Leif Erlend Johannessen (28)
Foto: red.

- Magnus (17) nummer fem i verden
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Tønsberg Schackklubb som ble 90 år 1. april ønsker alle

VELKOMMEN TIL
LANDSTURNERINGEN 2008
5. JULI TIL 13. JULI
Kamparenaen blir Slagenhallen på Tolvsrød 3,5 km fra sentrum.
Fullstendig innbydelse med hva vi kan tilby av sjakk og annet ligger på vår nettside:

www.nm2008.sjakkweb.no
Selve NM spilles over 9 runder Monrad med en runde pr. dag, ingen dobbeltrunde.
Starttidspunktet er, med unntak av første og siste dag, kl 11.00.
Tenketiden pr. spiller er 2 timer på 40 trekk og deretter 20 trekk på 1 time og ½ time på resten
av partiet.
Klasseinndeling: Det spilles i følgende klasser:
Elite, Mester, klasse 1, 2, 3, 4 og 5, seniorklassen bestående av to grupper A og
B, juniorklasse A og B, kadettklasse A og B, lilleputtklasse og miniputtklasse.
Fullstendig reglement om Landsturneringen finner du på vårt nettsted nevnt
ovenfor og under Sjakkaktuelt (forbundets nettside)
Startavgiften er kr. 800, for juniorer kr. 500 og for kadetter, lilleputt og miniputt Kr. 400
Startavgiftene sendes til:

(bakgrunnsfoto: Flickr/Amundn)

Tønsberg Schackklubb
v/Kristoffer Haugan
Fuskegata 47
3158 ANDEBU
Kontonr: 1503.01.87323
NB. Navn, fødseldato og klubb SKAL oppgis ved betaling.
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Påmeldingsfristen er 18. juni 2008.
Ved etterpåmelding forhøyes startavgiften med kr. 200 til henholdsvis kr. 1000, 700 og 600.
Påmeldte etter 22. juni 2008 må betale 50% tilleggsavgift. Ny startavgift blir da henholdsvis
kr. 1.200, 750 eller 600. Siste mulige påmeldingsfrist er onsdag 2. juli 2008 (gjelder ikke Eliteklassen). Påmeldte etter denne datoen kan risikere å bli avvist.
Obs! Selve påmeldingen skjer på vår nettside. De som ikke har tilgang til nettet sender skriftlig påmelding til Kristoffer Haugan, se ovenfor.
Vær oppmerksom på bestillingsfristene vedr. overnatting på Furustrand Camping var 1. mars.
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Norsk Sjakkblad er medlemsblad
for Norges Sjakkforbund. Synspunkter som framføres i bladet er
ikke nødvendigvis i samsvar med
sjakkforbundets offisielle mening.

Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, 0588 Oslo
Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07,
e-post sjakkfor@online.no
Generalsekretær: Dag Danielsen

Annonsepriser nr. 3 2008:
Turneringer i Norges Grand Prix:
1/1-side kr 1100
1/2-side kr 600
1/4-side kr 350
For øvrige annonsepriser, vennligst kontakt
Norges Sjakkforbund v/ Sjakkontoret
Årsabonnement for ikke-medlemmer
koster kr 200. Ved abonnementsbestillinger,
adresseendringer m.m. kontakt NSF
Utgivelsesplan 2008:
Nr 2/2008 har deadline 1. juni
Nr 4/2008 har deadline 1. august
Trykk: Allservice AS, Stavanger
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Norsk sjakkblad
gratulerer
med dagen
75 år
4.5. Jan Søyland, Asker SK
12.5. Øivind Carstensen, Nordstrand SK
10.6. Harry A. Skjønsberg, Ottestad SK

70 år
28.4. Karl W. Strand, Kristiansund SK
15.5. Willy Prestby, Lillestrøm SK
22.5. Tore Høe Løvaas, Trondheim SF
26.5. Sturle Hånes, Rokaden
1.6. Willy H. Jacobsen, Tønsberg SK
9.6. Per Tore Aanonsen, Nordstrand SK
15.6. Odd Kristiansen, Namsos SK
16.6. Arvid Mauseth, Alta SK

60 år
6.5. Per Steinar Runde, Ørsta SL
13.5. Åge Olsen, Kristiansund SK
8.6. Rolf Gare, Drangedal SK
22.6. Jan T. Moholt, Larvik SK

Sikre vårtegn for sjakken
Plutselig skjer det. De
første blomstene bryter
gjennom snøen og knopper svulmer opp på buske
og treer. Noe er på gang
- det er vår i luften. Snart kommer
sommeren.
Beskrivelsen passer i overført betydning ganske godt på innholdet i dette
bladet også.
Magnus har for alvor nådd høyt og er
nå nummer fem i verden. Utroligt,
men sant.
Seniortreffet i Dresden viste fortsatt
vekst i ”sjakkseniorsaken” og Evy Færevaags gripende fortelling, Jentene
frå Masfjorden, bekrefter munnhellet om at der det finnes vilje, finnes
det også vei.

Andre vårtegn er to nye norske
GM-napp til Espen Lie og Torbjørn
Ringdal Hansen samt at Tromsøs
Team Bjørnsen mot mange odds
greide å kvalifisere seg til neste års
eliteserie.
Og president Jøran Aulin-Janssons
statusmelding om prosjektet sjakkOL i Tromsø 2014 sist i bladet viser
at det ikke bare er vårtegn, men
regulære klimaendringer som er
på vei.
Jo, det er noe i luften, noe er virkelig
i ferd med å skje med sjakkverdenen
som vi kjenner den. Og alle tegn tyder
på at det er noe godt!
God leselyst og god vår!
Bjarke Sahl

50 år
1.5. Per Kr. Hansen Per, SK Kampen
1.5. Anders Kristensen, Fredriksstad
3.5. Harry Andersen, Fredriksstad
14.5. Petter Thorstensen, Stjernen SK
19.5. Per Arne Årdal, Kirkegata SK
26.5. Jonar Lensebakken, Nord-Odal
27.5. Asmund Ingjær, Nordstrand SK
30.5. Dag Sødtholt, SOSS
22.6. Tom Gulliksen, Stjernen SK
23.6. Ulf Utnes, Tromsø SK

Tips for frivillige i USF
Hjelp!
Å få barn til å interessere
seg for - og spille - sjakk er
ganske lett. Det er når man må organisere lokallag, turneringer (BGP) og
søke om økonomisk støtte fra USF og

det offentlige at det begynner
å bli vanskelig. For å hjelpe
nye i barnesjakkfaget best
mulig på vei har USF laget en
rekke veiledninger under overskriften
”Hjelp!”. De finnes på adressen
www.sjakk.no/usf

40 år
26.4. Hans M. Eikseth, Trondheim
9.5. Arnstein Johansen, Moss SK
12.5. Sylvia Johnsen, OSS
13.5. Aud Elise Nes, Sevland SK
14.5. Ole F. Kvamme, SK 96
19.5. Birger Kvam, Svartlamon SL
22.5. Torstein Helling, Nordstrand
24.5. Christian Harstad, OSS
5.6. Arn T. Haugsdal, Masfjorden SK
15.6. Stein T. Gausdal, Sandnes SK
27.6. Torstein Johansen, Kristiansand
29.6. Anders Bjørnerem, Horg SF
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Karl W.
Strand
70 år
Kristiansund Sjakklubbs grand
old man og æresmedlem Karl W.
Strand runder 70. år den 28. april.
Strand har blant mye annet vært
klubbformann i periodene 196870 og 1973-81. Vi gratulerer!

<
Dødsfall
Vi har tatt avskjed med
Aage Vestøl (OSS) og Egil Eikseth (TSF). Les minneord for
Aage Vestøl på side 6.

Leserbrev &
annet

(foto: Cathy Rogers)
Magnus nr. 5 i verden
Magnus Carlsens (bildet ovenfor) stabilt
gode resultater i kampen mot de aller
beste i verden ble belønnet med en 5.
plass på FIDEs Elo-liste per 1. april.
Tidens ti høyestratede er:
1.
2.
3.
4.
5.

2803 Viswanathan Anand
2788 Vladimir Kramnik
2774 Alexander Morozevich
2767 Veselin Topalov
2665 Magnus Carlsen

SK 1911
størst i Norge
NSFs siste medlemsoversikt per 9.
april viser at forbundet fortsatt har et
stykke å gå før de når opp til sluttallene
for 2007.
Et lyspunkt på listen er Osloklubben SK
1911. Med 106 registrerte medlemmer
har den veldrevne klubben allerede økt

6. 2763 Levon Aronian
7. 2752 Shakhriyar Mamedyarov
8. 2751 Teimour Radjabov
9. 2746 Peter Svidler
10. 2741 Peter Leko

Magnus overtok samtidig førsteplassen
på listen over spillere under 20 år.
På den interne norske ratingliste for
april måned er Magnus Carlsen i en
klasse for seg med 2790 og 201 poeng
mer enn sjakkgymnaslæreren sin,
Simen Agdestein. Les mer om de nye
norske ratingtallene på side 26.

(foto: red.)

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

Norsk sjakkblad nr. 3-2008
Av redaksjonelle plasshensyn har det
ikke blitt plass til enkelte artikler i dette
nummeret. Det gjelder Firelandskampen i Oslo, hvor Leif Erlend Johannessen scoret 3 av 3 (bildet ovenfor) og
Torbjørn Ringdal Hansens GM-napp i
Ishavsserien. Begge deler vil bli omtalt
i neste nummer.

med to siden nyttår, og de fremstår nå
som et levende bevis på at det fortsatt
går an å få nye medlemmer til en klassisk sjakklubb.
De overstråles imidlertid av Kristiansund Sjakklubb som siden nyttår har
økt medlemstallet sitt fra 25 til 44! (Mer
om det på side 24). Medlemstallet i NSF
per 9. april var 2115.

TSFs tre nye æresmedlemmer
Tore Høe Løvaas
Yngve Robertsen
Tom Richard Evensen
Trondheim Sjakkforening har
utnevnt Tore Høe Løvaas, Yngve
Robertsen og Tom Richard Evensen
til æresmedlemmer. Vi gjetter på
begrunnelsen: Som takk for deres
store arbeid for klubben.

Nordisk mester
Peter Flermoen
Harstads unge håp Peter Flermoen
(12) var helt suveren da han gjorde
rent bord med 6/6 i gruppe D i
Nordisk mesterskap for ungdom
i Danmark. Tilbake i Harstad
overrakte ordfører Helge Eriksen
Harstadboka som takk for
bragden.

?
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
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nest etter Olaf Barda: Norgesmester
i 1949, flere høye plasseringer i
Nordisk turnering og fem sjakkolympiader på rad fra 1950 til 58 på
første- og annetbord. Ved sistnevnte
anledning var han en hårsbredd fra
å bli utnevnt til IM og spilte bl.a. remis mot Reshevsky. I Amsterdam i
1954 slo Vestøl både Bent Larsen og
verdensstjernen Gligoric som han
faktisk rundspilte i stor stil. Aage Vestøl hadde beskjedne kunnskaper i
åpningsspillet, men var med rette
fryktet i både midtspill og sluttspill.
Undertegnede hadde gleden av å stifte bekjentskap med en fargerik og
original sjakkmester da jeg intervjuet Aage Vestøl for Norsk Sjakkblad
(nr.6 2002) til 80-årsdagen hans
som var på julaften i 2002.

Minneord
Aage Vestøl 1922-2008
Aage Vestøl, et av Norges største
sjakktalenter gjennom tidene, døde
30. mars, 85 år gammel. Han var medlem av Oslo Schakselskap fra 1934
eller 35 til sin bortgang, men deltok
ikke i turneringssjakk etter NM i 1964.
Vestøl var første norske sjakkspiller
som gjorde furore i helt ung alder
i en tid da velvoksne menn helt dominerte turneringene. Han var datidens
unge sjakksensasjon med seier i nest
øverste klasse som 15-åring i NM i
Grimstad i 1938 og det samme som
16-åring i Nordisk turnering i 1939.
Verdenskrigen kom i veien for en
mulig utvikling til høyt internasjonalt nivå.
I perioden fra 1945 til 59 var Vestøl imidlertid vår ledende spiller

Ungdomsbilde av Aage Vestøl.
(arkivoto: Øystein Brekke)

Gjøvik Sjakklubb fyller 100 år i år.
Et såpass stort jubileum må markeres
på en skikkelig måte!

Kjøpes!
En venn av sjakkhistorien søker
sjakktidsskrifter fra før 1960
og eldre sjakklitteratur på alle
språk.

Magnus Carlsen kommer!
Sjakkens wonderboy er nå allerede nummer 5
på verdensrankingen, 17 år gammel. Det har
ingen 17-åring vært før han!
Simen Agdestein kommer!
Han har tidligere store bravader fra Gjøvik. Slo Spasskij, ble nordisk mester, ble stormester som 18-åring, spilte 2-2 mot Karpov.
Vi håper det kan bli tidenes sjakkbegivenhet i Norge.
Vennlig hilsen
Organisasjonskomiteen
for Gjøvik Sjakklubbs
100 års jubileumsfestival
Øystein Brekke
leder
Bjarne Gjørvad
Anders G. Iversen
leder i Gjøvik Sjakklubb
Hans Olav Lahlum
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Gjøvik
Sjakklubb

Åpen
ELO

Rating

100 års
turnering

turnering

turnering B

29. des.

1. runde

1. runde

1. runde

30. des.

2. runde

2.-3. runde

2.-3. runde

31. des.

3. runde

4. runde

4. runde

1. jan.

4. runde

5. runde

5. runde

2. jan.

5. runde

6. runde

6. runde

3. jan.
4. jan.

6. runde

5. jan.

7. runde

6. jan.

8. runde

7. jan.

9. runde

Øystein Brekke

Hurtig
sjakk

Super
hurtig
sjakk

(start)
1.-5. r.
6.-9. r.
(slutt)

Ekstra god pris betales for:
Norsk sjakkblad 1906-1961.
Skák (Island). Tidsskrift for
Skak 1895 -1901 & 1902-1907.
Skakbladet 1904 -1922. British
Chess Magazine 1881-1922.
Deutsche [Berliner] Schachzeitung 1846-1900. American
Chess Bulletin 1904-1963.
Kontakt: Calle Erlandsson
Calle Almazara - Urbanizacion
Almazara 27-A Tel. +46 46
149 749
Mobil +46 733 264 033
e-post callena@telia.com

Intervju
Et par måneder unna landsturneringen
har NSb snakket med NM-generalen Gunnar Bue om sommerens NM i Tønsberg.
Han forteller om Norges vakreste sommerby, webtrøbbel, økt startkontingent og
om hvorfor det er så gøy å spille sjakk.

Mange aktiviteter i Tønsberg

Landsturneringen
Som det har blitt tradisjonen for
de senere år, byr sommerens
Landsturnering ikke bare på den
ordinære NM-turneringen, men
også en rekke sidearrangementer.
Menyen i Tønsberg inneholder
blant annet:

av Bjarne Zachariassen

Hvordan går det med med NM-forberedelsene?
Det går etter planen. Vi har en NM-komite
på fire personer og får ekstern hjelp til
å drifte av websiden, sjakkleiren, bulletegnen og drift av kantinen. Det går mye
tid med til å få registrert og innlosjert
alle NM-deltakerne og vi har hatt noen
småproblemer med weben og Quality
Hotel, hvor vi ikke kan bo 11. til 13. juli.
Så vi har fått litt velfortjent pepper, men
nå er alt oppe og går.
Hvor mange deltakere håper dere å få?
Problemene med påmeldingen via Internett gjør at vi først i april kun hadde rundt
50 påmeldte, men vi stresser ikke med
deltakerantallet nå. Vi har budsjettert
med 600 personer og håper på vel 700.
Vil lokalmiljøet i Tønsberg ta pent imot
sine sjakk-NM-gjester?
Det er så mye som foregår her i byen
vår, så pr. dags dato tro jeg ikke mange
vet at vi arrangerer sjakk-NM i Tønsberg
til sommeren. Kommunen er imidlertid
begeistret. De er klar over at det kommer
rundt 1000 mennesker som legger igjen
en del penger som gir inntekter i kommunekassen.
Dere har økt startkontingenten betraktelig, blant annet fra kr. 550
til kr. 800 kroner for seniorer?
Målet vårt er å nå et overskudd på cirka
kr. 100.000, som vi ønsker å brukes til
å gjøre sjakk mer kjent i distriktet vårt.
Især barnesjakken, som vi har forsømt i
det siste. Da vi så at vi styrte mot et stort
underskudd bestemte vi oss for å skru

Gunnar Bue er ikke bare travelt
opptatt med NM-forberedelsene
denne våren, han topper også
aktivitetslisten med 2323 registrete partier (se s. 26). (foto: BBJ)
opp startkontingenten slik at arrangementet kan gå i balanse. Vi diskuterte
saken med sjakkforbundet, som syntes
startkontingenten var blitt for høy, men
til sist godkjente de økningen.
Stormesternes vilkår har vært diskutert fra tid til annen. Gir dere
de beste spillere særvilkår?
Vi tilbyr alle GM-er gratis startavgift og
enkeltrom på hotell samt et tilskudd til
kost under NM. Totalt koster det oss kr.
9.100 per stormester. Velger de et annet
boalternativ kan de få beløp utbetalt.
Til slutt et spørsmål til sjakkspilleren
Gunnar Bue. Du er landets desidert
mest aktive spiller. Hvorfor bruker du
så mye tid på sjakk?
Sjakken en flott måte å måle kreftene
på mot likesinnede. Du kan holde på så
lenge du lever og hjernen fungerer. For
meg er sjakk som balsam for sjelen. Når
jeg skal stresse ned fra yrke og familie,
er den beste medisinen å spille sjakk. Da
er konsentrasjonen et helt annet sted og
du kan koble av og fortrenge de daglige
problemene for en stakket stund. Og så
treffer jeg mange hyggelige mennesker.

Lynsjakk
individuelt og lag
Pratelagsjakk
Nybegynnerturnering
Sjakkleir for barn
Fotballturnering
Sjakkshow
en av hovedaktørene kommer å bli André Bjerkes
datter, Vilde Bjerke.

Vilde vil både berette om sin
far samt lese og synge fra
Andrés og egne tekster.
Mer informasjon om NM fås fra
hjemmesiden på
nm2008.sjakkweb.no
eller fra NM-komiteen ved
Gunnar Bue på 92 42 62 51
gubue@c2i.net
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Verdens beste Karlsson
– om Magnus og russerne
Avgjørelsen tas av de høyere makter
Døsig Topalov lurer
Energisk fra taket Karlsson jakter
Og propellen hans durer …
Russisk original: Starik, 2005
av Atle Grønn

atle.gronn@ilos.uio.no
La oss starte med russerne. Hvordan
er sjakkens status i dagens Russland?
Omtrent som lengdeløp på skøyter i
Norge; et nasjonalt ikon, men ikke
spesielt mange aktive utøvere. Noe litt
gammelmodig og utdatert, med en
storhetstid på 1950-tallet. Alle kjenner
selvsagt til Hjallis og Botvinnik – det
var tider, det. Skrur man på radioen en
lørdag ettermiddag i Norge anno 2008,
kan man fremdeles høre mot slutten
av nyhetssendingen ”… og etter første
dag i VM på skøyter leder nederlenderen Sven Kramer”; mens russisk radio
på samme sted i nyhetsoppramsingen
kringkaster ”… og i 12. runde i superturneringen i Linares vant nordmannen Magnus Carlsen mot bulgareren
Veselin Topalov”. Verken det ene eller
andre bidrar til voldsom interesse eller entusiasme for nasjonalsporten,
men skøyte- og sjakkresultatene hører
liksom hjemme i radioen, som jo selv
hadde sin gullalder på 50-tallet.
I Norge finnes det sikkert en gjeng virkelige eksperter – som blogger på Internett om isforhold, skøytetider, såkalte
adelskalendere og hva det måtte være.
Slik er det også med sjakken i Russland,
der nettsamfunnet er dominert av ekspertene og sjakkproffene. Det ledende
nettstedet i russisk sjakk heter da også
chesspro.ru. Toppen av sjakklykke er
å følge livesendingene til Chesspro,
gjerne med Magnus i hovedrollen.
Kommentatorene hos Chesspro borer
dypt og brøler ikke så mye som i andre

nettfora; å logge seg inn på Chesspro er
litt som å skru over til svensk TV under
5-mila på ski.

Språket
Fantastisk, utrolig. Ja, hvilke adjektiver
har vi igjen? Det norske sjakkspråket
blir like repeterende som fotball- og
skispråket. ”Hvem er verdens beste
fotballspiller?” kunne jeg spørre faren
min som guttunge. Jeg la gjerne til et lite
vedheng til spørsmålet ”… som har
vært og er?”. ”Kanskje Cruijff er den
beste

som er,
mens Pele
er den beste som har vært”, kunne
faren min svare. Jeg satte opp lister
over de beste ”som har vært og er”. I
dag vet jeg at det heter ”tidenes beste”,
og at Magnus er ”tidenes beste” ditt
og ”tidenes beste” datt. Det er jo ikke
Magnus sin skyld, stakkars, at vi har
lagt lista så høyt. Han gjør jo bare så
godt han kan ...
Da synes jeg det er forfriskende å se til
Russland. Der har de sett sjakkgenier
før – og ros og ris av Magnus’ spill berører min sjakkpatriotisme dypere. Jon
Herwig Carlsen kan skrike seg hes om at
Bjørn Dæhlie er tidenes langrennsløper,
men det føles mer ekte når den samme
attesten kommer fra en nøktern – og
muligens ”besviken” – svensk kommentator.

Fischer-nostalgi
Magnus tok Moskva med storm i Aeroflot Open i 2005; 19 trekk knockout
mot Sergej Dolmatov, treneren for
det russiske landslaget, den tidligere
stjerneeleven til ”tidenes beste” trener,
Mark Dvoretskij. Men Magnus har ikke
alltid skjemt bort det russiske hjemmepublikummet. På 18 partier i Tal
Memorial i Moskva har han vunnet
ett(!) parti. Riktignok var det en perle
med svart mot Jakovenko, riktignok
er det vanskelig å vinne partier mot
verdenseliten, men Tal-turneringene
førte til en viss diskusjon i miljøet som
bærer den sovjetiske sjakkarven videre.
Hvorfor ble ikke jevngamle Sergej Karjakin fra Ukraina invitert til Moskva og de
andre prestisjefylte turneringene?
Svaret er nok delvis at også for russiske
sjakkarrangører er fascinasjonen for
Magnus en slags nostalgi etter Fischer,
vestens forrige vidunderbarn som var
enormt populær i Sovjetunionen. Det
kresne sjakkpublikummet i en sjakkultur (den sovjet-russiske) med så
mange toppspillere liker rett og slett
tanken på at det kommer én person
utenfra med noen decenniers mellomrom (Capablanca, Fischer, Carlsen
…) og banker deres egne. Også norsk
langrennshistorie ville vært fattigere
uten Sixten Jernberg eller Vladimir
Smirnov.
Skole
Fra et par miljøer – kanskje særlig St.
Petersburg og Kiev – har det imidlertid
kommet noen kritiske kommentarer.
Sjakkintelligentsiaen i St. Petersburg,
frontet av eks-FIDE-verdensmester
Aleksandr Khalifman og superstormester Konstantin Sakajev, gjentok med
jevne mellomrom i perioden 20052007: ”Gutten har jo talent, men han
mangler skole.” Før fjorårets Wijk aan
Zee skrev Khalifman:
Ekspertene som tror at Pjokken vil
få pluss-score i dette selskapet, kan
ikke kalles eksperter men entusiaster. Det finnes ikke grunnlag for slik
optimisme. Eller mer presist: talent
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er talent om det oppstår i Afrika
eller Norge, for den saks skyld. Men
det finnes ingen skole. Punktum.
Tal Memorial 2006 bekreftet dette og
Wijk aan Zee 2007 vil bekrefte dette. I
sistnevnte møtes 13 sjakkspillere med
skole – og én uten.
Deretter følger noen kommentarer om
Magnus’ hjelpere, Agdestein og Heine
Nielsen, før Khalifman avslutter: ”Den
frukten som heter ”skole” dyrkes ikke i
Skandinavia. Man må til Russland.”
Av og til fikk ”kritikerne” vann på mølla,
som etter tårnsluttspillet mot Levon
Aronjan i Moskva 2006. I Dvoretskijs
nye bok ”Tragikomedier i sluttspillet”
har dette sluttspillet en sentral plass.
Dvoretskij nekter å tro – etter å ha
fått førstehånds informasjon fra Peter
Heine – at Magnus ikke kjente til de
(relativt) elementære remismetodene
i dette sluttspillet. Imidlertid mener
Dvoretskij at Magnus’ håndtering av
denne stillingen viser at det ikke holder
å kunne teorien. Sluttspillteori – lik
matematikk i skolen – må læres gjennom gjentatte praktiske øvelser, som i
Dvoretskijs bøker. Det må sies at Dvoretskij ikke velger dette partieksempelet
for å henge ut Magnus, men fordi det
opplagt er lettere for leseren å huske og
lære av feil begått av kjente navn.

Kiev og Moskva
Det var en tid da enkelte sjakkproffer
kunne irritere seg noe over denne
uskolerte guttungen som snappet invitasjonene deres. Den ukrainske stormesteren og sjakkjournalisten Mikhail
Golubev har snakket en del for sin syke
mor, i dette tilfellet særlig Karjakin. Men
Golubev, i motsetning til noen sporadiske ukrainske sjakk-hooligans, har alltid
beholdt sakligheten i sine vurderinger
av prestisjeduellen mellom de to unge.
Som ekspertkommentator for Chesspro
utropte Golubev Magnus’ seier i blindpartiet mot Karjakin i årets Amber til
beste parti i 3. runde. (Samme attest
ga han for øvrig Magnus’ blindparti mot
Mamedjarov i 8. runde.)
Fra Moskva har det imidlertid stort sett
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bare vært lovord hele tiden. Kasparov
omtalte nylig Magnus som ”lederen
for generasjonen som er født etter den
første Karpov-Kasparov-matchen”. Sergej Sjipov – med et rykte som verdens
beste (online) sjakkommentator – har
alltid gravd dypt etter superlativer i omtalen av Magnus. En annen som løftet
Magnus opp i det russiske sjakkmiljøet,
var Jevgenij Barejev etter matchen i VMcupen 2005. Barejev er en slu rev, kjent
for å kritisere alles prestasjoner, inkludert sine egne, men etter møtet med
Magnus var han oppriktig imponert:
”Det var umulig å lure min 15-årige
motstander – han kan jo alt.”

Livets skole
Magnus mangler kanskje ”skole” etter sovjetrussisk målestokk, men han
kompenser er i fullt monn med ”livets
skole”. For sjakkproffene ble dette særlig tydelig etter den stilrene svart-seieren
mot Kramnik i
årets Wijk aan Zee,
et parti der

Magnus
gjorde det umulige mulig og snudde
opp-ned på forståelsen av det mest
hypermoderne av alle systemer –
pinnsvinet.
Etter slik trolldom som i partiet mot
Kramnik har også tidligere ”kritikere”
funnet fram superlativene. Moskvabaserte Chesspro har i år knyttet til
seg St. Petersburg-spilleren Sakajev,
og dette var hva han skrev før onlinekommentarene til Leko-Carlsen i
Linares: ”Ærlig talt hadde jeg lyst til å
velge et parti med en mer offensiv spiller enn Peter Leko, men unge Magnus
hypnotiserer oss alle, så la oss følge
hans parti. Slik endrer tidene seg; for
ikke lenge siden spilte Peter VM-match
mot Kramnik, men nå er han mer interessant i egenskap av å være Carlsens
motstander, og mindre interessant for
sjakkpublikummet i seg selv.”

Verdens beste Karlsson
Ved siden av alle de ”offisielle” ekspertkommentarene er gjesteboka til
Chesspro verdt å kikke på. Hele den
russisktalende sjakkeliten er jevnlig
innom og sjekker ut hva som blir sagt
om seg selv og motstanderne. Tempoet
og omfanget på gjesteboka er ganske
imponerende. Alt er sortert etter emner
– bare om Wijk aan Zee-turneringen i
januar i år var det hele 2609 innlegg.
Noen av bidragsyterne har sitt særpreg,
som rimsmeden med pseudonymet
Starik – eller ”gammer’n” oversatt til
norsk. Av hans 750 innlegg om ulike
emner – som regel kommentarer til
dagsaktuelle partier – er godt over
halvparten skrevet på rim. Flere titalls
av disse ”diktene” omhandler Magnus.
Starik var tidlig ute og varslet i 2005 at
den 15-årige norske guttungen snart
ville kunne yppe seg mot regjerende
verdensmester Topalov (se ovenfor).
Magnus fikk tidlig et kallenavn i
Russland: Malysj (”Pjokken”). Med
etternavnet Carlsen står ordspillene
i kø; det finnes nemlig bare én Karlsson i (Sovjet-)russland – Karlsson
på taket. Astrid Lindgrens Malysj i
Karlson (Lillebror og Karlsson) er
en av de viktigste barnebøkene i den
russiskspråklige verden, mye takket
være en sovjetisk tegnefilm fra 70-tallet
som i dag har kultstatus. Vår Magnus
Carlsen identifiseres snart med Lillebror (Pjokken), snart med Karlsson
(som i sangen Verdens beste Karlsson
karakteriserer seg selv som ”gjennomklok”). I gjesteboka fikk jeg 235
treff på Malysj, 314 treff på Magnus
og 1152 treff på Carlsen. Noen mener
nok er nok, og at Magnus ikke lenger
er noen pjokk, men en ”norsk viking”
(55 treff). Vladimir Barskij hadde en
artikkel etter årets Wijk aan Zee med
tittelen ”Ikke kall ham Pjokken!”.
(”De sluttet å kalle meg Malysj da jeg
var 13”, kommenterte Tejmur Radjabov i et ferskt intervju).
Lasker, Tal og Ivantsjuk
Magnus’ siste resultater i Wijk aan Zee

og Morelia/Linares har gjort ham til
den mest (om)diskuterte spilleren i
sjakkeliten. Hvordan forklarer man
disse resultatene og partiforløpene bak
resultatene?
Etter hvert som Magnus omdefinerte
Topalov og Ivantsjuk til sine ”klienter”,
begynte flere å trekke paralleller til Laskers psykologiske stil. Resultatene i seg
selv kunne minne om Fischers inntog
i verdenseliten, men der protesterte
en noe slukøret Golubev, som nok har
tungt for å svelge den behandlingen
Magnus har gitt det ukrainske geniet
Ivantsjuk gjennom flere partier det siste
halvannet året.
Pjokken fortjener selvsagt all mulig
ros, men dagens parti (vinstpartiet
mot Ivantsjuk i Linares) krever en
mer nyansert vurdering. Jeg synes
Carlsen spilte dårlig – og Ivantsjuk
veldig dårlig. Partiet fikk en fortjent
vinner, men la oss ikke rope på Fischer i utide.
Golubev hadde også en psykologisk
forklaring på Ivantsjuks Magnuskompleks: ”Stakkars Ivantsjuk. Han
sliter mot Pjokken. Det er tungt å
måtte forsvare både sin egen og en
landsmanns (Karjakins) ære.”
Ivantsjuk selv ble konfrontert med
Magnus-komplekset av en av Russlands
fremste sjakkjournalister, Jurij Vasiljev
(Sportekspress og Chesspro):
- Hva synes du om Carlsen? Hvem
minner ham deg om?
- Foreløpig har jeg ikke tenkt noe på
det. Carlsen hadde flaks i Morelia/
Linares, men han hadde også flaks i
Wijk aan Zee, der han delte førsteplassen. For eksempel i partiet mot van
Wely var stillingen hans helt håpløs,
men han vant likevel. Ergo lykkes
han på et eller annet vis. Spørsmålet
er hvordan? Om Tal sa man også
at han hadde uvanlig mye flaks, at
ofrene hans var ukorrekte osv. Vi
står alle overfor oppgaven å forstå
”fenomenet Carlsen”. Jeg har ikke
tenkt noe over dette hittil, men det
blir jeg nødt til nå …

Selv de beste russere vet ikke helt
hva de skal stille opp med mot
himmelstormeren Magnus.
På bildene: Vladimir Kramnik
(øverst), Vasily Ivanchuk, Alexander Khalifman og Levon Aronia.
(foto: Cathy Rogers)

Kramnik, Aronjan og Gelfand
Vasiljev var også den journalisten som
fikk Kramnik, Aronjan, Gelfand og
andres kommentarer til ”fenomenet
Carlsen”. Kramniks kommentar etter
at han tapte med hvit i Wijk aan Zee var
oppsiktsvekkende og er godt kjent også
for norske fans: ”Et par års tid framover
vil vi kunne yte motstand, men så blir
det tungt”.
Etter Morelia/Linares snakket Vasiljev
med Aronjan:
- Etter Wijk sa du følgende om Carlsen:
”Gutten spiller slett ikke så verst, men
han har fremdeles langt å gå”…
Kanskje du vil justere denne vurderingen nå?
- Ja, det opplagt at han allerede er
svært, svært farlig … Det eneste
problemet er alderen hans.
- Hans problem eller deres problem?
- Både vårt og hans. I den alderen
er det klart at man har problemer i
åpningsfasen. Han fikk stadig dårlige stillinger etter åpningen, sånn
er det bare.
Gelfands kommentar til Vasiljev etter
remisen i årets Wijk aan Zee er også
verdt å nevne:
- En sterk stormester? spurte jeg
(Vasiljev).
- Hadde det enda vært så vel, smilte
Boris. - Supersterk! Fremgangen kommer med en uforståelig hurtighet. For
ikke lenge siden, i Tal Memorial, spilte
jeg mot ham, og det var en helt annen
motstander. Forleden kjøpte jeg en bok
med Karpovs sluttspill, og her i Wijk
var det som å møte en reinkarnasjon
av Karpov: trekk for trekk utspiller han
meg med de mest subtile manøvrer…
Og samtidig, med en fantastisk hurtighet! Han ligger en time foran på
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klokka, griper øyeblikkelig alle
sjanser stillingen har å by på,
har full kontroll over alle overgangsfaser fra en stillingstype
til en annen… Jeg hadde flaks.
Stillingen min var svært solid, og
jeg forsvarte meg ideelt siden jeg
kjente sluttspillteorien på området. I en Dvoretskij-bok anføres
den såkalte ”Vajser-planen” for
slike tårnsluttspill – frontalforsvaret – som jeg anvendte.

Fra gjesteboka
Igor i gjesteboka til Chesspro har
følgende kommentar som jeg tror
det ligger noe i:
Magnus’ styrke er i selve tvekampen fordi han har en slik
fantastisk sterk karakter. Nettopp
på dette området ligger han
tilsynelatende foran Karjakin.
På territoriet til det tidligere Sovjetunionen finner man sjelden
sterke og frie personligheter siden
den sovjetrussiske sjakkskolen
nedtoner individualisme, og dermed mangler våre spillere noen
viktige egenskaper (til gjengjeld
har de en rekke andre, men det
er en annen historie).
Siste ord i denne omgang lar vi gå
til en person som i gjesteboka til
Chesspro kaller seg Arbatovez:
Flaks følger fighterne, de som
spiller med full kraft til siste
trekk, alltid på jakt etter uante
muligheter i vanskelige stillinger.
Og Pjokken er en ekte Viking! Vi
kan ikke forvente at han allerede
nå holder samme klasse som
Anand, Kramnik og Topalov.
Men på det sportslige plan, som
en fighter på brettet, ligger han
muligens allerede et hode foran
dem alle. Om et par år tar han
skrittet over i en ny vektklasse,
og da blir han utilnærmelig for
konkurrentene. Dette er den nye
Fischer.
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Morelia-Linares 2007 15. februar - 7. mars i Mexico og Spania

Déjà vu i Linares XXV
Verdensmester Anand vant Torneo Intercontinental i
Morelia og Linares for andre år på rad. Turneringen
ble også en suksess for Magnus, for han tok annenplassen udelt foran Aronian.
av Ian Rogers

gmianrogers@gmail.com
oversatt av Sheila Sahl

Ved første øyekast virker 2008-versjonen av ’Ciudad de Linares’ nærmest
identisk med 2007-arrangementet:
Favoritten Viswanathan Anand vinner
med 8½/14. Wonderboy Magnus Carlsen blir nummer to. Magnus har vært i
hælene på Anand helt til han feiler mot
Peter Leko nær slutten.
Allikevel er det viktige forskjeller mel-

lom 2007 og 2008.
Den første halvdelen av 2008-turneringen ble holdt i Morelia for kanskje siste
gang. Det var ti dager med nærmest
endeløs spenning. Etter bare fire runder
hadde hver spiller tapt minst ett parti –
rekord for en turnering på så høyt nivå
og etter seks runder hadde hver spiller
også vunnet minst ett parti. ”Jeg synes
nivået på spillet har vært spektakulært,”
sa Anand. ”Jeg kan ikke huske en slik
turnering med så få remiser.”
Tempoet gikk ned i turneringens andre

Mange bukker
Det mest slående med partiene fra
Linares 2008 var antallet bukker.
Imens bakspillerne raljerte med
kvaliteten på noen av partiene, så
var Anand uenig og sa ”Jeg synes
feilene gjorde det interessant – det
var ikke en ulempe. Det var en av
de mest interessante turneringene
jeg har spilt – partiene var veldig
spennende.”
Magnus var ikke fullt så positiv. Da
han fikk et gratis poeng av Topalov
så han forundret ut og sa ”Det er
galskap – jeg forstår ikke hva som
skjer.”
Uavhengig av om det var tidsnød,
jetlag eller helt enkelt presset, så utleverte Linares-spillerne rundhåndet
gaver til hverandre. Det må være 50
måter å tape et sjakkparti på, her er
noen av av dem.
Magnus Carlsen
Alexei Shirov
Morelia/Linares, 9. runde

halvdel i Linares. Anand, som med
ressurssterkt spill hadde vunnet tre
partier med svart i Morelia, forsvarte
innbitt ledelsen og avsluttet turneringen
med seks uinspirerte remiser. Inderen
er dermed den eneste bortsett fra til
Kasparov som vinner Linares to år på
rad. Det å vinne turneringen betydde
langt mer enn å underholde tilskuerne
i Teatro Cervantes – det fantastiske spillestedet i Linares.

Sjakkens Wimbledon
Anand hadde god grunn til å være
forsiktig. Med tolv starter og to seiere, i
1998 og 2007, så har han ikke hatt for
vane å vinne i ”sjakkens Wimbledon”.
I motsetning til 2007, så led Anand
sterkt av jetlag etter reisen fra Mexico.
Han våknet tidlig hele den første uka i
Spania og det ble et problem for ham at
partiene startet fire om ettermiddagen.
Han innrømmet at han nesten falt i

Også i år greide Anand (til v.) å
holde Magnus på avstand. Hvordan
mon det går i 2009? (foto: CR)
søvn i siste del av partiet mot Shirov
som han vant i åttende runde.
”I Linares var folk trøtte”, sa Anand på
pressekonferansen etter turneringen.
”Men jeg var den mest stabile. De andre
opplevde berg-og-dalbaner. Det er en
tøff turnering og det er viktig å være
i god form. For meg var forskjellen
mellom i år og i fjor at flere spillere
holdt følge med meg – før siste runde
kunne fire spillere dele førsteplassen.
Hvis Topalov ikke hadde tapt to lovende
stillinger i Linares, ville det vært mye
jevnere.”
Veselin Topalov var turneringen underholder. Han startet med 2½ av 3, men
fire tap betød at han alltid lå etter Anand
og Magnus.
Topalov og trenerne hans bodde på et

XIIIIIIIIY
8-+KsN-+-+0
7+P+-+-+-0
6-+R+-mk-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-vl0
1+r+-+-+-0
xabcdefghy

Svart har mange felt å velge mellom,
men Shirov som hadde omtrent tre
minutter på klokka, tenkte seg ikke
lenge om før han spilte
79...Ke5??
Dette feltet har den svarte kongen
besøkt litt tidligere i partiet. Først
når Magnus så etter en dronning
ved siden av brettet, innså Shirov
hva han hadde gjort og etter
80.b8=D+
ristet Shirov på hodet og ga opp.
1–0
PS. 79.Ke7 hadde holdt remis.
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Hvordan unngå remis?
Et interessant aspekt ved Magnus’ spill
i Morelia/Linares var at han med sitt
skarpe spill og uro avgjorde partier og
bidro til å skape spenning og dramatikk i en turnering hvor remis fortsatt
var det vanligste. Bare en kronisk
kompromissløs Veselig Topalov overgikk ham med ni avgjørelser. Deres to
innbyrdes partiet hadde selvsagt begge
en vinner - Magnus! I det siste partiet
hjalp Topalov selv til.
Magnus Carlsen
Veselin Topalov
Morelia/Linares, 12. runde

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zpp+-+-mkp0
6-+-+-+p+0
5snq+-zp-vL-0
4-+p+-+-wQ0
3+l+-+-+-0
2-zP-+-+PzP0
1+-+-+L+K0
xabcdefghy
Med 20 minutter mer på klokka og
to bønder under brukte Magnus en
halvtime for å finne en forsert vinst,
og falt til slutt ned på...
34.Ld8! Sc6??
Topalov hadde tenkt på Magnus’ tid og
spilte Sc6 veldig fort. Han forstod at dette
var eneste måten å unngå remis på –
faktisk trodde han til og med at Magnus
hadde fått panikk og nå var fortapt.
“Etter 34...Dd5 kan vi ta hverandre i
hendene [for en remis - red],” sa Magnus. Svart kan ikke flykte fra sjakkene
og spille på vinst etter 35.De7+.
35.Df6+
Plutselig stoppet Tolapov opp og skjønte
at han hadde et problem, men for
sent.
35...Kg8 36.De6+ Kf8
Nå vinner alle hvite sjakker for svart,
men Magnus svarte
37.Lg5!! 1-0
Svart blir matt etter 37...Kg7 38.Df6+
Kg8 39.Lh6.
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problemer, men det gikk greit for meg.
I år sovnet jeg mye tidligere enn vanlig
og våknet syv om morgenen. Heldigvis
hadde jeg ingen syvtimers partier –
faktisk så spiller jeg ikke mange partier
på syv timer.”
Etter hvert kommer det fram hva Anand
mener er oppskriften på suksessen i
Morelia/Linares 2008. Han fikk mer
effekt av spesifikke forberedelser
mot motstanderen før hvert parti, i
motsetning til forberedelsene før turneringen.
”Selvfølgelig må du ha en bank med
ideer som bygger på tidligere arbeid,
men før partiet så må du rydde opp i de
ideene og undersøke om det er spilt nye
partier i de variantene. Jeg måtte også
sjekke partier fra denne turneringen
som inneholdt mange interessante
idéer. Txc3-planen som jeg spilte mot
Shirov i første runde, fant jeg bokstavelig talt fem minutter før partiet!”
”Den eneste dårlige stillingen jeg hadde,
selvfølgelig bortsett fra det partiet jeg
tapte!” sier Anand om partiet mot Leko
i femte runde i Morelia. Men underveis
var han ikke bekymret i det hele tatt.
”Det var ingen fare hvis jeg hadde slått
etter 25.a4. I stedet spilte jeg 25...Sc4,
siden jeg mente at jeg står greit etter
at springeren min kommer til e3. Jeg
overså 29.Tb6+ som vinner et viktig
tempo og etter det var det ingen vei
tilbake. Derfor så jeg ingen nytte i å
bekymre meg for om jeg skulle tape
eller ikke. Vi så begge ideen med 34.Tc8
[Senere analyser viste at Leko burde
vinne etter det, IR] men vi så bare
varianten hvor den svarte springeren
returnerer og dekker b8 [fra a6] og

annet hotell enn de andre spillerne i
både Wijk ann Zee og Morelia. Etter
en lang periode med selvpåført isolasjon gjorde bulgareren en innsats for
å normalisere forholdet til de andre
spillerne i Linares. Forsøket ble verdsatt
og gjengjeldt.
Både Peter Leko og Alexey Shirov vil
nok helst glemme turneringen. Shirov
var bare et halvpoeng bak ledelsen da
de dro fra Morelia, men hans Linaresforbannelse fortsatte, og spanjolenes
nummer en falt igjen tilbake til feltets
hale.
Det er vanskeligere å forklare Lekos
dårlige resultat. Ungareren scoret godt
mot ungdommene Magnus og Teimour
Radjabov. Men mot generasjonen av
spillere der han har fått et rykte på seg
for å være nærmest uslåelig, falt han
helt igjennom. Han tapte 0-2 mot både
Ivanchuk og Topalov.

Intervju med Anand
Etter at han vant Ciudad de Linares
2008 en uke tidligere, var Viswanathan Anand i et avslappet humør da
han snakket med meg fra sitt hjem i
Madrid.
Den 38-årige verdensmesteren snakket om sine 12 tidligere forsøk på
Linares-tittelen før 2007. Uttellingen
var kun en førsteplass og en andreplass
i en periode da Anand hele tiden var
ranket blant verdens tre beste. ”Jeg vet
virkelig ikke hvorfor det har snudd. Jeg
vant partier mot Ivanchuk og Adams i
Linares, men bortsett fra 1998 har det
være en lang tørke.”
”I år hadde jeg mer problemer med
jetlag. I fjor hadde Svidler og Anand
Morelia-Linares 2008
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Anand
Carlsen
Aronian
Topalov
Radjabov
Ivanchuk
Leko
Shirov

ELO
2799
2733
2739
2780
2735
2751
2753
2755

1
**
0½
1½
½½
½½
½½
0½
00

2
1½
**
0½
00
1½
½0
½1
½0

3
0½
1½
**
10
½½
0½
½½
½½

4
½½
11
01
**
½½
0½
00
10

5
½½
0½
½½
½½
**
½½
1½
10

Gjennomsnittsrating (FIDE-elo) 2756 kategori 21

6
½½
½1
1½
1½
½½
**
00
½½

7
1½
½0
½½
11
0½
11
**
½½

8
11
½1
½½
01
01
½½
½½
**

Sum
8½
8
7½
7½
7
6½
5½
5½

Kvalitet

52
49,25

39,75
38

Uforsiktig
Forekomsten av feil og unøyaktigheter
i Morelia/Linares skyldes ikke bare
utbredelsen av fasittlisteprogrammet
Fritz, men også at Magnus og hans
medspillere gjerne går til rett inn i de
mest hårreisende komplikasjoner.
Fænomenet ble især godt illustrert i
det følgende partiet, hvor Aronian kom
helt galt avsted etter et tilsynelatende
uskyldig feiltrinn med kongen.
Magnus Carlsen
Levon Aronian
Morelia - Linares, 7. runde
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Ved å gjenta seieren i Morelia/Linares turneringen igjen i år viste
Viswanathan Anand (38) at han fortsatt er hakket bedre enn Aronian
og Magnus. (foto: Fred Lucas)
trodde det var greit for svart.”

Tittelkampen mot Kramnik
Anand skal spille tittelkamp mot
Kramnik i november. Bilbao Grand
Slam-finalen i september er hans
eneste bekreftede langsjakkturnering
før det. Han benekter noe ønske om
å hvile på laubærene og kutte ned på
turneringsspill. ”Jeg trenger ikke den
slags motivasjon. Det er ikke skadelig
å vinne en gang til. Jeg kan ikke se for
meg at jeg slutter med å spille siden jeg
ikke har noen problemer med å hygge
meg med å konkurrere.”
Anand er heller ikke redd for å ende opp

med en tom turneringskalender. ”Jeg
skal spille i Melody Amber og deretter
jobbe med tittelmatchen sammen med
Peter [Heine Nielsen]. Jeg skal også
spille noen hurtigsjakkturneringer.”
Magnus sin utvikling imponerer Anand.
”Det er godt å se ungdom som har
potensiale, men Carlsen slår faktisk
toppspillere nå. Carlsen er fra 1990 –
han og Karjakin er egentlig en annen
generasjon enn Aronian”.
Anand ville ikke si om han regner
Magnus blant verdens topp fem. ”Topp
fem er veldig flytende”.

Hvit truer 20.Sd5, men Aronian
forbereder et brilliant motangrep
og mente at det ikke er noen
forskjell på 19...Kh8 og 19...Kh7.
19...Kh8? 20.Sd5 Tg8+ 21.Kf1!
21.Kh1? Sg4!
21...Sg4! 22.Dxd4+!
Alt stopper med denne sjakken! Med
kongen på h7 kunne svart ha spilt
22...Dxh4 med et motangrep som er
verdt minst en remis.
22...Lxd4 23.Lxd8 Sh2+
Dette er nødvendig, men i det lange
løp er springeren fordømt på h2.
24.Ke2 Taxd8 25.Tad1! Lxb2
25...c5 26.Th1 Tg2 27.Txd4 cxd4 28.Sf4
Tdg8 (28...d3+ 29.Ke3) 29.Lxf7! er
også håpløst for svart.
26.Th1 c6 27.Sf4 Le5 28.Sd3 Sxf3
29.Kxf3 Lg7 30.Th5
Resten er enkel teknikk for Magnus.
30...d5 31.exd5 Td6 32.Tf5 cxd5
33.Tc1! Tf6 34.Txf6 Lxf6 35.Tc6 Kg7
36.Sf4 Lg5 37.Sh5+ Kh8 38.Txa6
d4 39.Ke4 Tg6 40.Ta7 1–0
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fortsatt fra side 15
To unødige tap
Kun et usselt poeng skilte i år Magnus
fra en historisk turneringsseier i Linares. Og man trenger ikke lete lenge
etter poenget, for to av Magnus’ tap var
ganske unødvendige.
Teimour Radjabov
Magnus Carlsen
Morelia/Linares, 6. runde

XIIIIIIIIY
8R+-+-snk+0
7+p+-+pzpp0
6-+p+-+-+0
5zp-vl-+-+-0
4-+L+-+-+0
3+-zP-+-vLP0
2PzP-+-zPK+0
1+-+r+-+-0
xabcdefghy

Sort har rimelige remissjanser etter
25...b6, men Magnus valgte 25...Lb6?
26.Tb8! Td7 27.La6! Magnus taper
først bonde og 16 trekk senere også
partiet. 1–0
Peter Leko
Magnus Carlsen
Morelia/Linares, 11. runde

XIIIIIIIIY
8-tr-+-+-mk0
7+-+-+-+p0
6-+R+-+pzP0
5+P+-zp-zP-0
4-+-vlL+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+K+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Etter et langt og eksemplarisk forsvar
hadde Magnus endelig remisen innen
rekkevidde: 52...Le3 53.Kf3 Lxg5 54.b6
Ld8! Men... 52...Kg8? 53.Ld5+ Kf8
54.Lc4! Ke7?! 55.Tc7+ Kd6 56.Txh7
Svart er hjelpesløs. 56...e4 57.Tg7 Kc5
58.Tc7+ Kd6 59.Tc6+ Ke5 60.Txg6
Kf5 61.Td6 Le3 62.h7 1–0
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17. Melody Amber hurtig- og blindsjakk turnering 14.-28. mars i Nice

Magnus ved Middelhavet
Aronian vant i sikker stil
showturneringen i Nice,
men Magnus imponerte
med sin delte andreplass.
tekst og foto
av Peter Dürrfeld

solur@ofir.dk
Den 70-årige hollandske milliardæren
Joop van Oosterom er på mange måter
en trofast mann. Han var på midten av
50-tallet en av verdens mest lovende
juniorer, men valgte snart å satse på
en karriere i forretningslivet. Hans
kjærlighet til sjakken rustet imidlertid
aldri, og på sine eldre dager kastet
han seg over postsjakk og vant enda
en VM-tittel, godt bistått av de beste
pc-programmene som kan kjøpes for
penger og en hjelpsom sekretær, den
hollandske stormesteren Jeroen Piket.

Femstjernet luksus
Trofastheten har også vist seg i forbindelse med den årlige Melody Amberturneringen, som er oppkalt etter
mæcenens datter og har vært spilt siden

1992. Fornyelsen i år består av at man
har flyttet spillestedet en halv times
kjøring mot vest, fra det mondæne
Monaco til Nice. Nice er riktignok ikke
mindre mondænt, i hvert fall ikke når
man bor og spiller i Palais de la Méditerranée, et femstjernes hotell på den
berømte Promenade des Anglais rett
ved Middelhavet.
Stormestrene holder til i tredje etasje,
og alle står fritt til å gå inn fra promenaden og ta en av de diskret susende
heisene opp til spillestedet. Da jeg dukker opp til andre runde palmesøndag er
stilheten overveldende sammenlignet
med folkemylderet utenfor – syklistene
i den legendariske etappen Parice-Nice
rapporteres på vei inn til byen, og det
ryktes at en franskmann ligger først
i feltet.

Silence, s’il vous plait
Dersom man ikke har forstått skiltet
med “Silence, svp.”, blir en møtt av
Geurt Guijssens strenge blikk. Den
hollandske dommeren har i mange år
vært fast inventar ved en rekke selebre
sjakkbegivenheter, og den mannen
mestrer kunsten å utstråle et “Hyyyysj!”

- uten at det kommer en eneste lyd fra
hans munn. Ikke at han har så mange
besøkende å holde styr på, vi er vel
maksimalt tyve i det lille lokalet, hvorav
en del er i familie med spillerne - jeg
kjenner igjen Anands og Lekos små,
nydelige hustruer. Noen av de andre
tilstedeværende er ikke-sjakkspillende
hotellgjester hvis man dømme ut fra
deres mimikk, siden de uttrykker stor
forbløffelse over det synet som møter
dem.

John Nunn og Ljubomir Ljubojevic.
Sistnevnte vant turneringen i 1993.
De to herrer legger ikke skjul på deres
beundring for - og forventninger til Magnus, men plager for øvrig hverandre
godlynt med varianter og motstridende
stillingsvurderinger. Nunn har alltid
vært en lun fyr, og Ljubojevic vet også
å snakke for seg.

Ivanchuks bordbombe
Ivanchuk (som vant den første Amber-

Magnus i form
Man spiller tradisjonen to ganger mot
alle, og de seks stormestre i ilden sitter
rett overfor hverandre med hver sin
bærbare pc. Magnus Carlsen har svart
mot Loek van Wely
og har allerede
ved inngangen til
midtspillet sikret
seg fordel, både på

Levon Aronians
tilbakelente stil ga
full uttelling i begge
disipliner i Nice.
33.g3 Tf1 34.Ke2
Tb1 35.Txb4. Og
etter ytterligere 1520 trekk ga svart
opp.

Magnus hevdet seg
pent i såvel blindsom hurtigsjakken.
brettet og klokken.
Og etter en halv
times tid er det hele overstått: 1.d4 Sf6
2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+
6.Dxc3 c5 7.dxc5 d4 8.Dg3 Sc6 9.b4
e5 10.e4 0–0 11.Ld3 b6 12.Sf3 bxc5
13.b5 Sh5 14.Dg5 Dxg5 15.Lxg5 Sa5
16.Tb1 f6 17.Ld2 Sb7 18.h3 g5 19.Ke2
Sd6 20.g4 Sg7 21.a4 Lb7 - en bonde på
sigtekornet - 22.h4 Sxe4 23.hxg5 Sc3+
24.Lxc3 e4! 25.Lxe4 Lxe4 26.Ld2 Tae8
og 0-1. Magnus brukte netto mindre
enn ti minutter på denne historien.

... og en lommetyv
I likhet med spillelokalet er presserommet tynt befolket. Den avdøde danske
forfatteren Dan Turèll pleide om den
slags å si at “det var bare to luddere
og en lommetyv der”. Her er det en
håndfull personer til stede: en søvnig
tjener bak en stålglinsende espressomaskin, en funksjonær, en dansk
journalist og to veteranstormestre:

14.Dxe6+!!
Dette kom helt overraskende på Karjakin, som brukte halvparten av sin
resterende tid uten å finne det beste:
14. - fxe6 15.Sxe6 De5 16.Sxg7+ Kf8
17.Se6+ Kf7 18.The1 Dxe1 - gjør det
lett for hvit, som får et hav av bønder
for kvaliteten: - 19.Sxc5+ Kg6 20.Txe1
Kxg5 21.Sxb7 Sd4 22.Sd6 Thf8 23.f3
b4 24.Sce4+ Sxe4 25.Txe4 Sxb3+
26.axb3 a5 27.Tg4+ Kf6 28.Se4+
Ke5 29.Th4 a4 30.bxa4 Txa4 31.Sc5
Ta1+ 32.Kd2 Tg8

turneringen i 1992) sto for påskens
mest spektakulære trekk da han i
fjerde runde feiret sin 39-årsdag med å
slippe en voldsom bordbombe som hvit
i hurtigpartiet mot Karjakin:

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7+lwq-+pzpp0
6p+n+psn-+0
5+pvl-+-vL-0
4-+-sN-+-+0
3+LsN-wQ-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1+-mKR+-+R0
xabcdefghy

I stillinger av denne typen lurer et offer
på e6 alltid rett under overfladen, men
det pleier å være en springer eller løper,
høyst et tårn, som ofres. Men man har
jo bare fødselsdag en gang i året.

Vinneren
Aronian fjernet med dyktig og snarrådig spill enhver spenning og var
et par runder før slutt sikker på å
vinne sammenlagt. Fasit etter 22
runder ble:
1. Aronian, 14½, 2.-5. Carlsen, Kramnik, Leko og Topalov, 12, 6.-8. Anand,
Ivanchuk og Morozevich, 11, 9. Karjakin, 9½, 10.-12. Gelfand, van Wely
og Mamedyarov, 9
Blindsjakkdelen ble vunnet av Aronian, Kramnik og Morozevich, som
alle fikk 6½ p. (Magnus like bak
med 6), mens Aronian var suveren i
hurtigskakken, hvor han fikk 8 poeng
- halvannet mer enn Ivanchuk og to
flere enn Magnus, Gelfand og Leko på
delt tredjeplass.
Forklaringen på at verdens bedste
år efter år dukker op til dette sjakkshowet ved Rivieraen er dels de luksuriøse forhold, dels “premiepotten”.
Joop van Osteroom inviterer sjelden
forgjeves. Som det heter i den gamle
festsangen: “Vi kommer, når du kalder, vi siger aldrig nej ...”
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Europamesterskap for seniorlag 10.-19. februar i Dresden

EM for seniorlag 2008
Med den nest største spillerdelegasjon fremsto
Norge som en sjakkstormakt ved Europamesterskapet for seniorlag i Dresden. På selve brettet var de
gamle verdensstjerner fra Øst-Europa dog fortsatt
best.
av Ragnar Harald Hoen

Norge stilte i år opp med fem lag til
Europamesterskapet for seniorer. Det
var en rekordstor samling norske spillere som reiste til Dresden i Tyskland.
Noen reiste med fly via Berlin og siden
buss til hotellet, andre tok fergen til Kiel
og siden toget. De 22 spillere gikk inn
på hvert sitt 4-mannslag og to av dem
dannet baktroppen som reserve på 1.
og 5. laget. Med på turen fulgte fem
ledsagere som skulle gi moralsk støtte
til sine kjære, og få oppleve den vakre
byen på nært hold.
EM for seniorlag var den tiende på rad,
og Norge deltok for syvende gang. Alle
de norske spillerne ble innkvartert ni
dager på spillestedet, det flotte hotellet
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Ramada. Runden startet kl. 9.30 med
7 timers betenkningstid, 4+2+1, og
ekstra sekunder for hvert trekk.

Stolte seniortradisjoner
Norge har stolte tradisjoner i EM for
lagsjakk med en sterk bronsjemedalje
i 2003, etter at vi vant de tre første kampene nokså klart. Vi har også bokført
en sjette- og femteplass i EM, senest i
2006. I fjor kom laget inn på en fin 12.
plass etter en svak start i første halvdel
av turneringen.
Norge savnet i år IM Svein Johannessen
som uventet gikk bort den 27. november i fjor. Svein var ankermann på 1.
bord i alle disse årlige mesterskapene
For meg personlig var dette et fryktelig
trist budskap, som nådde oss etter at

Anført av Ragnar H. Hoen (i
midten) greide Norge 1 seg bedre
enn forventet. Blant annet takket
være reserven Per Ofstads (stående til høyre), som tok 4 av 4.
(foto: BBJ)
Svein ikke klarte å kjempe seg tilbake
til livet. Skaden var for omfattende har
jeg fått opplyst.

Midt i blinken for seniorer
Det var i år rekorddeltagelse med 68
lag, og mange av disse lagene stilte
med landslag, slik Norge alltid har gjort.
Tyskland, England, Italia, Tsjekkia,
Sveits, Danmark, Sverige, Finland og
Luxemburg. Flere av disse landslag
stilte også opp med flere lag som Norge,
og vi kunne se at det var både 2, 3, 4
og 5 nasjonslag med. Det tyder på at
dette senior-EM var midt i blinken for
spillere over 60. Dette flotte hotellet
hadde alt som sjakkspillere ønsker seg
når de deltar i utlandet, og jeg må si at
arrangementet og innkvarteringen var
langt bedre enn mange av de sjakkolympiadene jeg tidligere har deltatt i.
Russland stilte med sine tre beste bylag:
Moskva, St.Petersburg og Stiller Don

Rostov. Tyskland var også representert
med bylag fra hele landet. To tidligere
ekspresidenter i Norges Sjakkforbund
sto på startstreken, foruten Per Ofstad
stilte også Erling Fløtten.

De norske lagene
De norske lagene ble gradert etter spillestyrke fra 1 til 5:
Norge 1
Ragnar Hoen, Erling Kristiansen,
Helge Gundersen, Bernt Nordby og
Per Ofstad.
Norge 2
Jarl H. Ulrichsen, Vidar Taksrud, Karl
W. Strand og Jan Arne Bjørgvik.
Norge 3
Kjell Haug, Leif Kverndal, Kai Nilsen og
Karsten Ovesen.
Norge 4
Bard Standal, Richard Wicklund Hansen, Gunnar Bue og Odd Birkestrand.
Norge 5
Per H. Wibe, Øyvind Gabrielsen, Erling Fløtten, Tore H. Løvaas og Bjørn
Johansen.
En sammentelling av lagenes Elo ga de
norske lagene følgende forrangeringen: 1.(16) - 2.(37) - 3.(59) - 4.(64)
- 5.(67).
Norge 1 - fin 14. plass
Førstelaget fikk en svak start i de første
rundene, noe utur her og der før vi
fikk opp dampen og vant de 3 siste
rundene med god margin og spurtet
inn til en fin 14. plass. Per vant alle de
fire partiene han spilte nokså greit, og
siden han også var med i toppledelsen
av arrangementet med hyppige møter,
ble det lite sjakkspilling på den gode
Per i år. Han holdt også åpningstalen
og avlutningen i forbindelsen med
premieutdelingen. Per bidro sterkt til
at Norge fikk en god plassering til slutt.
Det skal han ha all ære for.
Helge Gundersen spilte på 3. bord, og
klarte seg meget bra med 6 av 8 mulige. Han var litt uheldig når vi ser på
fargefordeling blant spillerne på laget.
På 8 partier fikk han tildelt hele 6 sorte
og det er slitsomt når man vet at hvit i

utgangspunket har en fordel av valg av med de sorte brikkene mot en sjakåpninger. De fleste partier vinnes med kens storhet fra 60 til 80-tallet er en
hvit, og ulik fargefordeling runde etter fantasisk prestasjon.
runde kan slå negativt ut. På bakgrunn Jarl forsvarte seg som en stormester
av overnevnte prestasjon har Gunder- i den første del av partiet, og når han
sen levert et glimrende resultat som klarte å stå imot fikk han sin sjanse.
han kan være stolt av.
Uhlmann måtte forsvare seg på best
Selv var jeg ikke helt fornøyd med mulig måte før et uavgjort resultat var
resultatet 5 av 9. Litt ruskete form ga et faktum. Les Ulrichsens egne kommeg noen skuffelser i startfasen. Det mentert til partiet på venstre side.
var et par partier jeg normalt ville ha Ulrichsen møtte også turneringens
halt i land under normale omstendig- beste spiller, superstormester Vikheter, men 5 poeng skal man tross alt tor Korchnoi (har fortsatt FIDE-elo
være fornøyd med på 1. bord.
2605) fra Sveits i 6.runde. En kamp
Erling Kristiansen var nok ikke i sin han ikke kunne vinne uten at høyere
beste form, men fikk 50 % på 2. bord makter grep inn. Jeg har sett partiet,
og den viktige siste runden, hvor han og synes Ulrichsen sto bra lenge før
førte partiet til seier med stor kraft, Korchnoi angrep på kongefløyen, og
oppveier meget. I tidligere år har slo seg igjennom og vant. Spørsmålet
han scoret langt mer i disse mester- i ettertid er: Kunne Ulrichsen hindret
skapene.
Vi havnet på 14. plass til slutt,
og det skal vi være meget fornøyd med når man i ettertid
ser hvor mange sterke nasjoner og lag som deltok.
Bernt Nordbys 50% score på
fjerde bord er ok, men hans
gode teorikunnskaper burde
nok ha gitt ham et par poeng
til, utover de 4 poeng han
oppnådde. Nordby fikk opp
vinststillinger i nesten hvert
eneste parti, og om konsentrasjonen hadde vært på topp Den 76-årige Viktor Korchnoi imponerte både
ved valg av korrekt vei til seier, på brettet og i etteranalyserne med Jarl H.
kunne han ha kjempet om Ulrichsen. Korchnois sto for EMs nest høybestemannspremien.
este ratingprestasjon med 2581 og 7½ av 9 i
Nordby sa selv at han hadde poeng.
altfor lite spilletrening til å
ta sjanser i enkelte stillinger
pga. tidsnød han slet med i de fleste nederlaget ved bedre forsvarspill? Han
partiene.
var i meget sterk tidsnød på dette
tidspunkt, og fant neppe de beste forsvarstrekkene da det blåste som mest
Norge 2 - Ulrichsen best
Jarl H. Ulrichsen var den spilleren i kampens hete.
som imponerte meg mest. Han var Vi som kjenner Ulrichsen fra før i
meget sikker på Norge 2, og spesielt tiden vet at han var meget lovende i
mot Tysklands GM Wolfgang Uhlmann yngre år. Han var også med på Norges
i første runde, hvor han førte partiet OL-lag i 1974 i Frankrike og ble lagets
til en sikker remis etter stor presisjon toppscorer. Fra arrangørene fikk han
og dyktighet. Å holde remis i overkant et flott sjakkbrett for den bragden.
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Per H. Wibes (bildet) fra
Asker SK gjorde seg gunstig
bemerket med et spektakulær dronningoffer.
(foto: BBJ)

Den begavede Ulrichsen har
deltatt i få sjakkturneringer
pga. sitt forskerarbeid i utlandet, og er i dag professor i
Trondheim NTNU).
Både Taksrud og Strands 50%
er greit nok. men hadde laget samlet
klart 1½ -2 poeng mer, vil en plassering blant de 10-20 beste vært et
faktum.
Norge 2 lå høyt plassert etter 4. runde
med flotte 13 poeng, og de holdt plassen også i til 5. runde. De siste 4 rundene raknet det med flere knepne tap,
og laget sluttet på en, etter den fine
starten, noe skuffende 37. plass.
Oppnådd score: Ulrichsen 5½ p.
Taksrud 4½ p. Strand 4½ p. Bjørg-

vik 3 p.

Wibes dronningeoffer
De øvrige norske lagene kom på følgende plassering Norges 5 tok overrakende
en 56. plass, 13 plasser over forventet.
På 1. bord fikk Per H. Wibe mye omtale for sitt dronningoffer som førte til
direkte sjakkmatt (se kombinasjonen
på side 27). Per H. Wibe er forøvrig en
en eldre bror av Terje Wibe.

Fyller du 60 i år?
Arbeidet til NSFs seniorutvalg gir resultater.
Flere og flere tidligere aktive deltar nå i VM,
EM og Nordisk individuelt og, ikke minst, på
ett av våre lag i EM. I år deltar 5 lag og Norge
er nest største nasjon etter arrangørlandet
Tyskland.
Alle som fyller 60 år i 2008
kan delta i 2009.
Følg med på vår seniorside

http://www.sjakk.net/Seniorer.htm
Send din e-mail til
richard@wicklund-hansen.no
og vi holder kontakten.
hilsen

Seniorutvalget
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Sluttstillingen
EM for seniorlag
1. Tsjekkia
16
2. Stille Don Rostov 15 26
3. Moskva
15 23
4. Tyskland
13 23½
5. Catalonia
13 20½
6. WIS Odessa
13 20½
7. Sveits
12 22½
(Viktor Korchnoi tok 7½ av 9)
8. SF Katernberg
12 18½
9. Skt. Peterburg
11 23
10. Finland
11 23
--14. Norge 1
11 22½
26. Sverige 1
10 19½
28. Danmark 1
10 18½
36. Norge 2
9 13
56. Norge 5
7
57. Norge 4
7
63. Norge 3
6
I alt deltok 310 spillere fra 18 lande.
Herav var 15 GM-er, 16 IM-er og
40 FM-er.

Jarl Ulrichsen fra Trondheim sto
for den kanskje fineste norske enkeltprestasjon da han holdt remis
mot den tidligere verdensstjerne
GM Uhlmann i første runde.

Wolfgang Uhlmann
Jarl Ulrichsen
10. Europamesterskap for seniorlag
Som førstereisgutt blant seniorene
var det noe spesielt allerede i første
runde å møte en av dem som hørte til
verdenseliten på 60– og 70–tallet da
jeg selv var mest aktiv. 1.c4 e5 2.Sc3
Sc6 3.Sf3 Sf6 4.g3 d6 Ettersom jeg
ikke føler meg helt hjemme i dagens
teori og har glemt det meste av det jeg
kunne, velger jeg en forsiktig åpning.
5.d4 exd4 6.Sxd4 Ld7 7.Lg2 Le7
8.0–0 0–0 9.e4 Te8 10.h3 Sxd4
11.Dxd4 Lc6 Hvit har en friere og
noe bedre stilling, men svart har
ingen åpenbare svakheter.
12.b3 Sd7 13.Lb2
Lf6 14.Dd2 Sc5
15.Tfe1 a5
1 6 . Ta d 1 L xc 3
Det kan virke noe
påfallende å gi hvit
løperparet frivillig,
men svart ønsker å
etablere

motspill i e-linjen og fjerner derfor
en av de brikkene som dekker e4.
17.Dxc3 f6 18.Dc2 De7 19.Te3 Df7
20.Tde1 Te7 21.a3 Sd7 22.f4 Kh8
23.Ld4 Tae8 24.Kh2 b6 25.De2
La8 I fortsettelsen spiller jeg noe
avventende for å se hvilke planer hvit
har. 26.Lf3 Kg8 27.Lh5 g6 28.Lf3
Sc5 29.Lxc5 Hvit har bygd ut sin
stilling maksimalt, men avbyttet på
c5 var trolig noe forhastet. Det hadde
muligens vært bedre å overdekke e4
med 29.Dg2. Hvit fant kanskje ikke
noen direkte måte å bryte gjennom
svarts forsvar på. 29...bxc5 30.Lg2
Kg7 Jeg var nå i tidsnød og ønsket
ikke å vente på at min motstander
skulle forsterke stillingen ytterligere.
Det finnes mange svarte trekk som
holder stillingen intakt. Jeg valgte
imidlertid å inn i en variant der hvit
vinner en bonde forsert, men der jeg
samtidig får aktivt motspill. Uhlmann
lot seg friste av materiell fordel
og regnet ikke langt nok på
konsekvensene. 31.e5
(foto: BBJ)

XIIIIIIIIY
8l+-+r+-+0
7+-zp-trqmkp0
6-+-zp-zpp+0
5zp-zp-zP-+-0
4-+P+-zP-+0
3zPP+-tR-zPP0
2-+-+Q+LmK0
1+-+-tR-+-0
xabcdefghy

31...fxe5 Svart unngår 31...Lxg2? 32.
exf6+ Kxf6 33.Db2+ Kf5 34.Txe7 Txe7
35.g4+ Kxf4 36.Dd2+ Kf3 37.Dxg2+
Kf4 38.Tf1+. 32.Lxa8 Txa8 33.fxe5
dxe5 34.Txe5 Txe5 35.Dxe5+ Kg8
36.Dxc5 Tf8 37.Te2 Df3 38.De3
Alternativet 38. Dd5+ fører etter
38.Dxd5 39.cxd5 Tf3 40.Te8+ Kf7 til
et sluttspill der hvit i mange varianter
blir sittende igjen med to mot en bonde
på kongefløyen. 38...Dxe3 39.Txe3
Tf2+ 40.Kg1 Tc2 41.a4 Poenget med
40...Tc2 framgår av varianten 41.Te8+
Kf7 42.Tc8 Tc3 43.Txc7+ Kf6. Nå truer
svart bøndene på g3 og b3 samtidig som
undermineringstrekket a5-a4 ligger i
luften. Etter f.eks. 44.Tb7 kan det følge
44...a4 45.bxa4 Txg3+ 46.Kh2 Txa3.
Det er mulig at 40...Tb2 var objektivt
sterkere og ville ha ført til omtrent
samme spill, men det var denne stillingen jeg hadde sett fram til. Med sitt
trekk forhindrer Uhlmann a5-a4, men
hans konge er passivisert av svarts tårn
på andreraden, mens svarts konge
er fri til å delta aktivt i spillet. Hvits
tredjerad er kronisk svak og binder
hvits tårn til å forsvare bøndene. 41...
Kf7 42.Kf1 Kf6 43.Ke1 h5 44.Tf3+
Ke6 45.h4 Tb2 46.Kf1 c6 47.Td3 Tc2
48.Ke1 Ke5 49.Kd1 Tb2 50.c5 Tg2
51.Td6 Txg3 52.Txc6 Kd4 53.Tc8
Txb3 54.c6 Kc5 55.c7 Tb7 56.Ta8
Txc7 57.Txa5+ Etter partiet uttalte Uhlmann at
jeg hadde forsvart
meg godt. ½–½
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Dresden
årets
OL-by
”Midt i blinken for spillere over 60”, skriver
Ragnar Hoen treffende
i sin beretning. Men den
saksiske sjakkmetropolen Dresden er et besøk
verdt også for sjakkspillere under 60.
av Victor Hansen

victor@vanhansen.info
Det svært gode ryktet fra en lang rekke
regionale, nasjonale og internasjonale
arrangementer var en svært viktig faktor
til at Dresden ble tildelt årets sjakkolympiade, som går av stabelen 12.-25.
november i år.

For på Ramada-hotellet i
Dresden er det i en årrekke
blitt arrangert flotte og tungt
sponsede turneringer på
løpende bånd. Årets EM for
seniorlag var en del av den
etter hvert tradisjonsrike
”sjakkvåren”, og i månedsskiftet
juli/august er det hvert år duket for
ZMD sjakkfestival, med blant annet
en sterk, internasjonal open på
programmet.
En kuriøs, årlig begivenhet jeg hadde
gleden(?) av å delta i for åtte år
siden, er den 24-timers lange maratonlynsjakken, som starter lørdag
kl. 12 og varer i nøyaktig 24 timer
til søndag kl. 12. Da er det ikke fritt
for at man i de sene nattetimer har
problemer med å holde konsentrasjonen oppe.
Dresden er dessuten en by med en
særdeles mangfoldig og spennende
historie – mest kjent er jo at sentrum ble stygt bombet i 1945 og at
Elbe gikk over sine bredder i 2002.
Men det kommer bare i skyggen av
en lang historie som begynner med
at slaverne grunnlegger Drežany på
900-tallet, via at Dresden sammen
med andre byer i regionen var et
enestående kulturelt sentrum i
Tyskland på 1700- og 1800-tallet
og foreløpig avrundet med en imponerende gjenoppbygning og gjenreisning etter et halvt århundre
med bombeangrep, kommunistisk
vanstyre og oversvømmelser.
Snart er det OL i sjakkmetropolen
Dresden. Ta turen. For historisk
interesserte er byens rike historie
bare en bonus.

Lenker:
Sjakk-OL 12.-25. november:
Trønderen Victor Hansen (til h.),
som nå bor permanent i nabobyen
Leipzig, møtte sine gamle klubbkamerater, (fra v.) seniorene Tore Høe
Løvaas, Jarl H. Ulrichsen og (bak kamera) Øyvind Gabrielsen i Dresden.
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www.dresden2008.org

Turneringer i Dresden:
www.schachfestival.de

Reykjavik Open 3.-11. mars

GM-napp
Fem elitespillere holdt
vikingtradisjonene i hevd
da de tidlig i mars dro på
tokt til Island. Espen Lie
hadde et fint GM-napp
med hjem.
Norgesmester Espen Lie har holdt
relativ lav profil etter seieren sin i NMstikkampen i fjor, men i årets Reykjavik
Open slo han til igjen. Etter pliktseieren
over en spiller uten tittel i første runde,
møtte han seks stormestere på rad. Da
han i tillegg greide å slå den regjerende
juniorverdensmester GM Ahmed Adly
med sort i siste runde, var GM-nappet
i boks. Espen Lie er ferdigutdannet som
lærer denne våren, så valget synes nå å
stå mellom arbeidslivet eller å komme
i mål som Norges ”stormester Lie”
nummer to.
Alle som dro med på sjakktokten gjorde
det for øvrig greit. Unge Joachim Thomassen var et knapt halvt poeng unna
et IM-napp, mens Kjetil Lie, Jon Ludvig
Hammer og Ellen Hagesæther alle levde
opp til sine forventninger.
Turneringen ble vunnet av trioen Hao
Wang, Yue Wang og Hannes Stefansson.

Espen Lie skriver:
Seieren min mot Miezis i fjerde runde
var svært viktig for å holde liv i håpet
om GM-napp, og er også det partiet jeg
er mest fornøyd med. Jeg bestemte meg
før partiet for å gå offensivt til verks.
Espen Lie
Normunds Miezis
Reykjavik Open, 4. runde
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
a6 Ikke overraskende velger Miezis
Kan-siciliansk, en åpning han har spilt
utallige ganger. 5.Sc3 Dc7 6.Le2 b5

7.0–0 Lb7 8.Te1 Sc6 8...b4 besvares
med 9.Sa4 Lxe4 10.Lf3 og hvit får enten
bonden tilbake eller god kompensasjon
for den. 9.Sxc6 Dxc6?! Dette skaper
umiddelbare problemer. 9...dxc6 er
det mest naturlige og også det beste
trekket. 9...Lxc6 tillater 10.Sd5! exd5
11.exd5 Lb7 12.Lf3+ Kd8 13.d6 og
komplikasjonene favoriserer hvit.
10.Lf3 Dc8 10...Dc7 tillater igjen
11.Sd5! exd5 12.exd5+ Kd8 13.d6.
11.Lf4 f6 Ikke et trekk man ønsker
å spille, siden det hemmer utviklingsmulighetene og skaper svekkelser. Men
det er forståelig at sort ikke ønsker at
hvit får spilt e5. 12.Dd3 12.e5 besvares
nå med 12...f5 og sort står ok. 12...
Se7? Dette tillater en ganske forsert
sekvens som gir hvit klar fordel. 12...
Lc5 var å foretrekke, men hvit kan
for eksempel spille 13.Tad1 med en
behagelig fordel. 13.Sd5! exd5 13...
Sg6 14.Sc7+ Kf7 15.Sxa8 Sxf4 16.Dd2
og hvit har kvalitet over. 14.exd5 Dc4
En trist nødvendighet, ettersom alt annet går kjapt ned. 14...d6 15.Lxd6 Kf7
16.Lxe7 Lxe7 17.d6 og sort må gi tilbake
løperen for å overleve kongeangrepet.
14...Kf7 15.d6 Lxf3 og her kan jeg
velge mellom å ta tilbake offiseren med
dxe7 eller spille på kongeangrep med
Dxf3. 14...Kd8 15.d6 Sc6 16.De3 med
enkel vinst. 15.Dxc4 bxc4 16.d6 Lxf3
17.dxe7 Ld5 Eller 17...Lxe7 18.Ld6
0–0 19.Lxe7. 18.Ld6 Lxe7 19.Txe7+
Kd8 20.Td1 Le6 21.Txg7

XIIIIIIIIY
8r+-mk-+-tr0
7+-+p+-tRp0
6p+-vLlzp-+0
5+-+-+-+-0
4-+p+-+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

Etter en rekke mer eller mindre forserte
trekk, har hvit kontroll over hele brettet.
Bonde over og mange sorte svekkelser
skal være nok til at partiet i realiteten

er over. Jeg
prøvde å spille rolig og fornuftig herfra
og inn. 21...
Kc8 22.Le7
f5 23.Lf6
Tf8 24.Le5
Tf7 25.Txf7
Lxf7 26.Td6
Le6 27.Tb6
Sorts tårn
sliter med å
komme i aktivitet. 27...
Kd8 28.a4
Ke7 29.a5 Ld5 30.Lb8 Stenger tårnet
helt inne. 30.Th6 for å vinne en bonde
til er kanskje det beste, men jeg likte
ikke å gi Miezis muligheten til å aktivisere tårnet med Tg8 på et tidspunkt.
30...c3! Eneste sjansen til å holde
partiet i gang. Ellers spiller hvit c3 og
f3, og går med kongen til e3, og deretter
videre til d4 eller f4. 31.bxc3 Le4 32.f3
Lxc2 33.Kf2 Ld3 34.Ke3 Lf1 35.g3
Lc4 36.Kf4 Ld5 37.c4 Lc6 37...Lxc4
38.Kxf5 er sjanseløst å holde. 38.h4 h5
Hvit vil gjerne plukke bøndene på f5
og g5, men må først dekke f3-bonden.
39.Tb3 Kf6 Det kan se vanskelig ut
å komme videre her, men det gikk
plutselig opp for meg at jeg trolig ville
vinne greit med tårnbytte. 40.Le5+
Kg6 41.Td3 Te8 42.Td6+ Te6 Ellers
plukker tårnet opp de sorte bøndene.
43.Txe6+ dxe6 44.Ld4 Kf7

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+k+-0
6p+l+p+-+0
5zP-+-+p+p0
4-+PvL-mK-zP0
3+-+-+PzP-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

45.Ke5! Aktivitet er det viktigste her.
45.g4 fxg4 46.fxg4 hxg4 47.Kxg4 ser
imidlertid også ut til å vinne. 45...Lxf3

Espen Lie beviste i Reykjavik at
vi ikke er langt unnå å få en
”stormester Lie” nummer to.
(foto: arr.)
45...Ke7 er det beste forsøket, men hvit
vinner ved hjelp av det tematiske bruddet g4! 46.Lc5+ Kd7 47.g4! Det er flere
varianter her, og jeg skal innrømme
at jeg ikke hadde regnet dette helt til
bunns. Men det at hvit får en fribonde
i enten g- eller h-linja, kombinert med
c-bonden, avgjør. En eksempelvariant:
47...fxg4 48.fxg4 hxg4 49.h5 La4 50.h6
Lc2 51.Lf2 Ke7 52.c5 Kd7 53.Kf6 Lf5
54.Kg7 Kc6 55.h7 Lxh7 56.Kxh7 e5
57.Kg6 e4 58.Kf5 g3 59.Le3 og kongen
plukker bøndene. 46.Kd6 Ke8 47.Kc7
Poenget med bondeofferet. Sorts konge
blir avskåret. 47...Le2 48.c5 Lf3
49.Le5 Lg2 50.c6 Ke7 51.Lf4 Ke8
52.Le5 Ke7 53.Kb6 Kd8 Bonden
lar seg ikke dekke: 53...Lf1 54.c7 Kd7
55.Kb7. 54.c7+ Kd7 55.Kxa6 Nå er
planen klar: Kongen går til kongefløyen
for å plukke bønder, mens sort må
passe på a- og c-bonden med både
konge og løper. 55...Lf3 56.Kb6 Le4
57.a6 Lf3 58.Kc5 Lg2 59.Kd4 Kc8
60.Ke3 Kd7 61.Kf4 Lf1 62.a7 Lg2
63.Kg5 Lf3 64.Kg6 Kc8 65.a8D+
Det siste poenget, h-bonden faller, og
hvit spaserer inn med sin h-bonde.
65...Lxa8 66.Kxh5 Le4 67.Kg5 Kd7
68.Kf4 Lb7 69.h5 1–0
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Molde vant bykamp
Kristiansund SK kan glede seg
over medlemsfremgangen
(les nederst) men det var
Molde SK som gikk til topps
6½-4½, da de sist i april møttes til bykamp i Batnfordsøra
midt mellom de to byene.

Blemesterskap 40 år
Kan dette være Norges lengstlevende turnering utenom
NM? Kanskje, for det berømte
og vel også beryktede Blemesterskapet i Ble fjellstue (710
moh) i Jondalen avholdes i år
for 40. gang på rad!

Harald Isachsen fra Molde med vinnersmilet. (foto: Mogstad)

Ble fjellstue i Jondalen (foto: Kongsberg SK)

Masfjorden SK/U
30-års jubileum
Det får bli en forsinket
gratulasjon til Masfjorden
SK, og ikke minst SKU, som
feirer sitt 30-års jubileum i
år. At klubben i aller høyeste
grad er levende kan ingen
være i tvil når man leser
Evy Færevaags fortelling om
”jentene frå Masfjorden” på
side 42.

Svartlamon Sjakklag
Leseverdigt
Interessert i historien om
hvem Caïssa virkelig var? Eller om Røde Orm-forfatteren
Frans G. Bengtsson sjakkfanatisme? Eller om den
egyptiske billedkunstner
Nicolas Sphicas’ bilder med
sjakkmotiver? Da anbefales en visitt på Svartlamon
Sjakklags hjemmesider på
lenken:
sjakk.svartlamon.org

Kunne han dét? synes unge
Andreas Jansen fra Bergens å
tenke. Fra Masfjordens jubileumsturnering i januar.
(foto: B. Benjaminsen)
Kristiansund Sjakklubb
Doblet medlemstallet
Hederskronede Kristiansund SK
må ha satt en ny norgesrekord.
Av klubbens hjemmeside fremgår det:
I løpet av et par måneder har
antall medlemmer økt med mer
enn det dobbelte! På vårt første
styremøte hadde vi bestemt at
Geir Nordli skulle servere Roger
Hojem kake den dagen vi doblet
medlemstallet.
Som bildet fortellet ble målet
nådd på rekordtid. At det virkelig
er noe spesielt på gang i Kristiansund
Sjakklubb avsløres også av NSFs medlemslister. Ved inngangen til 2008
hadde klubben 25 medlemmer mens
allerede 9. april hadde de økt tallet til
44, og er nå over 50.
Den nye formannen Aage Sivertsen

24

Geir Nordli holder løftet
og overrekker ”dobbelt
medlemstallskaken” til
Roger Hojem.
(foto: Aage Sivertsen)

skriver på hjemmesiden:
Blant de nye medlemmene er det stort
sett bare aktive unger og ungdommer.
Vi har også fått med oss noen bedriftsmedlemmer...
Det hører med til gladmeldingen at
kakeutdeleren Geir Nordli selv er et av
de nye medlemmene, og at han via sitt

firma, Sofista Eiendom A/S har
gått inn som klubbens største
sponsor inntil videre.
Kaken ble for øvrig servert
hjemme hos Aage Sivertsen
hvor mange av ungdommene fra
klubben var tilstede. Det ble selvsagt
sunget; Ja, må han leva ... til stor
begeistring.
Nysgjerrig? Sjekk siden
http://ksk.no/index.shtml

Ny norsk FM
Igjen en gladmelding med en
viss hastekarakter. Tromsøs
Espen Forså har blitt utnevnt
til Norges 39. FIDE-mester.
Også IM-tittelen bør være rett
om hjørnet for den dyktige
teknikkeren.
FM Espen Forså (foto: red)
Firelandskampen i Oslo
Leif Erlend suveren
Eliteutvalgets store landskampssatsning i Oslo, Firelandskampen
(15.-17. februar - omtales i neste
nr.) ble en suksess, men ikke
for landslaget vårt som endte på
sisteplassen. Det til tross for at
Leif Erlend Johannessen (OSS)
tok 3 av 3 mot tre solide GM-ere
Hillarp-Persson, Howell og Krakops. Bravo, Leffi!

Enda et GM-napp
Torbjørn Ringdal Hansen
(SK 1911) fikk full uttelling
i årets Ishavsserie. Midtveis
i turneringen passerte han
2400 i FIDE-Elo og ble IM,
og en like bra avslutning innbrakte i tillegg et GM-napp.
Torbjørns andre!

IM Torbjørn R. Hansen (foto: red)

Dos Hermanas
Unge Jon Ludvig Hammer
(OSS) var nær ved å gå til
topps i årets Ciudad de Dos
Hermanas på ICC (en ren
Internett-turnering). Jon
Ludvig var blant de 32 finalistene, herav 16 GMere,
da han tapte til GM Gareev.
Den ubetitlede amerikaner
Jorge Sammour-Hasbun
vant for øvrig for annet år
på rad.

Leif Erlend stilte i partydress og spilte helt plettfritt.
(foto: red)

Europamesterskapet for seniorlag

Pers premiebord
Selv om de beste norske seniorer
deltok i flokk ved EM for seniorlag
i Dresden ble det sparsomt med
premier. Til det var konkurransen fra
de gamle østeuropeiske stormestrer
som Viktor Korchnoi, Wolfgang Uhlmann og mange andre for stor.
En nordmann fik likevel nærkontakt
med alle premiene. Per Ofstad fra
Fredriksstad, som har en særlig posisjon i seniorsjakken også i Europa,
fikk stå for selve premieutdelingen
ved senior-Europamesterskapet.
Ikke verst det heller!

Per Ofstad i aksjon ved
premieutdelingen.
(foto: BBJ)

(foto: arrangørene.)
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Nye norske ratingtall
1. april 2008
NSFs kvartårlige ratingliste ble offentliggjort i april. Blant de mest bemerkelsesverdige endringer er Magnus Carlsens
nye norske retingrekord på 2790. Andre
unge spillere, som Frode O.O. Urkedal
og Marianne Wold Haug har også gått
massivt frem. Og på aktivitetstoppen
har Gunnar Bue fra Tønsberg gått forbi
Einer Gausel som Norges mest spillende.

Norgestoppen

(norsk rating; endring fra januar 200; FIDE-elo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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GM
GM
GM
GM
GM
IM
GM
GM
IM
IM

Magnus Carlsen
NTG
Simen Agdestein
NTG
Kjetil A. Lie
Porsgrunn
Leif E Johannessen
OSS
Einar J Gausel
OSS
Jon Ludvig Hammer
OSS
Berge Østenstad
Asker
Rune Djurhuus
Akademisk
Espen Lie
Porsgrunn
Frode Elsness
Moss
Atle Grønn
OSS
FM Torbjørn R. Hansen
1911
FM Espen Agdestein
Oslo Vest
IM Roy H Fyllingen
Bergens
IM Torstein Bae
1911
FM Geir Sune Tallaksen
Porsgrunn
GM Jonathan Tisdall
Asker
IM Magne Sagafos
Porsgrunn
GM Leif Øgaard
OSS
IM Øystein Hole
Akademisk
IM Bjarke Sahl
Asker
IM Eirik Gullaksen
Bergens
FM Joachim Thomassen
Stavanger
FM Kjetil Stokke
Bergens
FM Øystein Dannevig
OSS
FM Stig Gabrielsen
Oslo Vest
IM Helge Nordahl
Black Knights
IM Bjarte Leer-Salvesen
SOSS
FM Carl Fr. Ekeberg
Asker
Eilif Skodvin
Oslo Vest
FM Kristian D. Trygstad
OSS
FM Bjørnar Byklum
SOSS
Hallvard V Ådnøy
Follo
IM Erik Fossan
Stavanger
Stig Tjomsland
Nordstrand
Stein A Aarland
Oslo Vest
FM Ragnar Harald Hoen
OSS
Espen Forså
Tromsø
Frode Olav Olsen Urkedal
1911
Per Ove Egeli
Randaberg
FM Flemming Christenson Nordstrand
Andreas G.R. Moen
OSS
Dag Orseth
Masfjorden
FM Harald B Borchgrevink
Bergens
Trond Gabrielsen
Oslo Vest
IM Ivar Bern
Bergens
FM Roar Elseth
OSS
WIM Ellen Hagesæther
Akademisk
Halvard Hagesæther
Bergens
WIM Sheila Barth Sahl
Asker
IM Petter Haugli
Moss
FM Jøran Aulin-Jansson
Asker
FM Lars Hjelmås
Drammen
FM Dag Madsen
Trondheim
Knut Harald Storland
Randaberg
FM Nils Ragnar Grotnes
1911
Lars Even Andersen Black Knights
Lars Breivik
Drammen
Lasse Østebø Løvik
Stavanger

2790
2589
2562
2535
2473
2469
2463
2457
2435
2432
2423
2419
2411
2409
2409
2401
2395
2393
2392
2380
2373
2363
2362
2359
2349
2344
2337
2337
2336
2328
2320
2319
2310
2309
2309
2302
2298
2294
2288
2266
2265
2264
2260
2260
2257
2252
2247
2244
2234
2231
2229
2223
2215
2212
2208
2206
2205
2203
2202

40
-17
6
49
-2
26
-15
14
1
22
4
53
-9
0
24
-38
31
17
-10
20
-17
-16
42
-1
0
57
-17
-20
-22
14
21
26
0
-7
3
-8
-16
32
82
0
-5
-3
-14
-52
-28
-46
0
26
11
-21
55
-58
26
8
0
4
-15
-38
87

2765
2583
2558
2536
2497
2457
2483
2459
2440
2429
2418
2382
2402
2403
2396
2424
2414
2423
2414
2387
2381
2390
2350
2375
2356
2316
2369
2392
2349
2304
2316
2282
2296
2376
2279
2311
2284
2312
2254
2286
2272
2295
2276
2326
2265
2353
2334
2231
2266
2216
2305
2300
2290
2273
2271
2256
2287
2265
2116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kvinnelisten

WIM Ellen Hagesæther Akademisk
WIM Sheila Barth Sahl
Asker
WFM Silje Bjerke
1911
Katrine Tjølsen
Bergens
Heather S. Richards
Moss
Torill Skytte
1911
WFM Sylvia Johnsen
OSS
Line Jin Jørgensen Sevland
Yerazik Khachatourian OSS
Marte Egeland
Sandnes
Anita Grønnestad
Bergens
Sissel J. Stava
Sevland

Juniortoppen

1 GM Magnus Carlsen
NTG
2 IM Jon Ludvig Hammer
OSS
3 FM Joachim ThomassenStavanger
4
Espen Forså
Tromsø
5
Frode Olav Olsen Urkedal1911
6
Lasse Østebø LøvikStavanger
7
Katrine Tjølsen
Bergens
8
Johannes Kvisla
1911
9
Ørnulf Stubberud
OSS
10
Sondre Waage TofteStavanger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

Junior kvinner

Katrine Tjølsen
Line Jin Jørgensen
Marianne Wold Haug
Aina Marie Svendsen
Ellen Øen Carlsen
Maria Pitz Jacobsen
Tone Namtvedt
Line Holen
Evy Færevaag
Maren Stangeland

2244 26
2231 -21
2176 25
2129 64
2100 0
1963 -10
1956 23
1947143
1914 -21
1869 7
1858 -9
1846 -25

2231
2216
2157
2066

2790
2469
2362
2294
2288
2202
2129
2118
2107
2099

2765
2457
2350
2312
2254
2116
2066
2174
2177
2131

40
26
42
32
82
87
64
30
-4
24

1954
2043
1958
2031
1967
2054
1953

Bergens
Sevland
1911
Stavanger
NTG
Nordstrand
OSS
Sørum
Masfjorden
Sandnes

2129
1947
1840
1712
1711
1706
1579
1466
1426
1331

64
143
168
0
0
66
-20
-6
-22
40

Frode Olav Olsen Urkedal
1911
Lasse Østebø Løvik
Stavanger
Katrine Tjølsen
Bergens
Benjamin Arvola
Tromsø
Joachim B. Nilsen
Bergens
Even Thingstad
Hønefoss
Levi André Tallaksen
Porsgrunn
Jon Kristian Haarr
Sandnes
Anders Hobber
Porsgrunn
Marianne Wold Haug
1911
Pål Andreas Hansen
Verdal
Elias DeMac
Bergens
Peter Flermoen
Harstad
Tor Botheim
1911
Odd Martin Guttulsrud
1911

2288
2202
2129
2053
1976
1973
1921
1921
1887
1840
1823
1807
1770
1742
1704

82
87
64
47
-31
32
42
-4
40
168
82
17
101
43
-10

Kadett

Kadett jenter

Katrine Tjølsen
Bergens
Marianne Wold Haug
1911
Maren Stangeland
Sandnes
Ingrid Øen Carlsen
NTG
Raksha Rathan
OSS
Erle Andrea Hansen Kristiansand
Elise Forså
Tromsø
Ada Mellem
Våler
Hege Erlandsen
Tromsø
Malin Floer
Tromsø

Lilleputt

Peter Flermoen
Harstad
Tor Botheim
1911
Jathavan Suntharalingam
OSS

2129 64
1840 168
1331 40
1316 47
1225
1
1222 14
1184 54
1166
0
1051
0
1006
0

1770 101
1742 43
1688
5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5

1
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anders Thingstad
Hønefoss
Stian Johansen
Fredriksstad
Aryan Tari
Asker
Jørgen Hoel
Bergens
Kristian Stuvik Holm
Hamar
Raksha Rathan
OSS
Håkon Kvam Johnsen
SMPOAÅ
Erle Andrea Hansen Kristiansand
Håkon S Faber
SMPOAÅ
Reid Erik Friberg
Porsgrunn
Henning Kjøita
1911
Odin Hågensen
SMPOAÅ

1680 -1
1420 36
1409
5
1376 50
1315 10
1225
1
1225
0
1222 14
1186 -55
1183
0
1170
0
1159
4

Lilleputt jenter

Raksha Rathan
OSS 1225
Erle Andrea Marki HansenKristiansand 1222
Jarani Suntharalingam
OSS
991
Oda Tjetland
Sandnes
734
Christiane Moen
OSS
657

Seniortoppen

Ragnar Harald Hoen
Erling Kristiansen
Helge Gundersen
Per Ofstad
Gunnar Johnsen
Jarl H Ulrichsen
Vidar Taksrud
Lars Kjølberg
Bernt Nordby

OSS
OSS
Randaberg
Fredriksstad
Tromsø
Trondheim
Tempo
1911
Sarpsborg

Eldre Senior (over 75 år)
Thor Johansen
Tord Høyhilder
Willy L. Olsen
Reidar Skjold
Kjell H Johansen
Oddvar Høe
Rolf Christiansen
Eiler Holtermann
Asle Marvin
Finn Marcussen

Aktivitetstoppen

Bue Gunnar
Gausel Einar J
Djurhuus Rune
Edvardsen Ragnar
Aulin-Jansson Jøran
Andersen Harry
Kverndal Leif
Ristesund Odd
Svenske Jan
Spillum Jahn
Øgaard Leif
Østenstad Berge
Bjørgvik Jan Arne
Jensen Arne-Roger
Johannessen Leif E

2298 -16
2196 -22
2178 10
2145 21
2140
0
2101 22
2081 -97
2004
7
1998
1

Asker
Tønsberg
OSS
Tempo
Tønsberg
Steinkjer
Asker
Asker
Hønefoss
Nordstrand

1786
1726
1686
1576
1531
1519
1490
1481
1480
1462

Tønsberg
OSS
Akademisk
Drammen
Asker
Fredriksstad
Stjernen
Kampen
Strømmen
Moss
OSS
Asker
Verdal
Sarpsborg
OSS

2323
2310
2043
1731
1594
1550
1541
1528
1518
1515
1471
1468
1449
1386
1368

Flest partier siste to år

Bue Gunnar
Hammer Jon Ludvig
Kvisla Johannes
Thomassen Joachim
Getz Nicolai
Nygaard Timmie
Tjølsen Katrine
Nilsen Joachim B.
Thingstad Even

Tønsberg
OSS
1911
Stavanger
OSS
Caissa
Bergens
Bergens
Hønefoss

1
14
94
0
6

269
253
235
233
226
223
216
215
214

0
0
0
20
0
0
0
0
0
0

Løsningene står på side 45
Ofstad. Den tidligere IT-professor satte
som president for NSF på slutten av
90-tallet fokus på ”seniorsaken” og
siden har han spilt en sentral rolle i
utviklingen av seniorsjakken både i Nordisk Sjakkforbund og den europeiske
sjakkunion.
Per Ofstads entusiasme for ”saken”
har siden smittet over på mange andre,
og drivkraften bak den store norske
delegasjonen i Dresden kan best kalles
seniornettverket.
Forresten - de gamle menn spiller
fortsatt ganske godt. Se oppgavene.

De gode gamle menn
De ville være gamle i enhver sport
eller idrettgren. De er alle minst
60 år og enkelte kanskje over 100.
Likevel er de i dag en drivende kraft
i sjakkforbundet - og de er sannsynligvis den aldersgruppe i NSF som i
høyeste grad har tiden for seg.
Den norske delegasjonen ved Europamesterskapet for seniorlag i Dresden
talte imponerende 22 mann pluss
pårørende. Det holdt til fem seniorlag
og en status som neststørste nasjon.
Til sammenligning skulle vertslandet
Tyskland ha stilt med ikke færre enn
600 seniorer (de stilte med 157) for å
kunne matche Norges deltakelse.
Forklaringen på seniorsuksessen er
flere. En person går dog igjen i både
norsk, nordisk og europeisk regi: Per
Nr. 1: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-+R+0
7+pvL-wqr+p0
6p+l+-zp-mk0
5+-+-sn-zpN0
4-+-+P+P+0
3+P+-wQ-+P0
2P+-+-+-+0
1+-+-+L+K0
xabcdefghy
Nr. 4: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+ntr-trk+0
7zppwql+pzp-0
6-+-sNp+nzp0
5+-zp-zP-sN-0
4-+P+-zP-+0
3+-+L+-+Q0
2PzP-+-+PzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

Tre av de norske deltagere i
Europamesterskaper for seniorlag
i Dresden: Per Ofstad (øverst),
Jan Arne Bjørgvik og Erling Fløtten. Ofstad og Fløtten er begge
tidligere NSF-presidenter.
(foto: BBJ)
Nr. 2: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+-vl-+0
7+-+r+kwqp0
6p+-tr-zp-+0
5+pzpNzpPzPR0
4-+P+P+-+0
3+P+-+-wQ-0
2-zP-+-tRK+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy
Nr. 5: Sort trekker

XIIIIIIIIY
8-+r+-+k+0
7+p+l+pzpp0
6-+-+p+-+0
5zp-trpzPn+-0
4-+-+-zP-+0
3+PzP-+-+-0
2P+R+LmKPzP0
1+N+-+R+-0
xabcdefghy

Nr. 3: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+rmkr+-+0
7+Qzp-+-zpp0
6-+-vlqzp-+0
5zp-+N+-+-0
4P+-+pzP-+0
3+-+-zP-+-0
2PvL-zP-+PzP0
1+-tR-+-mK-0
xabcdefghy
Nr. 6: Hvit trekker

XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7+-mk-+-+p0
6-+-zp-+p+0
5zp-zpPtrlvL-0
4P+P+-+-+0
3+-zP-+-+P0
2-+-+-wQP+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
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Sluttspill med Speelman

En moderne
sluttspillsklassikker
Vi skal se på det spennende sluttspillet mellom Magnus Carlsen
og Ivan Cheparinov i
det avgjørende partiet
i fjorårets FIDE World
Cup i Khanty-Mansiysk
og på hva som kunne ha
skjedd med mer tid igjen
på klokken...
av Jonathan Speelman

speelman@bcmchess.co.uk
Oversatt av Victor Hansen
Magnus Carlsen - Cheparinov
World Cup i Khanty-Mansiysk 2007

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+k+0
7zp-+-zp-+-0
6-+-+-+Pzp0
5+pzp-+-+-0
4-+-+-+P+0
3+-zP-+-+-0
2PzP-+-mK-+0
1+-+-sNL+-0
xabcdefghy

I diagramstillingen startet en skikkelig
sluttspillkamp. Dronningene er
nettopp blitt byttet på f2.Prinsipielt
bør en løper og en springer være
verdt omtrent det samme som et
tårn og en bonde i sluttspillet, men
det er veldig avhengig av brikkenes
koordinasjon og fribønder. Her er det
svarte tårnet veldig aktivt og kan slå
minst én fribonde på dronningfløyen.
På den andre siden er g6-bonden
veldig levende og på lang sikt er det en
fare for at hvit kan stille seg opp slik
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at angrepet blir ødeleggende.Jeg ville
egentlig begynne analysen 16 trekk
senere fordi jeg følte meg rimelig
sikker på hva som faktisk skjedde. I
denne fasen av spillet er det ekstremt
vanskelig å vurdere hva som skjer.
Spillerne var avhengige av en god
porsjon dømmekraft. Det er akkurat i
denne type stillinger at det ofte er den
beste som vinner, og i dette partiet var
det akkurat slik det gikk.
33...Td2+ 34.Ke3 Td1
En veldig vanskelig avgjørelse i
tidsnøden. Cheparinov var nok ikke
misfornøyd med remis som svart i det
første av to matchpartier, og prøvde
derfor å tvinge fram trekkgjentagelse.
34...Txb2 ser spillbart ut. Hvis hvit
spiller 35.Sd3 , kan svart spille 35...
Tc2 om han er fornøyd med remis.
(Etter 35...Txa2 36.Sxc5 Tb2 har
svart en farlig a-bonde, men hvits
brikker står veldig sentralt og han
kan prøve 37.Sa6.) F.eks. 36.Sxc5
Txc3+ 37.Kd4 Tg3 38.Le2 Kg7
39.Sd3 fulgt av 39...Kxg6 ser ut til
å holde til remis, selv om svart står
dårligere.
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-zp-+-0 analyse6-+-+-+kzp0
5+p+-+-+-0 diagram
4-+-mK-+P+0
3+-+N+-tr-0
2P+-+L+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

F.eks. 40.Se5+ Kg5 41.Lxb5 Ta3 42.Lc4
Kf4 43.Sf7 Kxg4 44.Sxh6+ Kf4 45.Sf7
Te3 46.Kc5 e5 47.Sd6 Te1 48.Sb5 e4
49.Sxa7 e3 50.Sb5 Ta1
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-+0 analyse5+NmK-+-+-0
4-+L+-mk-+0 diagram
3+-+-zp-+-0
2P+-+-+-+0
1tr-+-+-+-0
xabcdefghy

51.Sc3 (Eller 51.Sd4 Ke4 52.Se2 Kf3)

51...Kf3 52.Kd4 Txa2! Etter 53.Lxa2
eller 53.Sxa2 lurer svart seg unna med
53...e2. Så tilbake til partiet. Magnus
unngikk mulig trekkgjentagelse med
35.Ke2

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7zp-+-zp-+-0
6-+-+-+Pzp0
5+pzp-+-+-0
4-+-+-+P+0
3+-zP-+-+-0
2PzP-+K+-+0
1+-+rsNL+-0
xabcdefghy

35...Ta1!
Det er best å true denne bonden i og med
at tårnet får problemer etter 35...Tb1 36.b3
Ta1 37.Kd2! Txa2+ (eller 37...a6 38.Ld3
Txa2+ 39.Lc2) 38.Sc2 a6 39.Kc1!
36.Lg2 c4 37.a3 Tb1 38.Le4 Txb2+
39.Sc2
Hvit har koordinert brikkene godt
på dronningfløyen, men stillingen
er fortsatt veldig vanskelig å vurdere.
Sergei Zagrebelny skrev i sine direkte
kommentarer på hjemmesiden til
ChessPro at han ikke visste hvem som
sto bedre - om det i det hele tatt var
noen som sto bedre.
39...Kg7 40.Ke3 Tb3
Nå er tidskontrollen nådd.
41.Kd2
Etter 41.Kd4 e5+ 42.Kc5 kan svart
velge mellom 42...Txc3 og ...a6 først.
(En mulig fortsettelse er 42...a6
43.Kb6 Txc3 44.Kxa6 Tg3 45.Lf5 Tf3
46.Kxb5 h5 47.Kxc4 h4 og den giftige
h-bonden redder stillinga: 48.Kd5 h3
49.Le4 Tc3 50.Kxe5 h2 51.Sd4 Txa3
52.Se6+ Kg8 53.Kf6 Ta1 54.Sd4 h1D
55.Lxh1 Txh1 56.Sf5
XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-mKP+0
5+-+-+N+-0 analyse4-+-+-+P+0
3+-+-+-+-0 diagram
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+r0
xabcdefghy

56...Tf1! med remis.)
41...Kf6?!
Tillater at springeren blir aktiv. I bloggen
sin (blog.magnuschess.com) skriver
Magnus at 41...e5 ville ha utlignet.
42.Sd4!

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-zp-+-0
6-+-+-mkPzp0
5+p+-+-+-0
4-+psNL+P+0
3zPrzP-+-+-0
2-+-mK-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

42...Txa3
Nødvendig i og med at det etter 42...
Tb2+ 43.Kc1! Tf2 44.Lf5! ikke finnes
noe forsvar mot Se6, g7 og Lh7 med
bondeforvandling. 44...h5 besvares
med (Etter 44...Kg7 45.Sxb5 er springeren på god vei til e8 med samme
vinnende plan.) 45.Se6 likevel.
43.Sxb5
Bonden på g6 har nå solid dekning
og det ligger til rette for hvitt angrep.
Zagrebelny våget nå å mene at noen
(svart) sto dårligst.
43...Ta5 44.Sc7 Kg7 45.Se6+ Kh8
46.Ke3 Ta1 47.Kd4 a5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-mk0
7+-+-zp-+-0
6-+-+N+Pzp0
5zp-+-+-+-0
4-+pmKL+P+0
3+-zP-+-+-0
2-+-+-+-+0
1tr-+-+-+-0
xabcdefghy
48.Lc6
Jeg så på denne delen av sluttspillet
direkte. Det er opplagt at 48.Lc6 er
trekket hvit vil spille, men jeg var
likevel ikke sikker om svart kunne
spille 48...Td1+ 49.Kxc4 Td6 fordi
hvit har 50.Ld5 a4 med poenget
51.g7+ Kh7 52.Sc7! Kxg7 53.Se8+.

48...a4 49.Le8 Tg1 50.g5 a3 51.Lf7
Txg5
Tydeligvis helt forsert, men fribonden
gir fortsatt svart reelle muligheter.
52.Sxg5 hxg5 53.Lxc4 Kg7

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

Fra dette tidspunktene hadde spillerne virkelig lite tid. Magnus sier
i bloggen sin at han trodde 54.Ke5
kom til å vinne fram til han så
spøkelset e5 etter hvits Kf4, som jo
ikke fungerer når alt kommer til alt.
Etter å ha brukt opp mesteparten
av sin gjenværende tid, endte han
opp med å spille 54.Kd3 i panikk,
uten å ha regnet på det i det hele
tatt. Resten av partiet ble spilt med
tilleggstid, så Magnus hadde aldri tid
til å regne ordentlig - pga. FIDEs nye
betenkningstid.
54.Kd3?
Dette bør bare være remis. Zagrebleny
var den første til å vise at 54.Ke5 vinner etter 54...Kxg6 55.La2 Kh5 56.c4
g4 57.Kf4
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-zp-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+k0 analyse4-+P+-mKp+0 diagram
3zp-+-+-+-0
2L+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

og nå: 57...Kh4 (Etter 57...e5+ 58.Kg3
Kg5 59.c5 Kf6 60.Kxg4 lever c-bonden
videre etter 60...Ke7 61.Kf5 Kd7
62.Kxe5 osv.) 58.c5 g3 (58...e5+
59.Ke3!) 59.Kf3 Kh3 60.c6 g2 61.c7 g1D
62.c8D+ Kh4 63.Dh8+ og svart mister
dronningen etter 63...Kg5 64.Dg7+]
54...Kxg6 55.Kc2 g4 56.Kb3 Kf5

Den engelske stormester og sluttspillsekspert Jonathan Speelman.
(foto: Cathy Rogers)
57.Kxa3 g3 58.Lf1 e5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-zpk+-0
4-+-+-+-+0
3+KzP-+-zp-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+L+-0
xabcdefghy

59.Kb3!
Tilbake til redningen. 59.c4?? taper
faktisk etter 59...e4 60.c5 e3 61.c6
Ke6!
59...Kf4
Den siste feilen i det begivenhetsrike
og vanskelige sluttspillet. Det er
langt fra klart, særlig med 30
sekunder per trekk, men nå blir
svarts brikker stående i veien for
hverandre. Derfor burde han ha
spilt 59...Ke4! 60.Lg2+ Kd3! noe
som tvinger fram remis etter 61.c4
e4 62.c5 e3 63.Lf1+
60.Lg2! Ke3
Etter 60...e4 61.Kc2 Ke3 62.Lh1! er
svart i trekktvang.
61.Kc4 Kf2 62.Le4 1–0
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Stormesterhefte 3 og 4!
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Svart på hvitt med Rune

Magnus - et
sjakkeventyr
Pinsen var sen i år 2000,
og kalenderen viste allerede 10. juni da Akademisk Sjakklubb satte i
gang klokkene i sin tradisjonsrike Pinseturnering.
75 sjakkspillere valgte å
tilbringe tre dager til ende
i oksygenfattige grupperom i Vilhelm Bjerknes
hus på Blindern i Oslo.
av Rune Djurhuus

runesjakk@operamail.com

Vi hadde ikke så mange
autoriserte kretsdommere
i klubben på den tiden, så
jeg var turneringsleder i
stedet for deltager. Det ga
meg sjansen til å følge partiene og
deltagerne på nært hold. I gruppe
A ble det favorittseier ved IM Frode
Elsness, mens Øyvind Normann (Bergens) snek seg foran Martin Wold
Lund (Trondheim) på bedre kvalitet
i gruppe B.
I gruppe B deltok det også en liten
pjokk på 9 ½ år som jeg ikke hadde
sett ved noen sjakkturnering før.
Jungeltelegrafen påsto imidlertid
hardnakket at guttungen fra Lommedalen var et sjakktalent utenom
det vanlige. Mine spaserturer bort til
lille Magnus’ brett bekreftet iallfall at
gutten visste hvordan sjakkbrikkene
skulle flyttes, selv om han ikke alltid
virket så veldig konsentrert om det
som foregikk på brettet.
Magnus kom til slutt på 13. plass i
gruppe B i ASKOs Pinseturnering i år
2000 med følgende resultatlinje
13. Magnus Carlsen 904 NSF
+17 =07 +16 =03 -05 -08 3.0
I 5. runde møtte Magnus en av NGP-

veteranene fra SK Stjernen. Magnus
ble posisjonelt utspilt av Pål Brantzeg
i en strategisk komplisert Fransk
variant.
Magnus Carlsen (904)
Pål Brantzeg (1431)
ASKOs Pinseturnering B 5.runde 2000
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5
5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Dg4 f5
8.Dg3 cxd4 9.cxd4 Se7 10.Ld2 0–0
11.Ld3 b6 12.Sf3 La6 13.Lxa6 Sxa6
14.c3 Tac8 15.0–0 Dd7 16.Dh3 De8
17.Sh4 Dh5 18.f4 Dg4 19.Tf3 Sb8
20.Tg3 Dxh3 21.Txh3 Sbc6 22.Sf3
h6 23.Kf2

XIIIIIIIIY
8-+r+-trk+0
7zp-+-sn-zp-0
6-zpn+p+-zp0
5+-+pzPp+-0
4-+-zP-zP-+0
3zP-zP-+N+R0
2-+-vL-mKPzP0
1tR-+-+-+-0
xabcdefghy

23…Sa5 24.Le1 Kf7 25.Ke2 Sg6
26.g3 Tc4 27.Kd3 Tfc8 28.Tb1
Ta4 29.Ld2 Txa3 30.Sh4 Se7
31.Sg2 Sc4 32.Le1 Ta2 33.Se3 Sxe3
34.Kxe3 Sc6 35.Tc1 Sa5 36.Kf3 Sc4

Da ”pjokken” var 9½ og hadde 904 i
norsk elo. (privatfoto fra Djurhuus).

37.g4 Sd2+ 38.Lxd2 Txd2 39.Ke3
fxg4 40.Txh6 gxh6 41.Kxd2 Kg6
42.Kd3 Kf5 43.Tf1 h5 44.Kd2 h4
45.Kd3 b5 46.Kd2 Tc4 47.Kd3 a6
48.Tf2 Ta4 49.Ke3 Ta3 50.Kd3 b4
51.Ke3 Txc3+ 52.Kd2 Ta3 0–1
Jeg husker jeg sa til Pål etter partiet
at denne seieren kommer bare til å
bli bedre og bedre etter hvert som
årene går.
Magnus den store
Selv om Magnus Carlsen ikke imponerte
noe særlig sjakklig i Pinseturneringa i
2000, så skulle de som spådde han en
lysende sjakkarriere, raskt vise seg å
ha rett. Fra tidenes yngste Elitespiller i
NM på Røros i 2002 til verdens yngste
stormester i 2004 (og den nest yngste
gjennom tidene). Magnus har hele
tiden hatt en eventyrlig evne til å heve
spillet i takt med utfordringene. I en
alder av bare 17 år er han nå nummer
5 på verdensrankingen.
Magnus betyr ”den store”, og det er
syv konger i Norge som har hatt navnet
Magnus. Dermed er det veldig passende
at Norges store sjakkonge heter Magnus. Bare fremtiden kan vise hvordan
sjakkeventyret om Magnus ender. Jeg
gleder meg til å høre neste kapittel.
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Det siste år et kan virke som en lang himmelflukt for Magnus Carllsen. Da han tidlig
i fjor debuter te i den øvers
ste klasse i turneringene i Wijk aan Zee og Linares hør te
man flere kvalifiser te kritisk
ke røster om
favoriserin
ng.
I dag, bare et snautt år sene
ere, ha
ar han
etablertt seg som
m nummer fem i verd
den
og nå spek
kullere
er alle bare på hva dett
neste mon
n kan
n bli!
Mens vi spe
ent venter på Magnus
s’
neste opptre
ede
en, oppfordres
leser ne till å bø
ørste støvet av
v
sjakkbrettet og
g spiille ig
g je n nom de følg
gende to partier på gamlemåten.
Alt med Magnus’
egne or d og forklaringer.

(foto: Fred Lucas)
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Kommentert av Magnus Carlsen
Vladimir Kramnik
Magnus Carlsen
Corus i Wijk aan Zee 12. runde
I runden før dette partiet hadde jeg
tapt for Vishy i en komplisert kamp.
Derfor bestemte jeg meg for å prøve
på remis i dette partiet (som heller
ikke er noen lett oppgave), slik at
jeg ikke ble stående med tre tap de
fire siste rundene. 1.Sf3 Sf6 2.c4
e6 3.Sc3 Jeg må innrømme at jeg
hadde ventet katalansk her. Kanskje
valgte han en annen åpning fordi
jeg forsvarte meg ganske trygt mot
katalansk i Tal Memorial. 3...c5 4.g3
b6 5.Lg2 Lb7 6.0–0 Le7 7.d4 7.Te1
d5 8.cxd5 Sxd5 Dette har ikke gitt
hvit så mye i det siste, verken etter
9.d4 (eller 9.e4 Sb4!) 9...cxd4 som
i f.eks. Aronian-Jakovenko.(9...Sxc3
10.bxc3 Le4 11.Se5 Lxg2 12.Kxg2
0–0 13.e4 var trolig litt bedre for hvit
i Carlsen-Aronian, Elista 2007.) 7...
cxd4 8.Dxd4 d6 9.Td1 a6
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10.Sg5 En temmelig gammel variant,
som ikke skal være spesielt farlig
for svart hvis han er godt forberedt.
Dessverre husket jeg ikke noen ting,
så jeg måtte begynne å tenke allerede
her. 10...Lxg2 11.Kxg2 Sc6 Jeg fant
ingen god måte å plassere denne
karen på d7 på, så jeg endte opp med
dette trekket. Trekket er del av en plan
som viste seg å ha et ganske godt rykte
på seg. 12.Df4 0–0 13.Sce4 Se8 Å
gå tilbake er et ganske vanlig svar på
Se4. Svarts stilling er litt keitete, men
de hvite springerne står heller ikke

optimalt. 14.b3 Ta7 15.Lb2 Td7
Dette trekket er antageligvis ikke helt
nødvendig, men jeg trodde at det
ikke fantes noe bedre sted for tårnet
uansett. Og i noen tilfeller kan det
være nyttig å overdekke d6-bonden.
Jeg hadde allerede brukt mye tid her
(45 minutter). Kramnik hadde også
brukt en del tid (40 minutter), så jeg
var ganske fornøyd med at dette ikke
var en del av forberedelsene hans.
Det er fortsatt ikke så enkelt for svart.
Brikkene er dårligere koordinert enn
de vanligvis er i pinnsvinoppstillingen,
og jeg syntes det var vanskelig å finne
konstruktive ventetrekk. 16.Tac1
16.h4 eller 16.Nf3 kan også være
fornuftige trekk, men teksttrekket
er også logisk. 16...Sc7 Det fantes
selvsagt alternativer, som f.eks. det
pinnsvinaktige 16...Da8 17.Sf3 b5
som jeg forkastet fordi jeg ikke var sikker på om bxc4 bxc4 ville ha forbedret
stillingen min. Derfor bestemte jeg
meg for at planen med f5 og g5 var
i henhold til stillingens krav. 17.Sf3
f5 18.Sc3
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18…g5 Ikke spesielt aggressivt eller
noe, men en naturlig fortsettelse på
planen som startet med 16...Sc7.
19.Dd2 19.De3 g4 20.Sd2 (Ikke
20.Sd4 Lg5 21.Sxc6 Lxe3 22.Sxd8
Lxc1 som vinner en kvalitet.) 20...
Lg5 21.Dxb6 var en annet computeraktig mulighet. Jeg trodde at jeg kom
til å ha godt motspill etter 21...Da8
22.f3™ fulgt av enten 22.Se5 eller til
og med 22.Tb8 23.Df2 Se5, som gir
svart aktivt spill med offiserene og
god kompensasjon for bonden. 19...

g4 20.Se1 20.Sd4?! hadde vært verre
siden 20...Lg5 21.e3 Se5 gjør springeren på e5 nærmest uangripelig. Den
gjør det også vanskeligere for hvit å
bryte med b4 og c5, i og med at det
da antageligvis vil være sterkt å ofre
kvalitet med Txd4 og deretter hoppe til
f3 med springeren. 20...Lg5 En viktig
del av planen min. Det svake f3-feltet
kommer nå til å være en konstant
bekymring for hvit. 21.e3 Tff7 Et
godt profylaktisk trekk som hindrer
Sa4 og c5, og som dessuten forbereder
springermanøveren Se8-f6-e4 uten å
måtte bekymre seg for Sd5. 22.Kg1
Se8 23.Se2 En naturlig manøver.
Diagonalen er åpen for løperen og
springeren går til et bedre felt. 23...
Sf6 24.Sf4 De8 Jeg ville spille 24...
Se4 med en gang, men lot det være
på grunn av dronningofferet 25.Sxe6?
De8 26.Sxg5 Sxd2 27.Sxf7 Jeg skjønner riktignok ikke helt hvorfor, for,
som computeren sier, vinner svart etter 27...Se4 28.Sh6+ Kf8 29.Sxf5 Df7 .
25.Dc3 25.Lxf6 var en mulighet, men
samtidig er det vanskelig å se hvordan
hvit skal kunne få initiativet etter å ha
byttet bort denne løperen.

XIIIIIIIIY
8-+-+q+k+0
7+-+r+r+p0
6pzpnzppsn-+0
5+-+-+pvl-0
4-+P+-sNp+0
3+PwQ-zP-zP-0
2PvL-+-zP-zP0
1+-tRRsN-mK-0
xabcdefghy

25...Tg7 Jeg ville virkelig få denne
springeren til e4. Jeg følte at stillingen var omtrent lik eller kanskje litt
bedre for hvit, men var litt redd for
å rote bort alt før tidskontrollen i og
med at jeg bare hadde 17 minutter
igjen her. Samtidig la jeg merke til
at Kramnik helt klart var forkjølet
og virket ukomfortabel, noe som var
betryggende med tanke på mine sjanser i dette partiet. 26.b4 Se4 27.Db3

33

Tge7 28.Da4?! Rybkas forslag 28.f3
gxf3 29.Sxf3 Lf6 er ikke så imponerende, men; 28.h4 som Nigel Short
foreslo under pressekonferansen
min etter runden hadde nok vært en
forbedring av hvits stilling, og mye
bedre enn teksttrekket. Etter 28.h4
kan jeg bare gjenta vurderningen etter
det 25. trekket: likt eller litt bedre for
hvit. Springeren på e4 er virkelig fin,
men den hvite springeren på f4 er
også en god brikke. Det er ikke så lett
for noen av oss å komme videre. 28...
Se5 29.Dxa6? 29.c5 besvares godt
med 29...Sc4! så hvit bør innrømme
sitt feiltrinn og spille; 29.Db3 Etter å
ha vunnet to tempi er det klart at svart
står litt bedre, men den hvite stillingen
kan fortsatt spilles.
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29...Ta7 30.Db5 Tvunget. Kramnik
tilbydde etter dette trekket remis,
noe jeg selvsagt var fristet til å ta imot
pga. forhåpningene før partiet. Men
stillingen min var rett og slett så god
at jeg måtte avslå. Etter 30.Dxb6 Teb7
31.Dd4 Lf6 er dronningen innestengt
midt på brettet. 30...Dxb5 31.cxb5
Txa2 32.Tc8+ Kf7 33.Sfd3 Lf6
34.Sxe5+ 34.Lxe5 dxe5 35.Tc6 Sg5
vinner for svart. 34...dxe5 34...Lxe5
var antageligvis bedre, men i tidsnøden ville jeg ikke tillate 35.Lxe5 dxe5
36.Sd3 , som riktignok kan besvares
med 36...Kf6 37.Tf8+ Kg7 38.Td8
(38.Tb8 Td7–+) 38...Sc3 39.Tf1 (39.
Sxe5 Sxd1 40.Txd1 er bedre, men bør
også tape.) 39...Td2! og seier. 35.Tc2
35.Sd3 gir svart det behagelige valget
mellom 35...Sxf2 og(35...Sg5 , så det
er bedre å trekke seg tilbake.) 35...
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Vladimir Kramnik (bildet) oppfylte i
Corus sin egen spådom om at Magnus
snart blir vanskelig å møte. (foto: CR)

Tea7 36.Kg2 36.Kf1 hadde vært bedre. Kongen gikk senere denne veien
uansett. 36...Sg5 37.Td6? Dette
pseudoaktive trekket gjør det bare
mye verre for hvit, men svart hadde i
praksis en vinnende posisjonell fordel
likevel. 37...e4 38.Lxf6 Kxf6 39.Kf1
39.Txb6 Ta1 40.Te2 Sf3 taper med
en gang. 39...Ta1 40.Ke2 40.Tcd2
Tb1 41.Td1 Txb4 42.Txb6 Tb2 og
hvit er forsvarsløs mot truslene Taa2
og Sh3.
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40...Tb1 Da jeg gjorde dette trekket,
hadde jeg rundt 15 sekunder igjen på
klokka, men jeg hadde brukt noen
sekunder på Tb1 og var egentlig ikke
redd for å tape på tid. 41.Td1 41.Txb6
fører til matt etter det computeraktige
eller taper offiser etter 41...Td7 (41...
Taa1 42.Kd2 (42.Sg2 Sf3–+) 42...

Txe1) 41...Txb4 42.Sg2 Txb5 Svart
står klart til vinst nå, og hvit kunne ha
gitt opp her. Jeg skjønner at Kramnik
valgte å spille videre, siden han ikke
kunne være spesielt fornøyd med
hvordan ting utviklet seg. 43.Sf4 Tc5
44.Tb2 b5 45.Kf1 Tac7 46.Tbb1
46.Kg2 tillater å bytte av ett tårn, noe
svart ønsker. 46...Tc1 47.Txc1 Txc1
48.Txb5 Sf3 49.Se2 Te1 50.Tb2 Kg5
og hvit er helt bundet opp. Han kan
ikke en gang spille spille 51.h4 pga.
51...gxh3 og 52...Txe2. Svart vinner på
planen e5 fulgt av h7-h5-h4. 46...Tb7
47.Tb4 Tc4 48.Tb2 b4 49.Tdb1 Sf3
50.Kg2 Td7! Det siste gode trekket,
som tvinger fram avbytte av ett tårn.
Resten trenger ikke kommenteres.
51.h3 e5 52.Se2 Td2 53.hxg4 fxg4
54.Txd2 Sxd2 55.Tb2 Sf3 56.Kf1
b3 57.Kg2
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57…Tc2 Jeg kunne nesten ikke tro
at jeg hadde slått Kramnik med svart
(selv om jeg må legge til at han var
litt svekket). Etter dette partiet var jeg
igjen i delt ledelse, og selv om jeg ikke
klarte å gjøre noe ut av min lille fordel
i siste runde for å vinne turneringen
alene, er jeg veldig fornøyd med å dele
førsteplassen med Aronian. 0–1
Kommentert av Magnus Carlsen

Magnus Carlsen
Judit Polgar

Corus i Wijk aan Zee 6. runde
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
d5 Dette overrasket meg. Jeg hadde
ventet 4...0–0 her. 5.a3 Lxc3+

6.Dxc3 Se4 7.Dc2 c5 8.dxc5 Sc6
9.cxd5 exd5 10.e3 Denne varianten
er ganske ny og er blitt kjent takket
være Kasimdzhanov. Hovedideen er å
besvare Lf5 med Ld3. 10...Df6 Polgar
gjorde dette etter å ha tenkt i 10 minutter. Jeg tror hun hadde forberedt
dette trekket mot det vanligere 10.Sf3,
og bestemte seg for at 10...Df6 burde
være spillbart her også. 11.f3 Heldigvis hadde jeg sett på 10...Df6 tidligere
og forberedte den gangen de neste
trekkene. 11...Dh4+ 12.g3 Sxg3
13.Df2 Sf5 14.Dxh4 Sxh4 15.b4
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15…a6? Jeg mener at dette trekket
er dårlig. Hvis svart vil spille Se5, er
dette trekket uansett bare spill av tid.
Jeg tror 15...d4 er det eneste fornuftige
trekket. Svart må skape motspill med
en gang for å hindre at hvit konsoliderer. 16.Kf2 dxe3+ 17.Lxe3 0–0
eller(17...Le6 med utviklingsforsprang
og godt motspill for svart.) 16.Kf2
Se5 17.Lb2 f6 18.Td1 Le6 19.Se2!
Med dette trekket løser hvit sitt eneste
gjenværende problem: å få utviklet
hesten på en taktisk måte. 19...Lf7?!
For passivt. Svart burde antageligvis ha
spilt 19...Shxf3 20.Sf4 Lf7 Derfor bør
hvit beholde løperparet og brodden
med 21.Lg2 (fordi ideen med å fange
svarts hest med 21.h4 antageligvis er
for treg: 21...a5 22.Le2 (22.b5 Tc8)
22...axb4 23.axb4 Ta2 24.Ta1 Txb2
25.Ta8+ Ke7 26.Txh8 g5! er ikke
bedre for hvit.) 21...Sh4 22.Lh3! .
20.Tg1 Dette aktive trekket er det
beste. Bonden kunne ikke dekkes på

Tidenes suverent sterkeste sjakkkvinne Judit Polgar ble aldri helt
med i partiet mot Magnus. (foto: CR)

en behagelig måte uansett. 20.Sd4? er
dårlig pga. 20...Sexf3 21.Sxf3 Sxf3 og
hvit står plutselig ikke bedre lenger.
20...Sc4 20...Shxf3 21.Txg7 Sxh2
22.Lxe5 fxe5 23.Lg2 vinner nesten for
hvit.; 20...0–0 21.f4 viser poenget med
20.Tg1: g4-feltet er nå dekket. Hvit står
her klart bedre. 21.Lc1 Jeg kunne
også ha satt løperen på a1 eller c3,
men syntes løperen var ganske godt
plassert her: Den dekker a3 og e3, og
kan også gå til f4 på et tidspunkt. 21...
g5 21...0–0 er ikke godt her heller pga.
22.Sc3 Tfd8 23.Sxd5 og hvit vinner
bonde. 22.Sc3 Jeg var veldig fristet til
å spille planen med 22.Sc3 og 23.e4,
og var ikke helt i humør til å vurdere andre alternativer. 22...0–0–0
23.e4?! Dette er litt forhastet, for jeg
overvurderte stillingen min etter 23...
d4 24.Sd5. 23.f4! Det hadde vært bedre å forhindre Se5: 23...h6 (23...gxf4
24.exf4 gir klar fordel.) 24.e4 med en
bedre stilling enn i partiet. 23...dxe4?
Nå er det tapt. Svart måtte prøve 23...
d4 24.Sd5 Se5 Jeg hadde slurvet med
regningen her, og trodde rett og slett
at noe måtte vinne. Mens hun satt og
tenkte skjønte jeg at det ikke var så lett
likevel. Jeg hadde tenkt å spille 25.f4
gxf4 26.Lh3+ Kb8 27.Sxf6 Shg6 28.Lf5

, men selv om hvit bør stå bedre, tror
jeg svarts stilling er blitt bedre i løpet
av de siste trekkene: d-bonden og den
sterke hesten på e5 gir noe motspill.
24.Txd8+ Txd8 25.Sxe4 Kc7 25...Se5
bør også tape: 26.f4! (26.Sd6+ Txd6
27.cxd6 Shxf3 28.Lh3+ Kd8 29.Tg3
h5! er ikke fullt så klart.) 26...Sef3 (26...
gxf4 27.Sd6+ Kb8 28.Tg7 Ld5 29.Lxf4
og den svarte stillingen faller sammen.)
27.Tg3 Sxh2 28.Sd6+ Kc7 29.fxg5 (29.
Sxf7 Sxf1 30.Sxd8 Sxg3 31.Se6+ Kd7
32.c6+! Kxc6 (32...bxc6 33.Sc5+)
33.Kxg3 bør nok vinne, men er mindre
overbevisende.) 29...Sxf1 30.Kxf1 Ld5
31.gxf6+- 26.Sxf6 h6 27.f4 Svart
taper bonde nummer to, og partiet
er i realiteten over. 27...Sd2 28.Le2
Sb3 29.Le3 Sd4 30.Lxd4!? 30.fxg5
vinner også klart, men jeg ville unngå
ulikefargede løpere. 30...Txd4 31.fxg5
Tf4+ 32.Ke1 hxg5 33.Sh7 Poenget er
at g5-bonden ikke kan forsvares. 33...
Ld5 34.Sxg5 Kc6 34...Sg2+ 35.Txg2!
35.Tf1 Txf1+ 36.Lxf1 a5 37.Kd2
axb4 38.axb4 b6 39.cxb6 Kxb6
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40.Ld3 Hvit vinner. Springeren på
h4 jages vekk og etter det kan b- og
h-bøndene ikke stoppes. I tillegg
hjelper det ikke svart å bytte springere
og så gå til h8 med kongen, fordi hvits
løper og konge enkelt kan holde den
svarte løperen borte fra b-bonden.
40...Lc6 41.Kc3 Ld7 42.Le4 Lg4
43.Sf7 Lf3 44.Ld3 Lc6 45.Se5 Ld5
46.Sg6 Enden er nær nå. 46...Sg2
47.Kd4 Lb7 48.h4 Lf3 49.Lf1 Det
avslutende poenget. 49...Se1 50.Se5
Sc2+ 51.Kc3 Le4 52.h5 1–0
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Med ni sikre seire på rad overlot OSS intet til tilfeldighetene. Fra v. Bjørn Tiller,
Leif Erlend Johannessen, Mats Persson,
Ole Chr. Moen og Kristian Trystad.
(foto: Ida Lahlum)

Tromsø og SOSS tapte
høydramatisk nedrykksstrid
Eliteserien 2008-09
endte som den begynte
med OSS alene på topp
foran overraskelseslagene 1911 og Oslo Vest,
mens nesten alle andre
lag kjempet om å unngå
nedrykk. Serien fikk
imidlertid en overraskende lykkelig avslutning
med et uventet GM-napp
og en ny norsk IM.
av Hans Olav Lahlum

hanso.lahlum@c2i.net
7. runde:
Intensivt nedrykkskaos
Toppoppgjøret OSS – Oslo Vest fikk en
dramatisk start. Nettseere rundt om i
Norge fikk seg et sjokk da 1-0 plutselig kom opp i tredjebordsoppgjøret
Hammer-Trond Gabrielsen, i en tilsynelatende både rolig og balansert stilling
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etter 16 trekk. Storebror Gabrielsen
opplevde en hver lagkapteins store
mareritt da han plutselig hørte en høy
ringelyd i spillelokalet – og så kjente
igjen alarmen fra sin egen ellers avslåtte
mobil. Nok en gang ble dermed distraksjon straffet som om det var forsøk på
juks, med potensielle skadevirkninger
for spilleren, hans lag og turneringen
for øvrig. Det foreligger til høstens
FIDE-kongress forslag om å myke opp
bestemmelsen om automatisk tap ved
første gangs mobildistraksjon, som RU
i Norge hele tiden har vært skeptisk til.
Blir regelen stående i nåværende form
bør man vurdere å oppklare lignende
tilfeller med å innføre et mobiltelefonsymbol i sjakknotasjonen. Men FIDEs
spilleregler gjelder selvsagt også i Norge,
så både motstander og turneringsledelse var på trygg grunn i sin håndtering
av situasjonen. Lillebror Stig Gabrielsen
utlignet etter å ha fått med motstander
Atle Grønn på en åpningsfinte, men

det endte likevel med seier 3½-2½
for OSS etter at GM Leif Erlend Johannessen svært overbevisende vant på
førstebordet. Oslo Vest stilte igjen uten
sin førstebordsspiller Espen Agdestein,
noe som paradoksalt nok viste seg å
føre til at Stig Gabrielsen ikke møtte
nok IM-er til å kunne ta IM-napp. Etter
OSS’ syvende strake lagseier skulle man
dermed ha høyere utdannelse i realfag
for å kunne problematisere hvem som
ville vinne serien.

Sterk sølvmedalje
Det unge 1911-lagets sølvmedalje ble
i praksis også avgjort etter en overbevisende seier 4½-1½ mot Moss. 1911
stilte uten sin svenske førstebordsspiller
Hans Tikkanen, mens Moss viste seg
likevel atskillig mer sårbart med bare én
utenlandsk GM. På førstebord kontret
Torstein Bae effektivt fra en tvilsom stilling mot Frode Elsness. Mest oppmerksomhet fikk likevel 15-årige Marianne

Wold Haug, som debuterte i eliteserien
med en knusende 20-trekksseier. Marianne har vist stor fremgang de siste
månedene, og vil helt sikkert vinne flere
viktige lagpartier både for 1911 og Norge
de kommende årene. Dagen ble ekstra
god for 1911 fordi lagoppstillingene
viste seg å gi Torbjørn Ringdal Hansen
tre GM-er denne helgen. Etter sin flygende seriestart med 5½/6 trengte han
dermed ”bare” 1½/3 for å ta sitt andre
GM-napp. Første og antall vanskeligste
etappe i det løpet ble overbevisende
fullført med en lang kampremis mot
GM Aloyzas Kveinys – en jovial litauisk
norgesvenn som bemerkelsesverdig
nok fortsatt aldri har tapt et turneringsparti på norsk jord.
I bunnstriden reddet Porsgrunn i praksis plassen med en knepen, men svært
kontrollert, lagseier mot Akademisk.
Den 14-årige eliteseriedebutanten
Anders Hobber spilte raskt opp en
knusende angrepsstilling, og lot seg ikke
forstyrre av et taktisk krampesprell fra
motstanderen:
Anders Hobber (Porsgrunn)
Hans Arild Runde (ASKO)
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24...Txf4 25.Dxf4 Dxc5+ 26.Kh1
Tf8 27.Txg7+! 1-0 Kxg7 28.Tg5+
Kg8 29.De5+ eller 28...Kh6 29.Dh4
matt.

Jevn nedrykksstrid
Mens Porsgrunn omsider kom seg ut
av nedrykkssumpen, kavet et fortsatt
skadeskutt Asker verre enn noen
gang etter 2½-3½ mot SOSS. SOSS’

kronisk underratede andrebordsspiller Bjørnar Byklum briljerte med fikst
angrepsspill:
Bjørnar Byklum (SOSS)
Carl Fredrik Ekeberg (Asker)
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18.Txc6! Sxe3? 18...bxc6 19.Sd6+
Kc7 20.Sxf7 er også slitsomt.
19.Da4! a6 20.Txa6 bxa6 21.Dxa6
Td7 22.Sd6! 1-0
Nedrykksstriden hardnet til ytterligere siden bunnratede SOSS etter
dette også bare var to lagpoeng
unna fornyet kontrakt, samtidig
som også Akademisk måtte passe
seg etter dagens tap. Dagens store
drama var en kaotisk match mellom Bergen og Tromsø, som til slutt
endte 3-3 etter vilt kaos i flere partier. Dermed ble Bergen liggende
utsatt til like over nedrykksstreken
og Tromsø enda mer utsatt til like
under den. På fjerdebord slo ellers
hardt prøvede Harald Borchgrevink
tilbake i gjensidig tidsnød:
Gunnar Berg Hanssen (Tromsø)
Harald Borchgrevink (Bergens)
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35.Txf6! De5+ 34...gxf6? 36.Dh5

er helt slutt. 36.g3 T8a2 37.Txh6+
gxh6 38.Txh6+ Kg8 Med to minutter
igjen på to trekk tenkte Berg-Hanssen
så variantene sprutet, men uten å
finne 39.Dg4+ Kf8 40.Df4! med vinst
etter for eksempel 40...f6 41.Th8+ Kf7
42.Th7+ Ke8 43.Te7+. Like før klaffen
falt fulgte i stedet 39.Th8+?? Dxh8
40.Dg4+ Kf8 0-1
Bergens fikk tilbakebetalt på femtebord,
hvor ellers formsterke Pål Røyset etter
en oppoverbakke av et midtspill misset
sin sjanse i sluttspillet:
Halvard Hagesæther (Bergens)
Pål Røyset (Tromsø)
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Dette doble tårnsluttspillet kunne sort
vunnet med 51...f4! som truer f3 fulgt
av Th2 Tbg2+ Th1 matt. 52.Tf1? Th2+
53.Kg1 Tbg2 matt eller 52.Tc3 Tgf2!
53.a6 f3 med enkel vinst. I stedet fulgte
51...Tgc2? 52.Txc2 Txc2 53.a6 Tc8
med et enkelt tårnsluttspill som viste
seg for vanskelig å vinne.

8. runde:
Bergens reddet og ny
spenning om bronsen
OSS fjernet siste matematiske tvil med
en knusende seier 5½-½ mot SOSS.
Dagens beste nyhet sett fra Bogstadveien var likevel at den prinsippfaste
ikke-FM Atle Grønn slo tilbake med
en overbevisende trykkokerseier mot
Byklum. Dermed var Byklums sjanser
til IM-napp borte for denne gang, mens
Grønn bare trengte remis i siste runde
for endelig å fullføre sin tittel.
Avstanden ned til andreplassen økte til
fire lagpoeng da 1911 spilte 3-3 mot
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Asker. Torbjørn Ringdal Hansen spilte
friskt på vinst med sort mot Tisdall,
men trengte etter et nytt halvpoeng
fortsatt remis mot Gausel i siste runde
for å sikre GM-nappet. Resultatet var
likevel langt ubehageligere for Asker:
Medaljefavoritten gikk inn i 9. runde
med fare for å rykke ned, og hadde
levert inn en lagoppstilling for søndagskampen hvor fire av lagets åtte første
rangerte manglet.
Tromsø – Oslo Vest ble en ny forfriskende 3-3-match. Tromsø tok tidlig
ledelsen etter inspirert angrepsspill av
Pål Røyset:
Pål Røyset (Tromsø)
Terje Johansen (Oslo Vest)
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25.Sce4! dxe4 26.Txd7 h6 27.Sxf7!
Sxd7 28.Sxd8+ Kh8 29.Sf7+ 1-0.
Oslo Vest slo imidlertid tilbake med
pene seire av Skodvin og Kirkebø, og
dermed hang Tromsøs ene lagpoeng
til slutt på at den svenske leiesoldaten
Emil Hermansson måtte vinne et komplisert sluttspill med tårn og ulikefargede løpere på førstebord. Hermansson
leverte som bestilt etter en krevende
sekstimers arbeidsdag. Og dermed ble
Tromsø liggende under streken, men
med mulighet til å svinge seg over i siste
runde. Mens Oslo Vests tredjeplass hang
i en tynn tråd etter ett poeng på to kamper. Et toppet Porsgrunn akselererte
på direktesending nemlig videre med
en svært overbevisende 4½-1½-seier
mot Moss. Illustrerende nok vant Moss
1½-½ på toppbordene, men klarte
ikke å skrape så mye som et halvpoeng
på de fire nederste. Også Akademisk
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nedrykksstriden.

Tro det eller ei, men de tenkte så
det knakte i årets Ishavsserie.Også
NSFs president Jøran Aulin-Jansson (i midten!), som i år måtte
kjempe hardt for å unngå nedrykk
for Asker SKs førstelag. (foto: BBJ)
kjente jorden gynge under seg etter tap
2-4 mot Bergens. Matchvinner ble 15
år gamle Katrine Tjølsen med et fikst
sluttspilltriks:
Hans Arild Runde (ASKO)
Katrine Tjølsen (Bergens)
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49...Tb3! 50.Dxd4?! exd4 51.Lxc4
Tc3! og 0-1 i få trekk siden c-bonden
koster bonde og offiser etter 52.Txc3
dxc3 53.Lb3 Ld3.
Beslutningen om å sende oppgjøret
mellom ener OSS og toer 1911 i 9.
runde direkte var etter dette slett ikke
ukontroversielt, i en situasjon hvor
de to billettene til Europacupen for
lengst var utdelt mens fem lag fortsatt
kjempet for å unngå to svarteper i

9. runde:
GM-napp, IM-tittel og nedrykk
Spenningen i OSS-1911 ble utløst i løpet
av den første halvtimen: Andrebordsoppgjøret Torbjørn Hansen-Gausel og
tredjebordsoppgjøret Grønn-Urkedal
ble remis etter henholdsvis fem og seks
lite nervepirrende trekk. Og dermed
fikk 1911 sitt velfortjente GM-napp til
Hansen, og OSS sin velfortjente nye IM
i Atle Grønn. At Hansen har kapasitet til
flere GM-napp synes etter dette bevist
bortenfor rimelig tvil. Derimot blir det
spennende å se om han nå er blitt stabil
nok til å kunne klatre videre oppover
2400-tallet mot GM-grensen på 2500.
Grønn bemerket med noe overdreven
selvironi at IM-tittelen hans kommer
tjue år for sent til å få praktisk betydning, men den får kalles sjeldent godt
fortjent etter at han har hatt IM-rating
over 2400 i ca. 15 år. Torstein Bae avviste kategorisk at fire korte remiser til
var noen aktuell løsning, men var nok
mindre fornøyd med at det i stedet
endte med fire seire for OSS. Med gullet sikret spilte imidlertid OSS fortsatt
med hele laget over 2300 samt to GM-er
øverst, og den ”bredbåndsversjonen”
var for sterk for alle konkurrentene i
år – som fremgående av ni lagseire.
OSS fortjener gratulasjoner desto mer
fordi laget motsatt av flere konkurrenter ikke hadde styrket laget med
innkjøp av spillere. Prisen for beste
spill tilfalt førstebords-GM Leif Erlend
Johannessen, som med 6/7 og prestasjon 2717 på førstebord igjen suser
oppover 2500-tallet. Flest poeng tok
derimot IM Jon Ludvig Hammer med
7/9. Prisen for korteste serieopptreden
tilfalt i år GM-kollega Gausel, som altså
utførte fire trekk i sitt eneste serieparti
for sesongen.
Nedrykkskampen
En av nedrykksplassene ble i praksis
klar tidlig på ettermiddagen: SOSS var
helt avhengig av å vinne matchen mot
Oslo Vest, men fikk igjen tidlig proble-

mer på de nederste bordene og var
aldri nær å vinne noen av de fire første.
Det fullførte en merkelig sesong hvor
SOSS gjentatte ganger overrasket mot
lagene på øvre halvdel av tabellen, men
tapte mot alle de andre nedrykkskandidatene. Sørlendingene skåret etter
flere gode enkeltprestasjoner bedre
enn forventet, men endte likevel sist
med færrest lagpoeng og klart færrest
individuelle poeng. Selv konstaterte de
nøkternt etter sesongen at spillerstallen
var for tynn: ”Nå er det bare opp til oss
selv – og da er vi ille ute!”, bemerket
en av lagets spillere før siste runde. Det
bredskuldrede laget fra Oslo Vest sikret
med denne avsluttende lagseieren definitivt sin vel fortjente tredjeplass. Det
gjenstår å se om årets overraskelseslag
1911 og Oslo Vest kan gjøre det like bra
fra forsvarsposisjon neste sesong.
I overlevelseskampen fikk Asker høyst
uventet hjelp fra Porsgrunns sistebordsspiller, som forsov seg og derfor tapte
på walkover. Episoden fikk heldigvis
minimal betydning for nedrykksstriden,
siden Asker ut fra andre resultater ville
reddet plassen uansett. Porsgrunns fem
gjenværende spillere holdt imidlertid på
å vinne matchen selv med et hvitparti
i forgave. Siste tvil om Askers fortsatte
liv i eliteserien fjernet Jonathan Tisdall
med en elegant avslutning:
Geir Sune Tallaksen (Porsgrunn)
Jonathan Tisdall (Asker)
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42...f1=D+! 43.Kxf1 Tf2+ 44.Kg1
Tg2+ 45.Kh1 Th2+ 46.Kg1 Lc5+
47.Kf1 Th1 matt 0-1
Moss raknet igjen nedover bordene, og

Med en fin sesonginnsats for
Akademisk SK løftet Ellen Hagesæther sin rating til 2244 og hun
gjenerobrert sin posisjon som
Norges høyest ratede damespiller
(fra Sheila Sahl). (foto: red)
gikk på et nytt klart tap mot Bergens.
På førstebord fikk imidlertid IM Frode
Elsness inn et pent trøstemål:
Frode Elsness (Moss)
Eirik Gullaksen (Bergens)

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+Q+Rvlk0
6p+-zP-+rzp0
5+-+q+-+-0
4-+-+-+-sN0
3+-+p+-+P0
2PzP-+-+P+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

Tilsynelatende fortsatt kaotisk, men hvit
har som det fremgår av partifortsettelsen regnet lengst: 30.Sxg6! Dd4+
31.Kh2 d2 32.Sf8+?! Raskere og enda
mer elegant var 32.Df5! 32...Dxd6+
33.Sf4+ med drepende trusler, eller
32...d1=D 33.Se7+ Kh8 34.Dc8+
med matt. Teksttrekket er imidlertid
også både fikst og godt nok. 32...Kh8
33.Txg7 Dxg7 34.Dxg7+ Kxg7 35.d7
d1D 36.Se6+ Kf7 37.d8=D hvoretter
hvit beholdt sin ekstra springer og vant

partiet på den. 1-0
Moss levde etter dette farlig et par
timers tid. Den arbeidsledighetstruede
Kveinys utfoldet et sterkt engasjement
for å oppmuntre lagkameratene til
å redde plassen, mens hans norske
lagkamerater tilsynelatende enten tok
plassen for gitt eller ikke tok det så
tungt om den forsvant. Avgjørelsen falt
i matchen mellom ASKO og Tromsø.
Situasjonen var til slutt at Tromsø ville
rykke ned hvis Tromsø fikk tre poeng
eller mindre, at Moss ville rykke ned
hvis Tromsø fikk 3½, og at Akademisk
og Moss ville stå likt på delt 8.-9. plass
hvis Tromsø vant 4-2. Sluttsifrene 3-3
antyder et drama, men avgjørelsen falt
på fire timer og i den siste timen virket
det som et toppet Akademisk hadde
rimelig kontroll på egen skjebne. På
sjettebord demonstrerte Trond Thorstensen instruktivt problemene med å
ha en dobbeltbonde i kongestillingen:
Trond Romsdal (Tromsø)
Trond Thorstensen (ASKO)
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34...De8! Hvits stive kongestilling
klarer ikke den enkle trusselen 35...
Dh5 matt. 35.g4 De5+ 36.g3 Da1
0-1. Og dermed holdt Akademisk stilen
med sin femte(!) uavgjorte match for
sesongen, selv om juniornorgesmester
Inge Skrondal etter åtte strake remiser
ble mattet i niende.
Nedrykk var en bitter pille å svelge
for før sesongstart svært optimistiske
Tromsø, i en situasjon hvor laget kunne
reddet plassen med et halvpoeng mer
i hvilken som helst av helgens tre
kamper. Tromsø hadde utvilsomt også
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Vår eliteseriekommentator og
begynnende nasjonalkjendis,
Hans Olav Lahlum, bidro med
sine 2½ av 3 selv godt til Porsgrunn SKs gode score i den siste
kamphelgen. Her spiller forfatterhånden et ”moderne” 7.e3-e4
(!) i oppgjøret mot Paul Johansen
(Moss) i 8. runde. Lahlum vant
partiet. (foto: red)

tidligere i sesongen flere lagpoeng innen
rekkevidde, men misbrukte altså litt for
mange av sine sjanser. Ufortjent kan
utfallet likevel vanskelig sies å være:
Tromsø hadde ikke bare nest færrest
lagpoeng, men også nest færrest individuelle med klar margin. Og det til tross
for at laget altså stilte med to innleide
utlendinger på toppbordene samtlige
ni kamper. Tromsø tok imidlertid sine
ni eliteseriematcher som en inspirasjon, og bør med flere unge spillere
på vei opp ha gode sjanser til å være
tilbake i sesongen 2009-10. At Bergens
på femteplass var eneste lag på topp
åtte som ikke kom fra Østlandet er
dårlig nytt for sjakk-Norge som helhet,
men avspeiler nok på den andre siden
rimelig godt nivået mellom landsdelene
i øyeblikket.

På vei mot en ny sesong
Summa summarum får det sies at
eliteseriesesong nummer to fikk en
vanskelig start, men viste klare tegn til
bedring ut over i sesongen. Forbundet
gjorde sesongens kjempebukk med dårlig planlegging og ubrukelig spillelokale
for første kamphelg, men innrømmet
feilen og spilte seg klart opp senere. At
spenningen om de to første plassene
forsvant tidlig, var selvsagt ikke forbun-
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dets ho vedansvar.
Sjansene
for mer
spenning
neste år
kan imidlertid økes
om man da gjennomfører en form for
seeding som gjør at enten de beste
lagene fra årets sesong eller de høyest
rangerte lagene møtes i siste runde.
Og for øvrig bør både forbundet og
deltakende klubber tenke gjennom
tiltak som kan bidra til å styrke seriens
status. Selv om det var tegn til bedring
ut over i sesongen, fremsto interessen
fortsatt som middels hos spillerne og
skuffende liten fra tilskuere og media.
Et problem er at det mellom lagene
råder sterk uenighet om bruken av
utenlandske spillere. Retorisk elegant
ble det bemerket at det var noe dobbelmoralistisk av lagene på Østlandet
å klage på at Tromsø stilte med to unge

svensker, all den tid ingen klaget på at
Asker stadig vekk stilte med en gammel danske. Men Asker var altså da i
likhet med OSS, Oslo Vest, Porsgrunn,
Bergens, Akademisk og SOSS et av de
”rene” lagene, mens 1911, Moss og
Tromsø alle gjorde omfattende bruk av
sterke spillere hentet inn fra utlandet.
Forslag om å kreve tilknytning til Norge
i form av statsborgerskap eller fast
bosted har vært diskutert i noen lag,
mens andre har vanskelig for å forstå
gjeldende bestemmelse om at bare to
utenlandske spillere kan benyttes av
gangen. Delvis knyttet til dette er det
også et stort spørsmål om seriemesteren bør få norgesmestertittelen. Det er
kort sagt flere strategiske valg forbundet
og klubbene bør tenke godt over i god
tid før neste sesong. Sesongen 2008-09
er altså uansett gått over i historien med
den følgende tabellen:

Sluttstilling i Rica Ishavsserien (9. runde)
Klubb
+ = 0
Ind Lagpoeng
1. Oslo Schakselskap
9
9 0 0
37,5 18
2. Schakklubben av 1911
9
5 2 2
32,5 12
3. Oslo Vest
9
4 3 2
28
11
4. Porsgrunn Team Buer
9
3 3 3
27,5 9
5. Bergens Schakklub
9
3 3 3
34,5 9
6. Asker Schakklubb
9
2 3 4
27
7
7. Akademisk Sjakklubb Oslo 9
1 5 3
26
7
8. Moss Schakklub
9
2 2 5
25
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Tromsø Sjakklubb
9
1 4 4
23
6
10. SOSS
9
2 1 6
18
5

Spenningen kunne knapt ha
vært større da Team Bjørnsens førstebord Jon Røyset (til
h.) måtte slå Nordstrand Stig
Tjomsland (til v.) for å sikre
tromsøværingene opprykk til
neste års eliteserie. (foto: red)

Kvalifikasjonskampene

Trondheim og
Team Bjørnsen
rykket opp
Å avvikle kampen om de to ledige
plasser i den kommende sesongs
Eliteserie samtidig med Ishavsseriens avslutning på Haraldsheim
Vandrerhjem i Oslo fremsto i år
som veldig vellykket. For mens Oslo
Schakselskap kunne spadsere rolig
hjem med Ishavsseriens gullpokal
bød kvalifiseringskampene på både
spenning og dramatikk.

Favorittenes fall
De fire regionale vinnerlag var i år Nordstrand SK, Stavanger SK, Trondheim

SF og Team Bjørnsen fra Tromsø. Her
virket Nordstrand SK som klare favoritter i møte med Team Bjørnsen likesom
Stavanger SK syntes å ligge godt an mot
Trondheim SF. Faren for at neste års eliteserie ville komme til å bestå av lag fra

bare Sør-Norge, noe som kritikene
av det nye eliteseriesystemet hele
tiden har hevdet, syntes i høyeste
grad å være til stede.
Skjebnen ville dog at Trondheim SF
overraskende slo Stavanger SK 3½-2½,
mens Team Bjørnsen akkurat klemte
seg forbi Nordstand SK ved å vinne på
førstebord og utlikne til 3-3.

7. RUNDE

8. RUNDE

9. RUNDE

SOSS – OSS
½-5½
Leer-Salvesen – Johannessen 0-1
Byklum – Grønn
0-1
Harestad – Hammer
0-1
Astrup – Øgaard
0-1
Sødtholt – Tiller
½
Andreassen – Trygstad
0-1

OSS – 1911
Johannessen – Bae
Gausel – Ringdal Hansen
Grønn - Urkedal
Hammer – Gvein
Øgaard – Bjerke
Trygstad – Haug

1-0
½
½
0-1
1-0
1-0

1911 – ASKER
Bae – Sahl
Hansen – Tisdall
Urkedal - Ekeberg
Bjerke – Aulin Jansson
Guttulsrud – Hammerstad
Haug – Agdestein

1-0
½
½
1-0
0-1
0-1

OSLO VEST – SOSS
Agdestein – Leer-Salvesen
Aarland – Byklum
S Gabrielsen- Harestad
T Gabrielsen – Astrup
Kirkebø – Andreassen
Valaker – Zachariassen

½
½
½
½
1-0
1-0

PORSGRUNN – MOSS
K A Lie – Elsness
Tallaksen – Kveinys
E Lie – Haugli
Sagafos – Hagen
Lahlum – Johansen
Berg-Jensen – Kongevold

4½-1½
½
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0

ASKER – PROSGRUNN
B Sahl – K Lie
Tisdall – Tallaksen
Ekeberg – E Lie
Aulin-Jansson – Sagafos
Diesen – Lahlum
Mihajlov – Berg-Jensen

3-3
½
1-0
½
0-1
0-1
1-0 (WO)

BERGENS – ASKO
Gullaksen – Djurhuus
Hole – Bern
Stokke – Hagesæther
Borchgrevink – Skrondal
Hagesæther – Thorstensen
Tjølsen – Runde

3-3
½
½
½
½
1-0
0-1

MOSS – BERGENS
Elsness – Gullaksen
Kveinys – Bern
Haugli – Stokke
Hagen – Borchgrevink
Johansen – Hagesæther
Kongevold – Tjølsen

1-0
½
½
0-1
0-1
0-1

TROMSØ – OSLO VEST
Hermansson – Agdestein
Grandelius – Skodvin
Forså – S Gabrielsen
Hanssen – T Gabrielsen
Røyset – Johansen
Romsdal – Kirkebø

1-0
0-1
½
½
1-0
0-1

OSS – OSLO VEST
Johannessen – Skodvin
Grønn – S Gabrielsen
Hammer – T Gabrielsen
Johansen – Tiller
A Moen – Kirkebø
Persson – Riska Pedersen

1-0
0-1
1-0
½
1-0
0-1

3½-2½

MOSS - 1911
Elsness – Bae
Kveinys - Ringdal Hansen
Haugli – Urkedal
Hagen – Gvein
Johansen – Bjerke
Kongevold – Haug

0-1
½
1-0
0-1
0-1
0-1

AKADEMISK – PORSGRUNN
Djurhuus – K A Lie
Tallaksen – Hole
Hagesæther – E Lie
Skrondal – Lahlum
Thorstensen – Berg-Jensen
Runde – Hobber

½
1-0
½
½
1-0
0-1

BERGENS – TROMSØ
Gullaksen – Hermansson
Bern – Grandelius
Stokke – Forså
Borchgrevink – Hanssen
Hagesæther – Røyset
Tjølsen – Romsdal

½
0-1
1-0
1-0
½
0-1

ASKER – SOSS
B Sahl – Leer-Salvesen
Ekeberg – Byklum
Aulin-Jansson – Harestad
Hammerstad – Astrup
Diesen - Sødtholt
Hall – Andreassen

1-0
0-1
½
0-1
1-0
0-1

1½-4½

2½-3½

3-3

2½-3½

3-3

3-3

5½-½

4-2

2-4

AKADEMISK – TROMSØ
3-3
Djurhuus – Hermansson
½
Hole – Grandelius
½
Hagesæther – Forså
½
Gudbrandsen – Berg Hanssen ½
Skrondal – Røyset
0-1
Thorstensen – Romsdal
1-0
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Slutstillingen
Seriesjakken 2007-08

Nordstrand 6
Stovner
Sarpsborg 2

Østlandsserien
1. divisjon
Nordstrand 1 8
Black Knights 8
Drammen 1
8
Oslo SS 2
8
Hønefoss 1
8
Strømmen 1
8
Stjernen 1
8
Drammen 2
8
Follo 1
8

8
6
4
4
4
3
3
1
0

0
1
3
1
0
1
0
0
0

0
1
1
3
4
4
5
7
8

28,5 16
26,5 13
25 11
21,5 9
22,5 8
21 7
19,5 6
9,5 2
6 0

2.divisjon A
Moss 2
Sarpsborg 1
Caissa 1
Akademisk 2
SK 1911 2
Nordstrand 3
Tempo
Modum 1

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
4
4
3
2
1
0

0
0
1
1
1
0
0
1

1
1
2
2
3
5
6
6

21,5 12
18,5 12
16,5 9
16 9
14 7
11,5 4
6,5 2
7,5 1

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

6
6
6
6
6
6
6
0

6
5
3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
3
3
4
4
5
0

18 12
17 10
11 6
10,5 6
11,5 4
9,5 3
6,5 1
0 0

3. divisjon A
Nordstrand 5
Fredriksstad 1
Nordstrand 4
Kirkegata
Follo 2
Moss 3
3. divisjon B
SK 1911 3
Akademisk 3
Lørenskog
SK 1911 4
Stjernen 3
Oslo SS 4
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5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
4
2
2
0
0

3
3
3
2
1
0

0
0
1
1
1
1

1
1
0
1
3
0

0
1
2
2
4
4

1
1
2
2
1
5

15,5 10
14 8
11,5 5
11 5
4,5 1
3 1

12,5
11,5
12
11,5
10,5
2

7
7
6
5
5
0

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

5
5
5
5
5
5

3
3
2
1
1
1

2
1
1
2
1
1

0
1
2
2
3
3

12
12
10,5
9
9
7,5

8
7
5
4
3
3

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

5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
0

0
0
1
0
0
1

1
1
1
3
4
4

14,5
13,5
10,5
9,5
6,5
5,5

8
8
7
4
2
1

4. divisjon
Moss 4

6

5 0 1

16 10

6
6
6

4 1 1
2 0 4
0 1 5

15,5
10
6,5

9
4
1

Vestlandsserien
1. divisjon nord
SK 96
5
Bergens 3
5
Bergens 2
5
Masfjorden 1 5
Sotra 1
5
Nordnes
5

2
2
3
2
2
1

2
2
0
1
1
0

1
1
2
2
2
4

15,5
14
13,5
13
11
8

6
6
6
5
5
2

1. divisjon sør
Stavanger 1
Stavanger 2
Sandnes 1
Sandnes 2

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

13,5
6,5
7,5
2,5

6
4
2
0

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

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
3
3
2
1
1
1

0
0
3
1
1
2
2
1

0
2
1
3
4
4
4
5

23 14
16,5 10
17 9
13 7
10 5
12,5 4
11,5 4
9,5 3

Midtnorgeserien
1. division Møre og Romsdal
Aalesund
2
1 1 0
Kristiansund
2
0 2 0
Molde
2
0 1 1

5,5
5
4,5

3
2
1

1. division Trøndelag
Trondheim 1
5
Stjørdal
5
Verdal
5
Trondheimst. 1 5
Trondheim 2
5
SMPOAÅ
5

5
2
2
2
2
0

0
2
1
0
0
1

0
1
2
3
3
4

20 10
11,5 6
12,5 5
13 4
11 4
5 1

2. divisjon Trøndelag
Trondheimst. 2 5
Svartlamon 1 5
Orkdal
5
Trondheim 3
5
Trondheim 4
5
Svartlamon 2 5

4
3
2
2
2
0

0
0
2
1
1
0

1
2
1
2
2
5

13,5
12,5
12
12
9
1

3. divisjon Trøndelag
Trondheimst. 3 7
Trondheimst. 4 7
Trondheim 6
7
SMPOAÅ 2
7
Trondheim 5
7
Horg
7
Frosta
7
Stjørdal 2
7

7
6
3
2
2
1
1
1

0
0
2
1
1
2
2
2

0
1
2
4
4
4
4
4

24,5 14
21,5 12
17,5 8
10 5
9,5 5
10 4
9,5 4
9,5 4

Nord-Norgeserien
Nord-Norsk mesterskap for
Team Bjørnsen 5
5 0
Narvik 1
5
3 1
Alta
5
1 3
Vadsø
5
2 1
Harstad
5
1 1
Narvik 2
5
0 0

8
6
6
5
5
0

lag
0 14,0 10
1 12,5 7
1 11,5 5
2
11 5
3
8 3
5
3 0

For første gang i seriesjakkens historie har en
klubb greid å stille med
et lag med kun jenter.
Lagkaptein Evy Færevaag
forteller historien om
Masfjorden 3.
av Evy Færevaag

Etter Landsturnering og Bergen Sommar
GP, begynner alltid tankane om årets sesong i seriesjakk å melda seg her i huset.
Pappa er klubben sin koordinator for alle
laga i klubben, og det er ikkje til å stikka
under ein stol at det blir litt mas på meg
i den forbindelse. Årets ide var å oppretta
eige lag for jentene i klubben.
Vel, det vart då mi oppgåve å høyra med
dei andre jentene i klubben om dette var
noko dei kunne tenka seg å vera med på.
Forbausande mange var positive til dette.
Endeleg noko som berre var jentene sitt
i klubben var mange sin reaksjon. Laget
skulle bestå av 4 spelarar i kvar runde, så
kravet som vart sett frå klubben si side
var at minst 4 spelarar forplikta seg til å
stilla i nesten kvar einaste runde. I tillegg
vart tidlegare medlemar kontakta med
spørsmål om dei kunne tenka seg å vera
med på laget om det vart behov.

Eit reint jentelag
Meg sjølv, Lisbeth, Elin og Kjersti blei
til slutt einige om at dette skulle me få
til. Me vart stammen i laget. I bakhand
hadde me nokre av dei yngre jente i
klubben, samt 2-3 av dei som eigentleg
hadde slutta med sjakk. Laget var klart,
og me gav beskjed til styret at dei fekk
melda oss på årets sesong.
Då oppsettet var klart, sat me oss ned
og definerte målsetingar for sesongen.
Desse vart som fylgjer: Laget skal vera
eit reint jentelag gjennom heile sesongen. Laget skal i løpet av sesongen ta
lagpoeng. Laget skal ta individuelle
poeng i kvar einaste kamp.
Sesongen starta med internkamp mot
det som etterkvart vart guttelaget i klubben, Masfjorden 2. Elin meldte forfall,
så Renate steppa inn som vikar på 3.

Alle som deltok på laget i årets sesong. Frå
venstre: Evy Færevaag, Kjersti Holmaas,
Elin Totland, Lisbeth Haugsvær, Sigrid
Mjanger og Renate Holmaas. (foto: Arne
Tjølsen)

Jentene

frå

Masfjorden
bord. Sjølv om me var ratingfavorittar
på 3 av dei 4 borda, vart det tap 1-3.
Noko som me ikkje kunne seie oss
særskild nøgd med.

kroppen. Det vart fryktelig ustrukturert
og dårleg spel på alle borda, og et enda
med 1-3 tap til slutt. Ingen god dag for
Masfjorden dette…
Etter jul var det på ny klart for dobbeltrunde. 12. januar reiste laget inn til
Bergen for å møta Bergens 4. I denne
kampen fekk Sigrid sin debut i seriesjakken. Eg sjølv låg heima med feber og
kunne ikkje stilla. Mot eit Bergenslag
som var ratingfavorittar på alle bord,
vart det til slutt tap 1,5-2,5. heilpoenget
var det Sigrid som stod for. Ingen dårleg
debut det.
Dagen et- Frå kampen mot Førde.
terpå var
det heimek amp
mot avde-

Suksess i Voss
2. runde blei innleia med ein biltur på
1,5 time til Voss. Voss var på førehand
ranka som det nest beste laget av avdelingas 8 lag, så me viste at her måtte det
full skjerpings til om me skulle ta poeng.
I bilen på veg opp til Voss vart det difor
gjort ein del forberedelsar. Dette såg
undervegs ut til å ha gjort si nytte. Kjersti
sigra etter 2 timars spel på 4. bord mot
Erling Nordahl. Ikkje lenge etterpå fekk
Elin ein noko heldig remis på 3. bord.
Lisbeth stod ganske godt mot Asbjørn
Lindland på 2. bord, så eg sjølv takka
ja til remistilbodet frå Oddvar Solli
på 1. bord etter at me hadde bytta av
det meste av offiserar. Med dette var
lagpoeng og ein av målsettingane i
lingens store
boks. Spørsmålet no var om Lisbeth
oppr ykksville klara noko på 2. bord. Partiet såg
favorittar
lenge ut til å enda remis, men Asbjørn
Førde. Med
viste at erfaring betyr mykje i eit langt
Frå kampen mot Voss. ein ratingforsluttspel og kunne notera seg for
heilpoeng etter nær 5 timar spel. Vel vel, skjell på over 800 på alle bord, skulle
me var ikkje leie oss på vegen heimat. målsetinga vår om individuelle poeng
Me hadde tatt lagpoeng mot eit av dei i alle kampane verkelg setjast på prøve.
Lisbeth måtte denne dagen og ta ansvar
sterkaste laga i avdelingen!
Dagen etter turen til Voss, spelte alle for laget då feberen min ikkje var gått
3 laga våre heimekamp i gymsalen på noko ned. Og for eit ansvar ho tok. Elin,
Sandnes skule hvor vi møtte Bergens 6. Renate og Kjersti gjekk ned i tur og orden
Det var tydeleg allerede frå første trekk i sine parti. Lisbet sat igjen mot Øystein
at gleda over lagpoeng mot Voss sat i Hjertnes (1989) og kjempa. Etter 4

speletimar kom det og eit remistilbod
frå han, noko som Lisbeth takka ja til
før han var ferdig å utala ordet. Målsettinga om å ikkje tapa 4-0 var då så langt
oppnådd. tapet her blei 0,5-3,5.

Alle måla nådd
I avsluttningshelga var det igjen duka
for dobbeltrunde. 6. runde betydde
bortekamp mot Sotra 2. Eg var klar igjen,
men Elin måtte melda pass grunna
konfirmantførbuingar. Det var igjen klart
for Sigrid på 4. bord. Sigrid fekk tidleg i
kampen eit remistilbod som eg anbefalte
ho å takka ja til. Både eg og Lisbeth sto
då godt mot våre motstandarar. Det enda
og med heilpoeng til oss på 1. og 2. bord.
Kjersti sat i eit langt remisaktig sluttspel,
der ho til slutt bukka tårn og gav opp.
Lagsigeren var allikavel eit faktum.
Siste runde mot Bergens 5 vart eit nytt
bevis på at me ikkje tåler å gjere det bra.
Det vart eit nytt 1-3 tap etter svært dårleg spel på fleire bord. Heilpoenget var
det Lisbeth som sto for på 2. bord. Det
sikra og at målsettinga om individuelle poeng i alle kampane vart nådd.
Og ja, me stilte kun med jenter i alle
kampane. Så alle tre måla vart nådd.
Vil bli med på jentelaget
Etter endt sesong så ser me at dette laget
var riktig å oppretta. Me som har spelt på
laget har blitt meir samansveisa og lysten
til å spela sjakk er der i oss alle. Fleire
av dei som var med på laget ville nok
ha slutta med sjakk om dei ikkje hadde
blitt med på dette. Me ser og at me har
ei stor og viktig rolle i høve til dei ynsgte
jentene i klubben. Fleire av dei har sagt
at når dei blir store, så skal dei spela i
lag med oss på jentelaget. Det har blitt
eit mål for dei.
Me ser dykk kanskje i landsturneringa i
Tønsberg i sommar! Helsing Evy.
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Vinnerlagets tre toppspillere i
aksjon. Fra v. Torstein Bae, Hans
Krogh Harestad og Harald Borchgrevink. (foto: Ole Valaker).
klart best for svart.

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+k+0
7zpp+-+pzpp0
6-+n+lwq-+0
5+-zp-+-+-0
4-+P+Q+-+0
3+-+-zPN+-0
2PzP-+-zPPzP0
1+-mK-+L+R0
xabcdefghy
Bedriftssjakken i Oslo og omegn

Bedriftsmester - igjen
Tittelforsvareren, en salig blanding av uratete
spillere og elite fra Mediehuset Nettavisen og
TV 2, kom som en kule
på oppløpet og vant for
tredje gang på rad.
av Ole Valaker

ole.valaker@gmail.com
Telenor, med stormester Leif Erlend Johannessen i spissen, så ut som en sikker
vinner etter seks strake lagseire, men tap
i runde 7 og 8 kostet mesterskapet.
Det var så jevnt før siste runde at TV
2 Interaktiv ville blitt nummer 4 med
tap, men motstanderen Posten II fikk
sine tittelsjanser ødelagt da Frode Elsness meldte sykdomsforfall 1,5 time
før start.
På vinnerlaget spilte Torstein Bae, Hans
Krogh Harestad, Harald Borchgrevink,
Carl Peter Kirkebø, Ole Valaker, Svein

Harald Lian, Gunnar Stavrum, Henrik
Brattli Vold og Odd Harald Hauge.
Harestad og Kirkebø er eksterne, alle
lag kan bruke to såkalte dispensasjonsspillere.
Her er et viktig øyeblikk i innspurten
da TV 2 Interaktiv innhentet Telenor,
som gikk på to lagtap etter seks strake
seire.
Henrik Wrangell (Telenor)
Carl Peter Kirkebø (TV 2 Interaktiv)
Bedriftsserien, 13. februar
1.d4 Sf6 2 c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5
5.Sxd5 Sxd5 6.Dxd5 Sc6 7.Ld2 d6
8.O-O-O Le6 9.De4 Le7 10.Lc3 Lf6!
Det er tid for å aksjonere. Fortsettelsen
er et skoleeksempel på faren ved å
neglisjere utviklingen.
11.Lxf6 Dxf6 12.Txd6 O-O 13.e3
Tad8 14.Txd8 Txd8 15.Sf3
15.Df4 for å lette på trykket var bedre,
men det enkle 15...Dxf4 16. exf4 Sb4 er

Neste sesong starter til høsten

Vil du være med? All nødvendig info ligger på www.nettavisen.no/sjakk/article1390695.ece eller kontakt ole.valaker@gmail.com
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15...Sb4! 16.Dxb7
Nok en bonde på kontoen, men stillingen er håpløs.
16...Lf5?
16...Df5! vinner med en gang.
17.e4?
Hvit kvitterer. 17.Dxa7 dekker a2 og
innebærer en sleip felle: 17...Dd6
18.Le2 Sd3+ 19.Lxd3 Dxd3 20.Dxf7+!
og partiet er langt fra avgjort.
17...Dh6+ 0-1
Denne nedsablingen bidro til at TV 2
Interaktiv vant kampen 3½-2½, noe
som skulle vise seg å bli avgjørende.
Arbeidskollektivet, som ikke klarte å
stille lag i siste runde, må ta den tunge
turen ned i 2. divisjon. Nystartede Club
Clave, et sterkt og spennende lag med
bl. a. Helge Nordahl og Hallvard Ådnøy,
rykker opp.

Sluttstillingen etter 9 runder
Lag

Ind. poeng Lagpoeng

TV 2 Interaktiv
Telenor
DnB Nor
Posten II
Posten I
NSB
Oslo Sporveier
SBB/SKD
NAV
Arbeidskollektivet

36½
34½
34½
32½
29½
28
20
15
18
14½

15
14
13
13
10
8
7
4
3
3

Oppgavene står på side 27.
Oppgave 1
Per Wibe – G. Hauswald
EM for seniorlag, Dresden (6)
XIIIIIIIIY
8-+-+-+R+0
7+pvL-wqr+p0
6p+l+-zp-mk0
5+-+-sn-zpN0
4-+-+P+P+0
3+P+-wQ-+P0
2P+-+-+-+0
1+-+-+L+K0
xabcdefghy

Med en offiser i banken vinner de fleste
lovlige og anstendige trekkene for hvit,
men Per Wibe fortjener likevel et par ekstrapoeng for skjønnhetsinntrykket etter
... 43.Ld8 Dd6 44.Dxg5+! 1–0

Oppgave 2
Per Ofstad – J. Fritsch
EM for seniorlag, Dresden (5)
XIIIIIIIIY
8-+-+-vl-+0
7+-+r+kwqp0
6p+-tr-zp-+0
5+pzpNzpPzPR0
4-+P+P+-+0
3+P+-+-wQ-0
2-zP-+-tRK+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

43.Txh7! Trekk som 43.Sxf6 eller 43.b4
vant trolig også fort, men dette gir Per
Ofstad umiddelbar og avgjørende materiell fordel. 43...Dxh7 44.g6+ Ke8
45.gxh7 Txh7 46.Dg6+ Tf7 47.Kf3
Le7 48.Th2 1–0

Oppgave 3
Helge Gundersen – D. Norman
EM for seniorlag, Dresden (7)
XIIIIIIIIY
8-+rmkr+-+0
7+Qzp-+-zpp0
6-+-vlqzp-+0
5zp-+N+-+-0
4P+-+pzP-+0
3+-+-zP-+-0
2PvL-zP-+PzP0
1+-tR-+-mK-0
xabcdefghy

27.Lc3! Utropstegnet står ikke så mye
for løpertrekket som det faktum at hvits

dominerende offiserer fullstendig greier
å passivisere sort. 27...Lb4 Sorts mest
seiglivede forsvar var nok 27...Dd7
28.Lxa5 Te6, men etter 29.Tc4! f5 30.Lc3
avgjør a-bonden uansett. 28.Lxb4 axb4
29.Txc7 f5 Sort er nær ved å være i
trekktvang! Det finnes ingen ledige felter
for Tc8, Te8 må dekke e7 og De6 må forhindre et ellers avgjørende Db7-b6 (best
illustrert med 29...Dg4 30.h3 De6 31.f5!
Dxf5 32.Db6!). 30.a5 b3 31.axb3 Intet
kan stoppe a-bonden! 1–0

Oppgave 4
Vidar Taksrud – J. Schwertel
EM for seniorlag, Dresden (8)
XIIIIIIIIY
8-+ntr-trk+0
7zppwql+pzp-0
6-+-sNp+nzp0
5+-zp-zP-sN-0
4-+P+-zP-+0
3+-+L+-+Q0
2PzP-+-+PzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

18.Sdxf7! Initierer et for sort forutsigeligt sammenbrud på de hvite feltene.
18...Txf7 19.Sxf7 Kxf7 20.f5! exf5
21.Lxf5? En liten skjønnhetsplett. Først
21.e6+! hadde avgjort umiddelbart.
21...Lxf5? Begge parter glemte visst at
Lf5 er bundet etter 21...Kg8! Et annet
poeng var at 22.e6 kan besvares med
22...Le8 som dekke Sg6. 22.Dxf5+ Kg8
23.Dxg6 Dxe5 24.Tae1 Dd4+ 25.Kh1
Dxc4 26.b3 Se7 27.Dxg7+! 1–0

Oppgave 5
Dietmar Wiemann – Erling Fløtten
EM for seniorlag, Dresden (6)
XIIIIIIIIY
8-+r+-+k+0
7+p+l+pzpp0
6-+-+p+-+0
5zp-trpzPn+-0
4-+-+-zP-+0
3+PzP-+-+-0
2P+R+LmKPzP0
1+N+-+R+-0
xabcdefghy

Hvit har akkurat spilt skyttegravstrekket
Sd2-b1, men Erling Fløttens overlegne
offisersstilling og hans press mot c3 mer
enn antyder at ”det må være noe” for
sort. 21...Sd4! 22.Td2 Sxe2 23.Kxe2
Lb5+ 24.c4 Koster et par bønder, men
kvalitetsofferet 24.Kf2 Lxf1 25.Kxf1 var
tilsvarende håpløst på grunn av 25...
b5 fulgt av b4. 24...dxc4 25.Ke3 cxb3
Her tar Erling en lengre omvei. 25...c3!
vinner en hel offiser på grunn av trusselen mot Sb1 etter 26.Tdf2 c2! 26.Tfd1
g6 27.Td8+ Txd8 28.Txd8+ Kg7
29.axb3 Tc1 30.Sd2 Lc6 31.Kf2 Ld5!
32.g3 Tc2 33.Ke3 Tc3+ 34.Kf2 Lxb3
35.Sxb3 Txb3 36.Td2 b5 37.Ke1 a4
38.Kd1 a3 39.Kc1 b4 40.Tg2 Tf3
41.Kb1 b3 0–1

Oppgave 6
Gunnar Bue - W. Hellwege
EM for seniorlag, Dresden (8)
XIIIIIIIIY
8-+-+r+-+0
7+-mk-+-+p0
6-+-zp-+p+0
5zp-zpPtrlvL-0
4P+P+-+-+0
3+-zP-+-+P0
2-+-+-wQP+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

33.Lf4! Et klassisk tema. Målt i materiell
er stillingen samlet sett i balanse, men
måler man kun på brettets sorte felter
leder hvid med en (avgjørende) løper.
33...Te1+ 34.Kh2 Td1 Også etter sorts
beste 34...Kd7 bærer det galt avsted.
35.Dh4 og dobbelttrusselen Dxh7 og Df6
fulgt av Dxd6 avgjør. 35.Dxc5+ Heretter
kan hvit matte forsert på flere måter.
35...Kb7 36.Dc6+ Ka7 37.Lxd6
Tg8 38.Lc5+ Kb8 39.Db6+ Kc8
40.Dxa5 Kd7 41.Da7+ Kd8 42.d6
Ld7 43.Db8+ Lc8 44.Dc7+ Ke8
45.Dxc8+ 1–0
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Oslo Schakselskap og Sveins venner inviterer til

Sveins internasjonale open

- til minne om Svein Johannessen

Har du lyst til å ta del i en av sommerens kanskje
koseligste turneringer i OSS i Oslo?
Fredag 27. juni til tirsdag 1. juli
9 runder FIDE-ratet med mulighet for GM- og IMnapp

En internasjonal åpen i OSSs lokaler på Bogstadveien 30 i Oslo. Deltakertallet er av hensyn til
spillelokalets
størrelse og turneringens kvalitet begrenset til 50.
Betenkningstid 90 min. på 40 trekk pluss 30 sekunders tillegg per trekk. 15 minutters tillegg etter
trekk 40.
1. runde fredag 27. juni kl. 18.00
- deretter to runder daglig til og med tirsdag 1. juli.
Premiesum i alt kr. 18.000 + ekstrapremier
Startavgift kr 800. 50% for barn og unge. Gratis
for FIDE-tittelholdere (IM, FM, CM, WIM, WFM og
WCM).
For påmelding og/eller ytterligere informasjon,
vennligst kontakt vennligst Bjarke Sahl på
bjarke@sahl.no eller mobiltlf. 41 10 86 56.
Påmeldingsfrist 1. juni.

i$ET HENDTE AT FOLK SOM VAR I TIDSND
RETT OG SLETT STAKK AV MED KLOKKAw
3TORMESTERHEFTE KR 

46

4ISDALL OM ÍRENE SOM
UNG SPILLER I .EW 9ORK

i6IL DU BLI GOD TA ALDRI REMISw
2UNE $JURHUUS
3TORMESTERHEFTE KR 

Joachim Solberg (innfelt i et bildet) fra 2. runde
av Alta Grand Prix. Altas Rune Sørensen (t.v.)
i møtet med langveisfarende Odd Ristesund fra
Kampen SK (Oslo).
I en egen barneturnering spilte derfor
åtte ivrige talenter sju partier alle mot
alle. Barneturneringa ble vunnet av
Oscar Wilhelm Wiggen på samme
poengsum som Bjørn Tore Mathisen,
som for øvrig hadde ledet helt til siste
runde.

Alta Grand Prix 29. mars

Joachim Solberg
suveren vinner

30 NVGP-poeng, ble Joachim Solberg kl.
M, Odd Erling Mikalsen (kl. 2), Eirik
Nymo Isaksen (kl. 3) og Dennis A. J.
Bjerring i både kl. 4 og 5! Alle fra
Alta Sjakklubb.

Barneturneringa: Fra v. Håvard Karlsen,
Odd Egil Karlsen, Tobias Hansen, Oscar
Wiggen, Nikolai Lund, Vladimir Merzliakov og Bjørn Mathisen.

tekst og foto
av Karl Johan Rist

Joachim Solberg fra arrangørklubben
var utilnærmelig og vant på suverent vis
alle sine syv partier og med det årets Alta
NVGP 1½ poeng foran andremann.
Klassevinnere i A-gruppa, som alle fikk

Alltid et tilbud
for barn
Tradisjonen tro arrangeres det
aldri en sjakkturnering i Alta
sjakklubb uten at barna har sin
egen konkurranse.

Baltic Sea Cup 2008
Spill sjakk og hold ferie på
den danske solskinnsøen Bornholm!
Bornholms
Sommer Skak

Baltic Sea Cup
Tid

29/7-6/8

Tilmelding

Senest 20. juli

Sted

30/7-6/8

Østre Skole på Pingels Alle 32 i Rønne

System

FIDE Sveitser lagt med WinSwiss

Runder

10

7

Spilletid

1. + 3.-9. kl. 17-23

1.-6. kl. 17-23

2. + 10. kl. 10-15

7. kl. 10-15

Betenkningstid

2 timer til 40 trekk og 1 time til resten

Startavgift

Dkr. 400 (Euro 54)

Dkr 300 (Euro 40)

Premiesum

Dkr 50.000

Startavgift - EMT avgift

Bornholms Skakklub
inviterer igjen i år til
sommersjakk med
deltakelse av min.
10 stormestrer.

Vi tilbyr en pakkeløsning som inneholder startavgift, overnatting samt
frokost og et hovedmåltid. Se detaljer
på vår hjemmeside, hvor tilmelding
og bestilling af pakkeløsning også kan
skje. Bestill og kjøb færge- eller flybillet i god tid, da der ellers kan være
udsolgt.
Betalingsinformasjon:
Regnr. 4720
Kontonr. 4720393182
SWIFT DABAKKK
IBAN
DK 2530004720393182

http://www.balticseacup.dk/bsc08/
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NVGP-stillingen
Stilliing 2007/08
per 12. april

Oversikten omfatter 40 turneringer
(19 langsjakk/12 hurtigsjakk/9 lynsjakk) med til sammen 1648 deltagere
(792/582/274).
Klasse Mester
1 Hans K. Harestad, SOSS
2 Daniel Kovachev, OSS
3 Jon Ludvig Hammer, OSS
4 Kjetil Stokke, Bergens
5 Pål A. Hansen, Verdal

110
110
110
110
105

Klasse 1
1 Pål Andreas Hansen, Verdal
2 Sondre T. Waage, Stavanger
3 Katrine Tjølsen, Bergens
4 Nicolai Getz, OSS
5 Jørn Snellingen, B. Knights

115
115
115
110
92

Klasse 2
1 Pål A. Hansen, Verdal
2. Anderl Christoph, Stjernen
3 J. Suntharalingam, OSS
4 Peter Flermoen, Harstad
5 Timmie Nygaard, Porsgrunn

120
110
106
102
101

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

120
110
106
84
97

Klasse 4
1 Markus Moripen, Nordstrand 111
2 Sigurd Stenvik, Trondheim 110
3 Sigvat Stensholt, Bergens 105
4 Ole J. Hegelund, Tr. stud. 99
5 Ole Emil Frisvold, Bergens 98
Klasse 5
1 Torgeir Kjøita, SK 1911
2 Ole J. Hegelund, Tr. stud.
3 Sigurd Stenvik, Trondheim
4 Erik Friberg, Porsgrunn
5 Andreas Jansen, Bergens
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116
115
115
111
110

Norske Vandrerhjem
Grand Prix
For detaljerte NVGP-resultater, se:
www.sjakk.no/gp
35. Haaves minneturnering i
Stavanger 16.-17. februar
Gruppe A (21 deltakere) 1. Odin Blikra
Vea, Stavanger 4½/5. 2. FM Kjetil Stokke,
Bergens 4½. 3. Stig K. Martinsen, Masfjorden 3½.
Gruppe B (40 deltakere) 1. Vidar Edvardsen, Stavanger 5 (av 5!). 2. Chris Hinman, Stavanger 4½. 3. Sherip Boultaev,
Stavanger 4.
36. Ivar Berris minneturnering i
Stjørdal 23.-24. februar
Gruppe A (14 deltakere) 1. FM Dag
Madsen, TSSK 3½/5. 2. FM Harald B.
Borchgrevink, Bergens 3½. 3. Tore Kolås,
TSSK 3½.
Gruppe B (18 deltakere) 1. Jon A. Stokhaug, Stjørdal 5. 2. Per Chr. Ødegaard,
TSSK 3½. 3. Hallvar Ginsås, Orkdal 3½.
Gruppe C (15 deltakere) 1. Dag WesselHans Krogh Harestad (SOSS)
Berg, Svartlamoen 4½. 2. Torbjørn
Hindseth, Horg 4. 3. Ole Jacob Hegelund, fastholder fortsatt sin NVGP-ledelse
TSSK 4.
i Mesterklassen tross sterk konkur37. OSS februar hurtig-GP i Oslo
ranse fra trioen Kovachev, Hammer
24. februar
og Stokke.
Gruppe A (8 deltakere) 1. Daniel J. Kovachev, OSS 5/6. 2. Atle Grønn, OSS 5. 3.
Nicolai Getz, OSS 3½.
Gruppe B (20 deltakere) 1. Espen Peder Baastå, Nordstrand 5½. 2. Timmie Nygaard, Caissa
4½. 3. Tor Botheim, OSS 4½.
Gruppe C (20 deltakere) 1. Raksha Ratkan, OSS 5½. 2. Eivind S. Berntsen, Nordstand 5.
3. Gregor Taube, SK 1911 4½.
38. Alta GP 29. mars
Gruppe A (18 deltakere) 1. Joachim Solberg, Alta 7/7 (!). 2. Odd Erling Mikalsen, Alta 5½.
3. Eirik Nymo Isaksen, Alta 5.
39. Åpent KM i sjakk i Hordaland 4.-6. april
Gruppe A (25 deltakere) 1. Tore Tjensvoll, Nordnes 4½/5. 2. Stig K. Martinsen, Masfjorden
4½. 3. Katrine Tjølsen, Bergens 3½.
40. TSSK NVGP og KM i sjakk i Sør-Trøndelag i Trondheim 5.-6. april
Gruppe A (20 deltakere) 1. Jonas A. Ingvaldsen, TSSK 4½/5. 2. Øystein Bøyum Fossum,
TSSK 4. 3. Thomas Pronstad, TSSK 3½.

Viktige NVGP-regler
Vi minner om at søknadsfristen for å
registrere NVGP-turneringer har blitt
redusert til kun én - 1 - måned. Det
er således fortsatt mulig for interes-

serte arrangører å få til en tellende
turnering i inneværende sesong.
En annen ny regel er at uratede spillere vil bli satt i klasse 4 om det ikke
foreligger bakgrunnstall som tilsir
noe annet. NSF tar avgjørelsen.

Turnerings i nfo
April
26.
27.
Mai
1.-4.5.
9.-12.
10.-12.
10.5.
18.5.
30.-1.6.

fra 8. april

Bergen Hurtig GP
Kretsdommerkurs i Oslo

NVGP

Bergens SK
NSF

NM for klubblag 2008
Nordnorsk mesterskap
ASKOs Pinseturnering
NVGP
Verdal Grand Prix 2008
NVGP
OSS mai hurtig-GP
NVGP
NM for barne- og ungdomsklubblag
USFs årsmøte

Kragerø SKU

Juni
14.-15.6.
15.6.
21.6.
21.6.
27.-1.7

Tarva Open
NVGP
OSS juni hurtig-GP
NVGP
RoseCup NVGP
NVGP
Torgsjakken NVGP
NVGP
Svein Johannessens int. minneturnering

SMPOAÅ
OSS
Molde SK
Drammen SK
OSS

Juli
5.-13.

Landsturneringen NM 2008 (se side 2)

Tønsberg SK

August
29.-30.

Kragerø Vandrerhjem GP 2008

NVGP

Kragerø SK

NVGP

Arrangør søkes
Halden SK
NSF-kretsene

NVGP
NVGP
NVGP

Hammerfest SK
Trondheim SF
Caissa SK

September
NM for juniorlag (USF)
13.9
Fredriksten-lynet
26.-28.9. KM-helg (anbefalt)
Oktober
3.-5.10. Kalotturneringen 2008
17.-18.10. Knut Brokstad Minneturnering
24.-26.10. Sandefjord GP
November
8.-9.11. Ishavsserien
8.-9.11. NSFs seriesjakk
21.-23.11. NM for ungdom (USF)
Desember
6.-7.12. NSFs seriesjakk

SK 1911
Tromsø SK
Akademisk SK
Verdal SK
OSS

NSF
Lokale arrangører
Tromsø SKU
Lokale arrangører

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

April
26. Bergen Hurtig GP
Info: Eirik Gullaksen
Eirik.Gullaksen@bergen.online.no
27. Kretsdommerkurs i Oslo
Info: NSF sjakkfor@sjakk.no
Mai
1.-4. NM for klubblag 2008
Info: Torstein Bae
torstein.bae@gmail.com
9.-12. Nordnorsk mesterskap
Info: Tromsø SK
10.-12. ASKOs Pinseturnering
Info: Jan Gunnar Fredriksen
jangunnarfredriksen@yahoo.no
10.5. Verdal Grand Prix 2008
Info: Terje Lund
t-lun@online.no
18.5. OSS mai hurtig-GP
Info: Tarjei J. Svensen
Selskap@start.no
30.-1.6. NM for skolelag
Info: USF sjakkfor@sjakk.no
Juni
14.-15.6. Tarva Open
Info: Tormod Ingul
smpoaa/alfakrøll/bntv.no
15.6. OSS juni hurtig-GP
Info: Tarjei J. Svensen
Selskap@start.no
21.6. RoseCup NVGP
Info: Tor Wetle Hoem
wetle6@hotmail.com
21.6. Torgsjakken NVGP
Info: Ragnar Edvardsen
ragedvar@online.no
27.-1.7. Svein Johannessens Int.
minneturnering
Info: Bjarke Sahl
bjarke@sahl.no
Juli
5.-13. Landsturneringen NM 2008
Info: Se annonsen på side 2
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NSF-President Jøran Aulin-Jansson
Orientering om

Sjakkolympiaden i Tromsø
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 2008 via klubb
voksen kr 380
junior/kadett kr 190
lille- og miniputt kr 95
Direkte medlemsskap i Norges
Sjakkforbund koster i 2008 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@unikom.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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Jøran Aulin-Jansson gjør opp
status om sjakk-OL i Tromsø og
beretter hva som kommer til å
hende frem mot sjakkolympiaden i Dresden - og etterpå.

Vi har etablert firmaet Sjakk-OL 2014 A/S
som eies 90% av Tromsø Kommune og
10% av NSF. Styreleder er Henrik Andenæs, en erfaren næringstopp med kompetanse fra Hydro og Hurtigruta. Blant de
andre styremedlemmene er Anne Berit
Figenschau fra 2018 pluss NSFs visepresident Ida Lahlum og undertegnede fra NSF.
Ulf Hansen er også med som representant
for sjakkmiljøet i Tromsø.
Så langt har Sjakk-OL 2014 A/S fått en
bevilgning på 2.790.000 kroner fra RDAfondet, og i tillegg har vi inne søknader hos
Innovasjon Norge og andre. Vi forventer
positive svar der også. I Tromsø kommune
er de entusiastiske og de har vist sin gode
vilje gjennom støtte til Arctic Chess Challenge i fjor.

Presentasjon i Dresden
Midlene vi får inn til Sjakk-OL 2014 A/S
skal anvendes til å presentere prosjektet
vårt under sjakkolympiaden i Dresden.
For å vinne frem med søknaden i FIDE,
trenger vi å komme tidligst mulig på
banen. Det foreligger foreløpig ingen konkurrerende søknader om å få sjakk-OL i
2014. Etter Dresden er neste milepæl en
bærekraftig søknad senest i april 2010.
Selve tildelingen av sjakk-OL for 2014 vil
da skje senere på året under sjakkolympiaden i Khanty-Mansiysk.
Vi forventer at en sjakkolympiade i 2014
vil bringe mellom 1500 og 1800 spillere til Tromsø pluss alle medreisende og
besøkende. Totalbudsjettet, det vil si det
beløpet vi må finne garantier for før vi
sender inn søknaden, ligger antakeligvis
rundt 100 millioner kroner. Slike beløp
har norsk sjakk ikke vært i nærheten av
siden starten for snart 100 år siden.

Fordelene for sjakkforbundet kan bli
mange. Når vi frem, vil de gode ringvirkningene øke sjakkens anseelse blant
politikerne, med alt hva derav følger. Og
sponsorer vil helt sikkert ta oss mer på
alvor. Glitnir og Norges Vandrehjem har
allerede gjort det, og andre vil følge etter,
også på mer lokalt nivå.

Forbundets engagement
NSF kommer å bli enda mer involvert
frem mot høstens OL i Dresden der vi
skal profileres. Generalsekretær Dag Danielsen er 50% leid ut til Sjakk-OL 2014
A/S hvor han inngår i arbeidsutvalget for
kommunikasjon og marked. Morten Sand
er, med sitt dype kjennskap til FIDE, også
en viktig brikke som spesialrådgiver for
Sjakk-OL 2014 A/S. Tidligere i forløpet
har for øvrig også Øystein Brekke spilt en
sentral rolle gjennom sine initiativer og
arbeid i NSF sin jubileumskomité. Også
Sylvia Johnsens visjonære helsidesartikkel
i VG var viktig.
For NSF kan det komme en økonomisk
gevinst til sist, for av Sjakk-OL 2014 A/S
fremgår det at et eventuelt overskudd
skal nyttes til sjakkens beste gjennom
Norges Sjakkforbund. Skulle vi ikke vinne
frem med søknaden i 2010 vil midlene
gå tilbake til de som har bevilget dem.
Men det er naturligvis ikke et alternativ
vi tenker på.
Lykkes vi, øker det sjakkens anseelse
blant sponsorer, noe som igjen vil øke
kvaliteten på sjakkturneringene våre. Det
vil gi mer sjakk i media og kanskje flere
sjakkspillere! Og kanskje bedre sjakkspillere! Men, vi kommer selvsagt til å trenge
en stor mobilisering av alle frivillige i
norsk sjakk frem til og ikke minst under
arrangementet i 2014.

Sjakk-Shop
stubrud@sjakk-shop.no
Mobil 99 25 44 91
Se vår flotte webside med mange gode tilbud på forsiden.
Fritz11 (Vista klar)
Chessbase 9 starter
Rybka 2.3UCI CD
Rybka 2.3 UCI med åpningsbase
Shredder 10
Chess Assistant 9.1
Tiger 15
Test your chess CD
Chessmaster 11th

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

450
1200
400
450
250
700
350
220
375

Mange flotte klokker til gode priser.

http://www.sjakk-shop.no/
o/

Nytt utstyr & nytt innhold
Sjakkutstyret modent for litt fornyelse?
Pene brikker, fint brett og en ordentlig klokke er rimelig i dag. Hva med
reisesjakk, sjakkspill til PCen eller en sjakkcomputer?
Nye impulser til selve sjakkspillingen?
Det finnes så mye bra i dag, av åpningsteori, partisamlinger, strategi,
kombinasjonstrening og sluttspill. Det meste finnes på ditt eget nivå, og
du kan velge mellom en bok, en CD eller en DVD der mesteren faktisk
kommer hjem i stua til deg! TA KONTAKT — VI VET RÅD!

BUTIKK: Hauges gate 84,
3019 Drammen

mandag - fredag 10.30 -17.30
Tlf 32 82 10 64, mobil 91 18 91 90
E-mail: post@sjakkbutikken.no

www.sjakkbutikken.no
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Frennings vei 3, N-0588 OSLO

Stormesterhefte 3 og 4!
"LI KJENT MED STORMESTRENE

*ONATHAN 4ISDALL
OG

2UNE $JURHUUS

0RIS PR
HEFTE
KR 
!RNE $ANIELSEN FORFATTEREN AV SJAKKROMANEN
i±TTENDERADENw PORTRETTERERSPILLERNE,SMATTOPPGAVER
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

"ESTILLINGER SENDES TIL
3JAKKONTORET &RENNINGS VEI   /SLO
% POST SJAKKFOR ONLINENO
4ELEFON    
3TORMESTERHEFTER  OG  KAN FREMDELES BESTILLES
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