utenfor brettet. Været på Kreta var imidlertid ikke mye å
hoppe i taket for. Enkelte dager hadde vi periodisk sol,
men som regel var det overskyet. Temperaturen var likevel
varm og behagelig til enhver tid.
De norske gutta prioriterte i stor grad biljard, bordtennis,
tennis og fotball mellom sjakkslagene, og vi hadde opptil
flere nasjonskamper underveis i turneringen. På fotballbanen knuste vi Sverige, så vel som Danmark og Polen,
mens vi nok må se oss slått på biljardbordet av svenskene,
anført av en dypt konsentrert Tiger og en hardtslående

nådesstøtet, i form av et
godt tilrettelagt bondefremstøt på svarts skjøre
kongefløy. 38...Kg6 39.c5
Dette trekket legger langt
på vei grunnlaget for det
den godeste Lahlum kaller lavering. På sjakktreningene på Brattås skole
i gamle dager, var dette
en av de mange viktige
momenter vi ble drillet i
av sjakkleksikonet Hans
Olav. Lavering er altså å
spille på begge fløyer samtidig, enten for å forvirre
motstanderen, eller for å
vise sin overlgenhet. I dette
tilfellet er det definitivt det
sistnevnte som gjelder. Jon
Ludvig beviser altså med
dette trekket at han kan
spille på akkurat hvilken
fløy han selv vil. Uansett
hvor han spiller, han er
spanjolen overlegen. 39...
Thf8 40.b4 And the pawns
keep on rolling! 40...Da8
41.h4! Dronningen forlot
kongefløyen, i et forsøk på
å demme opp på dronningfløyen, så her skal
det laveres! 41...gxh4
Dette var tvunget. [41...
g4 og her kan Jon Ludvig
velge mellom det enkle
42.Txf6+! (eller det vakre
42.Txh5!! Kxh5 43.Txf6!
Txf6 44.Dg5#) 42...Txf6
43.Dg5+ Kh7 44.Txf6
Txf6 45.Dxf6 som vinner
enkelt.] 42.Df3 Svart kan
ikke dekke både f6 og h5.
42...Kg7 43.Dxh5 Dxa4
44.Dg4+ Kh8 45.Th5+
Th7 46.Txh7+ Kxh7
47.Tf5! Den endelige spikeren i kista. Spanjolen
hadde her endelig fått
nok! 1–0

33

XIIIIIIIIY
8r+-tr-+k+0
7zpp+-+pvl-0
6-+p+nwqpzp0
5zP-+-sN-+-0
4-zPQzP-+-+0
3+-sN-+-+-0
2-+-+-zPPzP0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy

Stefansson - Magnus

19...Df5 Magnus sitter
på de langsiktige fordelene, med en bedre bondestruktur (svart har to
bondekjeder, mens hvit
har 3), samt at svarts
løper er gull verdt desto
lenger partiet går. Hvit
har riktignok et visst initiativ, men svarts brikker
står fint plassert, rettet
inn mot evt. brudd i
sentrum. Så sant hvit
ikke kommer opp med
noe konkret i nærmeste
fremtid, vil svart få konsolidert stillingen, og
man kan da med sikkerhet fastslå at svart
står best. Inneforstått
med disse posisjonelle
hensyn, og ledet av en
altfor sterk tro på egne
brikkers muskelkraft,
bestemmer Stefansson seg nå for å slå til!
20.Sxf7? Trekket har
forsåvidt en fiffig ide
ved seg, men vår mann
har sett lengst. Det beste
trekket i stillingen var
trolig å returnere springeren til f3, for å dekke
d4, men da er det som
sagt liten tvil om at svart
har en fordel. 20...Kxf7
21.Te3 Dette var altså
islendingens ide. Og
ved første øyekast ser
det ganske ubehagelig
ut for Magnus. Hvordan
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Slavko Cicak, som for øvrig til stadighet kunne berette at
han savnet de norske jentene veldig! 

En klippe på førstebord
Vi hadde vel egentlig ikke noen uttalt målsetning med
turneringen, men et mål i seg selv var selvsagt å kjempe
om å bli beste nordiske lag. Med superstjerne Magnus på
førstebord hadde vi en helt spesiell forse i laget, og som
den svenske lagleder Brynell uttalte det underveis i turneringen: ”Det hjelper jo for det norske laget å lede 1-0 på
forhånd”. Og ja, det føltes ofte slik. Vi hadde en bunnsolid
klippe på førstebord, noe som skapte trygghet i resten av

Magnus Carlsen fikk sølvmedalje for sine fine 6½
av ni på førstebord. (Foto: arrangørene).
laget. Undertegnede skulle ta seg av andrebordet, mens
norgesmester Espen Lie tok seg av tredjebordet, med Jon
Ludvig Hammer som en spennende fjerdebordsspiller.
Rett og slett et ganske spennende norsk lag!
Turneringen gikk litt i rykk og napp, både hva angikk
laget og hva angikk enkeltspillerne. Vi startet ballet med et
hederlig tap 1½-2½ mot Spania, et resultat som likevel
kunne vært snudd opp ned, om undertegnede bare hadde
tatt vare på sin gyldne sjanse mot Vallejo Pons. Magnus
spilte en solid remis, dog under konstant press mot Shirov.
Undertegnede tapte altså mot Vallejo Pons. Espen led
samme skjebne mot Khamrakulov, mens Norges eneste
helpoengare denne runden ble besørget av Jon Ludvig,
som spilte et meget godt parti mot Narciso. Det ble altså
en ”normal” start med knapt tap mot et klart bedre lag.
[Se diagrammene og kommentarene til Jon Ludvigs
parti på på forrige side.]

Sikre seire mot Wales og Island
Andre runde ble et slags paradoks sammenlignet med den
første, da vi nå skulle opp mot et av de klart svakeste lagene
i turneringen, nemlig Wales. Som ventet, uten de store
problemene, sopet vi inn en knusende 4-0-seier på bestil-

skal han stoppe tårnet
fra å innta f3 med dødelig virkning? Flytter
Magnus kongen vekk,
faller jo springeren på
e6. Med sitt neste, vakre,
trekk setter imidlertid
Magnus en effektiv stopper for alle islandske
illusjoner.
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21...Lxd4!! Et vakkert
trekk, som forutsetter
at man har sett et ganske langt stykke. 22.Tf3
Dxf3 23.gxf3 Lxc3!
Selve poenget ved Magnus’ dype felle, som
islendingen falt hodestups inn i. Ser du hva
som skjer hvis hvit bytter
tårn, og tar løperen på
c3? Det gjorde i alle fall
islendingen, om enn litt
for sent. Og etter å ha
summet seg etter sjokket forsøkte han isteden
24.Txd8 Txd8 25.f4?!
Forsåvidt en tabbe, men
svart sto uansett til klar
gevinst, med tårn, to
lette offiserer og en
bonde for dronningen.
Sluttpoenget i Magnus’
kombinasjon avsløres
først etter varianten
25.Dxc3 Td1+ 26.Kg2
Sf4+ 27.Kg3 Se2+.
25...Td4 og her hadde
islendingen, forståelig
nok, fått nok! 0–1
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Espen Lie - Steelwagen

15.e5!? Espen gjennomfører et tematisk
bondefremstøt for disse
variantene. Ofte bør ikke
denne bonden spises, da
den kan være forgiftet, og
slik føre med seg død og
fordervelse for den stakkars dronning. I denne
konkrete stilling har dog
svart nok ressurser til å
ta en smak på godbiten.
Men problemet med å
ta en smak på noe man
er litt usikker på, er at
man aldri vet helt hva
som hender etterpå. Forøvrig en problemstilling
brødrene Lie ofte stilles
overfor når de er ute og
reiser, da vi begge har glutenintoleranse. Ofte tar vi
sjansen på å smake litt på
ting som kan inneholde
gluten, uten alltid å vite
helt hvordan det vil ende.
Kanskje visste Stellwagen
at Espen hadde spist potensielt farlig is tidligere
på dagen, og ønsket å vise
sin solidaritet, ved å joine
Espen i risikobransjen?!
Hvem vet? Han tok nå
i alle fall bonden! 15...
Dxe5 16.Lf4 Dh5 Espens intensjon her var,
som uttalt etter partiet, å
spille g4, som ser ut til å
vinne en offiser. Men se
bare hva som i så tilfelle
ville skjedd... 17.Dd2

ling. Magnus var faktisk den som fikk størst problemer
med å avgjøre, mot sin seiglivede 2350-motstander, men
han sto likevel hele tiden klart best. Resten av gjengen vant
mot klart svakere motstand, uten nevneverdige problemer.
Vi var nå i gang!
Island var motstander i tredje runde, og ble en slags mellomting mellom Wales og Spania. På papiret var vi omtrent
like sterke, men det var særlig et bord som skilte seg ut,
nemlig førstebordet, hvor vi var klare favoritter. Likevel,
svart mot Stefansson er langt fra noen lett oppgave. Men
hvor lett Magnus fikk det til å se ut! Han feide den stakkars
islendingen av brettet etter bare et par timers spill, i imponerende stil. Dette føltes selvsagt godt for resten av laget,
som kjempet videre. Undertegnede måtte tilslutt inngå
remis med GM Steingrimsson, mens Espen dessverre
måtte gi tapt for IM Kristjansson. Jon Ludvig ble imidlertid
den store norske helten, med en lang arbeidsseier mot
GM Thorallsson. Dermed 2½-1½-seier til Norge, et
flott resultat! [Se diagrammene og kommentarene til
Magnus’ parti på venstre side.]

Jon Ludvig imponerte
Med 4 poeng av 6 mulige føk vi oppover bordene. Rundt
neste sving ventet så Frankrike, et tradisjonsrikt og sterkt
lag, anført av stjerneskuddet Bacrot. Magnus fikk ikke
noe særlig ut av åpningen, og måtte tilslutt kjempe i land
en remis med hvit mot nevnte Bacrot. Undertegnede var
egentlig aldri nær brettet mot Tkachiev, som spilte en
sterk nyhet i åpningen som jeg ikke fant det beste svaret
på. Espen kom bra fra åpningen mot Frankrikes nyeste
stjerneskudd, Lagrave, men i et komplisert midtspill gikk
han seg vill, og ble påført samme resultat som storebror.
Jon Ludvig kjempet tilsynelatende hardt i motvind mot
Bauer, men med presist forsvarsspill berget han halvpoenget, og en så langt fantastisk turnering! Tap 1-3 mot
Frankrike var omtrent som forventet, og fortjent, men
likevel ikke noe særlig moro.
Sterk 3-1-seier over Estland
Fra Frankrike til…. Estland! Igjen et stort hopp, dog ikke
like stort som fra Spania til Wales. Estland besto av den
sterke stormester Kulaots, samt 3 habile IM-er, og Norge
kunne dermed anses som knappe favoritter. Et viktig
poeng var jo også at Magnus faktisk aldri tidligere har
nedkjempet Kulaots. Men det skulle det bli en forandring
på, da Magnus utspilte Kulaots posisjonelt med svart i en
rolig berliner. Imponerende! [Se kommentarene til hele
Magnus’ parti mot Kulaots til slutt i artikkelen.]
Undertegnede hadde denne rundens lengste parti (av
alle deltakerne), da jeg til slutt nedkjempet IM Sepp, også
kjent som ”Sepper’n” i hårdbarkede norske kretser. Espen
sto mildt sagt kritisk mot sin IM-motstander undeveis,

Her må det omstilles!
Det er fort gjort å gremmes, og gi litt opp, når
man har misset en slik
viktig variant. Men noe
av det Espen er best på,
er å kjempe videre. Med
dette trekket gjør han
nettopp det! Stellwagens
dame er på ferie på h5,
og Espen kan derfor tillate seg å spille ganske
rolig videre på posisjonelle planer, som f.eks.
bruddet c3. Vi skal hoppe
litt frem i partiet, og se
på stillingen som oppstod etter hvits 37.trekk.
17.g4? Sxg4! 18.fxg4 d4+
19.Kg1 Dd5! og hvit stilles
overfor uløselige problemer i diagonalen. Espen
hadde forsåvidt sett helt
hit, men trodde her han
kunne forsvare seg med;
20.Dg3 Han hadde misset
det vakre; 20...Lh4!! som
vinner på direkten!
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37.Sh5 Etter litt humpetidumpeti frem og tilbake
har denne stillingen oppstått. Stellwagen har, etter
å ha blitt kraftig presset,
lyktes i å bytte av et par
damer, men står ikke
overfor noen enkel oppgave av den grunn. Kongen er på skogtur, bønder
henger løst, og Espen
har en potensielt farlig
fribonde. I tillegg har hollenderen kraftig tidsnød.
fortsettes på neste side
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Stellwagen trodde nok
med sitt neste trekk at
han hadde løst endel
floker, men sannheten
er en ganske annen...
37...e5? 37...Tb8! ser ut
til å gi likt spill. 38.g4+!
Herfra og inn styrer Espen showet! 38...Ke6
39.Tb1! Tar med den
siste offiseren i angrepet
på den svarte majestet!
39...Sd3 40.Sxg7+ Kd6
41.Sf5+ Kc5 41...Ke6
blir ubønnhørlig matt!
42.Te7# 42.Se7! Faktisk spikeren i kista! Se
bare hva som skjer om
tårnet flytter på seg! 42...
Kd6 42...Tce8 43.Tc7+
Kd6 (43...Kd4 44.Sf5#)
44.Sf5+ Ke6 45.b7 e4
46.b8D! Txb8 47.Te7#
43.Sxc8+ Txc8 44.Tf7
og Espen rodde det hele
greit i land! 1–0
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Miladinovic - Kjetil Lie

55.De8+ Jeg er her i
en situasjon hvor jeg
utvilsomt bør ta remisen som har bydd seg.
MEN; preget av disse tre
faktorer bestemmer jeg
meg for å spille videre; 1)
Jeg må vinne for at laget
skal kunne ta poeng!
2) Jeg sto jo såååå godt
tidligere!! 3) Jeg har gjort
en møkkaturnering, og
får bare la det briste eller
bære. Hva angår faktor
nr. 1, så burde det være
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men etter å ha kjempet med nebb og klør, berget han
til slutt remisen. Dette var for øvrig Espens vendepunkt i
turneringa. Jon Ludvig måtte ta til takke med remis mot
sin IM-motstander, en slags nedtur med tanke på hans
tidligere bravader i turneringen, men slik partiet ble var vår
mann den som burde prise seg lykkelig for et halvpoeng.
Dermed en sterk seier 3-1 for oss!

Uavgjort mot Nederland
Dette var virkelig i ferd med å bli en berg-og-dalbaneturnering for oss. Nå skulle vi opp mot Nederland.
Magnus virket aldri å ha noe spesielt mot Tiviakov, før

Team Captain Kjetil Lie og gutta i nærkamp mot
Nederland. (Foto: arrangørene).
nederlenderen tilbød remis. Etter at Magnus avslo, skiftet
partiet totalt karakter. Tiviakov spilte merkelig passivt, og
Magnus presset ham lenger og lenger bakover på banen,
helt til det ikke var mer bane å gå på for nederlenderen.
1-0 til Norge. Undertegnede har i etterkant blitt kritisert
for åpningsvalget mot Sokolov, da jeg entret en Nimzo, som
han visstnok er ekspert på. Vel vel, meget mulig, men det
var ikke åpningen, ei heller forståelsen som avgjorde. Jeg
hadde en helt kurrant stilling, men bukket den bort i løpet
av ett trekk. Dermed 1-1. Espen spilte meget tøft fra start
mot Stellwagen, og selv om hans bondeoffer trolig ikke var
korrekt, viste han seg i alle fall som den beste spilleren i
dag, og banket Stellwagens forsvar i fillebiter! 2-1 til Norge.
Jon Ludvig sto lenge helt greit mot L’ami, men måtte til
slutt inn i et tårnsluttspill med bonde under. Muligens remis, muligens tapt. Jon Ludvig klarte imidlertid å glemme
tiden sin, og tapte altså på tid like før trekk 40. Bittert,
men det skulle trolig holdt hardt å greie remisen. 2-2 ble
resultatet, noe vi måtte være strålende fornøyd med! [Se
kommentarene til Espens parti på forrige side.]

Nedtur mod medaljekandidatene Israel
Med bakgrunn i vårt sterke resultat mot Nederland, var det

en allmenn innstilling
når man representerer
et lag, men de andre
to faktorene bør man
helst prøve å klare seg
uten... :-) Min sjakkarriere består imidlertid av
utallige slike eksempler,
hvor jeg vet at det eneste
fornuftige egentlig er
å ta remisen, men at
jeg nekter å gjøre det
likevel. Blant annet kan
jeg vise til to eksempler
fra den nylig avviklede
Eliteserien, hvor jeg gjør
akkurat det samme! I
første runde overspiller
jeg, og taper, mens jeg i
andre runde overspiller
og vinner! Jeg har alltid
tenkt at det på en måte
er en positiv egenskap
å ha, fordi jeg da har et
forbedringspotensiale,
og kan lære av mine
feil. Men jeg tror jeg har
innsett noe nytt, nemlig
at jeg ALDRI kommer
til å lære. Jeg har rett
og slett bare akseptert
det som en del av meg!
Noen ganger positivt,
andre ganger negativt!
Tror det er det enkleste!
:-) 55...Le7? Rett etter at jeg slapp brikken,
så jeg hva som ventet
meg. Ååååhhhh, som jeg
angret! :-) 56.Txc4! Se
der ja... Sjuenderaden er
blokkert for mitt en gang
så stolte tårn, og jeg kan
derfor ikke ta tårnet som
tilbys meg på c4, pga.
sjakken på g8. Auauau!!
56...Dd1 57.Tc6+ Td6
58.Tc7 Td7 59.Dg6+
Ke5 Kongen er nå på vei
ut på en skogtur som i
teorien ikke kan ende

med annet enn døden.
MEN; sjakk er et praktisk
spill, og med momenter
som evig tidsnød i bildet
er det aldri godt å si hva
som kan skje. La oss
hoppe 37 trekk fram i
tid, og se en konge som
fortsatt lever, men som
også fortsatt lever på
nåde....
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(Miladinovic - Kjetil)

96...Ke6 Løperne er blitt
byttet, men det er også
det eneste nye man kan
si har skjedd. Kongen
lever fortsatt på nåde, og
med Tg6+ her, er det
ikke mye håp igjen for
de svarte styrker. Ikke vet
jeg hva serberen tenkte
her, men kanskje følte
han nå at det var gått så
langt at han ville sikre remisen og lagseieren med
noen enkle sjakker. Vel,
se bare hva som skjer....
97.Dc8+? 97.Tg6+! Tf6
98.Dc8+ Kd6 99.Dd8+
Ke6 100.Tg7 ser ut til å
vinne på direkten. Svart
har en sjakk på f5, men
etter Kh2 er det ikke mye
igjen å rope hurra for!
97...Ke7! Nå må plutselig
hvit spille ganske presist
for å holde balansen!
Tg6 er trolig fortsatt det
beste, men da kan svart
frigjøre seg ved å bytte
dronninger. Remis er da

ikke mye fred å få i sjuende runde heller. På andre siden
satt Israel, en av medaljefavorittene på forhånd. Magnus
fikk et tøft (i dobbel forstand) møte med Sutovsky. Som
svart kom Magnus meget skjevt ut, og måtte kjempe i stiv
kuling partiet igjennom. Den omdiskuterte situasjonen
oppstod da Sutovsky nektet å godta Magnus sitt remiskrav,
på bakgrunn av regelflisespikkeri. Remis ble det likevel
til slutt, da Magnus på andre forsøk krevde remis ved
trekkgjentakelse på korrekt måte!
Undertegnede hadde en klart bedre stilling mot Avrukh,
da jeg, fremfor å holde på min klare posisjonelle fordel,
plutselig gikk totalt bananas. Etter å ha kastet alle brikkene
i angrep, stoppet alt plutselig opp, mens Avrukhs angrep
boret seg tvers igjennom. Espen virket å være i ferd med å
bli overrumplet av Smirins lovende angrep, men plutselig
grep broder’n sjansen, og åpnet stillingen rundt Smirins
konge, ved hjelp av et offisersoffer. Smirin måtte tilslutt
slite for å redde remisen. Sterkt av Espen!
Jon Ludvig var nå, dessverre, på vei mot den totale
undergang. Han kjempet, og kjempet, og kjempet mot
Rodshtein. Og da han endelig hadde kjempet til seg en
teoretisk remisstilling, gikk han dessverre feil. Nok et
sviende nederlag for Jon Ludvig, og det samme for Norge,
da resultatet ble 1-3.

De tapte sjanser mot Montenegro
Nå måtte det da bli litt fred å få! Og ja, litt roligere ble det
også, men langt fra noe dårlig lag. Montenegro var på
papiret et helt jevnt lag med oss. Vi var klar favoritt på
førstebord, mens Montenegro til sammen var knepne
favoritter på de tre øvrige. Magnus hadde hele tiden et visst
initiativ, og da det oppsto komplikasjoner i overgangen til
sluttspillet, var han nådeløs. Undertegnede sto fantastisk
(igjen) mot sin jevngode motstander, men etter å ha rotet
det hele bort til en dårligere stilling, var jeg heldig som
fikk et remistilbud. Espen kjempet lenge for hele poenget,
men måtte tilslutt godta remis mot sin GM-motstander.
Jon Ludvig var tydelig preget av knekken han etter hvert
hadde fått i turneringen, og i en lovende stilling fant han
ikke de beste trekkene. Truet av dårlig tid gikk det til slutt
så ille at han havnet i et håpløst sluttspill. Resultatet ble
dermed 2-2. Et meget skuffende resultat, med tanke på
alle de tapte sjansene.
Spennende siste runde mot Serbia
Før siste runde hadde vi fremdeles muligheten til å bli
beste nordiske lag, men da var vi avhengig av at Danmark
tapte poeng, samtidig som vi selv helst måtte vinne. Rundeoppsettet avslørte raskt at vi var uheldige, og fikk det
betraktelig tøffere enn Danmark. Sisterundemotstander
for oss ble Serbia, et lag bestående utelukkende av superstormestere. Danmark på sin side fikk Litauen, et lag

et sannsynlig resultat!
98.Db7+?? Dette er
bare fatalt for hvit!
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(Miladinovic - Kjetil)

98...Kf6! Plutselig er
det bare en sjakk igjen,
og den besvares med...
99.Dc6+ De6+! ... en
motsjakk så klart! Forskjellen på dronningbyttet nå, og det som kunne
oppstått et par trekk tidligere, er at svart har et
par ekstra tempi her, og
kongen er betraktelig mer
aktiv! 100.Dxe6+ Kxe6
Dette ser faktisk fullstendig kjørt ut for hvit. Den
svarte majestet planlegger
å marsjere opp bordet, for
å støtte den staute, frie,
e-bonde. 101.Ta3 Ke5!
Et viktig trekk, da det
hindrer hvit i å spille Kg4,
som nå besvares med
Tg7+. 102.b5? Dette
gjør alt bare enklere. Hvit
måtte forsøkt å sette fart
på h-bonden, skjønt det
ser heller ikke godt nok
ut etter ...e3. 102...e3!
103.h5 e2 104.Ta1 Ke4
105.Kh2 Ke3 106.Ta3+
[106.Kg1 Td7!–+] 106...
Kf2 107.Tf3+ Ke1 108.
Ta3 f3! og det er helt
slutt! 109.gxf3 Kf1 110.
Ta1+ e1D 111.Txe1+
Kxe1 Hvit ga opp, da
bonde f3 faller etter Ke2Ke3. 0–1
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Peter Svidler

Bordmedaljene
Bakgrunnen for Ruslands
dominans fremgår tydelig
av den individuelle medaljefordelingen hvor russere
tok gull på bord 1,2 og 5.
Størst prestisje knytter
det seg til gullmedaljen
på førstebordet. Har ga
Magnus Carlsen russeren Peter Svidler kamp
til målstreken uten helt
å lykkes. Selv hvis Magnus hadde vunnet i siste
runde, hadde det fortsatt
bare holdt til sølvmedalje
da det er scoreprosenten
og ikke den samlede poengsummen som avgjør
medaljefordelingen.
Individuelle medaljer
Bord 1
Gull Svidler Rusland 6/7
Sølv Carlsen Norge 6½/9
Bron Adams England 5½/8
Bord 2
Gull Morozevich Rusl. 6/8
Sølv Vallejo Spania 6½/9
Bron Karjakin Ukraine 5½/8
Bord 3
Gull Roiz
Israel 5½/7
Sølv Gajewski Polen 5½/7
Bron Pantsulaia Geo. 6/8
Bord 4
Gull Liiva
Estland 6½/9
Sølv Alekseev Rusland 5/7
Bron Delchev Bulgaria 5½/8
Bord 5 (reserve)
Gull Jakovenko Rusl. 5½/8
Sølv Areshchenko Bul. 5½/8
Bron P. Carlsson Sverige 6/9
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de normalt burde slå. Magnus spilte en noe tvilsom
åpning, men fikk etter hvert strålende kompensasjon.
Da han virket å ha noe på gang, begikk han imidlertid
en fatal feil. Et lite mellomtrekk som Magnus hadde
misset, og vips, så var hans første tap i turneringen
et faktum. Synd, både for hans prestasjon, og for det
norske laget. Undertegnede ble sittende igjen som sistemann (igjen), tilsynelatende i en håpløs tilstand. Vi lå
under 2-1, og jeg sto dårligst. Tidligere hadde jeg stått
fantastisk, men etter mye tull var det min motstander
som plutselig spilte på vinst. I evig tidsnød for begge
parter, rotet Miladinovic seg imidlertid helt bort, og ga
meg sjansen til å entre et vunnet tårnsluttspill. Dette
reddet matchen, og et poeng for Norge, da Espen og
Jon Ludvig allerede hadde inngått remiser. Espens parti
var meget interessant, da han tidlig ofret en kvalitet,
som han fikk god kompensasjon for. Til slutt endte
det med en trekkgjentakelse ingen kunne gå ut av. Jon
Ludvig tok seg flott opp igjen med en solid remis. Han
bukket riktignok først bonde, men fikk uventet mye
komp, så mye at remisen til slutt ble et faktum. 2-2
igjen, et resultat vi i utgangspunktet burde være fornøyd
med.[Se diagrammer og kommentar til Kjetils eget
parti på de forrige to sider.]

Et fasitt med fine fremtidsutsikter
Lagmessig endte vi opp som nest beste nordiske lag,
sammen med Island. 3 seire, 3 uavgjort og 3 tap ble
fasit, noe som er et fint resultat med tanke på at vi
underveis hadde meget sterk motstand.
For å oppsummere den individuelle norske innsats,
så gjorde Magnus et knallsterkt resultat med 6½ av 9,
sisterunden til tross. Norge nyter godt av å ha en slik
slugger på førstebordet! Undertegnede fikk plastret seg
litt igjen med sisterunden, og med 4 av 9 ble det bare
et ”litt under middels-resultat” tilslutt. Espen burde
være bra fornøyd med 4 av 9, som gir ratingfremgang,
pluss at han hadde noen fine skalper underveis. Jon
Ludvig endte til slutt opp på på 4½ av 9, et resultat han
isolert sett må være bra fornøyd med. Men med tanke
på hans fantomstart, kan han ikke være helt fornøyd.
I mine øyne har både Espen og Jon Ludvig lagt inn
sterke søknader med tanke på neste års olympiade i
Dresden. Mye kan selvsagt skje innen den tid, men det
er i alle fall ingen tvil om at de to har forsvart Norges
farger på en meget god måte, i sitt debutmesterskap.
Så en gratulasjon til dem begge, og selvsagt til Magnus
for en vel overstått turnering!
Slike mesterskap er helt spesielle, og de norske gutta
var alle godt fornøyd med oppholdet på Kreta. Igjen
rettes en stor takk til vår sponsor, Sci-group AS, for at
dere gjorde det mulig for oss å delta!

Gull til Rusland
Etter deres ydmygkende
17. plass under det forrige
EM for lag i Göteborg i 2005
var det kun én ting som
gjalt for Rusland på Kreta:
å vinne. Og det gjorde de
russiske favoritter med
glans. Det bør bemerkes at
sterke sjakknasjoner som
Tyskland og England begge
kom bak Norge.
Sluttstillingen i EM for
1. Rusland
17
2. Armenia
14
3. Azerbadjan
13
4. Polen
12
5. Ukraina
12
6. Israel
12
7. Bulgaria
11
8. Slovenia
11
9. Frankrike
11
10. Ungarn
11
11. Spania
11
12. Danmark
11
13. Georgia
10
14. Hellas
10
15. Tjekkia
10
16. England
10
17. Fyrom
10
18. Litauen
9
19. Nederland
9
20. Island
9
9
21. Serbia
22. Norge
9
23. Tyskland
8
24. Montenegro 8
25. Sveits
8
26. Kroatia
8
27. Sverige
8
28. Estland
8
29. Italia
8
30. Østerikke
7
31. Finland
7
32. Skotland
7
33. Romania
6
34.Tyrkia
6
35. Belgia
6
36. Luxemburg
6
37. Wales
5
38. Kypern
4
39. Monaco
1
40. Bosnia Herz. 0

lag
25
21½
20½
21½
21
20½
22
20½
20
20
19
19
21½
21
20
19½
18
20½
19½
19
19
19
19½
18
17
17
16½
16½
16
18½
16½
13
16
15
14
14
10
10
9
0

Magnus
Carlsens bragd
kommentert av
Kjetil A. Lie
Jeg velger å kommentere dette partiet,
av to grunner; Det er første gang Magnus slår Kulaots, og partiet viser hvilken
fantastisk posisjonsspiller Magnus er.
Ofte er det Magnus’ vakre kombinasjoner som får mest oppmerksomhet, og
rent personlig har jeg også alltid likt best
slike eksempler. I min nye tilværelse
som profesjonell sjakkspiller har jeg
imidlertid lært meg også å sette pris på
strategiske mesterverk, som dette. Litt
synd er det at begge spillere trår feil
i trekk 27, men jeg synes likevel ikke
det skal legge noen skygge over dette
partiet, da det er meget instruktivt og
velspilt frem til dette punkt.
Kaido Kulaots
Magnus Carlsen
EM for lag 5. runde
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
Magnus har såvidt meg bekjent aldri
spilt dette i et viktig turneringsparti før.
Hans bakgrunn for å gjøre det her var
imidlertid den at Kulaots utelukkende
hadde besvart 3...Sf6 med 4. d3 tidligere,
og dette var noe Magnus ønsket seg inn i.
Med sitt neste trekk inviterer imidlertid
Kulaots til det bunnsolide Berliner-forsvaret, som Kramnik brukte med stor
suksess i VM-matchen mot Kasparov.
4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6
7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8
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Her har vi det altså; det berømte berliner-forsvaret i spansk. Svart har mistet
rokaderetten, men uten dronningene
på brettet behøver ikke dette være noe
stort problem. Det som imidlertid kan
være et problem for svart, er at hvits
utvikling kommer raskt. Dette gjør at
svart må forsvare seg meget nøyaktig.
I tillegg til rask utvikling har hvit den
forse at han har en bedre bondestruktur. Svart har pådratt seg en dobbeltbonde i c-linja, og hvit har altså en
ekstra sentrumsbonde (e5) å flyte på.
Hvorfor velger man så å gå inn i denne
varianten med svart? Svaret ligger i all
hovedsak i svarts løperpar! Svart sitter
på de langsiktige fordelene, med en
ekstra løper. I tillegg kan det vise seg å
bli nyttig med kongen i sentrum, med
tanke på et evt. sluttspill. Konklusjonen
man kan trekke fra dette, er at hvit må
få fart på brikkene sine, og forsøke å
skape noe, mens svart vil forsøke å
forsvare seg iskaldt, for så å forsøke å
nå et gunstig sluttspill. Alt dette sagt;
det er faktisk ikke ALLE sluttspill som
vil gagne svart. Vi må ikke glemme at
svart faktisk har en dobbeltbonde, som
kan hemme ham i et rent løper mot
springer-sluttspill. Kombinasjonen tårn
og løper mot tårn og springer er derimot
som regel en gunstig deal for svart, så
her spilles det på små marginer. Man
kan si at svart ikke har noe imot å bytte
et par offiserer.
9.Sc3 Ld7 10.b3 Kc8 11.Lb2 h6
Denne forsvarsoppstillingen ble benyttet ved to anledninger i den allerede
nevnte VM-matchen mellom Kasparov
og Kramnik i 2000. Begge disse partier
endte ganske udramatisk med remis.
I etterkant av matchen er det selvsagt
skjedd mye nytt på teorifronten, men
planene er de samme, og som regel er
det spilleren med best forståelse som
trekker det lengste strået. Da Kulaots
ved flere tidligere anledninger hadde
valgt å unngå Berlineren, kan man anta
at Magnus hadde den beste forståelsen
av stillingstypen, da han generelt forstår
sjakk på en eksepsjonelt god måte,
samtidig som han etter partiet fortalte

at de hadde sett endel på stillingstypene
på NTG.
12.Tad1 a5
Kramniks trekk i denne stillingen var
12...b6, men Magnus sitt trekk er spilt
tidligere, og har, som vi snart skal se,
særlig et dypt poeng ved seg.
13.Td3
Truer Tfd1!
13...Le7
Forsvar mot Tfd1!
14.h3
Et naturlig trekk i disse stillingene. Hvit
ønsker ofte å spille på planen g4-f4-f5,
om det tillates, og h3 er slik sett en
profylakse, et forberedende trekk, da
det dekker et evt. g4-utbrudd.
14...Sh4
Magnus kommer Kulaots’ plan i forkjøpet, og iverksetter sin egen ved å innby
til springerbytte. Hvorfor vil et springerbytte være gunstig? Jo, fordi løperne etter dette vil øke sin arbeidskapasitet, og
fordi hvit vil ha færre brikker å angripe
svarts foreløpig så solide stilling med.
15.Sd4
Kulaots er enig med Magnus’ vurdering,
og forstår at han må holde flest mulig
brikker på brettet.
15...c5!?
Dette er et trekk man alltid skal være
forsiktig med å gjøre. Problemet er at
det svekker felter rundt kongen, og i
sentrum. Både d5 og b5 er nå frie, til
springernes glede. Om svart i neste
trekk spiller c6, for igjen å dekke disse
feltene, får han et stygt hull på d6. Så
trekket ...c5 er veldig forpliktende; man
må vite hva man driver med!
16.Sdb5 Ta6!
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Her ser vi imidlertid selve grunnen til
både ...a5 og ...c5 fra Magnus’ hånd.
Da Kc8 stenger inne Ta8, er Magnus’
tanke at han må finne en måte å
aktivisere tårnet på. Det har han nå
gjort, langs 6-raden.
17.Sd5 Ld8
Dette er en veldig kritisk stilling, da
hvit har fått plantet sine to vakre
springere på flotte utposter. Svart på
sin side har fått aktivisert sitt “problemtårn”, og virker fortsatt å ha en
solid stilling.
18.a4 Lf5
Løperen som så lenge har sett passiv
ut, begynner sent om smått å finne en
mer aktiv rolle.
19.Tg3 Tg6
Svart har etter dette oppnådd en
stilling hvor hans en gang så passive
tårn er klar for å byttes mot hvits
mest aktive.
20.Se3
Dekker c2, truer f5!
20...Le6 21.Txg6 fxg6
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Ajajaj... Svart har pådratt seg nok en
dobbeltbonde... Det kan da ikke være
et godt tegn? Vel... En dobbeltbonde
er ofte en uting, men akkurat her
har svart oppnådd følgende; økt
kontroll over f5, samt en åpen linje
for tårnet.
22.Sc3
Springeren ønsker seg til grønnere
marker. Det er på kongefløyen slaget
skal stå!
22...Sf5
Bytte?
23.Scd5
Ok, vi kan godt bytte, men da får du
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Den solide estlandske GM Kaido
Kulaots fikk aldri helt begivenhetene under kontroll i møtet med
Magnus. (foto: arr.).
ordne det selv! Hvit ønsket selvsagt
ikke å slå på f5, da løperen i så fall
ville slått igjen hvorpå c2 vil falle etter
24.Tc1 Lg5!
23...Lg5!?
Magnus kunne forsåvidt tatt på e3,
men det kan være veldig greit å
opprettholde spenningen i stillingen,
særlig siden estlenderen her var på vei
inn i tidsnød.
24.f4 Lh4 25.g4!
Tilslutt kom dette allerede nevnte
trekket, og det akkurat i tide! Hvit må
forsøke å ta opp kampen på kongefløyen, da han ellers ville blitt tilskuer
til total svart-dominans.
25...Sg3!
Magnus vurderer helt korrekt å beholde brikker på brettet, da det nå er
han som har initiativet!

26.Tf2 Se4 27.Te2
Magnus har her muligheten til å inngå
trekkgjentakelse, men velger heller å
gå for blod!
27...Tf8?
Etter et så langt prikkfritt parti, blir
Magnus her litt overivrig. Etter Td8 har
han trolig fortsatt et visst initiativ, men
etter teksttrekket tillater han estlenderen å bryte seg løs fra jerngrepet. Fritz
påpeker nå nemlig at hvit kan spille
Sg2 med en meget lovende stilling.
Visst henger Sd5, men det gjør også
Lh4. Hva Magnus her hadde planlagt,
vites ikke.
28.Kg2?
Begge spillerne gjør her altså en feil
hver!
28...c6
Nå er Magnus i førersetet igjen!
29.Sb6+ Kc7 30.Sbc4 Txf4
Hvit kan nå ikke motstå de aktive
svarte brikker!
31.Sxa5 Sg5!
Nettet snører seg rundt den hvite
majestet!!
32.Sac4 Tf3 33.La3 b5 34.Sd2
Tg3+ 35.Kf1 Sxh3 36.Sg2 b4
37.Lb2 Txg4
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Og Kulaots hadde fått nok! Et meget
lærerikt og studieartet parti av Magnus, som med presist spill bryter
seg løs fra det initiativet hvit som
regel får fra denne åpningen. Frem
til Magnus’ trekk 27 er det vanskelig
å peke på noen feilmanøvre fra noen
av spillerne, og jeg tror også det er et
veldig velspilt og balansert parti vi her
var vitne til. 0–1

Verdensmesterskapet for seniorer, 16.-29. sept. i Gmunden, Østerrike

Kjemperesultat av
Vidar Taksrud i senior-VM
Hele ti nordmenn var
med i årets senior-VM og
man kunne neppe ha funnet et vakrere sted for
et slikt arrangement.

Den vesle byen Gmunden vest i Østerrike ligger idyllisk til ved Traunsee, hvor
horisontens lag på lag med fjell ser helt
uvirkelige ut – nærmest som kulisser.
Hadde jeg vært turist fra Hollywood
hadde jeg vel brutt ut: Wow! Who made
all this?

Sjakklig sett ble mesterskapet som
vanlig noe ujevnt for oss nordmenn.
Ganske så naturlig, for spillestyrken
blant oss ti var varierende. Seks av oss
var havnet i området 3½-4½ da de 11
rundene var ferdigspilt – noe kanskje
bare Birger Olsen bør være fornøyd
med. Han har ikke spilt turneringssjakk
særlig lenge, og da må de 4 poeng i et
slikt selskap anses som sterkt.
Vi kan alle glede oss over Vidar Taksruds
flotte resultat. Med 7½ poeng tangerte
han Per Ofstads norske rekord fra 2003.
Taksrud ble nr. 24 av 233 deltakere.
Med sine 2099 i internasjonal rating var

L

P

av Anker Aasum

jubarskij - Vidar Taksrud
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Man teller ikke bønder i en slik
stilling... 26...Txd6!? ...og ikke
kvaliteter heller! 27.cxd6 Sf4
28.g3 Sh3+ 29.Kf1 f4 30.Tb5
Dh6 31.Lxe4 fxg3 32.hxg3 Sxf2!
Hester er ’ålreite’ dyr som gjerne
ofrer seg på håpets alter. 33.Kxf2
Hva ellers? 33...Tf8+ 34.Lf3
Dh2+ 35.Ke3 Dxg3 36.Dg2
Df4+ 37.Kf2 Dxc1 38.Dg5 Dc2+
39.Kg3 Dd3 40.Dh5 Dxd4 41.De5
Dd3 42.De2 Dxd6+ 43.Kg2
Lf5 44.De3 Dg6+ 45.Kh2 Ld7
46.De7 Dh6+ 47.Kg1 Dc1+
48.Kg2 Dd2+ 49.Kh1 Tc8 50.Tb1
Dh6+ 51.Kg2 Dg6+ 52.Kf2
Dxb1 53.Dxd7 Db6+ 54.Kg2
Tc2+ 55.Kg3 Dg1+ 56.Kf4 Tc4+
57.Le4 Df2+ 58.Kg5 Df6+
59.Kh5 g6+ 0–1

er Ofstad - Garri Gaspariants
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28.Tf1! Sort burde ha byttet tårnet på
c1 mens han hadde muligheten. Nå
starter kongeangrepet og sort får store
problemer med å få stokket brikkene
sine til forsvar. 28...Sc7 29.f4 exf4
30.Lxf4 Sa6 31.Lg5 Bytt ut de viktigste
forsvarsbrikkene! 31...Lf8 31...Lxg5
32.Dxg5 Tc7 33.Sh5 og slutten er nær.
Txf7 truet stygt. 32.Df4 Le8
XIIIIIIIIY
8-wqr+lvlk+0
7+n+-+p+p0
6n+-zp-+p+0
5zp-+P+-vL-0
4Pzp-+PwQP+0
3+L+N+-sNP0
2-zP-+-+K+0
1+-+-+R+-0
xabcdefghy

33.Sh5! Tc7 33...gxh5 34.Lf6 h6
35.gxh5 Ld7 36.Ld4 med snarlig matt.
34.Sf6+ Kh8 35.Df2 og dronningen
kommer avgjørende i h-linjen. 1–0

Den vakre Traunsee i Gmunden.
han ranket som nr. 104. Ellers gjorde
både Erling Kristiansen og Per Ofstad
sine saker meget bra, begge fikk 6½,
mens Bernt Nordby oppnådde 6.
Vinder og ny seniorverdensmester ble
IM Algimantas Butnorius fra Litauen
med 9 poeng av 11. Seieren gjør at
Butnorius straks utnevnes til GM.
Nedenfor tre norske partiperler fra
Gmunden.

O

swald Smits - Bernt Nordby

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 0–0
5.e3 d6 6.Le2 Sbd7 7.0–0 e5 8.Dc2
Te8 9.dxe5 dxe5 10.e4 c6 11.Td1
De7 12.h3 Sh5 13.Lg5 f6 14.Le3 Sc5
15.Kh2 f5 16.Sg1 Sf4 17.Lf3 Tf8 18.g3
Sfe6 19.b4 Sd4! Et godt og effektivt
kompliseringsforsøk. 20.Db1 fxe4
21.Lxe4 Sxe4 22.Sxe4 De6 23.Lxd4
exd4 24.Dd3 De7 25.a3 Lf5 26.f3
Lxe4! Åpner slusene for angrepsbølgene. Den sorte hær ville tatt bølgen
i begeistring om den hadde kunnet.
27.fxe4 Tf2+ 28.Kh1 Taf8 29.Te1
Le5 30.Tad1
XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7zpp+-wq-+p0
6-+p+-+p+0
5+-+-vl-+-0
4-zPPzpP+-+0
3zP-+Q+-zPP0
2-+-+-tr-+0
1+-+RtR-sNK0
xabcdefghy

30...Dh4! Å kalle dette for et dronningoffer ville vel være galt. Damen kan ikke
slås. 31.Te2 Lxg3 32.Tdd2 Tf1 33.Kg2
Le5 34.Kh1 T8f3 35.Dxf3 Txf3
36.Sxf3 Dxh3+ 37.Sh2 Lxh2 0–1
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Nye tittelholdere
Jon Arne Rørosgaard fra
Randaberg SK har blitt
utnevnt til både IM- og
SIM i fjernsjakk. Senior-IM
ble forøvrig også Øystein
Lorentzen og Tor-Arne
Klausen. Vi tar hatten av!
Jon Arne Rørosgaard (foto: Raymond Boger)
Hvor ble det av ..
Victor Hansen
spør mange sikkert seg selv.
Ildsjelen fra Trondheim som
arrangerte et drøss av turneringer i Oslo, redigerte NSb
og jobbet på Sjakkontoret,
ga seg plutselig og ble borte.
Og likevel slett ikke, for uten
Victors språkkyndige støtte
som fast korrekturleser av
En smilende Victor Hansen
ved Rhinfallet nord i Sveits
(foto: familiebilde).

Overrekkelse av
GM-diplomet
Da Leif Øgaard denne våren endelig
oppfylte kravet for å bli ”stormester i
sjakk” skjedde det etter at han hadde
tatt to av tre GM-napp med imponerende 25 års mellomrom! Noen som
har et bedre bud på en unik, norsk og
sjakklig sportsprestasjon? Neppe!
Øgaard ble forøvrig Norges niende stormester i nærsjakk. De åtte andre er:
1. Simen Agdestein (utnevnt 1985)
2. Einar Gausel (1995)
3. Jonathan Tisdall (1995)
4. Rune Djurhuus (1996)
5. Leif Erlend Johannessen (2002)
6. Berge Østenstad (2003)
7. Magnus Carlsen (2004)
8 Kjetil A. Lie (2005)
Leif Øgaard, tok med andre ord sitt første GM-napp i 1982, flere år før Simen
slo igjennom!

Suksess i Canada
Silje Bjerke og Torstein Bae
gjør det som forventet godt i
Canada. Senest har ekspresident og IM Torstein Bae delt
førsteplassen i en turnering
i Calgary. Silje ble nr. 4. Følg
ferden deres på bloggen:
torstein.nettblogg.no

Silje Bjerke (foto: Torstein Bae)
Norsk Sjakkblad gjennom hele
2007 hadde bladene nok fremstått som mer dansk-norske
med trykk på første stavelse!
Takk for samspillet i 2007, Victor, og takk for at du blir med i
2008 også!
Bjarke, redaktør
PS. Victor bor, jobber og studerer for øvrig i Leipzig og bortsett
fra enkelte partier for klubben i
Berlin og kanskje en turnering i
ny og ne holder han fortsatt en
lav sjakkprofil.

Leif Øgaard (tv) mottok GM-diplomet av president Jøran Aulin-Jansson (th) ved Rica
Ishavsseriens kampstart i november. I bakgrunnen trykkerimaskinen som bidro til
at spillestedet dagen etter ble flyttet til Oslo schackselskap (foto: Øystein Brekke).
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USF er i gang med
å lage ett hefte for
hver norske stormester. Foreløpig kan
du kjøpe heftene om
Simen Agdestein og
Einar Gausel. Se
forøvrig egen annonse.

Pris pr. hefte kr. 59,-

  



 

Spennende
opplæringsserie
for
barn som er litt viderekomne! Bompi
forklarer sjakkprinsipper enkelt og morsomt og utfordrer med
oppgaver som du løser underveis. Perfekt til
skolesjakkurs for barn som har lært sjakk i cirka
ett år.

10 hefter og 10 wuppies kr. 250,Hefte 1–5 kr. 150,-

   

Fine plastbrikker i normal størrelse. Passer
til privatpersoner og
skolesjakk.

Flotte trebrikker til
klubber og privatpersoner. Kan brukes i
alle typer turneringer.
Nesten prikklike de
klassiske Stauntonbrikkene.

Kongehøyde: 9,6 cm

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris kr. 50,-

  
Norsk sjakkblad er
Norges
viktigste
sjakkblad og Norges
Sjakkforbunds
medlemsblad. Bladet
rapporterer fra aktuelle turneringer med
partier, bilder og kommentarer, det inneholder portretter, oppgaver og lærestoff
og forteller om legendariske hendelser og
personer.

Pris pr. årgang kr. 125,-

Pris kr. 195,-

 
  
Meget praktisk og ﬁn
samleperm for Norsk
Sjakkblad. Permen er blå
med gullskrift og i hard
plast. Plass til ca to årganger.

Pris kr. 95,-
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Oppgavene står på side 30.
Oppgave 1

GM Lutsko - Sheila Barth Sahl

European Chess Club Cup 2007
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4
5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4 8.0–0
0–0 9.De2 Lg6 10.Se5 Sbd7 11.Sxg6
hxg6 12.Td1 Da5 13.h3 e5 14.Dc2
exd4 15.Txd4 Se5 16.Le2 Tad8 17.f4
Txd4! Et logisk offisersoffer da hvit ville
få fordel etter 17...Sd7 18.Ld2. 18.fxe5
Dxe5 19.exd4 Dxd4+ 20.Kh1 De5!
Poenget er å forhindre Lc1–g5 som
ville “befri” både løperen og tårnet på
a1. 21.Dd3 Te8 22.Ld1? Etter 22.Lf1
var stillingen fortsatt uklar. 22...De1+
23.Kh2 Lc5 24.Se2
XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7zpp+-+pzp-0
6-+p+-snp+0
5+-vl-+-+-0
4P+-+-+-+0
3+-+Q+-+P0
2-zP-+N+PmK0
1tR-vLLwq-+-0
xabcdefghy

49.h5 gxh5 50.Kxh5 Kh7 og sort
holder opposisjonen og remis. 39...
Kf6 40.Ke3 Kg5 41.a5 g6 42.Kf3 f5
43.gxf5 gxf5 44.Ke3 fxe4 0–1
Oppgave 3

Bjarke Sahl - Bedri Sadiku

European Chess Club Cup 2007
XIIIIIIIIY
8-+l+-trk+0
7+r+nwqpvl-0
6-zp-+-+pzp0
5zpLzpQzp-+-0
4P+-+P+-+0
3+P+-+N+P0
2-vLP+-zPP+0
1+-+RtR-mK-0
xabcdefghy

18.Dxb7! Lxb7 19.Txd7 De6
20.Txb7 Sorts dronning er ingen
match for hvits tre offiserer. 20...c4
21.Lxc4 Dc6 22.Ld5 Dxc2 23.La3
Td8 24.Tc1 De2 25.Lxf7+ Kh8
26.Ld5 Da2 27.Tcc7 Dxa3 28.Txg7
Dc1+ 29.Kh2 Df4+ 30.g3 1–0

24...Txe2! 25.Dxe2 Sg4+ 26.Dxg4
Lg1+ 0–1

Oppgave 4

Oppgave 2

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+kvL-+0
5+-+-zP-mKP0
4p+-+l+-+0
3zP-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Dave Perrett - Carl Fr. Ekeberg

European Chess Club Cup 2007
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mkpzp-0
6p+-zp-+-+0
5+-zpPzp-+-0
4-+P+P+Pzp0
3+-+-+-+P0
2P+-+-mK-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

39.a4? Hvit kunne ha reddet seg med:
39.g5! med ideen 39...f6 40.Kf3 fxg5
41.Kg4 Kf6 42.Kh5! med remis da hvit
a2-bonde vinner tempokrigen mot
sorts a6-bonde (to skritt frem reglen!).
42...a5 43.a4 Og tross merbonden har
sort kun en måte å spille på hvis han
skal unngå å tape bondesluttspillet.
43...g4 44.Kxg4 Kg6 45.Kxh4 Kh6
46.Kg4 g6 47.h4 Kh7 48.Kg5 Kg7

Magnus Carlsen - Zoltan Almasi

European Chess Club Cup 2007

61.Kf4! Straks 61.Kh6 fører ingen
steder hen så lenge sorts konge har
muligheten 61...Kf7. For å vinne må
hvit med andre ord greie å tvinge sorts
konge bort fra blokkadefeltet e6 og det
lar seg kun gjøre med en kongevandring
til d8. 61...Lc2 62.h6 Kd5 63.Ke3 Lg6
64.Kd2 Ke6 65.Kc3 Kd7 66.Kb4 Lc2
67.Kb5 Ke6 68.Kc6 Lg6 69.Kc7 Lf5
70.Kd8 Kf7 Tvunget da sort taper løperen hvis den hvit konge kommer seg
til g7. Alternativet 70...Lg6 holdt heller
ikke etter 71.Lg7 Kf7 72.Kd7 og sorts

konge har, som i partiet, kommet seg
bort fra e6. 71.Lg7 Lg6 72.Kd7 Lf5+
73.Kd6 Lg4 74.Lf6 Lf5 75.Lg5 Lg4
76.Lf4 Lf5 77.e6+! Lxe6 78.h7 Kg7
79.Kxe6 Kxh7 80.Kd5 Kg6 81.Kc6
Kf5 82.Kb5 1–0. Sorts konge når ikke
til b7 i tide etter 82...Ke6 83.Kxa4 Kd7
84.Kb5 Kc8 85.Kc6.
Oppgave 5

Cheparinov - Andreas Moen

European Chess Club Cup 2007
XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-+0
7wQl+P+L+p0
6p+kwq-+p+0
5+pvl-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2P+-+-zPPzP0
1+-tR-+-+K0
xabcdefghy

Manntallet viser at sort leder med en
hel offiser og står til gevinst til tross for
sin uortodokse konge og irritasjonsmomentet på d7. Men Andreas Moen var
i tidsnød. 34...Ta8 Det prosaiske 34...
Td8 vant etter 35.Le8 Dd1+ 36.Txd1
Lxa7. 35.Le8 Txa7?? 35...Td8 vant fortsatt. 36.d8D+ Kd5 37.Td1+ 1–0
Oppgave 6

Kristian Trygstad - E. Elezi

European Chess Club Cup 2007
XIIIIIIIIY
8rsnl+k+-tr0
7+-wq-vlpzpp0
6p+-zp-+-+0
5+p+pzP-+-0
4-+-sN-zP-+0
3+-+LvL-+-0
2PzPP+-+PzP0
1tR-+Q+RmK-0
xabcdefghy

12.e6! fxe6 Inviterer til taktiske katastrofer men 12...Lxe6 var ikke mye bedre
etter 13.Dh5 Lc8 14.Tae1 og hvits utviklingsforspring er avgjørende. 13.Dh5+
Kf8 14.f5 exf5 15.Lxf5 Lf6 16.Lxc8
Dxc8 17.Txf6+ gxf6 18.Te1! 1-0. Hvits
virkningsfulle ide var 18...Ke7 19.Ld2+
Kd8 20.La5+ Kd7 21.Df7 matt.
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Invitasjon til

NM
i hurtigsjakk 2008
5.-6. januar 2008
Spillested: Fredrikstad, Lisleby Samfunnshus ca. 3 km fra sentrum
Gruppeinndeling: Premier:
For informasjon og påmelding:
A: Over 1750
Kr. 5000 - 2500 - 1500 -500
Bjørn B.Johansen
B: Over 1250
Kr. 2000 - 1000 - 500 - 500
Tlf. 69 34 52 20
C: Under 1250 Kr. 1500 - 1000 - 500 - 500
E-post: post@sjakk.net
Påmeldningsfrist : fredag den 4. januar uten tillegg.
http://www.sjakk.net/fss.php
Fremmøte og registrering senest kl. 10.15 lørdag.
Påmelding samme dag kr. 750,- og 500,Startkontingent:
GM, IM og over 2300 fri, andre kr. 450
Junior (født 1988 eller senere) kr. 300
Spilleplan: 10 runder, 30 minutters betenkningstid pr.spiller.

Seriesjakken 2007-08
I år deltar totalt 103 lag (i fjor 97) fordelt
på 10 (10 i Telioserien) i Ishavsserien,
52 (55) i Østlandsserien, 18 (18) i
Vestlandsserien og 23 (14) i Midtnorgeserien.
Stillingen etter den 1. kamphelg:
Østlandsserien
1. divisjon
Drammen 1
1
Black Knights 1
Nordstrand 1 1
Stjernen 1
1
Hønefoss 1
1
Oslo SS 2
1
Strømmen 1
1
Drammen 2
1
Follo 1
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0

5
3
3
3
2
2
2
0
0

2
2
2
2
0
0
0
0
0

2..divisjon A						
Caissa 1
1
1 0 0
3½
Akademisk 2
1
1 0 0
2½
Moss 2
1
1 0 0
2½
Sarpsborg 1
1
1 0 0
2½
Modum 1
1
0 0 1
1½
Nordstrand 3 1
0 0 1
1½
SK 1911 2
1
0 0 1
1½
Tempo
1
0 0 1
0½

2
2
2
2
0
0
0
0

2. divisjon B						
Elverum
1
1 0 0
2½
Lillestrøm
1
1 0 0
2½
Nordstrand 2 1
1 0 0
2½
Stjernen 2
1
1 0 0
2½
Gjøvik
1
0 0 1
1½
Kongsvinger
1
0 0 1
1½
Lillehammer 1 1
0 0 1
1½
Oslo SS 3
1
0 0 1
1½

2
2
2
2
0
0
0
0

3. divisjon A						
Fredriksstad 1 1
1 0 0
4
Nordstrand 5 1
1 0 0
3½

2
2

Kirkegata
Follo 2
Nordstrand 4
Moss 3

1
1
1
1

1
0
0
0

3
1
0½
0

2
0
0
0

3. divisjon B						
Lørenskog
1
1 0 0
3½
Akademisk 3
1
1 0 0
3
SK 1911 3
1
1 0 0
3
Oslo SS 4
1
0 0 1
1
SK 1911 4
1
0 0 1
1
Stjernen 3
1
0 0 1
0½

2
2
2
0
0
0

3. divisjon C					
Tønsberg
1
1 0 0
Caissa 2
1
0 1 0
Hønefoss 2
1
0 1 0
Asker 2
1
0 0 1
Bærum
0
0 0 0
Kongsberg
0
0 0 0

2½
2
2
1½
0
0

2
1
1
0
0
0

3. divisjon D					
Hamar
1
1 0 0
Nittedal
1
1 0 0
Lillehammer 2 1
1 0 0
Lillehammer 3 1
0 0 1
Nord-Odal
1
0 0 1
Strømmen 2
1
0 0 1

3
3
2½
1½
1
1

2
2
2
0
0
0

4. divisjon 						
Nordstrand 6 1
1 0 0
3
Stovner
1
1 0 0
2½
Sarpsborg 2
1
0 0 1
1½
Moss 4
1
0 0 1
1

2
2
0
0

Vestlandsserien
1. divisjon nord
SK 96
1
Bergens 3
1
Masfjorden 1 1
Nordnes
1
Bergens 2
1
Sotra 1
1

2
2
2
0
0
0

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1

0
0
0
1
1
1

4½
3½
3
2
1½
0½

2. divisjon nord					
Førde
1
1 0 0
Bergens 5
1
1 0 0
Sotra 2
1
0 1 0
Voss
1
0 1 0
Bergens 4
1
0 0 1
Bergens 6
1
0 0 1
Masfjorden 2 0
0 0 0
Masfjorden 3 0
0 0 0

3
2½
2
2
1½
1
0
0

2
2
1
1
0
0
0
0

Midtnorgeserien
1. division Møre og Romsdal
(starter i desember)
1. division Trøndelag
(starter i desember)
Trond. stud. 1 2
Trondheim 1
1
Verdal
1
Trondheim 2
2
SMPOAÅ
1
Stjørdal
1

2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
1

7
4
3½
2½
1½
1½

4
2
2
0
0
0

2. divisjon Trøndelag
Svartlamon 1 1
Trondheim 3
1
Trond. stud. 2 1
Orkdal
1
Trondheim 4
1
Svartlamon 2 1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

4
3
3
1
1
0

2
2
2
0
0
0

3. divisjon Trøndelag
Trond. stud. 3 2
SMPOAÅ 2
1
Frosta
2
Trondheim 5
1
Trondheim 6
1
Horg
1
Trond. stud. 4 1
Stjørdal 2
1

2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
1
1
1

7
3½
2½
2
2
1½
1
0½

4
2
2
1
1
0
0
0

Nord-Norgeserien (starter i 2008)

1. divisjon sør (starter i desember)
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NVGP-stillingen

Stilliing 2007/08
per 22. november

Oversikten omfatter 26 turneringer
(11 langsjakk/6 hurtigsjakk/9 lynnsjakk) med til sammen 1052 deltagere
(524/254/274).
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Klasse Mester
1 Hans K. Harestad, SOSS
2 Pål A. Hansen, Verdal
3 Alte Grønn, OSS
4 Daniel Kovachev, OSS
5 Peter Flermoen, Harstad

98
98
97
84
78

Klasse 1
1 Pål A. Hansen, Verdal
2 Peter Flermoen, Harstad
3 Benjamin Arvola, Tromsø
4 Anders G. Hagen, Våler
5 Katrine Tjølsen, Bergens

101
90
85
84
76

Klasse 2
1 Pål A. Hansen, Verdal
2 Peter Flermoen, Harstad
3 Even Thingstad, Hønefoss
4 Timmie Nygaard, Porsgrunn
5 Andres Rundgren, Tr. stud.

115
102
94
85
80

Klasse 3
1 Andres Rundgren, Tr. stud.
2 Aryan Tari, Asker
3 Eirik N. Isaksen, Alta
4 Daniel Sandvik, Bergens
5 Tor Botheim, 1911

120
97
76
75
73

Klasse 4
1 Sigurd Stenvik, Trondheim
2 M. Moripen, Nordstrand
3 K. Abrahamsen, Nordstrand
4 Alex. Berezkin, Trondheim
5 Torgeir Kjøita, SK 1911

103
102
98
81
74

Klasse 5
1 Sigurd Stenvik, Trondheim
2 Erik Friberg, Porsgrunn
3 Torgeir Kjøita, SK 1911
4 Malin Floer, Tromsø
5 Johan Salomon, Nordstrand

103
108
107
90
82

Norske Vandrerhjem
Grand Prix
For detaljerte NVGP-resultater, se:
www.sjakk.no/gp
9. SpareBank1 Nordvest Grand Prix , 15.-16. september
Gruppe A (18 deltakere) 1. Roar E. Nakken, Aalesund 4 (av 5). 2. Roar Naalsund, Aalesund 4.
3. Thomas Bryn, Molde 3½.
13. Høstens største eventyr 17. oktober
Gruppe A (14 deltakere) 1. Tormod Ingul, SMPOAÅ 13 (av 15). 2. Pål Andreas Hansen,
Verdal 12½. 3. Erling Skjelstad, SMPOAÅ 11.
14. Glitnir Blitz Oslo 20. oktober
Gruppe A (x deltakere) 1. Bjørn Tiller, OSS.
15. Glitnir Blitz Porsgrunn 20. oktober
Gruppe A (28 deltakere) 1. Espen Lie, Porsgrunn. 2. Mirnes Alic, Bosnia. 3. Bjarte LeerSalvesen, SOSS.
16. Glitnir Blitz Bergen 20. oktober
Gruppe A (27 deltakere) 1. Kjetil Stokke, Bergens. 2. Eirik Gullaksen, Bergens. 3. Katrine
Tjølsen, Bergens.
17. Glitnir Blitz Trondheim 20. oktober
Gruppe A (x deltakere) 1. Dag Madsen,
18. Glitnir Blitz Stavanger 20. oktober Gruppe A (23 deltakere) 1. Erik Fossan,
19. Glitnir Blitz Tromsø 20. oktober
Gruppe A (16 deltakere) 1. Andreas Esbensen, Team Bjørnsen. 2. Peter Flermoen, Harstad.
3. Benjamin Arvola, Tromsø.
21. Harstad Open NVGP 2007 26.-28. oktober
Gruppe A (20 deltakere) 1. Trond Romsdal, Tromsø 4½ (5). 2. Mikael Rølvåg, Narvik 4. 3.
Stein Jensen, Harstad 3½.
Gruppe B (20 deltakere) 1. Eirik Nymo Isaksen, Alta 4½. 2. Magnor Pettersen, Narvik 3½.
3. Håkon Natvig, Sortland 2½.
22. Sandefjord Grand Prix, 26.-28. oktober
Gruppe A (45 deltakere) 1. Hans Kr. Harestad, SOSS 4½ (av 5). 2. Einar Gausel, OSS 4½.
3. Lars Even Andersen, Black Knights 4.
Gruppe B (34 deltakere) 1. Jan Ø. Kristoffersen, Caissa 4½. 2. Anders Sørjordet, SK 1911
4. 3. Helge Fjellestrand, SK 1911 4.
23. Tromsøsjakken NVGP, 16.-18. november
Gruppe A (14 deltakere) 1. Trond Romsdal, Tromsø 4½ (av 5). 2. Mikael Rølvåg, Narvik
4. 3. Pål Røyset, Tromsø 3½.
Gruppe B (19 deltakere) 1. Christian Grundekjøn, Tromsø 4½. 2. Janos Schaeffer, Tromsø
3½. 3. Eirik Nymo Isaksen, Alta 3½.
24. Knut Brokstad Minneturnering 2007, 17.-18. november
Gruppe A (12 deltakere) 1. Jon Ludvig Hammer, OSS 4 (av 5). 2. Vladimir Epishin, Russland
3½. 3. Michael Richter, Trondheim 3½.
Gruppe B (62 deltakere) 1. Jon Kristian Haar, Sandnes 4½. 2. Odd Pedersen, Lørenskog 4.
3. Ingar Edvardsen, Drammen 4.
25. Bronstein Cup 2007, 17. november
Gruppe A (22 deltakere) 1. Eirik Gullaksen, Bergens 6 (av 6!). 2. Tore Tjensvoll, Nordnes
4½. 3. Daniel K. Sandvik, Bergens 4½.
26. OSS november hurtig-GP, 18. november
Gruppe A (10 deltakere) 1. Heisio P. Sousa, Lillestrøm 4½ (av 6). 2. Bjørn Tiller, OSS 4½.
3. Atle Grønn, OSS 3.
Gruppe B (27 deltakere) 1. Jath. Suntharalingam, OSS 5½. 2. Christoph Anderl, Stjernen
4½. 3. Aryan Tari, Asker 4½.

Turnerings i nfo
fra 20. november

Desember
1.-2.
Adventstjernen NVGP Stjernen NVGP
8.-9.
NSFs 2. seriesjakkhelg		
16.
Arnold J. Eikrems hurtig-GP
NVGP
29.
Romjulsturneringen
NVGP

SK Stjernen
Lokale arr.
OSS
Bergens SK

2008
Januar
5.-6.
11.-13.
12.-13.
19.-20.
25.-27.

Det åpne NM i hurtigsjakkk
NVGP
Eliteserien 2. kamphelg		
NSFs 3. seriesjakkhelg		
Nord-Odal Vinter Grand Prix 2008NVGP
Jubileumsturnering
NVGP

Fredrikstad SS
NSF
Lokale arr.
Nord-Odal SK
Masfjorden SK

Februar
1.-3.
9.-10.
15.-17.
16.-24.

NM for jenter (USF)		
NSFs 4. seriesjakkhelg 		
4-landskamp		
EM for seniorlag i Dresden		

SK 19811 U
Lokale arr.
NSF
Kontakt NSF

Mars
8.-9.3.
15.-23.
28.-30.3.
28.-30.3.

NSFs 5. og siste seriesjakkhelg NSF
Det åpne NM
NVGP
Eliteserien 3. og siste kamphelg		
Kvalifiseringskamper til eliteserien

Lokale arr.
Arr. søkes
NSF
Lokale arr.

April
4.-6.
KM individuelt, anbefalt		
Lokale arr.
12.
Guttorm Klavestads Minneturnering
NVGP
Halden SK
19.-20. Torghatten Grand Prix 2008
NVGP Brønnøysund SK
Mai
9.-12.

Nordnorsk mesterskap 		

Tromsø SK

Juni
6.-8.

NM for klubblag 2008		

SK 1911

Juli
5.-13.

Landsturneringen NM i sjakk 2008

Tønsberg SK

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

Desember
1.-2. Adventstjernen NVGP Stjernen
Info: Guttorm Andersen
gutan@hotmail.com
8.-9. NSFs 2. seriesjakkhelg
Lokale arrangører
16. Arnold J. Eikrems hurtig-GP
Info: Atle Grønn
atle.gronn@ilos.uio.no
29. Romjulsturneringen
Info: Eirik T. Gullaksen
Eirik.Gullaksen@bergen.online.no
Januar
5.-6. Det åpne NM i hurtigsjakkk
Info: http://www.nm2008.sjakk.net/
19.-20. Nord-Odal Vinter Grand Prix
Info: Jonar Lensebakken
jolens@start.no
25.-27. Masfjorden Jubileumsturn.
Info: Bjørn H. Benjaminsen
bjornben@hotmail.com
Februar
1.-3. NM for jenter (USF)
Info: Torstein Bae
torstein.bae@gmail.com
15.-17. 4-landskamp
Info: Kontakt NSF
16.-24. EM for seniorlag i Dresden
Info: Kontakt NSF
Mars
15.-23. Det åpne NM
Info: Arrangør søkes
April
4.-6. KM individuelt, anbefalt
Info: Lokale arrangører
12. Guttorm Klavestads Minneturn.
Info: Halden SK v/ Anker Aasum
aaasum@halden.net
19.-20. Torghatten Grand Prix 2008
Info: Brønnøysund SK v/ Odd A. Vedal
od-vedal@online.no
Mai
9.-12. Nordnorsk mesterskap
Info: Tromsø SK
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NSFs medlemssekretær Liv Mette Harboe
Melding fra Sjakkontoret om

Elorapportering
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 kr 180
lille- og miniputt kr 90
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster i 2007 kr 600.

NSFs sentralstyre
President
Jøran Aulin-Jansson (Asker SK)
tlf 67 13 10 30a, 913 32 242m
e-post: jj@jbpapir.com
Visepresident
Ida Lahlum (Alta SK)
tlf. 977 59 831m
e-post: ida.lahlum@indico.no
Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
tlf. 66 79 68 39p
e-post oistein.yggeseth@online.no
Kasserer
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
tlf. 22 43 69 44p, 924 33 907m.
e-post: jan_oyvind.johansen@chello.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
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NSFs medlemssekretær Liv Mette
Harboe ber alle turneringsledere være
oppmerksomme på at ELO-rapporter
som ikke er levert i elektronisk format
vil etter 31.12.2007 bli belastet med
ELO-avgiften 35,- per. spiller.
Med godkjente format menes Tur-

neringsservice, Swiss-perfect eller
tilsvarende programmer. For rapporter i
godkjent format vil ELO-avgiften fortsatt
være 25,- per spiller.

USF i samarbeid med
Strømmen Sjakklubbs Ungdom inviterer til

Instruktørkurs
i sjakk
På instruktørkurs lærer du hvordan du best mulig kan undervise barn i sjakk.
Kurset tar også for seg hva og hvordan du bør undervise nybegynnere. For de
som allerede kan en del sjakk, er det mulig å bli med på kurset fra og med
lunsj på lørdag.
Tid:
Sted:
Ledere:
		
		
Pris:

Lørdag 19. og søndag 20. januar 2008.
Fjerdingby skole, Haugerveien 27, Rælingen.
Kurset blir holdt av Sheila Barth Sahl og Gunnar Lie.
Begge har lang erfaring med å undervise i sjakk,
og er blant Norges dyktigste sjakklærere.
Kurset (inkludert lunsj) er gratis!

Program

Lørdag 19. januar 11.00-17.00: Velkomst. Grunnleggende kunnskaper om
sjakk. Organisasjon. Generelt om å undervise barn i sjakk. Veien videre: Hvordan
lære seg selv nok til å undervise barn. Nyttige bøker og andre forslag.
Søndag 20. januar 11.00-17.00: Forslag til opplegg for kurs. Sjakkoppgaver,
tavleundervisning, turneringer og andre tips. Nyttig undervisningsmateriale.
Timeplan for et 10-ukers kurs. Å komme i gang med undervisningen.
Kurslederen vil justere programmet etter deltagernes ønsker og behov.
Påmelding og ytterligere informasjon:

Ungdommens Sjakkforbund ved
Silje Bjerke
silje.bjerke@gmail.com

Minnefondet invitasjon til

Arnold J. Eikrem hurtig GP
Søndag 16. desember 2007
Spillested:
Betenkningstid
Gruppeinndeling
Spillesystem
Spilleplan
Premier
Startavgift
Turneringsleder
Påmelding
Siste oppmøte

Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30
25 min per spiller per parti
2 grupper, o/u 1750
6 runder monrad
1. runde søndag kl.12.00
ny runde hver hele time
premieutdeling kl. 18.00
Gruppe A: 2000-1200-800
Gruppe B: 1500-1000-600
i tillegg spesialpremier - se hjemmesiden!
200/150
Ole Christian Moen og Tarjei Joten Svensen
Senest 15. desember til:
Atle Grønn, atle.gronn@ilos.uio.no
http://home.no.net/selskap/oss-ngp.php
Søndag kl. 11.30

Turneringen inngår i NVGP
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO

"LI KJENT MED .ORGES TO FRSTE STORMESTRE I SJAKK
3IMEN !GDESTEIN OG %INAR 'AUSEL

!RNE $ANIELSEN FORFATTEREN AV SJAKKROMANEN i±TTENDERADENw PORTRETTERER BEGGE SPILL
ERNE ,S MATTOPPGAVER OG KOMBINASJONSOPPGAVER FRA STORMESTRENES EGNE PARTIER DE
ENKLESTE OPPGAVENE PASSER UNGE SPILLERE MENS DE VANSKELIGSTE BLIR MINST LIKE KREVENDE
FOR LESEREN SOM DE VAR FOR STORMESTRENE SELV 0ARTIKOMMENTARER AV "JARTE ,EER 3ALVESEN
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+OMMER I 
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