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Velkommen til tidenes sjakkfestival i Norge, som deltager og 
som tilskuer. Vi har et omfattende og variert program med start 
mandag 29. desember, femte juledag, og avslutning onsdag 7. 
januar. Hovedarena er Thon Hotel Gjøvik sentralt i byen.  
 
Jubileumsturneringen spilles over 9 runder gjennom hele perioden. 
Gruppe A er for spillere med rating over 2100 og Gruppe B for alle spil-
lere under 2100. Begge gir både FIDE-rating og norsk rating. 
 
Gjøvik Grand Prix går over 5 runder med avslutning 2. januar og inn-
går i NVGP 2008/09. Gruppe A for spillere med rating over 1500 er 
åpen for spillere til rating 1250 og blir også FIDE-ratet. Gruppe B er for 
alle spillere med rating under 1500. 
 
Det åpne NM i hurtigsjakk 2009 (også NVGP) går over 8 runder lør-
dag 3. og søndag 4. januar og lar seg kombinere med valgfritt Jubi-
leumsturneringen eller Gjøvik Grand Prix. Gruppe A for spillere med 
rating 1750 og over, gruppe B for spillere med rating 1250 - 1749 og 
gruppe C for spillere under 1250 eller uten rating. 
 
SUPERHURTIGSJAKKEN med Magnus Carlsen, Peter Svidler, Si-
men Agdestein og Hikaru Nakamura(!) spilles fredag 2. - mandag 5. 
januar med 6 runder + finaler og bronsefinaler. Programmet er godt 
tilpasset deltagelse i alle ovennevnte turneringer i festivalen.  
Partiene kommenteres fortløpende for publikum. Dette blir show! 
 
Gjøvik Barnas Grand Prix (BGP) spilles tirsdag 30/12 og fredag 2/1. 
 
NYTTÅRSFEST for alle sjakkvenner starter nyttårsaften klokka 20.30. 
Foredrag, sjakktrening, partigjennomganger, klokkesimultan og lynsjakk 
står også på programmet. Følg med på hjemmesiden, og be gjerne om 
en komplett invitasjon per epost, fra oeystei@online.no 
 
GODE OVERNATTINGSTILBUD har vi hos både Thon Hotel Gjøvik, 
Quality Hotel Grand Gjøvik og Hovdetun Gjøvik Vandrerhjem. 
 
For påmeldinger og bestilling av overnatting: Hans Olav Lahlum,  
Bassengvn 28A, 2821 Gjøvik, mobil 95758286. hanso.lahlum@c2i.net  

SERGEI TIVIAKOV 
Regjerende Europamester 
2008. Topprangert i jubi-
leumsturneringen gruppe A 

Du må til Gjøvik, du også! 

 
 

 

PETER SVIDLER 
Fem OL-gull, fire ganger 
russisk mester.  

SIMEN AGDESTEIN 
Slo Spasskij på Gjøvik i 
1983 og Karpov i 1991. 
 

MAGNUS CARLSEN 
Fremragende ung sjakkspil-
ler fra Lommedalen, Norge. 
 

www.gjovikfestival.sjakkweb.no 
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Medlemstall & 
Frifondmidler

USFs medlemstall har per  
9. september økt til 2036. Av 
disse står Oslo SU for 923 el-
ler knapt halvparten. Det gjenstår ennå 
mye før tallet per 31. desember 2007 
nås. Da hadde USF 4246 medlemmer. 

Å sammenfatte alt som 
skjer i løpet av et par måne-
der i det norske sjakklivet, 
har sjeldent og om noen 
gang vært vanskeligere enn 

denne sensommeren 2008.
Magnus Carlsen er nå for alvor i ferd 
med å bli en verdenskjendis. De siste 
måneder har han fortsatt odysseen 
sin med opptredener i blant annet 
Biel, Tallin, Moskva, Tromsø og Bilbao. 
Som oftest med suksess, som da han 
den 5. september i Bilbao for første 
gang var best i verden på Hans Arild 
Rundes uoffisielle, men annerkjente 
Live Rating List.
Topplasseringen hans ble kortvarig, 
men utløste likevel en ny bølge med 
Magnus Carlsen-innslag i all verdens 
nyhetsmedier. Og  det er liten tvil om at 
Magnus snart kommer å gjenta bragden 

og påny bli nr. 1 på ratinglista.
For sjakkfolk flest var sommerens andre 
store begivenhet landsturneringen – 
NM – i Tønsberg. Deltakertallet var det 
laveste på en årrekke, men de som tok 
turen til Tønsberg ble avgjort ikke skuf-
fet. Med et plettfritt arrangement, lyktes 
det Gunnar Bue & Co. å gjøre landstur-
neringen til noe ganske særlig.
Dette og mye mer er hva vi har forsøkt 
å dekke i dette noe sene nummeret av 
Norsk Sjakkblad. Håper det ble bra.

God leselyst og god høst.

Bjarke

Sikken en sjakksommer

USF oppfordrer alle lokallage-
ne sine til å få innmeldingene 
korrekt registrert.
Det bør bemerkes at lokal-
lagets medlemskap i USF er 

en forutsetning for å bli tildelt støtte 
fra USFs Frifondmidler som i år samlet 
utgjør i overkant av 900.000 kr.


Dødsfall
Vi har tatt avskjed Olav Greger-
sen, Caissa. 
Øvrige minneord på side 8.

Petter
Haugli 
50 år

Moss Sjakklubbs tidligere første-
spiller IM Petter Haugli runder 50 
år den 12. oktober.

Vi gratulerer!

Norsk sjakkblad  
gratulerer 
med dagen
85 år
18.10 Erling Myrvold, Ind. Østfold SS

80 år
5.10 Valerio Tosi, Halden SK
12.11 Kåre Krokan, Kongsberg SK

75 år
6.10 Gunnar Bekkelund, SK Gambit
10.10 Odd Nicolaisen, Brønnøysund SK
20.10 Åge Nikolaisen, Hønefoss SK

70 år
11.10 Arne Vik, Gjøvik SK
19.10 Kjell M. Haug, Stjernen SK
1.11 Sigurd Stenersen, Harstad SK

60 år
16.9 Øyvin Strand, Bergens SK
8.10 Sigurd Rognerud, Ottestad SK
9.10 Hans R. Thjømøe, Drammen SK
17.11 Roger Granum, Hønefoss SK
23.11 Magnus Strand, NSSF

50 år
2.10 Geir Tveit, Akademisk SK
3.10 Sigurd Ukkelberg, Ind. Østfold SS
12.10 Petter Haugli, Moss SK
14.10 Per Blikra, Stavanger SK
25.10 Olav Vik, NSSF
2.11 Leif Sigurd Larsen, Stord SK0
3.11 Tone Gjerald, Stovner SK
14.11 Terje Wivestad, Nordstrand SK
26.11 Leif Bjornes, Kristiansand SK0
28.11 Atle Gj Olaussen, Akademisk SK

40 år
23.9 Per Ivar Høvring, Ind. Østfold SS
26.9 Hans Hvide, SK 96
27.9 Eltvik Arne, Molde SK
1.10 Ole Pette Pedersen, Direkte
27.10 Magne Eriksen, Nord-Odal SK
2.11 Laila Sidselrud, Kongsvinger SK
18.11 Ole Espen Rakkestad, SK 1911
23.11 Lars Erik Hagen, SK 1911
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Svart på hvitt - utgått
Stormester Rune Djurhuus har sluttet 
som spaltist under overskriften ”Svart 
på hvitt”. Redaksjonen takker Rune for 
den fine innsatsen hans og ønsker han 
lykke til i hans nye rolle som fast trener 
og lagkaptein for den kvinnelige norske 
elite samt for OL-laget deres.
Da åpen debatt og sterke meninger bare 
kan gavne frivillige organisasjoner som 
sjakkforbundene, er hensikten vår å 
fortsette spalten senere.

 red.

Norsk sjakkblad nr. 5-2008
Av redaksjonelle plasshensyn har det 
ikke blitt plass til en rekke artikler i dette 
nummeret. I nr. 5-08 vil man derfor 
kunne lese om Magnus Carlsen i Aerosvit 
og Bilbao, om Arctic Chess Challenge i 
Tromsø og Andreas Moen og Torbjørn 
Ringdal Hansens sjakkreise Europa rundt 
sommeren 2008. I tillegg kommer NM-
stikkampen mellom Jon Ludvig Hammer 
og Frode Elsness.

red.

Norsk sjakkblad nr. 6-2008
Utkommer tidligst mulig i desember 
måned. Bladet vil få seg sjakkolym-
piaden i Dresden og vi ber annonsører 
og andre være oppmerksomme på at 
deadline til  nr. 6 er 1. november.

red.

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

Gode bilder søkes
Har du tatt et godt sjakkbilde? Eller 
kjenner du en som har gjort det? Alle 
lesere oppfordres til å sende inn bilde-
kandidater til den faste sjakkfotosiden  
i NSb (se side 27).
Bildekandidater kan sendes til:

NSb@sjakk.no
gjerne med utførlig informasjon om 
fotografens navn, hvem som synes på 
bildet samt hvor og når det ble tatt.

           
NSFs hedertegn i gull
Hans Olav Lahlum

Sentralstyret har tildelte Hans 
Olav Lahlum (Porsgrunn SK) 
NSFs hederstegn i gull som takk 
for hans omfattende, mangeårige 
og pågående innsats som dommer 
turneringsarrangør og organisa-
sjonsmedarbeider. Hans Olav er 
blant mye annet pt leder av NSFs 
reglementsutvalg. 

NSFs hedertegn i gull
Ivar M. Dahl

Bærum SSs Ivar M. Dahl har blitt 
tildelt NSFs hederstegn i gull for sitt 
store arbeide med, i sin tid, innfø-
ringen av elotallene i norsk sjakk. 

Æresmedlem i NSFS
Øystein Sande

Norges Fjernsjakkforbund har 
utnevnt Øystein Sande fra Volda til 
æresmedlem som takk for hans 
store innsats for fjernsjakken. 

& annet
Leserbrev

Sjakkontoret
har flyttet

Norges Sjakkforbunds og Ungdommens 
Sjakkforbunds felles administrasjon, 
vanligvis kalt ”Sjakkontoret”, har flyttet 
fra Frenningsvei 3 på Grefsen (i Oslo) til 
Myrens Verksted (også Oslo). 
Kontorets nye adresse og telefonnum-
mer er:

NSF / USF
Sandakerveien 24D

0473 OSLO

Telefonnummeret er uendrett

22 15 12 41

Mer informasjon om Sjakkontorets 
finnes på side 50.
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Minneord

Knut Bøckman

Med redaktør Knut Bøckmans (1932- 
2008) bortgang onsdag den 2. juli 
mistet norsk sjakkliv sin grand old man 
og mest markante personlighet. Han ble 
født i Tromsø i 1932, hvor han bodde til 
han reiste til Oslo som filologistudent i 
1950. Sjakkinteressen hadde han med 
seg hjemmefra, og i Oslo meldte han 
seg inn i Oslo Schakselskap (OSS). Al-
lerede året etter kom han på andre plass 
i det første juniornorgesmesterskapet 
som ble arrangert. 
I årene fremover etablerte han seg som 
en av Norges sterkeste mesterspillere. 
Han deltok på Norges lag i sjakk-OL i 
1958. Han hadde for mange jern i ilden 
til å satse fullt ut som sjakkspiller, men 
så sent som i 1967 deltok han med 
meget godt resultat i eliteklassen i NM. 
Som sjakkspiller var Bøckman mer 
kunstner enn vitenskapsmann. Han 
søkte sjakkspillets blå blomst, fremfor 
åpningsteoretiske studier og det tørre 
posisjonsspill. Til hans 75-årsdag i fjor 
ble noen av hans vakreste kombinasjo-
ner samlet i Norsk Sjakkblad. Den ene 
sjakkboken han gav ut, var også viet 
sjakkspillets estetiske side.
Bøckmans bidrag til norsk sjakk kan 
vanskelig overvurderes. På 1960-tal-
let var han i en femårsperiode, først 
i samarbeid med Per Ofstad, senere 
alene redaktør av Norsk Sjakkblad. 
Tidsskriftet holdt et høyt journalistisk 
og faglig nivå. Samtidig var han i denne 
perioden styremedlem, sekretær og 

visepresident i Norges Sjakkforbund, 
og hadde viktige administrative verv i 
Oslo Schakselskap. Bøckman var blant 
annet den selvskrevne dirigent på sjak-
kongressene. Dette var en tid hvor NSF 
hadde små eller ingen økonomiske 
ressurser, slik at det arbeidet han la 
ned for Sjakkbladet og det organiserte 
sjakkliv, ved siden av sitt arbeid som 
politisk redaktør i Morgenbladet, og på 
andre av samfunnets arenaer, ble utført 
uten noen form for godtgjørelse. 
I Oslo Schakselskap hadde Bøckman 
sentrale tillitsverv i mer enn 50 år, 
hvorav 19 år som formann. I hans 
formannstid ble det i en årrekke ar-
rangert internasjonale turneringer, 
og klubben beholdt sin stilling som 
Norges sterkeste. Som formann i OSS 
arrangerte han medlemsmøter med 
kulturpersonligheter som foredragshol-
dere; han ønsket ikke at interessefeltet 
skulle bli for smalt. I klubbmiljøet satt 
replikkene løst. Da Bøckman en gang 
kom i skade for å ta telefonen i klubben 
og innlede med å si: ”Ja, det er meg”, 
fant man fort ut at spørsmålet måtte ha 
vært ”er det Oslo Schakselskap?” Slik 
ble han også sett på. Han var ”mr. OSS”. 
I 1988 ble han utnevnt til æresmedlem 
av Schakselskapet. 
Til tross for sine store administrative 
tjenester for norsk sjakk var Bøckmans 
viktigste innsats for norsk sjakk likevel 
av kulturell art. Hans artikler i Morgen-
bladet og Aftenposten var det alltid en 
glede å lese. Folk langt utenfor det or-
ganiserte sjakklivs grenser, kunne med 
begeistring fortelle fra hans spalter. 
Knut Bøckman spilte en viktig rolle 
på flere arenaer, i presse og media, 
politikk og for sprogsaken. Han var 

en av våre ypperste sproglige stilister. 
Likevel var det sjakklivet som, ved siden 
av familien, sto hans hjerte nærmest. 
Han vil bli dypt savnet av alle sine unge 
og gamle venner i sjakkmiljøet. Det er 
i takknemlighet vi på vegne av Oslo 
Schakselskap og Norges Sjakkforbund 
skriver disse minneordene. 

Jøran Aulin-Jansson       Ole Chr. Moen
President i NSF            Formann i OSS

Halfdan Akre-Aas

Halfdan Akre-Aas (1946-2008) døde 
brått denne sommeren. Halfdan var en 
trofast klubbspiller hele sitt voksne liv, i 
ungdommen for Asker Schakklubb og i 
voksen alder for Røros Sjakklubb. 
Han var en ivrig medlem i et svært godt 
sjakkmiljø i Asker helt fra junioralder, 
da han var en svært lovende spiller. 
På 1970-tallet spilte han i klubbens 
mesterklasse, og fikk gjennom det møte 
noen av landets fremste sjakkspillere. 
Han var en av klubbens trofaste støt-
tespillere gjennom mange år med sin 
genuine sjakkinteresse.
Fra 1980-tallet var Halfdan borte fra 
sjakken noen år, helt til han flyttet til 
Røros i 1993. Her tok han fort kontakt 
med den lokale sjakklubben og tok 
opp igjen sin gamle hobby med fornyet 
interesse. Gjennom sin aktivitet var 
han med på å blåse liv igjen i Røros 
Sjakklubb, blant annet gjennom delta-
gelse i seriesjakken. Denne aktiviteten 
kuliminerte i 2002 da Røros Sjakklubb 
sto som arrangør av Landsturneringen. 
Her var Halfdan som formann i klubben 
en av de sentrale brikkene i et vellykket 
arrangement. Halfdan fortsatte å spille 
sjakk noen år, men de aller siste årene 
trappet han noe ned. Han fungerte som 
formann i Røros Sjakklubb helt fram 
til sin død.

For Røros Sjakklubb
Ståle Lund

Knut Bøckman (til h.) i møtet med 
verdensmester Anatoly Karpov (til 
v.) i 1984. I bakgrunnen Ole Chr. 
Moen. (foto: Ø. Brekkes arkiv)
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Disch er død!

Petter Henrik Lysedal (tidligere 
Dischington-Hanssen) døde i sin egen 
seng tirsdag 12. august, 62 år gammel. 
Det var hjertet som sviktet. 
Vi var mange sjakkspillere som viste 
ham den siste ære i gravferden torsdag 
21. august. Her var representanter for 
Norges Sjakkforbund og sjakkvenner fra 
nær og fjern, deriblant en større delega-
sjon fra Nordstrand Sjakklubb. Hoved-
talen ble også holdt av en sjakkspiller, 
Per Kristian Hansen fra Humanetisk 
Forbund.
Selv ble jeg sittende sammen med Wen-
che Eikrem og Aleks Semakoff, begge 
venner fra ungdomstiden., og under 
seremonien tenkte jeg tilbake på vårt 
første møte. Det var under skolemester-
skapet for lag i 1967, arrangert i kantina 
Fredrikke på universitetet på Blindern, 
der en hel hærskare lag deltok. Og 
den som holdt orden på det vanvittige 
ungemylderet, var en ung Disch. 
Han hadde skulderlangt mørkt hår, 
svære kinnskjegg og et blendende hvitt 
glis, en sjakkens George Best – så gikk 
han også under navnet George Verst 
i sin lokale fotballklubb. Med torden-
stemme brølte han navnet på lagene 
som skulle møte hverandre, med en 
hærskare spillesugne småkrill i hæ-
lene. Etter turneringen fikk vi diplom, 
som han hadde undertegnet med en 
fantastisk signatur, den slynget seg 
langs nedsiden av dokumentet som en 
gedigen akantusranke, og gjorde trofeet 

ekstra imponerende.
Som junior fikk vi ham som reiseleder 
på diverse lagkamper, og han var ikke 
av dem som sendte en deltaker hjem 
om han møtte litt seint og rufsete om 
morran – for å si det sånn. Det er vel 
derfor vi husker det sosiale så mye 
bedre enn det sjakklige.  
I voksen alder traff vi hverandre med 
ujevne mellomrom. Som da han og 
Terje Wibe var på stevnemøte med 
”Dunke-Gun og Jerntrusa” under 
landsturneringen i Skien i 1971, eller 
da en velkjent postsjakkstormester og 
undertegnede tjuvlånte sykkelen hans 
og kjørte den til vrak i Risør i 1978. 
Eller selvfølgelig som lagleder for Øst-
landets lag under fotballkampene mot 
sjakkspillerne fra ”resten av verden”. 
Kampropet hans var ”Østen er rød!”
Historiene om ham er mange og fan-
tastiske. Han var virkelig en fargerik 
(visstnok også fargeblind) person på 
alle måter. Ikke minst utseendemessig, 
han er den eneste jeg vet om som var 
stolt av å ha grodd lange hårdusker ut 
av begge øra som ei gaupe. I klesveien 
skilte han seg virkelig ut, han fortalte 
selv om da han kom inn på en brun 
pub på Østkanten iført irrgrønt syklis-
tantrekk fra topp til tå samt velvoksne 
fluebriller, og en av de lokale gjestene 
utbrøt: ”Nå kommerem sannelig helt 
fra Mars for å drekka ølet vårt!”
Disch var en dyktig mesterspiller, blant 
annet med seks klubbmesterskap i 
Nordstrand. Under sjakkturneringer 
kunne han være en smule støyende, 
både når det gikk bra og dårlig. Jeg 
husker en gang under en lagkamp, 
etter at han hadde ført motstanderen 
inn i sin sorte bok og dyp konsentrasjon 
hadde senket seg i lokalet, brølte han 
plutselig så murpussen drysset: ”Kom 
an gutter, nå tarvirem!” Eller da han 
ubarbert og med hvitløksånde slafset 
rå egg ved brettet som hemmelig våpen 
mot en prippen Høyre-mann.
Flere frodige anekdoter ble servert 
under selve bisettelsen, og sjelden har 
jeg opplevd en så lystig stemning i noen 
gravferd, fullstendig i Dischs ånd. Det 

ble fortalt hvordan han flere ganger 
avverget slåsskamper mellom dårlige 
tapere og ditto vinnere i sjakkmiljøet, 
løsningen var å invitere til fredspipe 
på et nærliggende skjenkested. En av 
sjakkdisiplene hans var for øvrig David 
Toska, som Disch benyttet som barne-
vakt for datteren Venevil!
I mer enn tjue år hadde han status 
som student med påbegynt geografi 
hovedfag. På Island finnes ”den evige 
students grav”, og det finnes et bilde 
av Petter liggende på ryggen på denne 
graven med ei bok oppslått på magen. 
Dette bildet var han stolt av og viste 
det gjerne fram. Hovedfaget hans ble 
da heller aldri fullført. Han ble i stedet 
lærer.
Undertegnede var to år på rad på forfat-
terbesøk på Nordseter Ungdomsskole, 
der Disch bedrev sin lærergjerning. Han 
var stolt av å være en dårlig kamuflert 
romanfigur i ”Åttenderaden”, og mange 
elever spurte meg derfor om historiene 
jeg hadde skrevet om ham var sanne? 
Og det var de jo. For det meste.
I gravferden kom ellers to unge jenter 
– tidligere elever - opp og holdt en rø-
rende tale. For Petter var ungdommens 
mann. Selv fikk jeg en aha-opplevelse 
i forholdt til hvor viktig han faktisk var 
som rollefigur for oss juniorene på 
begynnelsen av 70-tallet. Kanskje ble 
vi en smule mer rølpete enn godt var, 
men viktigere: Han lærte oss livsglede, 
raushet, humør og kjærlighet. Kan et 
ungt menneske få med seg noe bedre 
på livsferden?
Våre tanker går til familien, og vi lyser 
fred over Petters minne. Vi elsket deg og 
elsker deg fortsatt. Du er en bauta, et 
lys som vil brenne til evig tid.

Arne Danielsen
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NM
i Tønsberg 

5.-13. juli 2008 

”Jeg digger deg, 
jeg digger deg…”

”..jeg diggerdiggerdigger deg, Shere Khan”. 
Synd å si, men det er altså denne åndfulle 

duetten mellom hyene og gribb som 
mange av oss kommer til å huske 
aller best fra årets landsturnering

 i Tønsberg.
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av Arne ”Baloo” Danielsen
arnedan@online.no

Det hadde seg sånn: Vi var nobelt 
innkvartert på Furustrand camping, 
i et hyttekompleks formet som en vi-
kingborg, med alle fasiliteter og tjue 
meter til vannkanten og en behage-
lig spasertur opp til spillelokalet i 
Slagenhallen. Vi hadde det altså som 
plommen i egget, men etter et par 
dager skjedde merkelige ting.

Aper og elefant
For det første ble området invadert 
av små og store i apedrakter. Nå har 
vi riktignok sett mye i løpet av våre 
31 landsturneringer, og de fleste av 
hyttene var besatt av medlemmer av 
Nordstrand, så noen apestreker var 
vi jo forberedt på. Men når endatil 
en stor lastebil stoppet foran hytta 
og lasset av en voluminøs, men akk 
så gebrekkelig elefant, da forsto vi jo 
at også OSS var til stede.
Men så var det altså Tønsberg Ama-
tørteater med Helge Hammelow 
Berg i spissen som satte opp en 
musikalversjon av Jungelboken, 
rett opptil hyttene, og særlig til 
glede for dem som virkelig hadde 
vært tidlig ute for å sikre seg den 
mest idylliske havutsikten i rolige 
omgivelser.

Klin kokos bananas
Etter en tre-fire forestillinger var fle-
re av oss i ferd med å gå klin kokos 
bananas, men så var det liksom som 
om sangene og handlingen tok bolig 
i oss, og det ble den naturligste ting 
i verden å høre familien Lilleøren 
nynne firstemt eggedosis, eggedosis 

på vei til spillelokalet.  
Onde tunger vil kanskje hevde at 
jeg nå forsøker å snakke meg vekk 
fra min egen begredelige innsats, 
som i likhet med en viss jungel-
boktiger best kan karakteriseres 
som opp som en løve og ned som 
en skinnfell.

Vi får se 
Nei, jeg går ikke med på det, for 
stusselige prestasjoner er jeg vant 
til. Poenget er heller 
at det ofte 

ikke er selve partiene 
man sitter igjen med opplevelsen 
av etter en sjakkturnering, men vel 
så mye alt som er rundt. Jeg hadde 
for eksempel med meg mine tre 
barn, alle som turister, men likevel 

med en 15-20 NM-deltakelser bak 
seg til sammen.
 Tanken bak var at det var bedre å 
ta dem med, selv om de ikke spilte, 
enn å la dem bli igjen hjemme. Og 
jeg tror at det funka. Miljøet rundt 
mesterskapet er nemlig såpass fro-
dig at det gir mersmak, ikke minst 
å oppleve gjettekonkurranse med 
Tom Gulliksen. Og da kan man sant 
å si også spille, var oppsummerin-
gen.  Vi får se i Bergen neste år.

Genial bulletin
Ellers var turneringen glitrende 
avviklet, ikke minst synes jeg 
bulletinen var frodig og under-

holdende, og ikke det aller minste 
politisk korrekt. Sekretariat, kan-
tine, ja alt fungerte som det skulle. 
Skal man ha noe å innvende måtte 
det være at Slagenhallen lå et lite 
stykke unna selve byen, sånn at 
sjakkspillerne ikke helt klarte å 
innta Tønsberg med hud og hår. 
Dermed fant heller ikke verdens-
pressen veien til begivenheten, selv 
om vi kunne skilte med størrelser 
som Lars Monsen og selveste kong 
Magnus på gjestevisitt.  (Han viste 
seg for øvrig som den reineste Vinnie 
Jones på fotballbanen.) Til gjengjeld 
var Åsgårdstrand støffa med sjakk-
spillere!

Så tusen takk til Tønsberg:  

Du er konge, 
du er keiser, 
du er fyrste, 

du er jungelens sultan.



10  

Frode Elsness - Eliteklassen

Har jo trent 
litt..
IM Frode Elsness var ikke direkte 
overrasket over at han klarte delt 
førsteplass i eliteklassen, for han 
”har jo trent litt”. Muligens et un-
derstatement, men det er likevel et 
faktum at den 35-årige haldenseren 
faktisk gjorde sine største sjakk-
bragder i det forrige århundret!

Intervju av Arne Danielsen

Sin første store bragd var da han som syttenåring i 
1990 vant junior-NM i Brønnøysund med utrolige ni 
av ni poeng. Som senior ble det flere sterke turne-
ringer, som da han vant Rilton-cup i 1996 og la ned 
ex-verdensmester Smyslov i siste runde.
Men i 2001 var det bråstopp. Personlige årsaker 
førte til tre års total pause fra sjakken, og selv om 
han etterpå har begynt å spille en del igjen – han 
vant blant annet norgesmesterskapet i hurtigsjakk i 
fjor – har han etter eget utsagn altså ikke trent noe 
særlig. Før i år.
- Jeg spilte en turnering på Gausdal, men satte over 
styr flere gode stillinger som en følge av dårlig vari-
antberegning. Derfor har jeg særlig studert oppgaver 
som går på dette, poengterer Elsness, som personlig 
setter en NM-tittel høyere enn å bli stormester.

Landsturneringen i Tønsberg - Eliteklassen

Elsness og Hammer 
i stikkamp 
Å vinne eliteklassen ved Landsturne-
ringen forblir noe ganske særlig. Ikke 
bare blir man best blant sommerens 
likemenn - vinneren her får kongepokal 
og for alltid navnet sitt på listene over 
norgesmestrene.

av Bjarke Sahl

En slik flik av udødeligheten bringer gjerne det beste 
frem i de som ser sjansen sin. Og i de soleklare favorit-
ter, Magnus’ og Simens, fravær var det mange som så 
årets eliteklasse som sin sjanse.
Stormestrene Kjetil A. Lie og Berge Østenstad var for-
håndsfavoritter i kraft av høy elo og NM-historie, unge 
Jon Ludvig Hammer og tittelforsvaret Espen Lie var 
det i kraft av deres seneste resultater. Legg gjerne til at 
halvparten av feltet, debutanter som de rutinerte, alle 
ville kunne hevde seg hvis de hadde en god NM-uke. 
Årets eliteklasse i Tønsberg var med andre ord en åpen 
affære helt fra starten.

1. runde: Kompromissløst
Elitespillerne åpnet årets NM med en enestående kampvilje da 
hele åtte av ni partier fikk en vinner. Runden ble et bevis på at 
ratingtallene stemte da omtrent alle elofavorittene vant. Bare 
Lars Breivik greide å trosse elo’en sin da han slo debutanten 
Joachim Thomassen, men da ingen av de to senere opplevde 
å vinne et parti ved NM ble feltet i virkeligheten delt allerede 
i første runde.
I et enkelt tilfeller trengte elofavoritten dog ekstraordinær 
hjelp for å vinne.
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6pmK-+-+-+0 

5+-+-wQ-+-0 

4k+-+-+-+0 

3+p+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+q+-+-0 

xabcdefghy

Alle trekk bør selvsagt gi sort gode gevinstsjanser. Alle unntatt 
et: 74...Dd3?? 75.Da5 mat. 

Daniel
Jakobsen
Kovachev

Sort trekker.

Øystein
Hole
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Jon Ludvig Hammer – Eliteklassen

Hva er jeg så 
god til, da?
- Da jeg var yngre, grublet jeg ofte 
på hva det egentlig var ved spillet 
mitt som var så spesielt bra? Jeg 
klarte ikke å tenke ut noen løsning, 
og fortsatt aner jeg ikke hvorfor jeg 
vinner. 

Intervju av Arne Danielsen

Jon Ludvig Hammer har heller ingen anelse om hvor langt 
han kan nå, og bryr seg også minimalt om det, spiller 
bare parti for parti og registrerer at han vinner mer enn 
han taper.
- Jeg tenker ikke videre og har ingen definerte ambisjoner. 
Nå skal jeg bare fullføre NTG, der jeg går i avgangsklassen, 
og se hva som skjer videre. Så lenge alt går bra, er det jo 
lett å innta en slik holdning, det blir kanskje verre den 
dagen det begynner å butte…
Så langt har det kun gått en vei for attenåringen. Kun 
starten var en smule trå. Han begynte i sin spede barndom 
med sjakk i regi av fritidsordningen på Lysejordet skole, 
med Victor Hansen som instruktør, og havnet i sin første 
BGP på nest siste plass. Under et USA-opphold ble det mer 
fart i sakene, han ble med i en klubb og fikk dreisen på 
turneringsspill. Da han kom tilbake begynte resultatene 
å melde seg, helt til den unge IMen nå figurerer helt i 
toppen av eliteklassen.

2. runde: Flere favorittseiere
Trenden fra første runde fortsatte med kompromissløst spill 
i nesten alle partier, og igjen med suveren best uttelling for 
de med høyest rating. De klare forhåndsfavorittene Kjetil A. 
Lie, Espen Lie og Jon Ludvig Hammer førte feltet an med en 
kollektiv score på imponerende 6-0.
I etterkant fremstår det følgende fragmentet av bråvallaslaget 
mellom Frode Elsness og Espen Lie som rundens viktigste 
parti. Elsness tvang tidlig Lie til å ofte dronnningen, men den 
forsvarende norgesmester fant kompensasjon hvor ingen 
skulle tro det og i diagrammet slo lynet ned igjen.
XIIIIIIIIY 

8-+-+r+kvl0 

7+-+-+-+p0 

6-+-vL-+pzP0 

5+pwQp+-zP-0 

4-+p+-sn-+0 

3+-+-+-+r0 

2-zP-+-+-+0 

1+-+R+-mK-0 

xabcdefghy 

47...Ld4+! 48.Dxd4 Hvit går fort matt etter 48.Txd4 
Te1+. 48...Se2+ 49.Kg2 Sxd4 50.Kxh3 Sf5 51.Lb4 
Te3+ 52.Kg4 Tg3+ 53.Kf4 Tg4+ 54.Ke5 Te4+ 
55.Kf6 Se3 0–1

Runde 3: Jon Ludvig alene i front
Jon Ludvig Hammer sto for dagens maktprestasjon da han 
elegant driblet Espen Lie av brettet og for første gang tok 
føringen alene i turneringen. At storebror Kjetil A. Lie avgav 
remis mot Kjetil Stokke var samtidig den første indikasjon 
på at Kjetils form kanskje likevel ikke helt var på plass. NM-
grossist Berge Østenstad kom seg derimot tilbake på sporet 
med sin seier over Roy Fyllingen. 
XIIIIIIIIY 

8-+r+r+k+0 

7zp-+n+pzpp0 

6-+q+-+-+0 

5+-+-+-+-0 

4-zpPzpn+-zP0 

3+P+-+-zP-0 

2PvL-+QzPN+0 

1+-tR-tR-mK-0 

xabcdefghy

Mye synes å tale for at sort står best, men hvordan komme 
videre uten å komme til skade? Neppe 24...Sc3 25.Dxe8+! 
og 24...Sef6 går jo feil vei. Jon Ludvig fant vinnertrekket: 
24...Se5!! 25.Lxd4 Sxg3 26.Dxe5 Txe5 27.Txe5 f6! Et 
stille nøkkeltrekk. 28.Tee1 Sf5 29.Lxa7 Ta8 30.Le3 Txa2 

Jon
Ludvig
Hammer

Sort trekker.

Espen
Lie

Espen
Lie

Sort trekker.

Frode
Elsness
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Eliteklassen
 1. Jon Ludvig Hammer,  OSS 2501  +07 +17 +04 =03 +12 =06 -02 +13 =05 6½
 2. Frode Elsness,  Moss 2395  +18 -04 =15 =07 +09 =12 +01 +14 +03 6½
 3. Berge Østenstad,  Asker 2463  =14 +09 +08 =01 -04 +05 +12 +06 -02 6
 4. Espen Lie,  Porsgrunn 2433  +15 +02 -01 +10 +03 +13 -06 -05 =07 5½
 5. Øystein Hole,  Akademisk 2382  +13 -12 -06 +14 +07 -03 +08 +04 =01 5½
 6. Torbjørn R. Hansen,  1911 2411  -10 +14 +05 =12 =15 =01 +04 -03 +13 5½
 7. Frode O. O. Urkedal,  1911 2281  -01 +16 =17 =02 -05 =10 +18 =08 =04 4½
 8. Roy H Fyllingen,  Bergens 2409  +09 =10 -03 -13 +17 +15 -05 =07 =11 4½
 9. Inge S. Skrondal,  Akademisk 2146  -08 -03 +18 +11 -02 =16 =14 =17 W12 4½
10. Kjetil Stokke,  Bergens 2287  +06 =08 =12 -04 -13 =07 =16 =18 +17 4½
11. Stig Tjomsland,  Nordstrand 2313  -12 =13 =16 -09 +18 -14 +17 +15 =08 4½
12. Kjetil A. Lie,  Porsgrunn 2522  +11 +05 =10 =06 -01 =02 -03 =16 w09 4
13. Daniel J. Kovachev,  OSS 2271  -05 =11 =14 +08 +10 -04 +15 -01 -06 4
14. Carl Fr. Ekeberg,  Asker 2350  =03 -06 =13 -05 +16 +11 =09 -02 =18 4
15. Andreas G.R. Moen,  OSS 2264  -04 +18 =02 +17 =06 -08 -13 -11 =16 3½
16. Joachim Thomassen,  Moss 2365  -17 -07 =11 =18 -14 =09 =10 =12 =15 3
17. Lars Breivik,  Drammen 2203  +16 -01 =07 -15 -08 =18 -11 =09 -10 2½
18. Lasse Ø. Løvik,  Stavanger 2217  -02 -15 -09 =16 -11 =17 -07 =10 =14 2

31.Tcd1 Df3 32.Td8+ Kf7 33.Td7+ 
Kg6 34.h5+ Kxh5 35.Td5 g5 36.Lc5 
Kg6 37.Td8 Dxb3 38.Se3 Sxe3 
39.Txe3 Dxc4 40.Lb6 Dc1+ 0–1
Stillingen i teten var herved: Jon Ludvig 
Hammer 3 poeng, Berge Østenstad og 
Kjetil A. Lie hver 2½ poeng.

Runde 4: Udramatisk
Det ble den minst oppsiktsvekkende 
runde i eliteklassen så langt med en 
en relativ udramatisk remis i toppopp-
gjøret mellom Jon Ludvig Hammer og 
Berge Østenstad. Det ga Kjetil A. Lie 
sjansen for å ta igjen Hammer. Men 
stormesteren måtte igjen avgi en halv, 
denne gang mot Torbjørn Ringdal 
Hansen. Likeså måtte Frode Elsness 
mot Frode Urkedal.
Også Espen Lie syntes godt på vei mot 
en remis, inntil …
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-zp-sn-+k0 

6p+-+-+-zp0 

5+-+-+-+-0 

4-+-zpp+-+0 

3+-+-+PzP-0 

2PzP-+-+-+0 

1+-+L+-mK-0 

xabcdefghy

Her skal veldig sterke argumenter til 
for at hvit ikke skal spille 33.fxe4. Kjetil 
Stokke fant likevel ett: At Kh7 synes å 
muliggjøre 33.Lc2? d3 34.Lb1 Stokke 
drømte sikkert om 34...exf3 35.Lxd3+ 
og 36.Lxa6 og a-bonden gjør at hvit fort-
satt kan spille på gevinst. Veldig kreativt, 

men et enkelt trekk gjør drømmen til 
en ren illusjon. 34...Sf5! 35.Kf2 Etter 
35.fxe4 d2 36.Lc2 Se3 vinner sort. 
35...Sd4 36.Ke3 Sxf3 Eksistensen 
av Sf3-d2+ gjør det umulig for hvit å 
gjenopprette den materielle balansen. 
37.b4 Kg6 38.a4 Kf5 39.La2 Ke5 
40.b5 a5 0–1
Stillingen i teten var nå: 1. Jon Ludvig 
Hammer 3½ poeng. 2.-4. Berge Østen-
stad og brødrene Lie 3 poeng. Og Frode 
Elsness? Han lå fortsatt midt i feltet 
med 2 poeng.

Runde 5: Suveren
Kampen om årets kongepokal kunne 
synes nesten avgjort da Jon Ludvig 

Hammer bevarte kontrollen og slo 
turneringens elofavoritt, stormester 
Kjetil A. Lie. 
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-mkp+-0 

6-+-+-+-+0 

5zp-+p+-+P0 

4-+-wqp+Q+0 

3+Ptr-+rzP-0 

2P+R+-zPK+0 

1+-tR-+-+-0 

xabcdefghy

Jon Ludvigs h-bonde og Kjetils luftige 
kongestilling gjør situasjonen kritisk 
for sort. Han kunne dog ha kjempet 
med 37...Txc2 38.Txc2 De5 men i 
tidsnøden trådte Kjetil feil med... 37...
Txf2+? 38.Txf2 Txc1 og Kjetil oppga 
før Jon Ludvig rakk å spille Dg5+ og 
Dxc1. 1–0
Da Espen Lie samtidig beseiret Berge 
Østenstad ledet to spillere plutselig 
turneringen veldig klart etter 5. runde: 
1. Jon Ludvig Hammer 4½ poeng. 2. 
Espen Lie 4 poeng. 3. Frode Elsness 
med flere 3 poeng.

Runde 6: Sjakktragedie
Denne dagens mest severdige parti i 
eliteklassen ble Daniel Kovachevs både 
beundringsverdige og tragiske forsøk 
på å fravriste Espen Lie mer enn bare 
remis. Etter ulykken sin i åpningsrun-
den, hadde debutanten Daniel (sort) 
kommet sterkt tilbake med seiere over 
bergenserne Fyllingen og Stokke, og 
med en seier over Espen Lie (hvit) 

ville han ennå ha sjanse 
for å blande seg i kampen 
om NM.
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7tr-+-+-+-0 

6-+P+-zp-+0 

5+-+-+L+-0 

4-+-+-+-+0 

3+ksn-+-zP-0 

2p+-+-zPKzP0 

1+-tR-+-+-0 

xabcdefghy

Daniel kunne her ha valgt 
å stoppe klokken og krevd 
remis ved trekkgentakelse 
etter 77...Kb2. 77...Sb5? 
78.h4?! Oraklet Fritz me-

Fotografen Cedric Archers foto-
montasjekommentar til Kjetil A. 
Lie triste resultat i Tønsberg var å 
sende stormesteren på bærtur!

Kjetil A. 
Lie

Sort trekker.

Jon Ludvig
Hammer

Espen
Lie

Hvit trekker.

Kjetil
Stokke
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ner Espen hadde et bedre valg her: 
78.Le6+! Kb2 79.Tc5 a1D 80.Txb5+ 
Kc3 81.Tc5+ Kd4 82.c7 og hvit står 
best! 78...a1:D 79.Txa1 Txa1 80.h5 
Ta8 Enklere var 80...Kc4. 81.Kf3 Kc4 
82.Kf4 Kc5 83.Ld7 Th8 84.g4 Kd6 
85.Kf5 Ke7 85...Th6 86.g5 Sd4+ 
87.Ke4 fxg5 88.Kxd4 Txh5 89.f3 er 
remis. 86.Kg6 Sd6 87.Kg7 Sf7 88.c7! 
Kxd7 89.Kxf7 Kxc7 90.Kg7 Td8 
91.h6 Kd6 92.Kxf6 Tf8+ 93.Kg7 
Txf2 94.h7 Th2 95.g5 Ke5 1-0 Daniel 
tapte på tid før det ble remis med 96.g6 
Kf5 97.Kf7 Th6.
Da Jon Ludvig Hammer samtidig spilte 
remis mot Torbjørn R. Hansen og Berge 
Østenstad slo Øystein Hole, var stil-
lingen i teten etter 6. runde: 1.-2. Jon 
Ludvig Hammer og Espen Lie 5 poeng. 
3. Berge Østenstad 4½ poeng.

Runde 7: Generasjonsskiftet
Syvende runde bød på et lite genera-
sjonsskifte da feltets eldste og mest 
rutinerte spillere, Berge Østenstad og 
Frode Elsness, for alvor slo til og utfor-
dret ungdommene som hittils hadde 
dominert turneringen. Partiet som 
definerte dette sceneskifte var dette. 
XIIIIIIIIY 

8-snlwqk+-+0 

7+r+-+-tr-0 

6pzp-zp-zpp+0 

5+-zpPzp-+-0 

4-+P+P+-+0 

3+-zP-sNLzP-0 

2P+-+QtR-zP0 

1+R+-+-mK-0 

xabcdefghy

Terrengovervekt er gjerne et sentralt 
tema i Frode Elsness' partier. Og Jon 
Ludvig Hammer, som etter planløst spill 
endte i denne triste stillingen, erfarte 
nå hvorfor Elsness liker å ha god plass. 
25.Lg4! Lxg4 26.Dxg4 b5 Eller  26...
Tbf7 27.De6+ Kf8 28.Tbf1 og f6 eller 
d6 faller. 27.De6+ Tbe7 28.Dxf6 
Tef7 29.Dxd8+ Kxd8 30.cxb5 Txf2 
31.Kxf2 axb5 32.Txb5 og med to 
sunne merbønder vant Frode Elsness 
etter enda ti trekk. 1–0
Da Espen Lie samtidig tapte til Torbjørn 
R. Hansen og Berge Østenstad revan-
sjerte seg med seier over Kjetil A. Lie, 

syntes kampen om kongepokalen igjen 
ganske åpen med fem spillere tett i 
teten: Jon Ludvig Hammer, Espen 
Lie og Berge Østenstad alle 5 
poeng pluss Frode Elsness og 
Torbjørn Ringdal Hansen med 
4½ poeng.

Runde 8: Elegant
Trenden fra forrige runde fort-
satte da Berge Østenstad slo 
Torbjørn R. Hansen og Frode 
Elsness gjorde kort prosess med Carl 
Fredrik Ekeberg.
Etter 23 målrettede trekk var Elsness 
ferdig med forberedelsene sine og 
kunne avgjøre partiet raskt ved å la sine 
sorte offiserer danse elegant omkring 
hvits hjelpeløse brikker.
XIIIIIIIIY 

8q+-tr-+k+0 

7+-+-+pvlp0 

6p+-+p+p+0 

5+-+-+-+-0 

4-wQ-+nvL-+0 

3+-+-+-+-0 

2PzP-+-zPPzP0 

1+N+-tR-mK-0 

xabcdefghy

24. . .Td4! 25.Db6  A l ternat ivet  
25.Db8+ hadde i lengden ført til 
samme resultat etter 25...Dxb8 26.Lxb8 
Tb4 27.b3 Sxf2! 25...Sxf2 26.Lh6 
Sd3 27.Te2 Sf4! Poenget til Frode var 
28.Lxf4 Td1+ 29.Kf2 Ld4+ og hvit 
mister dronningen. 0–1
Da Jon Ludvig Hammer og Berge Øst-
enstad vant over henholdsvis Daniel 
Kovachev og Torbjørn R. Hansen, og 
da Espen Lie tapte til Øystein Hole, sto 
den endelige slaget om NM-tittel og 
kongepokal mellom tre spillere: Jon 
Ludvig Hammer og Berge Østenstad 
med 6 poeng og Frode Elsness med 
5½ poeng.

9. runde: Hattrick
Med Jon Ludvig Hammers raske remis 
mot Øystein Hole avhang kongepo-
kalens plassering helt av resultatet av 
partiet mellom Frode Elsness og Berge 
Østenstad. Her måtte Elsness vinne for 
å ta igjen Jon Ludvig Hammer mens 
Østenstad bare trengte remis for å 

komme i stikkamp. Og den siste vari-
ant: Vant Berge Østenstad ville han bli 
Norgesmester for 8. gang og samtidig 
den mestvinnende gennom tidene. Av-
gjørelsen falt i praksis etter 16 trekk:
XIIIIIIIIY 

8r+l+r+k+0 

7+p+-+-vlp0 

6psn-zp-snp+0 

5+-zpP+P+-0 

4-+P+-zP-wq0 

3+-+Q+-sNP0 

2PzP-+N+L+0 

1tR-vL-+RmK-0 

xabcdefghy

Berges kompromissløse åpningsvalg, 
Benoni passet sikkert Frode fint. 16...
Sf6? Den optiske ubalanse til tross, 
stillingen vil fortsatt være i likevekt etter 
16...Txe2! 17.Dxe2 (eller 17.Sxe2 Lxf5 
og både 18.Dg3 Ld4+ 19.Kh1 Sf2+ 
og 18.Dd1 Te8 19.hxg4 Lxg4 20.Lf3 
Ld4+ 21.Sxd4 Dg3+ fører til remis) 
17...Ld4+ 18.Kh1 Lxf5. 17.Ld2 Lxf5 
18.Sxf5 gxf5 19.Sg3 Dh6 20.Tae1 
Dg6 21.b3 Sh5 22.Sxf5 Lf6 23.Tf3! 
og med en sunn merbonde og overlegen 
stilling hadde Frode få eller ingen pro-
blemer med å vinne partiet og fullende 
sitt hattrick med tre seiere på rad.
Stikkampen mellom Frode Elsness og 
Jon Ludvig Hammer går over to partier 
og skal etter planen spilles i 26.-27. 

Berge Østenstad 
hadde sjansen for å hente hjem 
sin åttende kongepokal, men ble 
nummer tre. (foto: BBJ)

Berge 
Østenstad

Sort trekker.

Frode 
Elsness

Frode
Elsness

Sort trekker.

Carl Fredrik
Ekeberg

Jon Ludvig
Hammer

Hvit trekker.

Frode
Elsness
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Junior A
1. Espen Forså,  Tromsø 2239  +04 +03 +05 =02 +07 +06 +08 +09 +12 8½
 2. Elias Demac,  Bergens 1862  +12 +16 +13 =01 =03 -04 =07 +10 +06 6½
 3. Johannes L. Kvisla,  1911 2083  +18 -01 +14 +13 =02 =08 +04 =06 +07 6½
 4. Espen Haugstad,  Sandnes 2027  -01 +17 +11 +05 -06 +02 -03 =07 +08 5½
 5. Nicolai Getz,  OSS 2153  +17 +09 -01 -04 =10 +11 -06 +15 +14 5½
 6. Sondre Waage Tofte,  Stavanger 2029  -16 +10 +12 =07 +04 -01 +05 =03 -02 5
 7. Anders G Hagen,  Moss 2059  +15 -13 +16 =06 -01 +12 =02 =04 -03 4½
 8. Fredrik Aunan Lindsøe,  Verdal 1995  =11 =14 =15 +16 =13 =03 -01 +17 -04 4½
 9. Katrine Tjølsen,  Bergens 2090  =14 -05 =10 +18 =12 =13 +16 -01 =11 4½
10. Jon Kristian Haarr,  Sandnes 1956  -13 -06 =09 +17 =05 +16 =14 -02 W18 4½
11. Brede Hagen,  Trondheimstud 1896  =08 =15 -04 =14 +18 -05 =17 +13 =09 4½
12. Sigmund Reppen,  Nordstrand 2019  -02 +18 -06 +15 =09 -07 +13 =14 -01 4
13. Benjamin Arvola,  Tromsø 2095  +10 +07 -02 -03 =08 =09 -12 -11 +17 4
14. Anders Hobber,  Porsgrunn 1940  =09 =08 -03 =11 =15 +18 =10 =12 -05 4
15. Kristoffer Madland,  Sandnes 1885  -07 =11 =08 -12 =14 -17 +18 -05 +16 3½
16. Øystein Aagedal Skage,  Bergens 1876  +06 -02 -07 -08 +17 -10 -09 +18 -15 3
17. Jostein Munz,  Nordstrand 1660  -05 -04 =18 -10 -16 +15 =11 -08 -13 2
18. Ingar Edvardsen,  Drammen 1798  -03 -12 =17 -09 -11 -14 -15 -16 w10 0½

Espen Forså – junior

Mest for gøy
- Jeg har lagt ambisjo-
nene på hylla, spiller 
mest for gøy. Deltar bare 
når jeg føler for det, en 
attenåring har jo også 
annet å gjøre, jenter for 
eksempel.

Intervju av Arne Danielsen

Espen Forså har i høst begynt i av-
gangsklassen på sjakklinja på NTG. 
Grunnlaget ble likevel lagt hjemme i 
Tromsø, der han trente fire timer hver 
dag og også hadde tilgang på personlig 
trener.
- Ungdomssatsinga i Tromsø var meget 
bra, under ledelse av Svend Wisløff 
Nilsen.
- Jeg pleier å spille dårlig på bursdagen 
min, gliser han med nordnorsk ironi. 
Det var nemlig på fødselsdagen at han 
avga en remis, ellers vant han alle. 
- Før var jeg en utpreget angrepsspiller, 
men nå har jeg begynt å spille mer 
posisjonelt, har faktisk blitt dårligere 
til å regne, forteller Espen som ikke 
utelukker at han en dag kommer til å 
satse mer på sjakk.
- Men jeg har ikke tenkt å leve av sjak-
ken, så jeg har det ikke travelt.

Selv om Espen Forså (sort) 
hevder at ”nå har jeg begynt 
å spille mer posisjonelt”, så 
var han avgjort ikke blind 
for de taktiske muligheter 
som dukket opp i Tønsberg. 
Som i møtet i 7. runde med 
Verdals Fredrik Lindsøe 
(hvit). 1.d4 Sf6 2.c4 e6 
3.Sc3 d5 4.cxd5 exd5 
5.Lg5 Lb4 6.e3 0–0 7.Ld3 
Sbd7 8.Sge2 h6 9.Lxf6?! 
Sikkert en gledelig overras-
kelse for Espen, som her får 
løperparet - den lille kvalite-
ten - ganske gratis. 9...Sxf6 
10.Db3 Ld6 11.Sg3 c6 
12.Tc1 Te8 13.0–0 
XIIIIIIIIY 

8r+lwqr+k+0 

7zpp+-+pzp-0 

6-+pvl-sn-zp0 

5+-+p+-+-0 

4-+-zP-+-+0 

3+QsNLzP-sN-0 

2PzP-+-zPPzP0 

1+-tR-+RmK-0 

xabcdefghy

13...Sg4! Plutselig fremstår Fredriks Sg3 
pluss 0–0 som helt mislykket, for hvor-
dan skal han imøtegå Dd8-h4? 14.Sce2 
Alternativet 14.Le2 ville virkelig ha fått 
frem taktikkeren i Espen, som da kunne 
ha valgt å fortsette: 14...Sxh2! 15.Kxh2 
Dh4+ 16.Kg1 Txe3! med angrep for 
alle brikkene. 14...Dh4 15.h3 Sxe3 
16.fxe3 Lxg3 17.Tf3 Nøkternt sett var 
17.Sxg3 bedre men intet kan endre på 
at hvit savner en sunn bonde. 17...Lc7 

18.Lb1 De7 19.Tcf1 f5 20.g4 20.Dd3 
for å leke med muligheten Txf5 var en 
tanke verdt. 20...fxg4 21.Tf7 
XIIIIIIIIY 

8r+l+r+k+0 

7zppvl-wqRzp-0 

6-+p+-+-zp0 

5+-+p+-+-0 

4-+-zP-+p+0 

3+Q+-zP-+P0 

2PzP-+N+-+0 

1+L+-+RmK-0 

xabcdefghy

21...Dg5! Et godt bevis på Espens 
taktiske oppmerksomhet, for ruti-
netrekket 21...Dd6 ville gi hvit en 

uventet sjanse etter 22.Sf4! 
med ideer som  22...Kxf7 
23.Sxd5+ Kg8 24.Se7+ 
Kh8 25.Sg6+ Kh7 26.Se5+ 
Kh8 27.Sf7+ Kg8 28.Sxh6+ 
Kh8 29.Dg8+ Txg8 30.Sf7 
sjakk og matt! 22.Txc7 
gxh3+ 23.Kf2 Dg2+ 
24.Ke1 h2 0-1 Alternativet 
var  24...h2 25.Dd3 Dxf1+ 
26.Kxf1 h1D+ 27.Kf2 Te4 
og Espen kan velge om han 
vil gå etter kongen eller bare 
promovere h-bonden. Alt 
vinner for sort.

Konkurrentene hans ønsket sikkert at Espen 
Forså hadde husket å påmelde seg eliteklas-

sen i tide i år. (foto: Cedric Archer)
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Kadett B
1. Vegard Simensen, Kristiansund 1065 +12 +03 =04 +14 +02 +05 +08 +07 +11 8½
2. Knut Ø Abrahamsen, Nordstrand 1155 +08 +09 =05 +04 -01 +06 =03 +10 +14 7
3. Magnus Aartun, Stavanger 1140 +10 -01 +08 =05 +14 +04 =02 +09 +07 7
4. Vegard Øverås, Sandnes 976 +14 +07 =01 -02 +06 -03 =05 +08 +10 6
5. Sigve Haugsdal, Masfjorden 1039 +11 =06 =02 =03 =07 -01 =04 +12 +09 5½
6. Arne Morten Kästel, Molde 1030 +13 =05 =07 +09 -04 -02 =11 +15 +WO 5½
7. Erlend Kyrkjebø, Stavanger 1167 +15 -04 =06 =11 =05 +14 +12 -01 -03 4½
8. Marte Torsdal, Porsgrunn 841 -02 +WO -03 +10 +12 +09 -01 -04 -13 4
9. Ole Martin Moen, OSS 831 +WO -02 +10 -06 +13 -08 +15 -03 -05 4
10. Vegard A. Roen, Aurskog-Høland 742 -03 +12 -09 -08 +WO +15 +13 -02 -04 4
11. Martin Enerud Brodshaug, Aurskog-Høland 4, 12. Audun Hoem, Kristiansund 4, 13. Joachim Nilsen, 
Bergens 4, 14. Tormund Blikra Vea, Stavanger 3, 15. Christian Roen, Aurskog-Høland 1.

Kadett A
1. Levi André Tallaksen, Porsgrunn 2011 +08 +11 +03 =02 +07 +05 =04 +10 =06 7½
2. Marianne Wold Haug, 1911 1872 +16 +07 +09 =01 -03 w04 +18 +08 =11 6
3. Asbjørn O Steinskog, Sandnes 1599 +17 +15 -01 +11 +02 =10 +06 =04 -05 6
4. Joakim S Misund, 1911 1309 -06 +WO +12 +20 =10 W02 =01 =03 =07 6
5. Jon Fredrik Åsvang, Sortland 1683 +14 -09 +20 =06 +13 -01 +10 =07 +03 6
6. Jo Kristian Løberg, OSS 1659 +04 +18 =10 =05 =09 =07 -03 +12 =01 5½
7. Odd Martin Guttulsrud, 1911 1777 +12 -02 +13 +09 -01 =06 +19 =05 =04 5½
8. Ole Emil Frisvold, Bergens 1284 -01 -13 +WO +12 =11 +17 +09 -02 +19 5½
9. Holger Støle, Sandnes 1393 +21 +05 -02 -07 =06 +11 -08 +17 =10 5
10. Marius Skjefstad Lode, Stavanger 1603 =20 +14 =06 +18 =04 =03 -05 -01 =09 4½
11. Ole Jakob Hegelund, Trondheim 4½, 12. Maren Stangeland, Sandnes 4½, 13. Markus Moripen, Nord-
strand 4, 14. Andreas Støle, Sandnes 4, 15. Ingrid Øen Carlsen, NTG 4, 16. Åsmund Neubauer, Lilleham-
mer 4, 17. Lars Furu Kjelsaas, 1911 3½, 18. Jens Hjorth Kjølberg, 1911 3½, 19. Magnus Eriksen, Mo 3½, 
20. Asbjørn Hjørnevik, Sandnes 3, 21. Simon Barane, Sandnes 3.

Levi André Tallaksen – kadett

Verre å 
vinne 
lilleputt
For to år siden vant Levi 
Andre Tallaksen lilleputt-
klassen, foran alle de 
beste jevnaldrende. I år 
stilte mange av de mest 
talentfulle femtenårin-
gene i andre klasser, i 
junior, mester – og med 
Frode O. O. Urkedal en-
dog kvalifisert for eliten.

Intervju av Arne Danielsen

- Min fremste utfordrer i år var derfor 
muligens Marianne Wold Haug. Etter tre 
runder hadde vi begge også ganske riktig 
tre poeng hver, og spilte så innbyrdes re-
mis etter femten trekk uten at en eneste 
brikke var fjernet fra brettet.
Uheldige Marianne klarte senere å pådra 
seg en så heftig krampe på 
fotballbanen (!) at hun hav-
net på sykehus og måtte gi 
en walkover. Før siste runde 
ledet derfor Levi Andre med 
et helt poeng, men måtte 
likevel spille på, fordi han 
var usikker på om det var 
stikkamp ved poenglikhet i 
kadett. Men en remis i siste 
runde førte til suverene hal-
vannet poeng ned til de neste 
deltakerne.
Levi Andre Tallaksen er fra 
Søgne, og nå bosatt uten-
for Kristiansand. Han lærte 
sjakk av faren sin og sin 
meritterte storebror Geir 
Sune, men trener nå for det 
meste på egen hånd. Neste 
år regner han med å delta 
enten i junior eller mester.

Selv om Tallaksen på sco-
ringstavlen greide å domi-
nere fra start til mål, så det 
vanligvis først i midtspillene 
at han tok poengene sine 
på selve brettet. Vi går inn i 
oppgjøret hans med Jon Fredrik 
Åsvang fra Sortland (sort) etter 
24 trekk.
XIIIIIIIIY 

8-+-+r+k+0 

7zppzprsnpvl-0 

6-+-+-wqp+0 

5+-+-zp-+p0 

4-zPN+P+-+0 

3+-zP-+PzPl0 

2P+-+Q+-zP0 

1tR-vLNtR-mK-0 

xabcdefghy

25.g4! hxg4 26.fxg4 Dh4 27.Sf2 b5 
28.Sd2 f5 29.Sf3 Dh8 30.Sg5 Lxg4 
31.Sxg4 fxg4 32.Dxb5 Dh4 33.Dc4+ 
Sceneskiftet fra diagrammet og til her 

kunne ikke være mye 
mer dramatisk. De før så fint plasserte 
sorte offiserer virker nå fullstendig feil-
plasserte mens hvits Dc4 og Sg5 får 
spille helt fritt. 33...Kh8 34.Sf7+ Kh7 
35.Lg5 Dh5 36.De6 Td3 37.Le3 g3 
Sorts nestsiste sjanse var Sd5 eller Sg5, 
som begge skulle gi sort like spill ifølge 
computeren.  38.hxg3 Txc3 39.Sg5+ 
Kh8 40.Sf7+ Kh7 41.Sg5+ Tidsnø-
den er vel overstått og da Levi André 
nå fikk tid til å regne i ro fant han 
for annen gang (!) i partiet trekket  
41...Kh8 42.g4! Dh4 43.Te2 Dg3+ 
44.Kh1 1–0

Levi André  Tallaksen synes å 
følge i storbror Geir Sunes 

fotspor. (foto: BBJ)
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Ragnar Hoen – Senior

Same procedure…
Nivået i årets seniorklasse var høyt, med ringrever 
som Lars Kjølberg og Vidar Taksrud på startstre-
ken. Likevel var ikke ringreven over alle ringrever 
å rokke. Ragnar Hoen tok sitt sjuende seniormes-
terskap på rad, med imponerende åtte poeng.

(F
ot

o:
 C

ed
ri

c 
Ar

ch
er

)



17

vant Ragnar - som vanlig. 53.Le8 Kc7 
54.Kf2 Kd6 55.Ke3 h4 56.gxh4 g3 
57.h5 Ke7 58.h6 Kf8 59.La4 Le4 
60.Ld7 g2 61.Kf2 Kf7 62.Lh3 a4 
63.Ld7 a3 64.La4 Ld5 65.Le8+ 
Kf8 0–1

Senior B
1. Håkon Sannes, Hønefoss 1450 +17 +08 +15 +03 +10 =02 -04 +05 +09 7½ 
2. Bernt Kirkebø, Strømmen 1408 =16 +22 +11 =10 +05 =01 +06 +04 +03 7½ 
3. Hans Fredrik Esbensen, Vadsø 1448 +06 +09 +13 -01 +07 -04 +08 +10 -02 6 
4. Bjørn Lund Nilson, Caissa 1467 -11 +18 +12 +08 =06 +03 +01 -02 =05 6 
5. Tore Narvøy, Porsgrunn 1395 -08 +14 +17 +15 -02 +10 +12 -01 =04 5½ 
6. Tore Thonstad, Moss 1269 -03 +20 +09 +13 =04 +15 -02 =12 =08 5½
 7. Trygve Lindsjørn, Stjernen 1488 +19 =11 -10 +16 -03 -08 +13 +15 +12 5½ 
8. Ragnvald Monge, Sandnes 1184 +05 -01 +19 -04 =18 +07 -03 +11 =06 5
 9. Arne Sørli, Kirkegata 1355 +21 -03 -06 +24 -12 +20 +16 +14 -01 5 
10. Steinar Simonsen, Follo 1427 =13 +16 +07 =02 -01 -05 +15 -03 =14 4½ 
11. Olav Skjetnemark, Namsos 4½, 12. Ole Bækken, Elverum 4½, 13. Per Snørteland, Tønsberg 4½, 14. 
Oddvar Aasen, Moss 4½, 15. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 4, 16. Sigurd Stene, Moss 3½, 17. Erik Lind 
Pedersen, Moss 3½, 18. Frank Johansen, Halden 3½, 19. Reidar Kristiansen, Hamar 3½, 20. Torger 
Torgersen, Tønsberg 3, 21. Frank Kristensen, Tønsberg 3, 22. Gunnar Lilleng, Strømmen 3, 23. Kristian 
Erling Sætervik, Molde 3, 24. Birger Olsen, Kirkenes 2.

Senior A
1. Ragnar Harald Hoen, OSS 2298 +13 +19 +03 =02 +05 +10 =04 +08 +09 8
2. Lars Kjølberg, 1911 2025 =12 +08 +16 =01 =04 +06 +03 +05 +11 7½
3. Vidar Taksrud, Tempo 2064 +09 +18 -01 -05 +11 +08 -02 +06 +04 6 
4. Arne Heien, Tønsberg 1717 -07 +15 +17 +19 =02 +09 =01 +10 -03 6 
5. Odd Birkestrand, Masfjorden 1707 +15 =16 =12 +03 -01 +19 =10 -02 =07 5 
6. Hans Chr Fotland, OSS 1812 =17 =11 =13 +18 +14 -02 =12 -03 +21 5 
7. Tom J Johanssen, OSS  +04 =10 =19 -14 =13 =12 =11 +20 =05 5 
8. Sigmund Løvåsdal, Drammen 1586 =11 -02 =20 +17 +15 -03 +19 -01 =12 4½ 
9. Leif Kverndal, Stjernen 1714 -03 +22 =11 =16 +12 -04 =13 +14 -01 4½ 
10. Magnus Monsen, Sandnes 1750 =14 =07 +18 =12 +16 -01 =05 -04 =13 4½ 
11. Jan Arne Bjørgvik, Verdal 4½, 12. Aage Mella, Strømmen 4½, 13. Odd Habberstad, OSS 4½, 14. Per 
H Wibe, Asker 4½, 15. Kjell M Haug, Stjernen 4½, 16. Karsten Ovesen, Sevland 4, 17. Willy L Olsen, OSS 
3½, 18. Finn Øverlie, Pittsburgh 3, 19. Rich Wicklund-Hansen, OSS 2½, 20. Reidar Skjold, Tempo 2½, 21. 
Kjell H Johansen, Tønsberg 2½, 22. Jan Svenske, Strømmen 2½.

av Arne Danielsen
arnedan@online.no

Tidligere har han tre individuelle nor-
gesmesterskap fra eliteklassen (Moss 
1963, Risør 1978 og Kirkenes 1981). 
I tillegg har han vært med å vinne 17 
NM for lag med OSS og dessuten rundt 
10 NM i lynsjakk. Sannelig har han 
ikke vunnet det åpne NM i hurtigsjakk 
også.
Ragnar vant også Nordisk i 1967 og har 
deltatt i 12 sjakk-OL, dessuten vært lag-
leder i 5. Han har møtt en rekke kjente 
stormestere på brettet, deriblant to 
regjerende verdensmestere - Petrosjan 
og Spasski. 
Han var dessuten sentral i flere av de 
svært populære radiopartiene for en 
del år siden, og hadde sjakkspalte i Vårt 
Land i 10 år. Alt ved siden av familie 
og jobb i Tidemands tobakkfabrikk, 
en bedrift den spreke pensjonisten i 
mange år også har representert i be-
driftsalliansen i sjakk i Oslo. 

Resept på seier
NM-grossister har gjerne 
en kvalitet i deres spill som 
gjør at nettopp de vinner 
fremfor alle andre. Ragnar 
Hoen er ingen unntakelse. 
NM-resepten hans er re-
lativ enkel. Han tar ingen 
unødige sjanser i åpningen 
og spiller gjerne midtspil-
let solid og tilsynelatende 
bekymringsfritt uambisiøst. 
Hvis ikke motstanderen 
frem til da har vært så snill 
å gjøre noe opplagt galt, ja, 
da tar Ragner Hoen skjeen 
i den andre hånden og 
spiller det sene midtspillet 
og alle eventuelle sluttspill 
med en iver og glød som 
mange ungdommer burde 
misunne han. I Tønsberg 
rakte resepten til ennå en 
suveren seier i seniorklas-
sen, og bare enkelte ganger 
ble han presset til å ta pre-

Håkon Sannes (bildet) fra Dram-
men vant årets Senior B-gruppe 

på marginalt bedre korreksjon 
enn Bernt Kirkebø, Strømmen.

(foto: BBJ)

sisjonsapparatet sitt i bruk. Den ene 
gangen inntraff da Sigmund Løvåsdal 
(hvit) fra Drammen holdt balansen i 
fineste stil frem til dette slutspillet.
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-mk-+-0 

6-sNL+-+-+0 

5zp-sn-+-+p0 

4P+-+-+p+0 

3+-+-+-zP-0 

2-+-+lzPK+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

47.f3? Sikkert spilt i forventning om at 
de siste brikkene nå ville bli byttet av 
og partiet ville ende remis. Det riktige 
trekket er forøvrig 47.f4 med fortsatt 
spennende spill. 47...Kd6 48.La8 Eller 
48.Ld5 Ld1! og hvit mister a-bonden. 
48...Kc7 49.Sd5+ Kb8! Nå kan vi 
alle se hvits problemer. 50.Sb6 strander 
på 50...Ka7! Relativt best men kanskje 
også tapt er 50.Sc3 Kxa8 51.Sxe2 Sxa4. 
50.Lc6? Lxf3+ 51.Kg1 Sxa4 52.Lxa4 
Lxd5 og med to bønder i overskudd 
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Mesterklassen
1. Lars Hjelmås, Drammen 2215 +32 -03 +18 -02 +29 +05 +11 +07 +04 7
2. Øystein B. Fossum, Trond. stud. 2172 +23 =04 =13 +01 =07 =12 +06 +08 =03 6½
3. Ole Christian Moen, OSS 2106 +14 +01 -11 +28 +06 +13 +12 -04 =02 6½
4. Ørnulf Stubberud, OSS 2091 +16 =02 =28 =12 +31 =07 +10 +03 -01 6
5. Bror Thanke, Nordstrand 2073 =27 =18 =09 =29 +17 -01 +22 +14 +12 6
6. Gustav Gudbrandsen, Akademisk 2179 =19 +22 +08 =11 -03 +21 -02 +15 =07 5½
7. Terje Eriksen, Drammen 2151 =24 +32 +31 =21 =02 =04 +13 -01 =06 5½
8. Jøran Aulin-Jansson, Asker 2205 +15 =12 -06 -31 +16 +26 +24 -02 +13 5½
9. Geir I Henriksen, Drammen 2152 +30 -11 =05 =17 +22 -10 +21 =13 +20 5½
10. Sjur Ferkingstad, Sandnes 2165 -21 +33 +19 -13 +28 +09 -04 +23 =11 5½
11. Terje Karlsen, Nordnes 5, 12. Stig K Martinsen, Fana 5, 13. Rune Myhrvold, Hønefoss 4½, 14. Carl 
Erik Horda, Caissa 4½, 15. Jan Sørgjerd, Nordstrand 4½, 16. Ole Woldseth, Sotra 4½, 17. Emil Døving 
Agdestein, Trondheimstud 4½, 18. Tore Tjensvoll, Nordnes 4½, 19. Frode Ludvigsen, Drammen 4½, 20. 
Gunnar Stake-Larsen, OSS 4½, 21. Arne Danielsen, Nordstrand 4, 22. Håkon Bentsen, Porsgrunn 4, 23. 
Magnus Danielsen, Vålerenga 4, 24. Karle Stangeland, Sandnes 4, 25. Frode Lillevold, Strømmen 4, 26. 
Jonas A Ingvaldsen, Trondheimstud 4, 27. Even Thingstad, Hønefoss 4, 28. Morten Lilleøren, Lørenskog 
3½, 29. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 3½, 30. Joachim B Nilsen, Bergens 3½, 31. Per O Andersen, 
SOSS 3, 32. Odd MT Myrstad, Black Knights 3, 33. Sissel J Stava, Sevland 2, 34.Tor Wetle Hoem, Molde 1.

Lars Hjelmås – klasse mester

Rusten 
herre
- Jeg tok turneringa mest 
som en ferie, er egent-
lig overraska over at jeg 
klarte å vinne, så mye 
moro som jeg har hatt 
ved siden av!

Intervju av Arne Danielsen

Seieren i mesterklassen ble i år hentet 
hjem av nok en rusten juniormester. 
Lars Hjelmås vant junior i stikkamp 
mot Svend Wisløff Nilsen i 1989 - 

året før Frode Elsness. Siden 
representerte han Norge i 
junior-EM, og deltok også i 
eliteklassen i 1994. Hans høy-

este internasjonale rating var 
2330, men plutselig var det stopp. 

I mange år.
- Siden midten av nittitallet har jeg ikke 
spilt noe særlig, men har undervist 
barn i sjakk i en del år, og det har holdt 
sjakktenkinga ved like. Men det er klart 
at man blir spillesugen etter en så lang 
pause, det var virkelig morsomt å sitte 
ved brettet igjen.
Lars Hjelmås er 37 år gammel og vokste 
opp på Gjøvik. Der ble han tatt hånd 
om gjennom sjakkundervisningen til 
Øystein Brekke og Vegard Steen. Siden 
bodde han i Oslo noen år og var med-
lem av Nordstrand, før kjærligheten 
drev ham til Drammen på nittitallet. 
Der bor han ennå. 

Ole Christian Moen dominerte
På selve brettet holdt Lars Hjelmås 
en lav profil i den første halvdel av 
turnringen. Et nøkkeloppgjør var hans 
parti mot Ole Christian Moen (sort) i 
andre runde.

Lars Hjelmås fra Drammen fant 
frem sine gamle dyder og vant 

mesterklassen med fem sei-
ere på rad. (foto: BBJ)
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Lars har friskt ofret en offiser i den gode 
sakens tjeneste og har her en hel liten 
bondehær plus angrepssjanser å vise 
for den. Med sitt neste trekk snudde 
Ole Christian dog alt til sin og sorts 
store fordel med... 14...Sxe5! 15.fxe5 
Også etter  15.cxd5 Sg4 16.dxc6 Db6 
vinner Ole Christian fort partiet på de 
sorte felter. 15...Txe5 16.cxd5 Txg5 
17.Dh4 Lg4 18.Dh7+ Kf8 19.Td4 
cxd5 20.Lc4 De7 21.Sxd5 Txd5 
22.Txd5 Dxe3+ 23.Td2 Tc8 0–1.
Etter denne holmgangen fremsto Ole 
Christian Moen lenge som mesterklas-
sens dominerende spiller og klare 
favoritt til opprykk. Ikke minst da Lars 
Hjelmås gikk på en ny smell mot tur-
neringens senere to’er, Øystein Bøyum 
Fossum i runde fire.

Kompromissløst spill
Fra og med runde fem fikk Lars 
Hjelmås (sort) imidlertid fullt utbytte 
av sitt kompromissløse spill. Først of-
fer var Ole Jørn Gyldenås (hvit):
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NM i lynsjakk 2008

Bjarte vant lyn-NM

Det tradisjonelle NM i lynsjakk på 
fredagskvelden 11. juli ble i år vunnet 
av presten Bjarte Leer-Salvesen.

Mesterklassen
1. Bjarte Leer-Salvesen  SOSS 7½
2. Kjetil Stokke   Bergens 7½
3. Jøran Aulin-Jansson Asker 5½
4. Håkon Bentsen Molde 5
5. Roy Fyllingen Bergens 4½
6. O.-M. Myrstad  4
6. Jan Sørgjerd  4
8. Rune Myhrvold  3
8. Inge S. Skrondal  3
10. Øivind Bentsen Molde 1

Øvrige klassevinnere i lynsjakk
Senior: Lars Kjølberg  SK 1911
Junior: Joachim Thomassen     Moss

Kadett: Anders Hobber Porsgrunn
Lilleputt: Stian Johansen Fredrikstad
Miniputt: Johan Salomon Nordstrand
Kl. I: Arn-Tore Haugsdal Masfjorden
Kl. II: Timmie Nygaard Caissa
Kl. III: Steinar Moldestad Stjernen
Kl. IV: Erik K.Z. Pettersen Fredrikstad
Kl. V: Vegard Øverås Sandnes
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Denne gang er det Lars som har 
overtaket på de sorte felter for ikke 
å snakke om en hyggelig merbonde. 
Likevel, hvit vil kunne by på hardnakket 
motstand hvis han når å få Lb6 tilbake 
i forsvaret med for eksempel Lb6-f2. 
Og da det fristende 26...Txb6 stoppes 
effektivt av 27.Df2+ måtte Lars finne 
en annen løsning. Det ble ... 26...
c5! En elegant dynamisk løsning. Å 
stenge hvits løper ute er mye viktigere 
enn kontrollen over d5. 27.Sd5 Hvor 
fristende d5-feltet enn måtte være, 
hvits siste sjanse var å få løperen 
tilbake i spill via 27.Ld8. 27...Kg8 
Kvalitetsofferet  27...Txb6 fungerte ikke 
på grunn av 28.Sxb6 Df4 29.e5! og hvit 
redder seg takket være sjakken på d7. 
28.Ld8 Sd4 29.Sc3 Etter både Lg5 og 
Lh4 går hvit til grunne etter 29...Sde2, 
så Ole Jørn innrømmer at Sd5 var en 
feil. 29...g5! 30.h4 g4 31.Lg5 Ta8 
32.De3 Tf8
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Hvis det finnes en måleenhet for of-
fiserenes harmoniske samspill vil sort 
i denne stillingen score tårnhøyt mens 
hvit vel går i minus. Lars kunne da også 
velge og vrake mellom måter å vinne 
på, og at Ole Jørn kanskje gjorde valget 
enklere med sitt neste trekke, spilte 
liten rolle. 33.Lh6 Sf3+ 34.Lxf3 Txf3 
35.Dg5 Sf5 36.Dd8+ Kf7 37.Dd7+ 
Se7 38.Dxg4 Tg3+ 0–1

Pratelagsjakk

Magnus ved NM

Med et ratingtall tett på 2800 var det 
sportslig sett lite relevant for Magnus 
Carlsen å delta i årets eliteklasse. Vår 
ubestridt sterkeste spiller uteble dog 
ikke helt fra NM. Sammen med kam-
meratene Johannes Kvisla, Anders 
Hagen og Benjamin Arvola, tok han 
en sikker førsteplass i årets pratelag-
sjakkturnering (bildet øverst til høyre). 
Laget deres het forøvrig:  ”Skagerrack 
Icepackers”.
Under besøket sitt ved NM mottok Mag-
nus i tillegg en utmerkelse og en gave. 
Tønsberg kommune ved ordfører Per 
Arne Olsen overrakte Magnus et tresnitt 
av kunstneren Hans Gerhard Sørensen 
(bildet nederst til høyre) som takk for 
hans innsats på brettet så langt.
I tillegg ble Magnus Carlsen antakelig 
en suveren vinner da sjakkforbundet 
under landsturneringen delte ut bradg-
premien for 2007 (se side 38).
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Klasse 1
1. Tor Kristian Larsen, Fana 1946 +21 +33 =02 +26 =03 +06 =04 =10 +07 7 
2. Øyvind Pedersen, Tromsø 1966 +40 +15 =01 =07 +27 =03 +08 =04 =05 6½ 
3. Lars Erik Pedersen, Strømmen 1792 +36 =26 +06 +08 =01 =02 +19 =07 =04 6½ 
4. Håvard Skøien, Bergens 1908 +31 =09 =05 +13 =07 +29 =01 =02 =03 6 
5. David Lilleøren, Lørenskog 1949 +13 =07 =04 =09 =28 +34 =06 +16 =02 6 
6. Espen Norberg, Fribonden 1798 +17 +34 -03 +23 +24 -01 =05 +19 =08 6 
7. Håkon Haugsrud, Trondheimstud 1771 +22 =05 +14 =02 =04 =09 +13 =03 -01 5½ 
8. Timmie Nygaard, Caissa 1731 +10 =14 +11 -03 =19 +18 -02 +27 =06 5½ 
9. Terje Nilsen, Strømmen 1854 +12 =04 =35 =05 +26 =07 -10 +20 =11 5½ 
10. Håkon Briseid, Akademisk 1810 -08 +41 =29 -11 +38 +22 +09 =01 =12 5½ 
11. Audun Kvam, Lørenskog 5½, 12. Kenneth Einarsen, ASKU 5½, 13. Vebjørn Selbekk, Moss 5, 14. Kjell 
Børre Grebstad, Asker 5, 15. Tor Gulbrandsen, Nordstrand 5, 16. Roar Ulvnes, Nordstrand 5, 17. Frank 
Remman, Tromsø 5, 18. Jarle Nilsen, Porsgrunn 5, 19. Vegar Koi Gandrud, Hønefoss 4½, 20. Christian 
Harstad, OSS 4½, 21. Trond E Nilsen, Nordstrand 4½, 22. Espen Thorstensen, Kongsvinger 4½, 23. Arn 
Tore Haugsdal, Masfjorden 4½, 24. Hans Arild Runde, Akademisk 4½, 25. Ole Johan Ski, Asker 4½, 26. 
Geir Helmersen, Larvik 4, 27. Ingvar Gundersen, Wasa 4, 28. Hans Hovden, Kirkegata 4, 29. Raymond 
Boger, Randaberg 4, 30. Jan Stokke, Drammen 4, 31. Arild Monsøy, Trondheim 4, 32. Arne Hugo Bøe, 
Lørenskog 4, 33. Lars Johansen, Nordstrand 3½, 34. Helge E Theting, Kragerø 3½, 35. Ole Kr Førrisdahl, 
Sarpsborg 3½, 36. Thomas Thomassen, Stavanger 3½, 37. Tore Garberg, 1911 3, 38. Jan Synnestvedt, 
Nordstrand 3, 39. Joar Gulles.Pettersen, Stavanger 2½, 40. Thomas Tangen, Strømmen 2, 41. Pål Far-
men, Caissa 2, 42. Sven Sawa, Kongsvinger 2. 

Tor Kristian Larsen – klasse 1

Tredje
klasseseier
- Etter en bra start med 
to strake, reddet jeg en 
remis i tredje runde selv 
om jeg lenge sto dår-
lig. Jeg må jo si at jeg 
hadde god glid i denne 
turneringen, unngikk tap 
i vanskelige stillinger og 
fikk flere heldige poeng. 
Før siste runden skjønte 
jeg at dette kunne gå 
bra, og så muligheten til 
å greie å bli blant 
de tre beste.

Intervju av 
    Arne Danielsen

Tor Kristian Larsen er 29 år 
gammel og opprinnelig fra 
Stavanger. Men det var først 
da han flyttet til Bergen for 
ti år siden at han begynte å 
spille sjakk. 
- Jeg hadde spilt med venner 
før også, men så fikk jeg lyst 
til å se hvordan det var å være 
medlem i en sjakklubb. 
Grunnen til at han har oppar-

beidet såpass stor spillestyrke til 
tross for sin relativt sene debut, 
begrunner han med ”skikkelig 
motstand”.
- Jeg har nok lest mye sjakk 
i perioder også, men faktisk 

veldig lite i det siste.
Matematikkstudenten har deltatt 

i åtte landsturneringer – alle på 
rad, og har på denne tiden klart å 

vinne hele tre klasser! (Klasse 3 i 2001 
og klasse 2 i 2002.) To ganger har han 
også deltatt i mester, men har aldri hatt 
etablert rating over 2000.
- Om mattekunnskapene er bra for sjak-
ken? Det hjelper nok!  

På brettet
Tor Kristian Larsens partier bærer lite 
preg av å være matematiske i vanlig 
regnemessig forstand. Han bygger hel-
ler stillingene sine opp langsomt og slår 
først til når alt er på plass. Som i det 
afvgjørende partiet fra siste runde mot 
Håkon Haugsrud (hvit), som også kunne 
vunnet klassen med en seier.
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 
5.e5 Sh6 Neste stopp f5 og i kraft av sitt 
raske trykk mot d4, får sort et initiativ 
som fint oppveier hvits terrengevinst 
med e5. 6.Sc3 Sc6 7.Sf3 Først 7.h3 

var en tanke verdt da hvit trenger Sf3 
til å forsterke d4.  7...Lg4! 8.Le2 Lxf3 
9.Lxf3 e6 10.Le3 Sf5 11.0–0 Sxe3 
12.fxe3 Lh6 Tor Kristians trykk på de 
sorte feltene er i ferd med å bli spil-
lets store tema, så Håkon burde nok 
ha kvittet seg med svakhetene med et 
raskt 13.e4. 13.De2 0–0 14.Df2 Db6 
15.Tae1 Tae8? En liten skjønnhetsplett, 
først Lg7 var riktig da hvit nå har sjansen 
for å endre alt dramatisk med 16.Lxd5!? 
16.a3? Lg7! 17.Ld1 Sa5 18.h4?! f6! 
19.Sa4 Dc7 20.exf6 Lxf6 21.Df4 De7 
Symmetrien til tross, sorts Lf6 er fortsatt 
mye bedre enn hvits Ld1. 22.g3 Sc4 
23.Lc2 Lg7 24.Dg4 Txf1+ 25.Kxf1
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25...Lh6! Tilbake til h6 og denne gang er 
trekket så godt at hvit mister materiale. 
26.Sc5 Sxe3+ 27.Txe3 Lxe3 28.Lxg6 
Det holder ikke men med kongen på 
fottur, d4 hengende en tynn tråd og en 
kvalitet i underkant hadde Håkon uansett 
lite å miste.  28...hxg6 29.Dxg6+ 
Kh8 30.Dh5+ Kg7 31.Dg4+ Kh7 
32.Dh5+ Lh6 33.g4 Tf8+ 0-1. Avgjort 
et parti som, hvis man ser bort fra glippen 
i trekk 15, fortjener høye stilkarakterer.

Tor Kristian Larsen - påny i mes-
terklassen. (foto: BBJ)
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Klasse 2
1. Lars Monsen, Nordstrand 1655 +34 +30 +08 +02 =04 +14 =03 =06 +09 7½ 
2. Karim Ali, Fribonden 1571 +52 +40 +16 -01 -27 +49 +15 +14 +03 7 
3. Roar Engen, Aurskog-Høland 1713 +51 +06 +28 -04 +05 +27 =01 +08 -02 6½ 
4. Aslak Haanshuus, Stjernen 1669 =38 +09 +18 +03 =01 -08 =17 +11 +10 6½ 
5. Tom RWister, Kirkegata 1596 +29 +41 =15 =07 -03 +16 +27 =10 +06 6½ 
6. Tore Kallset, Kristiansund 1718 +44 -03 +42 =49 +35 +09 +08 =01 -05 6 
7. G.-L. Bekkelien, Black Knights 1684 =42 +23 +35 =05 -10 +48 =28 +19 =08 6 
8. Lasse T Solbu, Trondheim 1697 +25 +14 -01 +36 +15 +04 -06 -03 =07 5½ 
9. Svein Erik Lurdalen, Kongsberg 1689 =21 -04 +46 +20 +37 -06 +29 +17 -01 5½ 
10. Espen Sollum, Stjernen 1591 +33 =35 =48 +28 +07 =15 =11 =05 -04 5½ 
11. Bjarne J Engevik, Strømmen 5½, 12. Mikhail R Lilleøren, Lørenskog 5½, 13. Jussi Dyrnes, Nordstrand 5½, 14. Rolf E Syvertsen, Tøns-
berg 5, 15. Per Blikra, Stavanger 5, 16. Sigmund Lunde, Sarpsborg 5, 17. Thoralf N Barstad, Nordstrand 5, 18. Hallvar Gisnås, Orkdal 5, 19. 
Thomas G Larsen, Larvik 5, 20. Anders Sørjordet, 1911 5, 21. Roger Sætre, Bergens 5, 22. Bjørn W Fosdahl, Stjernen 5, 23. Arild Øksnevad, 
Nittedal 5, 24. Jørund Berstad, Førde 5, 25. Henrik Aas, Stjernen 5, 26. Jonny Schmidt, Sørum 5, 27. Pål Skogli, Gjøvik 4½, 28. Per Inge Hol-
men, Mo 4½, 29. Frode Høva, Follo 4½, 30. Carl Christian Aarnes, Nordstrand 4½, 31. Oddbjørn Christensen, Tønsberg 4½, 32. Svein Arne 
Thrana, Nittedal 4½, 33. Tomm Gulliksen, Stjernen 4½, 34. Arild Roen, Aurskog-Høland 4, 35. Ivar Kosberg, Molde 4, 36. Jonatan Ekelund 
Time, Sevland 4, 37. Geir Nesheim, 1911 4, 38. Bjørn Salvesen, Røros 4, 39. Evy Færevaag, Masfjorden 4, 40. Sigurd Ofstad, Stjernen 3½, 
41. Andreas Strand, Modum 3½, 42. Jonatan M Andersen, Moss 3½, 43. Geir O Aagedal, Bergens 3½, 44. Olav K Fredriksen, 1911 3½, 45. 
Viggo Andersen, Stjernen 3½, 46. Ida Lahlum, 1911 3½, 47. Torstein Furnes, Follo 3½, 48. Einar Døving Agdestein, Asker 3, 49. Jan Rune 
Moberg, Follo 3, 50. Morten Wendelbo.Porsgrunn 3, 51. Alf Haakon Lund, Follo 3, 52. Rune Borøy, Bodø 2½, 53. Thore Østrem, Nordstrand 
2½, 54. Erlend R Blom, Fana 2½, 55. Anders Samuelsen Nordli, Trondheimstud 2½, 56. Jan M Øverås, Sandnes 2½.

Lars Monsen – klasse 2

Ingen 
villmann 
på brettet
Lars Monsen mener 
at tålmodighet er den 
viktigste egenskapen en 
sjakkspiller kan ha. Det 
hjelper lite med fisker-
triks. Til bulletinen ut-
talte han at et sjakkparti 
kunne ha mange likhets-
punkter med en villmark-
stur: - Du må lære å tåle 
smerte! Holde hodet 
kaldt.

Intervju av Arne Danielsen

Lars har tilbrakt et firesifret antall netter 
ute i vinternatten, derav femten jule-
kvelder. Han har trasket Alaska på tvers 
– og Norge på langs, dessuten krysset 
det gigantiske canadiske innlandet med 
hundespann. Innsatsen har rangert 
ham som en av det 20. århundres mest 
betydningsfulle villmarksmenn. 
Men ikke alle vet at han på alle turene 
har ligget med tent lommelykt i so-
veposen og studert åpningsteori. Han 

har hatt med både bøker og reisesjakk, 
som særlig i mørketida har vært et godt 
alternativ til walkman.
Som så mange andre startet Lars med 
skolesjakk i småskolen etter å ha lært 
reglene av faren sin. På Løren skole 
holdt Aleks Semakoff kurs, og Aleks 
har mye av æren for at sjakkinteressen 
ble vekket. Siden valgte altså Nords-
trandspilleren villmarka, men har hele 
tiden hatt en sterk lengsel mot sjakken 
og sjakkmiljøet. 

Det seige trekket ...
Som i turlivet er det det lange, seige 
trekket som gjelder når Lars Monsen 
spiller sjakk. Her finner man ingen 
forhastede åpningseventyr men derimot 
mange, lange og komplekse midtspill. 
Som i 4. runde mot den senere klasse-
toer. Kalim Ari (sort) står tilynelatende 
fint med en sterk løper på d3.
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20.Sh3! Mye bedre enn det defensive 
20.Lf4. 20...Lxh4 21.Lxh4 Dxh4 

22.Sf4 Sc6? Nøkternt sett var 22...
Tad8 vel best men etter 23.Sxd3 exd3 
24.Db1 (og Dxd3) fremkommer en 
stilling hvor hvit har greid å bytte 
randbonden h4 mot sentrumsbonden 
e4! 23.Sxd5 Se7 24.Sf4 Tae8 25.Sxd3 
exd3 26.Db1 g5 Med en bonde for 
lite var sluttspillene allerede tapte sort, 
så satsningen er moderat. Det er først 
om to trekk det går riktig feil når Karim 
overser en taktisk detalj. 27.Dxd3 g4 
28.Se4 f5? 29.g3! fxe4 Etter 29...
Dh3 30.Sg5 er sorts dronning uansett 
fanget. 30.Dc4+ Sorts forglemmelse. 
Han mister dronningen for en enkelt 
springer og kunne trygt ha gitt opp. 
30...Tf7 31.gxh4 Sf5 32.Kf1 g3 
33.Kg2 gxf2 34.Te2 Kf8 35.Dc5+ 
Tee7 36.Txf2 b6 37.Dxf5 1–0
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Klasse 3
1. Olav Hjortås, Nord-Odal 1286 +43 -04 +22 +14 =26 +09 +19 +12 +02 7½ 
2. Per Anders Hagen, Verdal 1408 +56 +15 +19 +20 =03 +27 =05 +07 -01 7 
3. Per Steinar Runde, Ørsta 1297 =30 +51 +33 +28 =02 =19 +26 +05 =04 7 
4. Ståle Lund, Røros 1464 +37 +01 +16 =38 =05 +08 -07 +11 =03 6½ 
5. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 1490 +41 +54 =27 +09 =04 +11 =02 -03 +13 6½ 
6. Eivind Brandt, 1911 1381 +36 +17 -20 -29 +50 +32 +27 =13 +07 6½ 
7. Ken T Nordtvedt, Namsos 1383 +26 =31 +21 =08 +10 +38 +04 -02 -06 6 
8. Per Chr Ødegaard, Trondheim 1471 +10 =21 +15 =07 +28 -04 +38 =19 =17 6 
9. Nicolai Brun, Tønsberg 1413 =48 +34 +31 -05 +18 -01 =21 +37 +23 6 
10. Øyvind Hjelle, Bodø 1368 -08 +25 +23 +44 -07 =28 +24 +26 =15 6 
11. Leif Tidemann-Andersen, Caissa 6, 12. Tore Reppen, Kongsvinger 6, 13. Rune A Jørgensen, Asker 
5½, 14. Vegard Ramstad, Stjernen 5½, 15. Lisbeth Haugsvær, Masfjorden 5½, 16. Pål Moe, OSS 5½, 17. 
Torge Ugland, Drammen 5½, 18. Daniel Sandvik, Bergens 5½, 19. Frank Eggerud, Porsgrunn 5, 20. Rune 
Jordet, Nittedal 5, 21. Geir Blom, Sotra 5, 22. Anita Bratbak, Bergens 5, 23. Helge Fjellestad, 1911 5, 24. 
Hans K Gaarder, Nordstrand 5, 25. Thorgrim J Selmer, Kongsberg 5, 26. Alexander Berezkin, Trondheim 
4½, 27. Paul Schmidt, Sørum 4½, 28. Øivind Carstensen, Nordstrand 4½, 29. Otto Brokke, Drammen 
4½, 30. Tore Bonsaksen, Drammen 4½, 31. Steinar Moldestad, Stjernen 4½, 32. Jan I Stava, Sevland 
4½, 33. Morten Gunnufsen, SMPOAÅ 4½, 34. Ketil Drevvatn, Mosjøen 4½, 35. Per Skogli, Gjøvik 4½, 36. 
Anders Knudsen Beck, Tønsberg 4½, 37. Audun Erlendson, Asker 4, 38. Kjell Juul, Stjernen 4, 39. Berge 
Frimanslund, Sotra 4, 40. Vegard Stensen, Tromsø 4, 41. Harald Mottang, Stjernen 4, 42. Trond Kristen-
sen, Mosjøen 4, 43. Tommy Taraldsvik, Tønsberg 4, 44. Rolf A Olsen, Samisk 3½, 45. John Ivar Brekke, 
Trondheim 3½, 46. Eirik Flaa, Stjernen 3½, 47. Tore Sverdrup, Bodø 3½, 48. Harald Omland, Asker 3½, 
49. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 3½, 50. Georg Balas, 1911 3, 51. Finn Arild Wister, Kirkegata 3, 52. 
Morten Sand, Nordstrand 3, 53. Alf Geir Thowsen, Follo 3, 54. Rune Bergquist, Tønsberg 3, 55. Odd Ivar 
Fystro, 1911 3, 56. Audun Sele, Molde 3, 57. Gunnleik Langeland, Bergens 3, 58. Magne Svendsen, Lille-
strøm 2½, 59. Leif Gulliksen, Stjernen 2½, .Helmer Nilsen, Konnerud 2½, 61. Oddvar Kristiansen, Stjer-
nen 2, 62. Kjell Martin Johanesen, Larvik 2, 63. Idar Sørensen, Drammen 2, 64. Trond Jacobsen, Bodø 2.

Olav Hjortås – klasse 3

Lektorjobb 
gjorde susen
- Jeg synes det var veldig 
moro å vinne klassen, 
for jeg har aldri tidligere 
vært i nærheten av en 
sånn prestasjon, jubler en 
svært glad Olav Hjortås. 

Intervju av Arne Danielsen

Hjortås begrunner framgangen 
med at han nå endelig er 
ferdig med studentlivet og 
har kommet seg i fast jobb, 
noe som har gitt ham bedre 
arbeidskapasitet og større 
sjakklig trygghet.

- Selv om jeg ikke nødvendigvis 
finner de aller beste trekkene, så 

har jeg klart å spille opp gode stil-
linger og så realisere fordelen.
32-åringen er opprinnelig bergenser, 
startet som skolesjakkspiller og ble 
medlem av Bergens Schakklub i 1999. 
Her deltok han i klasse 4 og senere i 
nedre delen av klasse 3. 
Nå har han flyttet til Nord-Odal og fått 
jobb som lektor i videregående skole på 
Årnes. Etter flyttingen har Olav egentlig 
hatt relativ liten tid til å spille sjakk. De 
to siste NMene har han også vært en-
gasjert som dommer, han er utdannet 
kretsdommer og reviderte den norske 
oversettelsen av sjakkreglene i 2005.

Olav Hjortås - Per Anders Hagen
Kampen om klasseseieren ble avgjort i 
9. og siste runde med dette partiet.

1.d4 Sf6 2.Lg5 Se4 3.Lf4 d5 4.f3 Sf6 
5.e4!? dxe4 6.Sc3 Tro mot sin lyst til 
å komplisere sakene straks, har Olav 
her spilt en forbedret Blackmar-Diemer 
gambit (1.d4 d5 2.e4 exd4 3.f3 Sf6). Om 
gratistrekket virkelig er en forbedring 
diskuteres visst fortsatt, men her kom 
Olav i hvert fall helt fint fra åpningen. 
6...Sd5 7.Sxd5 Dxd5 8.Lxc7 Sc6 9.c3 
Ld7 10.Db3 Dxb3 11.axb3 Tc8 12.Lf4 
exf3 13.d5! Rutinevalget 13.Sxf3 feiler 
intet men dette er mye mer i åpningens 
ånd. 13...Sd8 14.Txa7 e5 15.Le3 fxg2 
16.Lxg2 Lc5 Med remistilbud. 17.Lxc5 
17...Txc5 18.Se2 Ke7 19.0–0 Kd6?! 
20.Sg3 Tc8 21.c4 Kc7 22.c5! Lb5 
Sorts opprinnelige tanke var nok 22...
Kb8 men etter  23.Ta5! er kongen i ferd 
med å bli fanget i et mattangrep (ikke  
23.Tfa1 Txc5 24.d6 Tc1+!). 23.Tfa1 
Kb8 24.Ta8+ Kc7 25.Txc8+ Kxc8 
26.Se4 Kc7 27.Sd6 Ld7 28.Ta8! Tf8
XIIIIIIIIY 

8R+-sn-tr-+0 

7+pmkl+pzpp0 

6-+-sN-+-+0 

5+-zPPzp-+-0 

4-+-+-+-+0 

3+P+-+-+-0 

2-zP-+-+LzP0 

1+-+-+-mK-0 

xabcdefghy

29.b4 Her undervurderte Olav sin egen 
stilling. Fjernes Sd6 fra bret-
tet ville sort være matt i ett 
trekk med d5-d6+. Det mu-
liggjør 29.Sxf7! med ideen 
29...Txf7 30.d6+ og matt el-
ler 29...Sxf7 30.Txf8 og d6+ 
i neste trekk. At trekket som 
Olav spilte også vant glatt, 
er en annen sak. 29...Se6 
30.Txf8 Sxf8 31.Sxf7 Sg6 
32.Le4 Sf4 33.Sxe5 Lb5 
34.d6+ Kc8 35.Lf5+ Kd8 
36.Lxh7 Sh3+ 37.Kg2 
Sf4+ 38.Kf3 Se6 39.Ld3 
Le8 40.Ke4 Sf8 og med 
tidsnøden vel overstått, kas-
tet Per Anders forståelig nok 
håndkleet i ringen. 1–0

Olav Hjortås vant tross lite tid til 
sjakktrening. (foto: BBJ)
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Lars Asbjørn Stensen – klasse 4

Nubb uten 
klubb
Lars Asbjørn Stensen er 
42 år gammel og bosatt i 
Lofoten. Hans interesse 
for kongenes spill ble 
vekket gjennom sjakk-
diagrammene i lokala-
visa. På egen hånd lærte 
han seg notasjonen og 
begynte å spille gjennom 
partiene som var gjen-
gitt.

Intervju av Arne Danielsen

- Jeg fikk lyst til å starte sjakklubb, 
men så fantes det faktisk en – Vest-
vågøy, men den ble dessverre nedlagt. 
I fjorårets landsturnering var vi likevel 
tre deltakere fra Lofoten, men i år var 
det bare meg.
Han var medlem av Tromsø sjakklubb 
en kort stund på begynnelsen av nittital-
let, og har deltatt i tre landsturneringer 
før denne. Mest trening har han likevel 
fått via spilling på internett samt gjen-
nom et sjakkprogram som særlig har 
gitt framgang innen posisjonsspill.  
- Klasseseieren har gitt mersmak, 
og nå håper jeg å kunne delta i flere 
turneringer, og da er det 
jo i Tromsø det skjer her 
nord, med blant annet Arc-
tic Challenge.
- Hvor langt er det egentlig 
fra deg til Tromsø?
- Det er 52 mil…

Åtte poeng
Internettreningen bar vir-
kelig frukt i Tønsberg, for 
med hele 8 poeng ble Lars 
Asbjørn Stensen en av hele 
NMs mestscorende spillere. 
Kun én spiller i klassen, 
Arne Stein fra Nordnes, 

nen vei til målet. 28...Dxf6 29.gxh5 
gxh5 30.Tg5 Kh7 31.Txh5+ Lh6 
32.Dd3? Skjønhetspletten. 32.Kh1 var 
obligatorisk. 32...Dg6+ 33.Tg5 Lxg5 
34.hxg5 Dxg5+ 35.Kf2 De5? Her 
gir Arne ham mye av gaven tilbake. 
Det riktige feltet for dronningen var 
35...Dh4+ for å beskytte sorts konge 
mens tårnene hans kommer i spill.  
36.Th1+ Kg7 37.Dd2 Kf6 
XIIIIIIIIY

8r+-+-tr-+0

7+-+-+p+-0

6-+-zp-mk-+0

5zpNzp-wq-+-0

4P+-+P+-+0

3+-+-+P+-0

2-zP-wQ-mK-+0

1+-+-+-+R0

xabcdefghy

38.f4 Dxe4 39.Dxd6+ Kf5 40.Th5+ 
Kg4 41.Tg5+ 1–0

greide å gi han kamp til 
streken. I deres innbyrdes 
parti i sjette runde var Lars 
Asbjørn Stensen  (hvit) i 
førersetet det meste av veien. 
Likevel, Arne Stein (sort) fikk 
en gylden sjanse med tok den 
ikke. Vi begynner noen trekk 
tidligere:
XIIIIIIIIY

8-+-+-trk+0

7+q+-zppvlp0

6r+-zp-snp+0

5zpNzpP+-+-0

4P+-+P+-+0

3+-+-vLPzP-0

2-zP-+Q+-zP0

1+R+-+RmK-0

xabcdefghy

21.h4! Riktig sett av Lars Asbjørn. Med 
b-linjen fint plombert av Sb5 har hvit tid 
nok til å gå til angrep på kongefløyen. 
21...h5? Sort burde heller ha satset 
på Sf6-e8-c7 straks for å få bort Sb5. 
22.Tf2 Dd7 23.Tg2 Taa8 24.Ld2 Se8 
25.g4 Sf6 Hvits trusler er allerede så 
konkrete at sort likevel ikke hadde tid 
til Sc7 nå. 26.Lc3 e5 27.dxe6 Dxe6 
28.Lxf6 Alternativet 28.Sc7 var en an-

Klasse 4
1. Lars A Stensen, Direkte  +18 -03 +19 +23 +12 +02 +05 +06 +04 8 
2. Arne W Stein, Nordnes 1090 +30 +19 +06 +14 +03 -01 =04 +05 +08 7½ 
3. Ørjan Jørgensen, Stjernen 1207 +23 +01 +12 +17 -02 -05 =08 +15 =06 6 
4. Øivind Andersson, Drammen 1170 =21 +08 =07 +10 +13 =17 =02 +09 -01 6 
5. Erik Kr Z. Pettersen, Fredriksstad 1229 +10 =07 +36 +15 =17 +03 -01 -02 +12 6
6. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 1137 =35 +28 -02 +27 +09 +14 +17 -01 =03 6 
7. Pål Egil Knutsen, Samisk 1228 +38 =05 =04 -13 +10 =18 +11 =12 =14 5½ 
8. Tom Jøran S Rønning, Direkte  =37 -04 +21 +26 +34 =12 =03 +17 -02 5½ 
9. Fredrik Heggelund Jackson, Mo 1154 -13 +29 +25 +16 -06 +28 +14 -04 =10 5½ 
10. Leif Kjøita, 1911  -05 +38 +33 -04 -07 +36 +23 +19 =09 5½ 
11. Olav Grande, 1911 5½, 12. Nils R Utsi, Samisk 5, 13. Fredrik Wilhelmsen, Asker 5, 14. Steinar Leite, 
Modum 5, 15. Knut Are Hansen, Kristiansand 5, 16. Øivind Ekeberg, Bærum 5, 17. Thorbjørn Skaug, Fred-
riksstad 4½, 18. Tommy Hansen, OSS 4½, 19. Trond Davidsen, Direkte 4½, 20. Lars Hope, Brønnøysund 
4½, 21. Markus Domaas Lindahl, Moss 4½, 22. Allan Lilleøren, Lørenskog 4½, 23. Finn Syvertsen, Asker 
4, 24. Svenn Solberg, Caissa 4, 25. Anders Stanghelle, Nord-Odal 3½, 26. Tom Steinskog, Sandnes 3½, 
27. Gunnar Gisnås, Orkdal 3½, 28. Eirik Norbakken, Tromsø 3½, 29. Jan Svindahl, Kristiansand 3½, 30. 
Stine Fjære, Konnerud 3½, 31. Jo Lensebakken, Nord-Odal 3½, 32. Trond V Braathen, Moss 3½, 33. Per 
H Nordbye, 1911 3, 34. Bjørn Noralf Dybvik, Aalesund 3, 35. Øyvind Lensebakken, Nord-Odal 3, 36. Elin 
Totland, Masfjorden 1½, 37. Arne Hallsjø, Sevland ½, 38. Jostein Sørhus, Bergens 0.

Klubbløse Lars Asbjørn Stensen 
fra Lofoten får sjakktrenin-

gen sin på Internett.
(foto: BBJ)



24  

Klasse 5
1. Eirik Kyrkjebø, Stavanger  +24 +12 +10 +18 +20 +02 +07 +08 -03 8 
2. Kurt Øiestad, Tønsberg  -21 +13 +04 +32 +03 -01 +20 +11 +09 7 
3. Frode Fredriksen, Sandnes  +15 +11 +07 -20 -02 +19 +21 +10 +01 7 
4. Tormod Thingstad, Hønefoss 954 +28 -10 -02 +33 +05 -11 +23 +12 +14 6 
5. Ole Hegelund, Trondheim 878 -32 +26 -17 +06 -04 +16 +28 +20 +11 6 
6. Morthen Auke, Konnerud 968 -17 +33 -32 -05 +31 +22 +13 +21 +08 6 
7. Harald Peter Stette, Fredriksstad 941 +26 +32 -03 +17 =08 +21 -01 -09 +10 5½ 
8. Niklas Savio, Porsgrunn 808 =18 +29 +19 =14 =07 +17 +09 -01 -06 5½
9. Jørn Torsdal, Porsgrunn 813 =29 -19 +15 +22 +14 +20 -08 +07 -02 5½ 
10. Jens Thordal, Sandnes 966 +16 +04 -01 -12 +26 +14 +19 -03 -07 5 
11. Aud Norunn Strand, Modum 5, 12. Tore Tjetland,  5, 13. Jens Petter Olsen, OSS 5, 14. Halfdan Hol-
men, Mo 5, 15. Theodor Klæboe Salvesen, Røros 5, 16. Benjamin Mjelde Andersen, Moss 5, 17. Ingrid 
Strand, Modum 4½, 18. Seelan Anthony-Pillai, Tønsberg 4½, 19. Kjersti S Holmaas, Masfjorden 4½, 20. 
Anders Tofte, Stavanger 4, 21. Per Magnus Larsen, Porsgrunn 4, 22. Stian Kosberg, Molde 4, 23. Michael 
Aron Selbekk, Moss 4, 24. Magne Lundteigen, Tønsberg 4, 25. Ole Birkeland, Kristiansand 4, 26. Bjørn T 
Rosland, Sandnes 3½, 27. Kristian Thorsø, Trondheim 3½, 28. Stein Sjuls Hansen, Kampen 3, 29. Thomas 
F Pedersen, Porsgrunn 3, .Jens Østmann, Tønsberg 3, 31. Sissel M Engevik, Strømmen 2, 32. Sigmund 
Wiker, Porsgrunn 2, 33. Kjell Nygaard, Porsgrunn 1.

Eirik Kyrkjebø – klasse 5

Pappa 
tar gull - 
igjen!
I fjor kunne vi melde 
at en pappa til en av 
de yngste deltakerne i 
landsturneringen hadde 
vunnet klasse fem. Så 
også i år. Eirik Kyrkjebø 
stilte i år med to døtre 
i miniputt og en sønn i 
kadett B. 

Intervju av Arne Danielsen

- I tidligere turneringer har 
jeg bare gått og slengt, og 
ungene syntes det var stor 
stas at jeg bestemte meg for 
å delta. Jeg spiller ganske 
jevnt med sønnen min, så 
jeg regnet med å kunne ta 
noen poeng. Dessuten må 
jeg jo gjøre noe aktivt om 
jeg skal klare å holde følge 
med dem videre.
Eirik er født i 1960 og arbei-
der som geolog for Statoil-
Hydro i Stavanger. 

- Men opprinnelig er jeg ber-
genser, og spilte litt i Bergens 
Schakklubb for 25 år siden. 
Jeg ga meg som student, 
en av grunnene er at jeg 
ble altfor engasjert. Det var 
morsomt å spille igjen, jeg 

følte den samme sitrende 
nervøsiteten som den gang.

Det var pappa som innførte stik-
lingene i sjakkspillets mysterier, og 

nå satser han på at familien på ny stiller 
til start i Bergen neste år.
- Det passer fint for meg å spille på 
hjemmebane!

Caissas smil
De fleste har opplevd at Caissa smiler 
til dem ved å la en vel snill motstander 
glemme noe helt elementært. Eirik 
Kyrkjebø erfarte det hele to ganger i 
Tønsberg. Først i tredje runde mot Jens 
Thordal (sort) fra Porsgrunn.
XIIIIIIIIY 

8r+-+ntr-mk0 

7+-+q+-zpp0 

6p+-zpl+-+0 

5+-+-+p+-0 

4-+-+PwQ-+0 

3+-zP-vL-+P0 

2PzP-sN-+P+0 

1tR-+-tR-mK-0 

xabcdefghy

En pappa med power, Eirik 
Kyrkjebø. (foto: internett) 

Etter det naturlige 20...Sf6 21.Ld4 står 
Eirik best, men neppe mye mer enn 
det, da en enkelt merbonde sjeldent 
er avgjørende i en så ubalansert stil-
ling. Men så kom gavepakken... 20...
fxe4?? Sort glemmer at tårnet på f8 er 
udekket. 21.Dxf8+ Lg8 22.Sxe4 Dc6 
23.Ld4 h6 24.Te3 Db7 25.Tae1 Sf6 
26.Dxd6 1–0
I syvende runde skjedde det utrolig 
nok igjen. Etter en lang midtspillsfase 
omkring temaet minoritetsangrep på 
dronningfløyen, hadde Eirik trukket 
det lengste strået i form av en sunn 
merbonde. Ikke at det ble avgjørende 
for Harald Peter Stette (hvit) fra Fred-
riksstad tok en snarvei til tapet.
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+k+0 

7+-tr-+pzp-0 

6-zp-+-+-zp0 

5+-zppzPq+-0 

4-+nzP-sN-+0 

3+-wQ-+-+P0 

2-+-+-zPP+0 

1+R+-+-mK-0 

xabcdefghy

34.Sxd5?? Selv om sort også bør vinne 
etter 34.Sd3 cxd4 35.Dxd4 De4! var det 
dog å foretrekke. 34...Dxb1+ 35.Kh2 
cxd4 36.Dxd4 Tc5 37.Se7+ Kh7 
38.Df4 Sxe5 0–1
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Tor Botheim – lilleputt

Botheim
best
Kampen om å bli norges-
mester i lilleputtklassen 
ble tøff og tett. Da røy-
ken lettet i Tønsberg sto 
Tor Botheim fra SK 1911 
øverst på podiet med en 
marginalt bedre score 
enn Hønefoss’ Anders 
Thingstad og Jathavan 
Suntharalingam fra OSS. 

av Bjarke Sahl

Da Tor Botheim, som hadde ført feltet 
an fra starten, spilte remis mot sine 

tre nærmeste konkur-
renter i rundene 6-8 ble 

han før 9. runde innhentet av en 
hel håndfull spillere og sågar overhalet 
av Jathavan Suntharalingam fra OSS. 
Da Jathavan spilte remis i siste runde 
åpnet det en ny seiersmulighet for 
Tor Botheim (hvit) alt forutsatt at han 
greide å slå klubbkameraten Torgeir 
Kjøita (sort).
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 
5.0–0 d6 6.Te1 Le7 7.c3 0–0 8.h3 b5 
9.Lb3 Te8 10.d3 Neppe det skarpeste, 
men det betyr lite da hvits fordel så 
langt består i det faktum at Lb3 er og 
forblir bedre plassert enn Le7. 10...h6 
11.Sbd2 Lf8 12.Sf1 Le6 13.Le3 Dd7 
Nå eller i neste trekk kunne, og kan-
skje burde, Torgeir ha forsøkt d6-d5. 
14.Sg3 Se7 15.Lc2 Sg6 16.d4 Sikrer 
Tor en merkbar terrenfordel. 16...Dc8 
17.Dd2 Ld7 18.Sh2 Db7 19.d5 c6 
20.Tad1 Tab8 21.f3! Et strukturelt 
multitrekk da det både overdekker e4 og 
forbereder Sg4.  21...a5 22.Sg4 Sxg4 

23.hxg4 f6 24.Lb3 c5 25.Sf5 Lxf5 
26.gxf5 Sh8 Hvits terrengovervekt bare 
øker og øker og med den også fordelen 
hans. Likevel, uten springere kan det 
vise seg vanskelig å bryte gjennom sorts 
forsvarsmur. 27.Lc2 Sf7 28.Ta1 b4? 
Først når sorts to lette offiserer, Sf7 og 
Lf8, er parat til å delta i spillet på dron-
ningfløyen vild er det trygt å åpne stil-
lingen opp der. 29.cxb4 axb4 30.a3! 
Te7 31.axb4 cxb4 32.Ld3 Tc7 

XIIIIIIIIY 

8-tr-+-vlk+0 

7+qtr-+nzp-0 

6-+-zp-zp-zp0 

5+-+PzpP+-0 

4-zp-+P+-+0 

3+-+LvLP+-0 

2-zP-wQ-+P+0 

1tR-+-tR-mK-0 

xabcdefghy 

33.La6! Hvits offiserer er så 
dominerende at sorts dronning 
fanges på direkten. 33...Da8 
34.Lc8 Et helstøpt og flott parti 
av årets lilleputtnorgesmester. 
1–0

Lilleputt
1. Tor Botheim, 1911 1811 +23 +20 =06 +19 +07 =03 =02 =04 +05 7 
2. Anders Thingstad, Hønefoss 1832 +18 =10 +21 =03 +06 +12 =01 =05 +07 7
3. Jathavan Suntharalingam, OSS 1694 +28 +31 =05 =02 +17 =01 +07 +12 =06 7 
4. Gregor Taube, 1911 1337 -09 =15 +26 +11 =10 +24 +08 =01 +12 6½
5. Torgeir Kjøita, 1911 1130 +22 +16 =03 =07 =08 +27 +14 =02 -01 6 
6. Stian Johansen, Fredriksstad 1755 +12 +27 =01 =09 -02 +17 =16 +13 =03 6 
7. Andreas Jansen, Bergens 1187 +36 +32 +17 =05 -01 +08 -03 +16 -02 5½
8. Jonas H Rasmussen, Bergens 971 +14 -17 +11 +10 =05 -07 -04 +18 +23 5½
9. Erlend Pilø, Hamar 1049 +04 +24 =10 =06 -16 =13 +25 =11 =14 5½ 
10. Reid Erik Friberg, Porsgrunn 1176 +19 =02 =09 -08 =04 -18 +22 +25 +16 5½
11. Johannes Høva Bøhler, 1911 5½, 12. Ole V Aase, Stavanger 5, 13. Viktor W Mathisen, Nittedal 5, 
14. Jørgen Hoel, Bergens 5, 15. Egil Aarstad Fjeldheim, Nordstrand 5, 16. Henning Kjøita, 1911 4½, 
17. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 4½, 18. Eivind Sæteren Berntsen, Nordstrand 4½, 19. Fredrik 
Lange Berge, 1911 4½, 20. Petter Martin Hestvik, Nordstrand 4½, 21. Trym Daniel Rødvik, Hamar 
4½, 22. Erik J Auke, Konnerud 4½, 23. Håkon N Nordstrøm, Fana SKU 4½, 24. Håkon S Faber, SM-
POAÅ 4½, 25. Jakob Olafsen Grande, 1911 4½, 26. Ragnar Bråstein, Sandved SSK 4½, 27. Holger 
Thordal, Sandnes 4, 28. Andreas Lote Rosland, Sandnes 4, 29. Ådne Iversen, Hamar 4, 30. Espen 
Andreassen, Sevland 4, 31. Andreas Kanages Anda, Stavanger 3½, 32. Eirik André Moltu, Sarpsborg 
3½, 33. Sigve Hølleland, Bergens SKU 3½, 34. Flemming Aas, Bergens SKU 3½, 35. Magnus Gud-
brandsen, Nordstrand 3, 36. Ole Fredrik Stangeland, Sandnes 3, 37. Eivind Aartun, Stavanger 2½, 38. 
Jan Christian Fürst, Modum 1½, 39. Danier Valiev, Caissa 1½, 40. Marius Sliper, Drammens SKU 1½,.

De tre jevnbyrdige lilleput-
ter (fra v.): Jathavan 

Suntharalingam, Tor 
Botheim og Anders 

Thingstad.
(foto: BBJ) 
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Miniputt
1. Kristian Stuvik Holm, Hamar 1353 +34 +21 +03 +17 +06 +02 +04 +05 +09 9
2. Aryan Tari, Asker 1470 +11 +43 +15 +05 =12 -01 +14 =03 +04 7
3. Sherington Amarapala, Lørenskog 874 +07 +14 -01 +16 +10 -04 +21 =02 +12 6½
4. Benjamin Haldorsen, Bergens  +19 +10 -05 +11 +27 +03 -01 +07 -02 6
5. Johan Salomon, Nordstrand 1138 =24 +41 +04 -02 =07 +15 +06 -01 +11 6
6. Erik Botheim, 1911 913 +16 +32 =12 +25 -01 +22 -05 =15 +14 6
7. Lars Oskar Hauge, OSS 840 -03 +31 +34 +24 =05 =08 +13 -04 +23 6
8. Mathias Sætre, Bergens 560 +39 -28 +09 =15 +13 =07 -11 +18 +19 6
9. Kjetil Andås, Masfjorden 813 -28 +40 -08 +32 +18 +31 +27 +14 -01 6
10. Bernhard Hegelund, Trondheim 947 +35 -04 +43 +30 -03 -16 +29 +21 +17 6
11. Ulrik Olsen, OSS 5½, 12. Johannes Haug, Nordstrand 5½, 13. Omar Tewari, OSS 5½, 14. Ola Sæteren 
Berntsen, Nordstrand 5, 15. Sander Lange Berge, 1911 5, 16. Maud Rødsmoen, OSS 5, 17. Benjamin 
Imsrud, Caissa 5, 18. Jarani Suntharalingam, OSS 5, 19. Vegard Kanages Anda, Stavanger 5, 20. Idar 
Frislid, Caissa SKU 5, 21. Marthe B Kyrkjebø, Stavanger SKU 4½, 22. Caroline Beer Jacobsen, Stavanger 
4½, 23. Oda Tjetland, Sandnes 4½, 24. Martin Nilsen, Stavanger 4½, 25. Lasse E Bjørn, Tromsø SKU 
4½, 26. Endre Borgen Egge, Fana 4½, 27. Dag Einar Bjørkevoll Nord, Nittedal SKU 4, 28. Johan-Sebastian 
Christiansen, Caissa 4, 29. Ingvild Brekke Fløtten, Modum 4, 30. Øyvind Holm Håheim, SK Tårn 4, 31. 
Daniel Saminasab Aunan, Strømmen 4, 32. Arne Natskår, Stjørdal 4, 33. Hanna B Kyrkjebø, Stavanger 
SKU 3½, 34. Daniel Imsrud, Caissa SKU 3½, 35. Arild Bråstein, Sandved SSK 3½, 36. Magne S Hårr, Hå 
SS 3½, 37. Christoffer Stensrud, Caissa 3½, 38. Astrid Botheim, 1911 3, 39. Johannes O Grande, SK av 
1911 U 3, 40. Jørgen Thingstad, Modum SKU 3, 40. Øyvind Brekke Fløtten, Modum 3, 42. Jonas Andreas-
sen, Sevland 3, 43. Lars Christian Moltu, Sarpsborg 2½, 44. Christiane Moen, OSS 2½, 45. Paul Christian 
André Auke, Konnerud SKU 1½, 46. Malin Imsrud, Caissa SKU 1.

Kristian Stuvik Holm – miniputt

Drømme-
scoring
Talentspeiderne i 
Tønsberg trengte ikke 
å lete lenge for å finne 
fremtidens elitespillere. 
Det rakk med et besøk 
i miniputtklassen hvor 
Kristian Stuvik Holm 
fra Hamar og mange 
andre spilte med en 
imponerende forståelse 
og modenhet. 

av Bjarke Sahl

Da kampen var forbi og 
brikkene lagt i boks hevet 
en spiller seg dog over alle 
de andre. Som den eneste 
spilleren ved NM i Tønsberg 
greide Kristian Stuvik Holm 
(10) å vinne ni partier på 
rad. En regulær drømme-
scoring.
Forhåndsfavoritten Aryan 
Tari (9) fra Asker tok ikke 
uventet annenplassen og 
deres innbyrdes oppgjør i 
6. runde ble kanskje av-

gjørende for kampen om 
førsteplassen.

Ved å legge små posisjonelle 
plusser pent i haug, fastholdt 

Kristian Holm (hvit) fordelen fra 
start til mål og vant uten å ha gitt 

Aryan Tari (sort) noen reelle sjanser. 
  1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7 
5.Sc3 d5 6.g3 Le7 7.Lg2 0–0 8.Se5 
Sc6 Sorts løper på c6 blir en slags 
svakhet, så Sd7 var bedre. 9.Sxc6 Lxc6 
10.0–0 Dd7 11.cxd5 exd5 12.Lg5 Se4 
13.Lxe7 Dxe7 Aryans alternativ:  13...
Sxc3 14.bxc3 Dxe7 15.e3 fører til liten 
men langvarig fordel for hvit da sort fort 
kan bli bundet opp til forsvaret av d5. 
14.Tc1 Lb7 15.Sxe4 dxe4 16.e3 La6 
17.Te1 Ld3 18.Lf1! Lxf1 19.Kxf1 Et 
godt gjett er at flere spillere i eliteklas-
sen ville betraktet sorts svakheter på c7 
og e4 som utilstrekkelige til at hvit skal 
kunne vinne. Men årets suverene mi-
niputtmester Kristian trengte ikke mye 
for å score i Tønsberg. 19...Tac8 20.Te2 
Df6?! Sort slipper ikke unna etter  20...

c5 21.Tec2! men han burde bestemt ha 
benyttet sjansen til å få spilt 20...h5! da 
det både gir Kg8 et luftehull og motspill 
mot Kg1 (etter h5-h4). 21.Tec2 De7 
22.De2 Tfd8 23.Kg1 Td6 
XIIIIIIIIY 
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24.Da6! Vinner en bonde og, da sort 
fortsatt savner motspill, med den også 
partiet.  Jo, Kristian viste å høste frukte-
ne av sitt fine forarbeide i Tønsberg. 24...
Dd8 25.Dxa7 c6 26.Da4 Th6 27.Txc6 
Thxc6 28.Txc6 h6 29.Dc2 Txc6 
30.Dxc6 De7 31.d5 Dg5 32.De8+ 
Kh7 33.Dxe4+ f5 34.Dd3 1–0

Kristian Stuvik Holm (9) 
fra Hamar viste regulære 

Magnus-takter i Tønsberg.
(foto: BBJ)
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&Sjakk
foto Bildet er tatt av

Fotograf Cedric Archer
Tønsberg Sjakklubb

Vær så god,  
sjakken er 
servert!
Under sommerens landstur-
nering i Tønsberg opptrådte 
Øistein Yggeseth for n’te gang 
i rollen som turneringsleder.
Den snille pensjonisten fra 
Asker SK er kanskje best 
kjent som NSFs stålsatte tur-
neringssjef, en rolle som kan 
få ham til å fremstå som mye 
mer rettlinjet og firkantet enn 
han i virkeligheten er.
Kanskje det er derfor Tøns-
bergfotografen Cedric Archer 
fanget ham på skrå og med et 
sjakkbrett i serveringspositur. 
Det er jo det Øistein egentlig 
gjør -  han sørger for at tusen-
vis av norske sjakkspillere får 
sjakken servert, med oppsett, 
elotall og det hele! 

Bildekandidater
sendes til

NSb@sjakk.no

Husk informasjoner om
fotografens navn•	
hvem som synes på bildet•	
hvor bildet ble tatt•	
når det ble tatt•	
hva som utmerker akkurat dette foto•	

&Sjakk
fotoFor fler av fotograf Cedric Archers bilder, se:

www.cedricarcher.no
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Carlsens
Sjakkodyssé

Magnus

Hurtigsjakk i Mainz 1.-3. august
Magnus tapte til Anand
Etter å ha tatt seg til finalen i Gren-
keleasing Rapid World Championship 
turneringen i den tyske byen Mainz 
kom Magnus til kort ½ -1½  i møtet 
med hurtigsjakkspesialisten Anand.

Tal Blitz i Moskva 29.-30. august
Delt 2. plass til Magnus
Magnus gjorde en særdeles god figur 
i den 34-runder lange lynsjakkturne-
ringen i Moskva. 
Sluttstilligen i toppen av Tal Blitz

Ivanchuk  231. ½ 
Kramnik  222. ½
Magnus Carlsen  213. 

(18 deltakere)

FCM i Bilbao 2.-13. september
Delt 2. plass til Magnus
Med pågående og fryktløst spill var 
Magnus lenge med i kampen om 
førstepremien på knappt 1,2 mill. kr. i 
Bilbao. Et par nederlag mot slutten av 
turneringen gjorde at Magnus måtte 
nøye seg med en delt annenplass og 
i overkant av en halv million kroner  i 
premie.  Les mer i NSb nr. 5/08.
Slutstilligen i Bilbao

Veselin Topalov 2777 171. 
Magnus Carlsen 2775 132. 
Levon Aronian 2737 133. 
Vasily Ivanchuk 2781 124. 
Radjabov 2744 105. 
Anand 2798 86. 

Magnus nr. 1 i verden
Den 5. september og dagene etterpå 
tronet Magnus øverst på livelisten. 
Topp-10 ifølge ”Live Top List”
tirsdag 9. september kl 21:37

2791,2 1. Magnus Carlsen
2789,6 Viswanathan Anand2. 
2787,0 Alexander Morozevich3. 
2786,8 Vasily Ivanchuk4. 
2780,2 Veselin Topalov5. 
2771,9 Vladimir Kramnik6. 
2755,3 Levon Aronian7. 
2750,7 Teimour Radjabov8. 
2746,6 Peter Leko9. 
2735,5 Wang Yue10. 

Fra Lommedalen til 
Tønsberg, Biel, Tromsø, 
Mainz, Moskva, Bilbao 
og hjem igjen. Somme-
ren 2008 ble Magnus 
Carlsens travleste hittil 
med titalls partier mot 
verdens beste spillere. 
Og den ble hans beste 
med en visitt på toppen 
av livelisten som kronen 
på verket.

av Bjarke Sahl
NSb@sjakk.no

Hva gjorde du da Magnus Carlsen den 
5. september vant over Radjabov og for 
noe dager ble verdens høyest ratede 
sjakkspiller?
For lesere av disse linjer, tror jeg 
sjansen er stor for at en PC var slått 
på den aktuelle dagen og at resultatet 
av Magnus’ parti i Bilbao ble sjekket 
løpende.

Sjakk-TV på Internett
De med best tid og et abonnement 
hos til eksempel Internett Chess 
Club hadde sågar anledning til å følge 
begivenhetene på plassen i Bilbao 
live. Direkte med ICCs webcam. TV 
på internett er ennå bare i sin spede 
barndom, men allerede nå følger 
tusenvis av sjakkspillere kloden rundt 
med på trekkene når Magnus og co. 
spiller.
Den brede interessen avspeiler seg i de 
starthonorarene spillerne får og pre-

miene de kan vinne. Magnus innkas-
serte for eksempel over kr. 500.000 for 
et par ukers innsats i Bilbao.

Snart for stor for Norge
Det er her det med Øystein Brekkes 
ord blir tankevekkende at Magnus 
ennå ikke har spilt et seriøst langs-
jakkparti i Norge i hele 2008. 
Det skyldes neppe ulyst for Magnus 
sin del, men derimot at ingen norske 
arrangører vanligvis vil kunne greier 
å få til en for Magnus sportslig og 
økonomisk relevant begivenhet.
Magnus’ opptreden i Gjøvik Sjakklubs 
100-års jubileum til årsskiftet (se side 
2) er så langt et enestående unntak.

Magnus i sjakk-OL
Også hans deltakelse på det norske 
lag ved sjakkolympiaden i november 
i Dresden kan vise seg å bli et unntak. 
Med mindre at Magnus med tiden vel-
ger å gjøre som Vasily Ivanchuk, som 
i magre OL-år for landet sitt, Ukraina, 
ikke bare spilte gratis, men betalte alle 
lagets kostnader av egen lomme.
Så vidt går det neppe i oljerike Norge 
men faktum er at Magnus, når han en 
dag blir verdensmester, neppe kom-
mer å stiller opp gratis. Verdensmestre 
gjør ikke slikt.
Skal vi se Magnus spille i Norge også 
i årene fremover må vi i sjakk-Norge 
nok høyne nivået vårt noen hakk, både 
sportslig som økonomisk.
Nåvel, klarer Magnus å bli verdens-
mester, så klarer vi andre vel denne 
lille biten!?
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Intervju med Magnus i Biel 2008

Magnus 
snakker
Rett etter halvspilt Biel-
turnering, var Magnus 
Carlsen i godt humør. 
Han hadde akkurat slått 
Pelletier for andre gang 
og han trengte å vinne 
sitt neste parti for å pas-
sere Viswanathan Anand 
og toppe live-ratinglista. 
På plassen foran Palais 
de Congress, snakket 
Carlsen villig om helter, 
skole og sjakkdrømmer.

av Ian Rogers
oversatt av Sheila Sahl

Jeg tror at det kun er snakk om tid før 
jeg blir nummer én på ratinglista men 
for å bli verdensmester må jeg kanskje 
bli bedre. Ja, jeg må forbedre alt litt for 
å bli verdensmester. Selvsagt elsker jeg 
å spille sjakk. På slutten av fjoråret var 
jeg sliten. Men, etter å ha hvilt litt, var 
jeg like ivrig som før. Jeg liker å spille 
turneringer og det er også trening for 
meg – det er slik jeg lærer.
For det meste arbeider jeg på egen-
hånd. Jeg får råd fra noen andre, men 
det er ikke så ofte at jeg ber om hjelp. 
Noen ganger hjelper Peter Heine Niel-
sen meg med forberedelser – og noen 
ganger ber han meg om hjelp.
Jeg har egentlig ingen helter – jeg 
forsøker å lære fra alle tidligere sterke 
spillerne– også meg selv. Jeg har lagt 
merke til at man blir mer og mer redd 
for meg for hver turnering.
Jeg forbereder meg til en turnering 
ved å se på motstandernes partier og 
jeg bruker tid på å forberede åpninger. 
Men før Biel slappet jeg mest av, for 
jeg hadde spilt hele våren. Jeg tror at 
jeg lærer mest ved å spille.

Jeg forsøker å spise sunn mat når jeg 
spiller; Det hjelper når du ikke får for 
mye sukker. For et hurtigsjakkparti er 
selvsagt Red Bull en god idé. Men, jeg 
drakk iste i dag siden jeg hadde løpt 
tørr for appelsinjuice. Jeg er ikke over-
troisk. Men, hvis jeg vinner med én 
penn, bytter jeg den nok ikke ut med 
en annen. Det bare føles bedre.
For fem år siden ledet jeg EM U14 

med 6,5/7 og så tapte jeg de to siste 
partiene. I lang tid kunne jeg ikke 
tenke på disse partiene uten at det 
føltes merkelig. Etter det har jeg van-
ligvis kommet meg over tap ganske 
raskt, selv da jeg ble slått ut av World 
Cup [i en lyn-stikkamp i 2007 mot 

Aronian].
Hvor mye penger tjener du?
Jeg vet ikke hvor mye jeg tjener. Jeg 
gjør ingenting med pengene mine; 
De er i banken. Ikke i en sveitsisk 
bank – Oslos ordfører gjorde den 
feilen. Hvorfor skal jeg være opptatt 
av penger? Jeg bruker ikke engang 
mange penger.
Microsoft sluttet å sponse meg i 2004 
og etter det ble jeg sponset av Fast. 
Men, de ble kjøpt opp av Microsoft, så 
jeg antar at jeg fremdeles er sponset 
av Microsoft.
Jeg reiser mye, men når jeg er hjem-
me, lever jeg ikke det vanlige livet til 
en sjakk-proff siden jeg fremdeles går 
på skolen. Jeg har ett år igjen. Norsk 
og litteratur er litt kjedelig, men det 
er ingen fag jeg hater. Jeg elsket matte 
da jeg var yngre, men jeg liker det 
ikke lenger.
Du kan alltid lære noe. Jeg er ikke så 
smart, men jeg har noen spesielle ev-
ner; min hukommelse og min evne til 
å konsentrere. Faktisk er hukommel-
sen min dårligere enn tidligere – jeg 
blir eldre. Det er sant! Kanskje det er 
fordi jeg nå har mer å huske på.
Under Biel-turneringen så falt Carl-
sen av scenen og ned på området 
hvor den åpne turneringen ble spilt. 
Hvordan skjedde det?
Selv når jeg går rundt, så tenker jeg 
på partiet. Da jeg gikk på scenen 
så ”var jeg ikke der” og på en eller 
annen måte mistet jeg fotfestet. Jeg 
kan ikke huske akkurat hvordan jeg 
gjorde det.  Jeg var bare glad for at jeg 
ikke skadet noen; Jeg ungikk akkurat 
å lande på Smirin.
Er du redd for å ende opp som Bobby 
Fischer?
Kanskje når jeg spiller her om ti år, så 
er jeg fullstendig gal! Men, jeg er ikke 
så besatt av sjakk som han. Jeg liker 
å sparke fotball.
Jeg synes fortsatt det er merkelig at jeg 
ikke har positive sjakkdrømmer. Jeg 
drømmer at folk jukser mot meg eller 
at jeg er tvunget til å gi opp et parti av 
en eller annen merkelig grunn.

Avslappet og snakksaklig - Magnus 
trivedes i Biel tross fall fra scenen 
(foto: Cathy Rogers).



30  

   

Kommmentarer 
ved 
GM 
Ian Rogers

41. Biel Chess Festival 18.-31. juli

Last Man 
Standing
I vinter-OL i 2002, opp-
nådde australske speed-
skater Steven Bradbury 
en sjelden form for udø-
delighet da alle rivalene 
hans falt i siste runde. 
Bradbury lå så langt bak 
at han ungikk blodbadet 
og skøytet forbi sine 
flagrende motstandere 
og vant gullmedaljen. 
Evgeny Alekseev gjorde 
en ”Bradbury” i sjakk da 
ledende Magnus Carlsen 
og Leinier Dominguez 
snublet nær målstre-
ken og Alekseev vant 
den 41. utgaven av den 
sveitsiske superturne-
ringen.

av Ian Rogers
oversatt av Sheila Sahl

Skjebnen smilte til Alekseev flere 
ganger i Biel; I syvende runde slo 
han Carlsen da nordmannen spilte 
for hardt på helpoenget som ville 
plassert ham på toppen av live-ra-
tinglista. I det siste lynsjakkpartiet i 
stikkampen mot Dominguez var den 
22-årige russeren en offiser under, 
men Dominguez led plutselig av en 
mental blackout.

Magnus’ mesterklasse

Å slå en sterk motstander med sort 
er et tøft jobb, men i sjette runde 
ga Magnus en mesterlig oppvisning 
i nettopp det mot Yannick Pelletier. 
Under vejs forklarer Magnus selv 
hvordan han fikk det til, og hvor ri-
sikabel strategien hans egentlig var 
hvis Pelletier hadde grepet sjansen 
i trekk 27.

Yannick Pelletier
Magnus Carlsen

Biel 6. runde 26. juli

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.g3 
La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 d5 

8.cxd5 exd5 9.Sc3 0–0 10.0–0 Lb7 
11.Tc1 Sbd7!?
- Jeg mener å minnes at Leko nylig 
spilte 11...Sbd7 i stedet for 11...
Sa6, sa Magnus etter partiet.
12.Lf4 c6 13.Dc2
Pelletier vurder te [13.Se5 Sxe5 
14.dxe5 Se8 15.g4 men ”det over-
beviser meg ikke,” sa Magnus og 
foreslo at Sort kunne bryte fort med 
f7-f6. ”Dc2-b2 er en vanlig plan” 
tilføyde han.
13...Te8 14.Tcd1
- Hvorfor spilte du 14.Rcd1? spurte 
Magnus etterpå. Han hadde ventet 
Db2. - Jeg ønsket faktisk å spille 
15.Se5, forklarte Pelletier. Magnus 
husket at partiet Loek van Wely - 
Peter Leko, Dortmund 2008, hadde 
fortsatt 14.Db2 Sf8 15.b4 (”Ja, det 
var sikkert bedre,” innrømmet Pelle-
tier) 15...Se6 16.Le3 Ld6 17.a4 De7 
og sort hadde ingen problemer.
14...Lb4 15.Ld2
- Solid, mente Pelletier. 15.Se7 Sh5! 
var fint for sort ifølge Magnus.

15...Tc8 16.Db2 De7
- Jeg så ikke ditt neste trekk, men så 
forsto jeg heller ikke ideen! bemerket 
Magnus etterpå. Pelletier forklarte 
at han bare spilte fort, da han al-
lerede var kommet et halv time på 
etterskudd. 17.Tfe1 

XIIIIIIIIY 
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17...Df8!?
Vanligvis omplasserer sort Sd7 til e6 
via f8 men: - Jeg ønsket å beholde 
min springer på d7 for å se hva du 
ville gjøre, sa Magnus.
18.Lh3 Tcd8 19.Dc2 h6

Den dramatiske kappestiden 
til tross smilte turneringens tre 
beste alle blitt på seierspodiet. 
Fra venstre Dominguez, vinneren 
Alekseev og Magnus . 
(foto: Biel Press Office)
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- Jeg kunne ikke finne andre nyttige 
trekk, sa Magnus som ønsket å 
fremprovosere Sf4.
20.Sh4 c5 21.Sf5
Magnus var ikke bekymret for 21.Sb5 
men han var langt fra sikker på hvor-
dan han ville reagere på ... 21...Lxd2 
22.Dxd2 a6 23.Sc3. Etter både 23...
c4 og 23...b5 fryktet han at hvit ville 
stå litt bedre etter 24.Lg2!, så til sist 
besluttet han seg for 23...Sb8!? og 
anga varianten 24.Sa4 Sc6! 25.e3 
cxd4 26.exd4 Txe1+ 27.Txe1 Se4! 
- Og jeg får nok motspill etter  28...
Db4, mente Magnus.
21...a6
Magnus var først motvillig til å bruke  
et tempo på å forhindre 22.Sb5, 
men: - Dette må jo spilles før eller 
siden.
22.Db2 Lxc3
- Jeg bestemte meg for å forenkle 
en smule, men kanskje jeg skulle 
ha spilt 22...c4!? sa Magnus etterpå 
og anga at 23.bxc4 dxc4 24.d5 La3 
25.Dc2 b5 ikke er så enkelt for hvit. 

- Det er i hvert fall den mest kritiske 
varianten, sa Magnus.
23.Lxc3 Se4 24.dxc5
- Jeg gjettet på at du måtte ta den på 
et tidspunkt, bemerket Magnus med 
et glimt i øyet.
24...Sxc3 25.Dxc3 bxc5 26.Da5 
Sf6
- Da du spilte 26...Sf6 begynte du å 
tenke i stedet for å skriver trekket ditt 
ned straks, så jeg trodde jeg at jeg 
hadde noe! fortalte Pelletier.
- Det var ikke med vilje, var svaret.

XIIIIIIIIY 
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27.Db6?
Ved første øyekast kan det virke som 
om hvit vinner en bonde takket være 
dobbelttrusselen Dxb7 og Sxh6+, 
men han har undervurdert Magnus’ 
sterke svar. Etter 27.Lg2! har hvit 
for tsatt et visst press (tidsnøden 
hans til tross). Spillerne analy-
ser te  27...Lc8 28.Se3! (28.Sh4 
Le6 29.Tc1 Tc8 30.Dxa6 er veldig 
risikabelt 30...Ta8 31.Db5 c4! - og 
plutselig har jeg veldig fint motspill, 
mente Magnus. 28...Le6 29.Tc1 
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Sorts stilling ville være helt fin etter 
27...Kh8 men Alekseev lot seg forføre av 
mattruslen på g2. 27...Sf4?   28.Sh4! 
Sxh3+ 29.Kf1 Dg4 30.e5+ Og hvit 
vinner en hel offiser. Vanligvis ville 
partiet og historien slutte her, men 
... 30...g6 31.exf6 Txe1+ 32.Lxe1 
c4 33.De2 Df4+ 34.Sf3 34. Df3 
vant lett. 34...Td3 35.Ld2 Le3 Svarts 
siste  forsøk. 36.Lxc4?? Sorts motstand 
hadde opphørt fort etter 36.Lxe3! Txe3 
37.Dxc4 Txf3+ 38.gxf3 Dxf3+ 39.Ke1 
I stedet mistet Dominquez nå både 
dronningen og turneringsseieren. 36...
Txd2 37.gxh3 Txe2 38.Kxe2 Dxc4+ 
39.Kxe3 De6+ 40.Kf2 Dxf6 41.Te1 
Db6+ 42.Kg3 Dxb2 43.Te7 Kg7 
44.Te3 Dxa2 0–1

Tung sjakkhistorie
Slikt drama var langt fra spillernes 
tanker da de 20. juli ankom Biel og 
åpningsseremonien til en av Europas 
lengstløpende internasjonale turnerin-
ger. Den sveitsiske byen Biel har i 41 år 
vært vertskap for en av verdens store 
sjakkfestivaler. Sommerarrangementet 
holdes i gigantiske Palais de Congress, 
som er i gangavstand fra vakre Lake 
Biel. Det er antitesen til januarfesti-
valen i våte, stormfulle og kjølige Wijk 
aan Zee.
Bielfestivalens hovedturnering har alltid 
vært en sterk turnering, vanligvis en 
bergerturnering med stormestere. Tre 

ganger har Biel vært åsted for intersone-
turneringer, i 1976, 1985 og 1993.
2008-versjonen av Biel er mye mindre 
enn i stormaktsårene på 1980- og 
1990-tallet. Nå er det konkurranse fra 
mange steder, spesielt den gigantiske 
spill-festivalen i Pardubice og hurtig/
Fisher random-ekstravagansen i Mainz. 
Dusinvis spillere av verdensklasse – fra 
Tal og Smyslov til Anand og Carlsen – 
har konkurrert i Biel – men ikke alle 
har hyggelige minner; Anand tapte et 
parti på seks trekk i 1988, imens Korch-
noi gikk matt i ett trekk to minutter etter 
starten på et hengeparti i 1986.

Gode minner for Magnus
For 17-åringen som er på vei til å gå 
forbi Anand på verdensrankingen, 
hadde Biel kun positive assosiasjoner. 
Biel 2005 var Carlsens første turnering 
med høy kategori og på tross av at han 
kom sist, gjorde han ikke skam på 
seg selv. I Biel 2007 vant Carlsen for 
første gang en slik sterk turnering og 
ett år senere er den norske tenåringen 
på vei til å bli den yngste verdensener 

Alekseev

Dominquez

I møtet med Magnus kom Yannick 
Pelletier (bildet) til kort både på 
klokken og brettet. (foto: CR)
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d4 30.Sc4 Sd5 - men jeg har ikke 
helt tillit til min stilling, innrømmet 
Magnus etterpå.
27...Lc8! 28.Kg2
- Jeg ser ikke hva du kan gjøre nå, 
konstaterte Magnus og bemerket at  
28.Sxh6+? strander på 28...gxh6 
29.Lxc8 Td6!
28...Se4 29.f3
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29...Sg5
- Jeg kunne også ha spilt 29...Sc3!? 
30.Td2 d4. Jeg vet ikke helt hvorfor 
jeg avviste det. Kanskje hvits beste 

sjanse er 30.Td3, men det er frygtelig 
trist etter Sxe2, forklarte Magnus.
30.g4 h5! 31.Tc1 g6
Pelletier trodde det enkleste var 31...
Sxh3 32.Kxh3 hxg4+ 33.fxg4 Lxf5 
34.gxf5 De7! 35.Dxc5 Dg5.
32.Sg3 Sxh3
Pelletier, som nå hadde mindre enn ett 
minutt igjen, var bekymret for 32...Dh6 
men som Magnus poengterte tvinger  
33.Sf5! sorts dronning tilbake til f8.
33.Kxh3 hxg4+ 34.fxg4 Dh6+ 
35.Kg2 Lxg4 36.Dxc5
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36...Te3! 37.Dd4?!
Spilt med bare åtte sekunder igjen 
til å nå trekk 40. 37.Kg1 mente 
Magnus var best. 37...Tc8 38.Da3 
Tce8 39.Dd6 - Men det er nok bare 
snakk om den beste måten å tape 
på, la han til. Sant nok for i denne 
stillingen hadde han givetvis funnet 
Txe2!! som vinner straks.
37...Dh3+ 38.Kg1 Txg3+! 39.hxg3 
Dxg3+ 40.Kh1 Lf5!  0–1
Etter  40...Lf5 - Hvit har ikke noe 
bedre enn  41.e4 (På  41.Tcd1 vin-
ner 41...Te8!) 41...Lg4 42.Tf1 Lf3+ 
43.Txf3 Dxf3+ 44.Kg1 Dg3+ og jeg 
vinner tårnet etter er par sjakker, 
sluttet Magnus av.

noensinne.
Carlsen virket eksepsjonelt avslappet i 
Biel 2008. Han hadde ikke selskap av 
faren – slik han pleier – men i stedet 
venner og sjakkamerater på egen alder. 
Etter runden kunne man ofte se Carlsen 
og vennene hans i analyserommet. De 
gikk gjennom partiene sine med mye 
smil og latter. Superstjernen fikk ha 
fritiden sin i fred – langt fra situasjonen 
i byer som Wijk aan Zee eller Morelia der 
Carlsen knapt nok kan gå offentlig uten 
å drukne i fans og media.

Magnus’ stagedive
Det virket som om Carlsen var en tanke 
for avslappet en gang. I annen runde 
gikk han rundt og tenke på partiet sitt 
da han plutselig gikk over kanten av 
scenen. Carlsen falt med et smell ned i 
området hvor den åpne turneringen ble 
spilt. Ingen spiller var så uheldig å være 
på galt sted til gal tid og dempe fallet. 
Det var flaks at ikke Carlsen ble alvorlig 
skadet. Han kom seg på beina og tørket 
av seg støvet. Han brukte trappa tilbake 
til scenen og spilte en enkel remis med 

svart mot Alekseev.
Etter fallet virket det aldri som om 
Carlsen var i toppform. Men han hadde 
cruiset inn i ledelsen med 4,5/6 før han 
møtte sitt Waterloo mot Alekseev.
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Magnus, som lenge hadde forsøkt å få til 
et kongeangrep, valgte her å satse på et 
bondekappløp. Et tvilsomt beslutt siden 
sorts forbundne bønder går mye fortere 
frem enn hvits majoritet. 66.Dxe6+? 
Kxe6 67.La5 Le4 68.c4 g5 69.Ld2 
Tg7 70.Te2 f5 71.b4 g4 72.b5 cxb5 
73.cxb5 g3 74.Te1 Kd5 75.Le3? Mag-
nus kunne fortsatt ha holdt en halv med 
75.b6 Kxc5 76.b7 Lxb7 77.axb7 Txb7+ 
78.Kc3. 75...Ld3 76.Td1 Nå var det 
for seint for Magnus på grunn av 76.b6 
Lxa6! 76...Ke4 77.Txd3 Kxd3 78.Lg1 
f4 79.b6 f3 80.b7 Tg8 81.c6 f2 82.c7 
fxg1D 83.c8D Dd4+ 84.Ka2 0–1

Biel 41st Chess Festival

Stormestergruppen
6½/10 Evgeny Alekseev
  Leinier Dominquez
6 Magnus Carlsen
5½ Etienne Bacrot
4 Alexander Onischuk
1½ Yannick Pelletier

Mestergruppen
8½/11 Vladimir Belov
8 Maze, Grachev m.fl.
---
6 Joachim Thomassen
5 Johannes Kvisla
  Joar Gullestad Pettersen
4½ Anders G. Hagen
4 Espen Haugstad
(121 deltakere)
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Løsningene står på side 45

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

Nr. 1: Hvit trekker Nr. 2: Hvit trekker

Nr. 5: Sort trekkerNr. 4: Sort trekker - remis
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Magnus nr. 11

Det skjedde om ettermiddagen fredag 
5. september 2008. På torvet Berria 
Plaza Nueva i den Baskiske byen Bilbao 
i tredje runde av Final Chess Masters 
turneringen vant Magnus Carlsen over 
Teimour Radjabov og da Anand og 
Ivanchuk begge tapte klatret en 17-årig 
nordmann for første gang helt til topps 
på ELO-liverating1.
Våre største medier, NRK, Aftenposten 
og alle de øvrige store aviser med deres 
internettversjoner nevnte såvidt begi-
venheten. Å formidle hvor unik Magnus 
Carlsens bedrift egentlig er maktet dog 
kun få om noen av de. 
For ikke lenge siden var verdensmes-
teren og de som kandiderte til tittelen 
alle omkring 30 år eller eldre. Bobby 
Fischer var 29 år da han spilte i Rey-
kjavik i 1972 og den legendariske Viktor 

Magnus Carlsen fortsatte med å 
skriver sjakklig verdenshistorie. 
Under Final Chess Masters i 
Bilbao greide han den 5. septem-
ber å bli nummer 1 i verden på 
liverating. (foto: Peter Doggers).

Korchnoi nådde å fylle hele 46 år før han 
kvalifiserte seg til sin første regulære 
VM-tittelkamp (se bilde side 39).
Magnus Carlsen gjør med sine 17 år 
en prestasjon uten sidestykke og han 
bryter i realiteten alle tidligere psyko-
logiske grenser for VM-aspiranter. At 
journalistene har vanskelig for å finne 
en passende enkel måte å presentere 
Magnus og bragdene hans er derfor 
kun naturlig.
Tilbake i Bilbao endte Magnus på en me-
ritterende 2. plass etter Veselin Topalov. 
Med seieren ble Topalov samtidig nr. 1 
på ELO-liverating1.
Reportasjen om turneringen i Bilbao vil 
bli brakt i neste nummer.
”Du trekker...” oppgavene nr. 4-6 har 
alle sitt utspring i Magnus’ partier i 
Bilbao.

1 Hans Arild Rundes Live Top List gjengir 
+2700 spilleres ELO-rating fra dag-til-dag. Lis-
ten er uoffisiell men likevel bredt annerkjent. 
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Av Peter Dürrfeld

Legg til at det er en utsøkt nytelse å 
bevege seg rundt i LO-Skolens velpro-

porsjonerte bygningskompleks, som er 
spekket med moderne kunstverker av 
høyeste klasse - hvis man vel å merke er 
begavet med den nødvendige stedsans. 
Den danske veteranen Jens Kristiansen 

hevder, at det krever sin mann å finne 
rundt mellom de forskjellige lokalene 
- det er noenlunde akkurat så vanskelig 
som å holde styr på et nett av varianter 
i tidens mest trendy åpninger. Kristi-
ansen levde for øvrig opp til sitt ry som 
kompromissløs fighter. Han vant syv 
partier og tapte tre - remis er åpenbart 
utgått av hans repertoar.

Torbjørn tett på toppen
Kampen om topplasseringene var 
intens helt frem til de allersiste trek-

Det var som vanlig deilig å være norsk i Politiken Cup. 
I bakgrunnen Prins Hamlets slott Kronbrog. 

(fotos: BBJ m. fl.)

Politken Cup 2008 19.-27. juli

Massebryllup i 
Politiken Cup
Uten å føle meg voldsomt patriotisk tør jeg godt påstå, 
at Politiken Cup er Nordens skjønneste sjakkfestival. 
Beliggenheten i det nordlige Helsingør ved det smi-
lende Kattegatt - fra mange av lokalene har man utsigt 
til den svenske kysten - er unik.
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Bartosz
Socko

Peter
Heine

det lett for hvit, men den sorte stillin-
gen var neppe holdbar.  57.Txd4 1–0 
Dødskysset, for 57. Txf5+ besvares jo 
med 58.Kg6! og matt i få trekk.

Ikke tre på rad til Tiger
Den svenske stormesteren Tiger 
Hillarp Persson møtte frem med 
et par fornemme førsteplasser 
bak seg. I Malmø hadde han 
på våren tatt en meget 
overbevisende seier i den 
tradisjonelle Sigeman-
turneringen, og få 
måneder senere 
kunne han kåres 
som svensk mester. 
Men i Politiken Cup var hans spill for 
svingende til at han kunne blande seg 
i kampen om topplasseringene, og han 
led hele tre nederlag. I nest siste runde 
fikk han dog som hvit mot australieren 
Jonathan Humphrey leilighet til å fyre 
en instruktiv kombinasjon av:
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kene, og det endte med massebryllup 
mellom seks av de sterkeste: Tiviakov 
(Holland), Kuzubov (Ukraina), Sav-
tjenko (Russland), Hector (Sverige), 
Malakhov (Russland) samt Danmarks 
førende spiller, Peter Heine Nielsen, 
som alle fikk åtte poeng. Etter grans-
kning av kvaliteten kunne Tiviakov 
kåres som vinner av turneringen. Beste 
nordmann ble ikke uventet Torbjørn 
Ringdal Hansen, som scoret syv poeng, 
men han er neppe tilfreds med sin 
turnering, ettersom han på grunn av 
et overraskende nederlag i første runde 
utelukkende møtte lavere rangerte 
motstandere. Andreas Moen, Mikael 
Rølvåg og Terje Eriksen havnet alle på 
seks poeng. Forresten stilte Norge med 
den største utenlandske delegasjonen. 
Hele 39 nordmenn hadde tatt turen ned 
til den danske kysten.

En kjærkommen revansje
For Peter Heine Nielsen var turneringen 
en kjærkommen revansje for skuffelsen 
ved EM i Plovdiv, hvor topplassering og 
kvalifisering til VM glapp med et erger-
lig nederlag i siste runde. I Helsingør 
sluttet han av med en spektakulær 
gevinst mot den polske stormesteren 
Bartosz Socko. Med de hvite brikkene 
fikk Heine omsatt en fordelaktig stilling 
til et interessant sluttspill:
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Det er ikke akkurat hver dag man ser 
tårn og to løpere i klinsj mot tårn og 
én løper. Heine har i diagramstillingen 
det vesentlige pluss, at hans tårn på b7 
avskjærer den sorte majestet, hvilket 
medfører en rekke skumle mattmulig-
heter. I første omgang velger han å akti-
visere majesteten: 50.Kg4 Tc5 51.Le6 
Ta5 52.Lh6 Lc3 53.Lf5 Ta8 54.Kh5 
Ld4 55.Th7+ Kg8 56.Td7 Ta5 Gjør 

Politiken Cup 2008
8/10 Sergey Tiviakov, Malakov, Ku-

zubo, Peter Heine, Savchenko 
og Jonny Hector.

7½ Emanuel Berg, Schandorff 
m.fl.

7 Torbjørn R. Hansen m.fl.
6½ Tiger Hillarp-Persson m.fl.
6 Andreas Moen, Mikael Rølvåg, 

Terje Eriksen m.fl.
5½ Odd Martin Guttulsrud, Gunnar 

Berg Hanssen, Per Ofstad, Levi 
Tallaksen, Pål A. Hansen, Kjell 
O. Kristensen, Tor Botheim, 
Andres Rønningen m.fl.

5 Benjamin Arvola, Birk Rølvåg, 
Knut J. Hjørnevik, Børge Svan-
holm, Jathavan Suntharalin-

gam, Bård Fjellengen m.fl.
4½ Kjetil Strand, Øyvind Ukkelberg, 

Asbjørn Hjørnevik,  Henrik Sjøl, 
Anders Hobber, Simon Barane 
m.fl.

4 Stian Johansen, Anders Sten 
Johansen, Dag Andersen, Pål 
Moe, Guttorm Andersen, Tho-
rolf Hagen, Jon Arne Stokhaug 
m. fl.

3½ Ole Emil Frisvold, Runar Torkil-
seng, Kai Nilsen, Erik Botheim, 
Shervin-Leon Malou m. fl.

3 Stig Allan Snähre, Bjørn Berg 
Johansen m. fl.

2½ Harald Mottang, Jarani Suntha-
ralingam m. fl.

 (280 delt., herav 39 norske)

Jonathan
Humphrey

Tiger
Hillarp-
Persson

33.Txe7! Txe7 34.Sf6+ gxf6 
35.gxf6+ Kf8 36.Tg8+! Poenget. 
Magnetsjakken kroner den hvite fri-
bonden til dronning: 36. - Kxg8 37.fxe7 
... 1–0 
  

Tidligere norgesmester Per Ofstad 
viste gode gamle takter da han 

kom flyvende fra start 
med 3 poeng av 4.  

(foto: BBj)
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Fredriksstads sjakkildsjel
Bjørn Berg Johansen
Sjakkfotos, elektroniske sjakk-
brett til liveoverføring, hjem-
mesider på internett som 
omfavner hele Østfold og et 
dryss med store turnerings-
arrangementer i Fredrikstad 
og omegn. Spør pensjonisten 
Bjørn Berg Johansen hvor han 
får energien fra og han svare 
smilende: ”Fordi jeg har lyst!” 
Flott klart, Bjørn. Og takk!

Norsk nettside om
Gudinnen Caïssa
Navnet på sjakkens gudinne 
kjenner vi alle: Caïssa. Men 
hvem var hun egentlig? Sva-
ret er ifølge Jan-Olav Næss: 
Hun er teknisk sett hver-
ken gudinne eller muse, 
hun er en dryade, altså en 
trenymfe.
Nysg jer r ig?  Les  mer  i 
sjakkspalte #22 på 
Svartlamoen hjemmeside:
http://sjakk.svartlamon.org/

Livligt klubbliv
Sensommeren, mørkere 
kvelder og livlig aktivitet i 
den lokale sjakkklubb har 
alltid hørt sammen. Helt 
nord i Vadsø SK startet de se-
songen med ”Sjauerlyn” 28. 
august. Andreas Esbensen og 
Kjell Håkon Johnsen vant.

Brettutdelere (foto: Tidens Krav) Kjell Håkon Johnsen (foto: Vadsø SK)

Sjakkbrett til alle
I føljetongen om nye initiativ 
i Kristiansund SK kan vi 
denne gang melde at klub-
ben har delt ut gratis brett 
og brikker til elevene på ni 
barneskoler i nærområdet. 
Flott initiativ!

Nye bøker fra forfatteren
Hans Olav Lahlum
Halve sjakk-Norge kjenner ham som turnerings-
lederen med den dristige dresskode, det kro-
niske ”egentlig-er-jeg-et-helt-annet-sted-men-
jeg-er-altså-her-nå-likevel-og-hva-vil-du-så?” 
ansiktsuttykket - og de fine inneskoene hans. 
Samme Hans Olav Lahlum har nylig utkommet 
med hele to bøker, ”Presidentene” om alle (!) 
USAs 42 presidenter samt storverket, intervjubo-
ken med Haakon Lie: ”Slik jeg ser det nå”.
Vi får bare håpe at hans suksess med disse 

forfatterbragder ikke gjør at han ikke får tid til 
det viktigste, sjakken!
PS: Alle som ikke har fikk hørt nok på 
Hans Olav Lahlum på enten Gausdal 
Høifjellshotel eller i Tønsberg: ”Presiden-
tene” har også blitt utgitt som lydbok. Syv 
CDere med høytlesing av forfatteren selv. 
God lytting! 

Han spille også! Bjørn 
Berg (til h.) ved 

Politiken Cup 2008. 
(foto: BBJs kamera) 
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Katrine i India
Katrine Tjølsen (15) og  Jon 
Ludvig Hammer klarte seg 
begge greit i junior-VM i au-
gust.  Katrine ble delt nr. 40 
og Jon Ludvig Hammer delt 
nr. 20, begge i U20. Spilleste-
det var Gupta i India.

Sjakkolympiaden 2008
OL i Dresden
Lesere med ubrukte ferieda-
ger og lyst på en aldeles unik 
sjakkopplevelse bør bestille 
billett til sjakkolympiaden 
fra 13.-25. novembver i 
Dresden, Tyskland. I den 
åpne rekken stiller Norge 
med laget: Magnus, Simen, 
Kjetil, Leif Erlend og Jon 
Ludvig. Ganske sikkert det 
sterkeste norske OL-lag no-
ensinne.

Katrine Tjølsen (foto fra NM i Tønsberg: Arne Tjølsen)

Silje snart WIM
Med seieren over GM 
Lafuente (2505), et WIM-
napp og en FIDE-Elo rating 
på nå +2200 kombinerte 
Silje Bjerke sjakk og ferie 
på beste vis i årets Andorre 
Open.  WIM-tittelen må 
være rett rundt hjørnet...

Silje Bjerke (foto: Torstein Bae)

Sjakkturné med suksess
Andreas tok IM-napp
”Kom bare an” synes blik-
ket hans å si. Unge An-
dreas Moen fra Oslo turnerte 
denne sommeren Europa 
rundt sammen med kam-
meraten Torbjørn Ringdal 
Hansen. Etter 54 partier på 
bare 60 dager ga blikket full 
bonus, et IM-napp og godt 
100 nye ratingpoeng! Mer 
om maratonbragden deres 
i neste nummer.

Andreas Moen i 
Politiken Cup. 

(foto: BBJ)

Simens aktive sjakksommer

Simen spiller!
NTGs sjakklærer Simen Agdestein 
hadde en - for han å være - veldig 
aktiv sommer med turneringer i både 
Tromsø og Amsterdam. Og fasiten ble 
ganske fin begge steder. I Arctic Chess 
Challenge delte Simen annenplassen og 
i den eksklusive NH Chess Tournament 
i Amsterdam ble han sammen med Ba-
reev toppscorer på ”Experienced-laget”. 
Med på Simens lag i Amsterdam var 
den legendariske Viktor Korchnoi (77) 
som var 46 år gammel før han spilte sin 
første VM-match mot Karpov. Simen er 
fortsatt bare 40, så - stå på!
Mer om turneringen i NSb nr. 5-08.

(foto: arrangørene.)

Med åtte remiser greide Simen Ag-
destein seg faktisk fint i Amsterdam. 

Innfelt: Viktor Korchnoi
(foto: Arrangørene)
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av Jonathan Speelman
speelman@bcmchess.co.uk

Det er en gjennomført egenskap til 
toppspillere at de er veldig vanskelige 
å slå. Heller enn å klappe sammen, 
fortsetter de å finne det beste trekket 
tilgjengelig og legge så mange hindre 
som mulig i veien for motstanderen. 
Ofte vil motstanderen til slutt gå tom 
for futt. Så effektivt var den unge 
nordmannens forsvar i Miskolc at 
han to ganger spratt ut og angrep 
motstanderens f2-felt. I sluttspillet 
nedenfor, var dette nok til remis, 
imens i runde 7 (sent i midtspillet 
med ett par tårn på brettet) bukket 
Leko forferdelig og Carlsen vant 
faktisk. 

Peter Leko - Magnus
3. matchparti i Miskolc 29. mai-
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På tross av at d-bonden er fri, kom-
mer den ikke noe sted og d3-feltet er 
et fantastisk blokadefelt for sprin-

geren. Leko fikk nå en klar fordel 
med...
29.c5! Dxc5 30.Dxa6
Skaper en potensiell fribonde på 
dronningfløyen. Alt svart nå kan gjøre 
er å vente og legge hinder i veien. Selv 
om Leko til slutt klarte å organisere 
troppene, så fikk Carlsen ham til å 
bruke mye energi for å få det til.
30...Dc1 31.Dc4 Dd1 32.Dc2 Da1 
33.Ke2 Kg7 34.Sd3 Da3 35.Dc4 
Da2+ 36.Kd1 Db1+ 37.Ke2 Da2+ 
38.Kf3 Db1 39.Ke2 Da2+ 40.Kd1 
Db1+ 41.Ke2 Da2+ 42.Kf1 Db1+ 
43.Se1
Ikke et trekk du ønsker å gjøre, men 
hvit står tilstrekkelig solid til at han kan 
tåle selv-bindingen og klare å sno seg 
ut rett etterpå.
43...h5 44.Dc2 Da1 45.Ke2 Da3
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En mulig hvit plan nå er å forsvare 
kongefløyen, sansynligvis med bønder 
på h4 og g3, sette springeren på d3 og så 
gå med kongen til dronningfløyen. Men, 
...Da1–h1 kan forstyrre den planen og 

Sluttspill med Speelman

Mesterlige forsvar av
Magnus Carlsen
Denne måneden ser jeg på to eksempler på Magnus 
Carlsens defensive egenskaper. Partiene er fra mat-
chen mot Peter Leko i Miskolc 28. mai - 1. juni. Carl-
sen var under press i flere av de åtte partiene, men 
Leko klarte aldri å bryte forsvarsverkene hans og det 
endelige resultatet var et veldig imponerende 5-3 til 
Carlsen: to seiere (runde 4 og 7) og seks remiser.

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

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 195,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

Pris: kr. 25,–

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

Størrelse: 50x50 cm

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

til å ha et sett brikker i

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

Pris: kr. 20,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41
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8-+-+-+-+0 

7vlPwq-+pmk-0 

6-+-+-+p+0 

5sN-+Q+-+p0 

4-+-+-+-zP0 

3+-+-+-zP-0 

2-+-+-zPK+0 

1+-+-+-+-0 
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85.Sc4
Jeg har ikke forsøkt å kommentere de to 
dusin foregående trekkene individuelt 
siden det ville vært svært tidkrevende. 
Men, nå er det verdt å peke på en klar 
vinst som Leko (helt sikkert sliten, 
frustrert og sansynligvis i tidsnød) ikke 
klarte å finne. 85.Db5! truer 86.Sc6 
85...Dc2 ser skummelt ut, men etter 
(og hvis 85...Lb6 86.Sc4 La7 (or 86...
Dxb7+ 87.Kh2 og hvit vinner offiser.) 
87.De5+ Dxe5 88.Sxe5+-) 86.De5+ 
Kh7 87.Df4 er det ikke noe forsvar 
mot den dobbelte trusselen Dxf7+ 
og b8D.
85...Lb8 86.Sd2 La7 87.Se4 De7 
88.Dc6 De5 89.Dc3 Ld4 90.Df3 La7 
91.Sg5 Dc7 92.Dd5 De7 93.Sf3 Lb8 
94.Dc6 La7 95.Dc3+ f6 
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96.Db3??
Her vinner fremdeles 96.Db2 men 
spenningen overmannet til sist Leko 
som bukket med...
96...De2!
Nå kan ikke f2 forsvares og Leko er til 
og med heldig som ikke taper. Partiet 
sluttet...
97.b8:D
Leko forvandlet til dronning med et 

Den engelske sluttspillseksperten 
Jonathan Speelman tar denne 
gang et par av Magnus’ sluttspill 
under lupen sin. (foto: Cathy 
Rogers)

jeg er ikke helt fornøyd med de neste 
trekkene til Carlsen. Det ser nemlig 
ut som Leko står til vinst når han får 
inn 51.a5.
46.Sd3 De7+ 47.Kf1 De4 48.Dc4 
Lg5 49.Db5
Truer dronningbytte på e5.
49...Lf6 50.b4 De6 51.a5 Db3
Hvis 51...bxa5 52.bxa5 er a-bonden 
veldig sterk. Det blir enda verre av at 
d4-bonden sperrer den svarte løperen. 
Carlsen fant et bedre forsvar.
52.axb6 Db1+ 53.Ke2 Dc2+ 54.Ke1 
Db1+ 55.Kd2 Da2+ 56.Kd1 Db1+ 
57.Sc1
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+pmk-0 
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5+Q+-+-+p0 
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2-+-+-zPP+0 

1+qsNK+-+-0 

xabcdefghy

57...d3!
Svart står sansynligvis til tap nå, men 
dette er hans absolutt beste sjanse. 
Han bytter vekk dødt tre på d4 mot 
den viktige b4-bonden som skjermer 
fribonden på b6. I tillegg frigjøres feltet 
d4 slik at løperen kan aktiviseres.
58.Dxd3 Dxb4 59.Db3 Dd6+ 
60.Sd3 Ld4 61.b7 La7
Stillingen ser nå fullstendig vunnet ut 
for hvit, men Carlsen beholdt konsen-
trasjonen og frustrerte Leko hver gang 
ungareren forsøkte å få springeren til et 
felt som ville tvinge frem resignasjon.
62.Kd2 Lb8 63.g3 Dd7 64.h4 Dd6 
65.Dc3+ Kh7 66.Dc8 Kg7 67.Ke2 
La7 68.Dc3+ Kh7 69.Db3 Kg7 
70.Kf1 Kg8 71.Db5 Lb8 72.Kg2 Kg7 
73.Dc4 Dd7 74.De4 Db5 75.Se1 
Dd7 76.Sf3 Kg8 77.Sd4 Kg7 78.Se2 
Kg8 79.Sc3 Kg7 80.Dd5 De7 81.Se4 
La7 82.Sd6 Lb8 83.Sc4 Dc7 84.Sa5 
La7 

tårn snudd på hodet. Dette forårsaket at 
internettoverføringen av partiet sluttet 
for tidlig siden elektroniske brett ikke 
kan gjenkjenne brikker på hodet.
97...Dxf2+ 98.Kh3 Df1+ 99.Kh2 
Df2+ 100.Kh3 Df1+ ½–½

Peter Leko - Magnus
5. matchparti i Miskolc 30. mai 
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I runde 3 var passivt forsvar nødvendig. 
Her har hvit en klar plan. Han skal 
avansere med dronningfløybøndene. 
Derfor er Carlsens eneste sjanse å skape 
en fribonde selv.
38.Kc3
Det er helt riktig å aktivisere kongen før 
bøndene avanserer noe mer. 38.b5 axb5 
39.axb5 Tb8 40.Tb4 g5 41.fxg5 fxg5 
42.c4 g4 43.hxg4+ hxg4 44.Kc3 ser ut 
som en god versjon for svart. En variant 
fortsetter med det enkle 44...g3 (bedre 
enn Ke4) 45.Kd4 g2 46.Tb1 Tg8 47.Tg1 
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Ke6 og svart holder lett remis.
38...g5 39.fxg5 fxg5 40.Tc7 
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8-+-tr-+-+0 
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40...Tg8
Dette forhindrer tårnet å komme til 
g7-feltet hvor det ville stått veldig godt 
plassert etter det umiddelbare 40...
g4 41.hxg4+ hxg4 42.Tg7 . Etter 42...
Kf4 43.b5 axb5 (Jeg lurte på 43...a5 
men mens dette tar et felt fra kongen, 
så forblir a-bøndene på brettet. Og et-
ter 44.Kc4 Tc8+ 45.Kd5 Txc2 46.b6 
g3 47.b7 Tb2 48.Kc6 Kf3 49.Kc7 g2 
50.b8D Txb8 51.Kxb8 Kf2 52.Kb7 er det 
hvits a-bonde som avgjør.) 44.axb5 
XIIIIIIIIY
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44...g3 45.Kb4 Kf3 46.c4 g2 47.b6 Td1 
48.c5 g1D 49.Txg1 Txg1 50.c6 og hvit 
er minst ett tempo foran partitrek-
kene. Svart kan også vurdere å gå etter 
h-bonden med tårnet, men dette er 
alt for langsomt: 40...Td1 41.b5 axb5 
42.axb5 Th1 43.Kb4 Txh3 44.b6 Th1 
45.Tc3! vinner lett.
41.Th7! h4 42.b5 axb5 43.axb5 Kf4 
44.Td7 g4
I Carlsens blog (blog.magnuschess.
com, som faktisk er skrevet av faren 
hans, Henrik) sier de at ”Magnus 
spilte generelt godt i sluttspillet, men 
han gjorde visstnok en feil med 44...
g4? i stedet for Kg3”.’Visstnok’ er det 
operative ordet her, fordi jeg kan ikke 
se hvorfor 44...Kg3 45.Td3+ Kg2 

46.Kb4 g4 47.hxg4 h3 48.c4 h2 49.Td1 
ikke er tapt. Hvis nå 49...h1D (Imens 
dronningsluttspillet etter 49...Tf8 50.b6 
Tf1 51.Txf1 Kxf1 52.b7 h1D 53.b8D 
er vanskelig for hvit med ti sekunders 
tillegg per trekk, men det er enda van-
skeligere for svart.) 50.Txh1 Kxh1 51.b6 
og hvit vinner.
45.hxg4 h3
Hvis 45...Th8 46.Td1 h3 47.Kb4 h2 
48.Th1 Kg3 49.c4 Kg2 50.Txh2+ Kxh2 
51.b6 Kg3 52.c5 Kf4 53.c6 Ke5 54.Kc5 
Th1 55.b7 Tc1+ 56.Kb6 Tb1+ 57.Kc7 
Kd5 58.g5 , avgjør g-bonden.
46.Th7 Kxg4 47.Kb4 Kg3
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48.c4?
Svart truer ...Tg4-h4, men Leko kunne 
og burde ha ignorert dette med 48.b6! 
med en lett vinst siden 48...Tg4+ (el-
ler 48...h2 49.c4 og med bonden trygt 
på b6, så er det helt slutt.) 49.c4 Th4 
50.Txh4 Kxh4 51.b7 h2 52.b8D h1D 
53.Dh8+ vinner svarts dronning.
48...Tg6!
Jeg var fristet til å gi dette fantastiske 
trekket to utropstegn. På kanten av 
avgrunnen klarer tårnet å legge hinder 
i veien for hvit.
49.Ka5
Hvis nå 49.c5 Tg4+ 50.Ka5 Th4 
51.Td7 h2 52.Td1 h1D 53.Txh1 Txh1 
54.b6 Kf4
XIIIIIIIIY

8-+-+-+-+0

7+-+-+-+-0

6-zP-+-+-+0

5mK-zP-+-+-0

4-+-+-mk-+0
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55.c6! rekker hvit det akkurat, men 
svart ender opp med å måtte forsvare 
seg med tårn mot dronning. På grunn 
av betenkningstiden så har svart sjanser 
til å overleve. 55...Tc1 56.c7 Kf5 57.b7 
Txc7 58.b8D etc. Selvsagt villle Leko ha 
noen lettere, og han forsøkte først...
49...Tg5 50.Kb4
Dronningsluttspillet etter 50.Kb6 Tg6+ 
51.Kc7 (ikke 51.Kb7 Tg5 52.b6? Tc5) 
51...Tg5 52.Kd6 Tg6+ 53.Kd7! Tg4 
54.c5 Th4 55.Txh4 Kxh4 56.b6 h2 
57.b7 h1D 58.b8D Dh3+ 59.Kd8! vin-
ner. Men, det er uansett bedre å gå for 
dronning mot tårn.
50...Tg6 51.Txh3+?
Nå klarer svart akkurat å holde det. 
51...Kxh3 52.c5
”Magnus hadde omtrent 50 sekunder 
(pluss ti sekunders tillegg per trekk) og 
etter å ha eliminert andre mulige for-
svar, så fant han remisplanen” (blog)
52...Tg4+ 53.Ka5 
XIIIIIIIIY
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53...Tc4!
Tablebaser bekrefter at de to siste trek-
kene er eneste forsvar. Med tårnet plan-
tet på c4, så er bøndenes avansement 
betydelig bremset og partiet endte...
54.Kb6 Kg4 55.Kc6 Kf5 56.Kd5 Tc1 
57.b6 Td1+
57...Tb1 58.c6 Tb5+! var et effektivt 
alternativ.
58.Kc6 Ke6 59.b7 Tb1 60.Kc7 Kd5 
61.c6 Tb2 62.Kd7 Tb6 63.c7 Txb7 
64.Kd8 Txc7 65.Kxc7 ½–½

Har du spørsmål eller kommenta-
rer til Speelmans sluttspillsartikkel? 
Send de til: NSb@sjakk.no

Analyse-
diagram

Analyse-
diagram



41

Oppgave 1
Daniel Kovachev - Andreas Moen
Landsturneringen 2008 7. runde
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Hadde det ikke vært for de blokkerende 
bøndene i c-linjen ville hvits offiserer 
jobber perfekt sammen i en klappjakt 
på sorts konge. Daniel Kovachev løste 
problemet sitt raskt og kontant med 
... 27.Sxd6+! cxd6 28.cxb5+ Kd8 
29.Lh4+ Te7 30.Db8+ Lc8 31.Lxe7+ 
Kxe7 32.Tc7 Txd5 33.h4 g3 34.fxg3 
Tc5 35.Txd7+ Lxd7 36.b6 1–0

Oppgave 2
Berge Østenstad - Øystein Hole 
Landsturneringen 2008 6. runde
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Igjen svermer hvits offiserer omkring 
sort majestet. Berge Østenstad gjorde 
da også kort prosess med manøveren 
... 24.Lxh6 gxh6 25.Td6 1–0

Oppgave 3
Jon Ludvig Hammer - Lars Breivik
Landsturneringen 2008 2. runde
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Sort står tilsynelatende ganske greit og 
Lf5 truer sågar med å slå på c2. I virke-
ligheten er situasjonen svært prekær for 
sort da hans kongestilling er svak og da 
Lf5 er fattig på frie felt. Jon Ludvig Ham-
mer søkte og fant det ’dype’ trekket som 
utnyttet begge temaer fullt ut. 29.De2! 
Df6 Alternativene er ikke mye bedre:  
29...Td8 30.Te7 Df6 31.Txb7 og med to 
merbønder og fortsatt favorabel stilling 
vinner hvit enkelt.; 29...Tc7 er et forfer-
delig trekk som fører til mattsetting mitt 
på brettet etter  30.Te8+ Kg7 31.De5+ 
Kh6 (31...Df6 32.Dxc7+) 32.g4 Lxc2 
33.g5+ Kh5 34.De2+ Kxg5 35.De3+ 
Kh5 36.Te5+ etc.; 29...g5 30.Se4 h6 
31.Sd6 Txd6 32.Te8+ Kg7 33.Te7. 30.g4 
Lxc2 31.Te8+ Kf7 32.Te3! Løperen på 
c2 er fortapt. 1–0

Oppgaver 4
Vasily Ivanchuk - Magnus Carlsen
Grand Slam Final Bilbao 2. runde
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Ivanchuk har forsynt seg godt av Mag-
nus’ brikker og mer står tilsynelatende i 
slag. Likevel, Magnus hadde full kontroll 
og demonstrerte at stillingen er enkel 
remis etter ... 23...Da5! 24.Dxg4 24.a3 
fører også til remis etter  24...Sa2+ 
25.Kb1 Sc3+ og hvit må tillate trekk-
gentagelse med 26.Kc1 da  26.Kb2?? 
Sxd1+ 27.Txd1 Se3! vinner for sort. 
24...Sxa2+ 25.Kb2 Dc3+ 26.Kxa2 
Dxc2+ 27.Ka1 Dc3+ 28.Kb1 Db3+ 
29.Ka1 Dc3+ ½–½

Oppgave 5
Viswanathan Anand - Magnus Carlsen
Grand Slam Final Bilbao 5. runde
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Magnus, som rett fra åpningen har spilt 
på brikkenes dynamikk fremfor deres 
antall og struktur, høstet her en kvalitet 
som belønning for sin modige innsats. 
20...Le3! Verdensmester Anand, som 
sannsynligvis overså dette temaet på et 
tidligere tidspunkt, står heretter dårligst. 
Men med sine gode springere greide han 
likevel å drible seg frem til en poengde-
ling etter .... 21.h3 Lxd2 22.Dxd2 Lc8 
23.f4 h5 24.f5 h4 25.Se2 Te8 26.Sf2 
d5 27.Sg4 Txe4 28.Sxf6+ Dxf6 
29.Sc1 Lxf5 30.Df2 Lg6 31.Dxa7 Tf4 
32.Txf4 Dxf4 33.Sd3 Lxd3 34.cxd3 
Dc1+ 35.Kh2 Df4+ 36.Kg1 ½–½

Oppgave 6
Magnus Carlsen - Levon Aronian
Grand Slam Final Bilbao 6. runde
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Som mot Anand (forrige oppgaven) hadde 
Magnus tidlig i partiet gått til stillingens 
ytterste grense med et kreativt bondeof-
fer. Og mottoet ”Den som våger vinner” 
stemte da Aronian ble uoppmerksom og 
tillot... 27.Txb4! axb4 28.Lc5+ Ke6 
29.Ta1! Magnus’ poeng. Hvit truet Ta1–a6 
med matt eller massiv materialegevinst i 
alle varianter. 29...Td6 30.Lxd6 Kxd6 
31.Dc6+ Ke7 32.Ta8! Exit. Sort taper 
Th8 blankt. 32...Dd6 33.Dxd6+ Kxd6 
34.Txh8 b3 35.La6 Sd7 36.Txh4 Sc5 
1–0

Oppgavene står på side 27.
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FLYTTESALG!
SJAKKONTORET FLYTTER OG 
LAGRENE TØMMES!

Lær sjakk med Bompi
Sammen med Bompi og vennene hans 
kan du bli bedre i sjakk på en gøyal 
måte – først lærer du triks og planer, 
og etterpå kan du prøve deg på opp-
gaver. Når du er ferdig med et hefte 
får du en wuppie. Wuppiene er Bompis 
beste venner! Hele serien inkluderer 10 
hefter og 10 wuppier.

1 sett: Kr. 100,–
    (Før kr. 200,–)

Ved kjøp av 20 eller flere sett: Kr. 75,– pr. stk.
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FLYTTESALG! Sjakkskolen 1
Sjakkskolen 1 er spesielt 
godt egnet for de som 
akkurat har begynt på 
skolesjakken, eller andre 
som er interesserte i å 
lære sjakk på en enkel 
måte.

Kr. 30,–
(Før kr. 70,–)

Åpne spill
Sjakkinstruktør og mester-
spiller Sverre Johnsen 
gjennomgår prinsippene 
bak tre sunne åpninger: 
Prøyssisk, italiensk og 
skotsk.

Kr. 25,–
(Før kr. 45,–)

Sunt
    åpningsspill
Ved å gjennomgå 40 parti-
er lærer tidligere elitespill-
er Øystein Sande bort de 
grunnleggende ideene bak 
åpningstrekkene 1.e4 e5, 
uten å gå inn i lange teori-
varianter. Kr. 25,–

(Før kr. 45,–)

Sjakkvidunder
Stormester Simen Agde-
stein forteller hvordan 
hans elev Magnus 
Carlsen gikk fra å være 
nybegynner til å bli ver-
dens yngste stormester.

Kr. 40,–
(Før kr. 170,–)

Nordisk sjakk
i 100 år
I 1999 fylte Nordisk Sja-
kkforbund 100 år. Norges 
fremste sjakkhistoriker, 
Øystein Brekke, har skre-
vet forbundets historie.

Kr. 20,–
(Før kr. 70,–)

Kongenes spill
Mangeårig sjakkjournal-
ist og sjakkpersonlighet 
Knut Bøckman forteller 
om sjakkspillets historie, 
med spennende portret-
ter av gamle verdensmes-
tere og stjerner.

Kr. 25,–
(Før kr. 70,–)

Norges Sjakk-
forbund 75 år
I 1989 feiret NSF 75 
år. Sjakkhistoriker og 
tidligere generalsekretær 
Øystein Brekke skrev ju-
bileumsboka.

Kr. 20,–
(Før kr. 45,–)

Bestillinger sendes til
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

FLYTTESALG!
SJAKKONTORET FLYTTER OG 
LAGRENE TØMMES!

Lær sjakk med Bompi
Sammen med Bompi og vennene hans 
kan du bli bedre i sjakk på en gøyal 
måte – først lærer du triks og planer, 
og etterpå kan du prøve deg på opp-
gaver. Når du er ferdig med et hefte 
får du en wuppie. Wuppiene er Bompis 
beste venner! Hele serien inkluderer 10 
hefter og 10 wuppier.

1 sett: Kr. 100,–
    (Før kr. 200,–)

Ved kjøp av 20 eller flere sett: Kr. 75,– pr. stk.
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Velkommen til tidenes sjakkfestival i Norge, som deltager og 
som tilskuer. Vi har et omfattende og variert program med start 
mandag 29. desember, femte juledag, og avslutning onsdag 7. 
januar. Hovedarena er Thon Hotel Gjøvik sentralt i byen.  
 
Jubileumsturneringen spilles over 9 runder gjennom hele perioden. 
Gruppe A er for spillere med rating over 2100 og Gruppe B for alle spil-
lere under 2100. Begge gir både FIDE-rating og norsk rating. 
 
Gjøvik Grand Prix går over 5 runder med avslutning 2. januar og inn-
går i NVGP 2008/09. Gruppe A for spillere med rating over 1500 er 
åpen for spillere til rating 1250 og blir også FIDE-ratet. Gruppe B er for 
alle spillere med rating under 1500. 
 
Det åpne NM i hurtigsjakk 2009 (også NVGP) går over 8 runder lør-
dag 3. og søndag 4. januar og lar seg kombinere med valgfritt Jubi-
leumsturneringen eller Gjøvik Grand Prix. Gruppe A for spillere med 
rating 1750 og over, gruppe B for spillere med rating 1250 - 1749 og 
gruppe C for spillere under 1250 eller uten rating. 
 
SUPERHURTIGSJAKKEN med Magnus Carlsen, Peter Svidler, Si-
men Agdestein og Hikaru Nakamura(!) spilles fredag 2. - mandag 5. 
januar med 6 runder + finaler og bronsefinaler. Programmet er godt 
tilpasset deltagelse i alle ovennevnte turneringer i festivalen.  
Partiene kommenteres fortløpende for publikum. Dette blir show! 
 
Gjøvik Barnas Grand Prix (BGP) spilles tirsdag 30/12 og fredag 2/1. 
 
NYTTÅRSFEST for alle sjakkvenner starter nyttårsaften klokka 20.30. 
Foredrag, sjakktrening, partigjennomganger, klokkesimultan og lynsjakk 
står også på programmet. Følg med på hjemmesiden, og be gjerne om 
en komplett invitasjon per epost, fra oeystei@online.no 
 
GODE OVERNATTINGSTILBUD har vi hos både Thon Hotel Gjøvik, 
Quality Hotel Grand Gjøvik og Hovdetun Gjøvik Vandrerhjem. 
 
For påmeldinger og bestilling av overnatting: Hans Olav Lahlum,  
Bassengvn 28A, 2821 Gjøvik, mobil 95758286. hanso.lahlum@c2i.net  

SERGEI TIVIAKOV 
Regjerende Europamester 
2008. Topprangert i jubi-
leumsturneringen gruppe A 

Du må til Gjøvik, du også! 

 
 

 

PETER SVIDLER 
Fem OL-gull, fire ganger 
russisk mester.  

SIMEN AGDESTEIN 
Slo Spasskij på Gjøvik i 
1983 og Karpov i 1991. 
 

MAGNUS CARLSEN 
Fremragende ung sjakkspil-
ler fra Lommedalen, Norge. 
 

www.gjovikfestival.sjakkweb.no 
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Flotte trebrikker til klubber og 
privatpersoner. Kan brukes i alle 
typer turneringer. Nesten prikklike 
de klassiske Staunton-brikkene.

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 195,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41
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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. 

Søkes!
Redaktør av Førsteraden

Ungdommens Sjakkforbund (USF) søker redaktør til Førsteraden.

Førsteraden er USFs medlemsblad og sendes ut til medlemmer 
under 11 år. Bladet kommer også ut som et bilag i Norsk Sjakkblad, 
som distribueres til samtlige medlemmer av Norges Sjakkforbund, 
samt USFs medlemmer over 11 år. Bladet er i dag på 16 sider.

Redaktøren vil få frihet til å utvikle bladet i samarbeid med USF-
styret. Han/hun er ansvarlig for bladet fra blanke ark til trykkeklart 
manus leveres trykkeriet. Førsteraden produseres i dag med 
programmene InDesign, Photoshop, Chessbase og Microsoft Office. 
USF stiller programvaren til rådighet.

Redaktørens lønn og ansettelsens lengde skjer etter avtale.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Dag Danielsen, tlf. 22 15 12 41 
eller e-post: sjakkfor@online.no
USF-styret ved leder Håvard Løvik, tlf. 51 58 44 41, 475 00 893 
eller e-post: haavard.lovik@lyse.net

Søknad sendes til:
Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, bygg F3, 0473 Oslo, 
eller på e-post til sjakkfor@online.no

Søknadsfrist: 6. oktober

Nr.3
2006
30. årgang

Ungdommens 
Sjakkforbunds 
medlemsblad

Barnas eget sjakkblad

I dette nummeret kan du også lese om BGP-er, Nordnorsk mesterskap 
og møte USFs leder.

Mer om NM inne i bladet

Foto: Haakon Kibsgaard

1911 tok alt  
i barneskole-NM

1911s lag tok de tre første plassene i NM for skolelag. Her er alle samlet på pallen. Øverst, med 
flagg, er vinnerlaget fra Korsvoll, med Johannes Høva Bøhler, Ådne Tverfjell Madsen, Odd Martin 
Guttulsrud og Bendik Berntsen-Øybø. 

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

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 50,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

Annonsér i Norsk Sjakkblad

Medlemsbladet Norsk Sjakkblad  
utkommer seks ganger i året og sen-
des direkte til alle som er innmeldt  
i Norges Sjakkforbund.

Annonsepriser for 2008

Side 1-side ½-side ¼-side
Vanlig  2800,-  1600,- 1000,- 
Omslag1  3400,-  1800,-
Bakside 4000,- 2200,- 

1 Gjelder sidene 2 og 51.

For rene turneringsannonser gis 
50 % avslag på ovennevnte priser.

For turneringer som inngår i Norges 
Grand Prix gjelder prisene:
 1-side ½-side ¼-side
 1100,-  600,-  350,- 

Anbefalte annonsemål (mm):

Helside
 B: 170  H: 240 Hele siden
 B: 143  H: 208 Vanlig margen
1/2-side
 B: 94 H: 160 Anbefales
 B: 143 H: 104  3-spaltet
 B: 94 H: 160 2-spaltet
 B: 72 H: 208 1½-spaltet
1/4-side
 B: 94 H: 80 Anbefales
 B: 143 H: 52 3-spaltet
 B: 94 H: 80 2-spaltet
 B: 72 H: 104 1½-spaltet

1

Kjøpes!
 
En venn av sjakkhistorien søker 
sjakktidsskrifter fra før 1960 
og eldre sjakklitteratur på alle 
språk.
 
Ekstra god pris betales for føl-
gende årganger: 
 

Norsk sjakkblad 1906-1961.  
Tidsskrift for Skak 1895 -1901 & 
1902-1907. 
 Skakbladet 1904 -1922. 

Kontakt: Calle Erlandsson  
Nyckelkroken 14  SE-22647 Lund, 
Sverige
Tel. +46 46 149 749 
Mobil +46 733 264 033 
e-post callena@telia.com 
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NVGP-stillingen
Slutstilliing 2007/08

Oversikten omfatter 59 turneringer. 
Statistikk etter 59 (25 langsjakk/23 hur-
tigsjakk/11 lyn-sjakk) med til sammen 
2259 deltagere (1012/922/325).

Klasse Mester 
1 Daniel Kovachev, OSS 120
1 Jon Luvig Hammer, OSS 120
3 Eirik Gullaksen, Bergens 120
4 Hans K. Harestad, SOSS 115
5 Lars Even Andersen, Black K. 115

Klasse 1
1 Pål Andreas Hansen, Verdal 120
2 Sondre T. Waage, Stavanger 115
3 Nicolai Getz, OSS 115
4 Peter Flermoen, Harstad 115 
5 Katrine Tjølsen, Bergens 115

Klasse 2
1 Pål Andreas Hansen, Verdal 120
2 Peter Flermoen, Harstad 120
3 Timmie Nygaard, Porsgrunn 115
4 Odd M. Guttulsrud, 1911 115
5 Anderl Christoph, Stjernen 110

Klasse 3 
1 Odd M. Guttulsrud, 1911 120
2 Anders Rundgren, Tr. stud. 120
3 Daniel Sandvik, Bergens 110
4 Aryan Tari, Asker 108
5 Eirik N. Isaksen, Alta 106

Klasse 4
1 Gregor Taube, 1911 120
2 Markus Moripen, Nordstrand 120
3 Al. Berezkin, Trondheim 115
4 Sigvat Stensholt, Bergens  110
5 Torgeir Kjøita, SK 1911 110

Klasse 5
1 Ole J. Hegelund, Tr. stud. 120
2 Gregor Taube, 1911 120
3 Torgeir Kjøita, SK 1911 120
4 Erik Friberg, Porsgrunn 120
5 Andreas Jansen, Bergens 120
6 Sigurd Stenvik, Trondheim 120

Norske Vandrerhjem 
Grand Prix

For detaljerte NVGP-resultater, se:
w w w . s j a k k . n o / g p

Sesongen 2007-2008 - siste turnering

59. Torgsjakken Drammen
Gruppe A (21 deltakere) 1. Kim Astrup, SOSS 6/6 (!). 
2. Jon Ludvig Hammer, OSS 5. 3. Erik Andrew Kislik, 
USA, Raymond Borger, Randaberg, Tor Botheim, SK 
1911, Nicolai Getz, OSS 4.
Gruppe B (19 deltakere) 1. Geir Brobakken, Hamar 
5. 2. Svein Erik Lurdalen, 4½. 3. Carl Christian 
Aarnes, Nordstrand 4.
Gruppe C (11 deltakere) 1. Eivind S. Berntsen, 
Nordstrand 5. 2. Torgeir Kjøita, SK 1911 5. 3. Steinar 
Leite, Modum 4½.

Sesongen 2008-2009

1. Bergen Sommer 3.-8. august
Gruppe A (14 deltakere) 1. Thomas Robertsen, Team 
Bjørnsen 5/6. 2. Jan Sørgjerd, Nordstrand 4½. 3. Tor 
Kristian Larsen, Fana 4½.
Gruppe B (16 deltakere) 1. Pål Moe, OSS 5/6. 2. 
Yngve Rasdal, Masfjorden 4. 3. Sigvat Stensholt, 
Bergens 4.

2. Nordstrand Grand Prix 23. august
Gruppe A (11 deltakere) 1. Rune Djurhuus, ASKO 6½/7. 2. Frode Elsness, Moss 5½. 3. 
Frode Lillevold 4½.
Gruppe B (31 deltakere) 1.  Tore Garberg, SK 1911 5½. 2. Bjarne Undheim, OSS 5½. 3. 
Espen Peder Baastø, Nordstrand 5.
Gruppe C (25 deltakere) 1. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand 6/7. 2. Eivind S. Berntsen, 
Nordstrand 5½. 3. Torgeir Kjøita, SK 1911 5½.

3. Kragerø Vandrehjem Grand Prix 28.-31. august
Gruppe A (26 deltakere) 1. Bertil Svendsen, Kragerø 4/5. 2. Audun Kvam, Lørenskog 4. 3. 
Jathavan Suntharalingam, OSS 4.
Gruppe B (42 deltakere) 1. Vidar Edvardsen, Stavanger 4½. 2. Gregor Taube, SK 1911 4½. 
3. Johan Salomon, Nordstrand 4.

4. Vadsøsjakken 28.-31. august
Gruppe A (18 deltakere) 1. Gennadij Kiselev, Murmansk 4½/5. 2. Gennadij Boitsov, Mur-
mansk 3½. 3. Andreas Esbensen, Vadsø 3½
Gruppe B (18 deltakere) 1. Valerij Gainulov, Murmansk 4. 2. Jan Arnt Hammari, Komsa 4. 
3. Artem Sokolov, Murmansk 4.
5. OSS september hurtig-GP 7. september
Gruppe A+B (26 deltakere) 1. Atle Grønn, OSS 5½/6. 2. Hans Krogh Harestad 4½. 3. 
Andreas Moen, OSS 4½.
Gruppe C (16 deltakere) 1. Johan Salomon, Nordstrand 6/6 (!). 2. Lars Oskar Hauge, OSS 
4½. 3. Torgeir Kjøita, SK 1911 4½.

6. Tartakowers Æreslyn 10. september
Gruppe A (10 deltakere) 1. Pål Andreas Hansen, Verdal 14½/18. 2. Tormod Ingul, SMPOAÅ 
14½. 3. Christian Laverton, Trondheim 13½.

Daniel Kovachev (OSS) delte 
førsteplassen i mesterklassen 
med Jon Ludvig Hammer 
(OSS) og Eirik Gullaksen 
(Bergens SK). (foto: red)
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fra 12. september

Turnerings i nfo

September
12.9. Sarpsborg SK høstlyn NVGP Sarpsborg SK
13.9 Fredriksten-lynet NVGP Halden SK
13.-14.9 SpareBank1 Nordvest Grand Prix NVGP Kristiansund SK
26.-28.9.  KM-helg  NSFs kretser

Oktober
3.-5.10.  Kalotturneringen 2008 NVGP Hammerfest SK
3.-5.10.  Nordnes GP 2008 NVGP Nordnes SK
4.-5.10.  NM i hurtigsjakk for seniorer  Fredrikstad SS
10.-12.10.  Kristiansand Open GP NVGP Kristiansand SK
17.-18.10.  Knut Brokstad Minneturnering NVGP Trondheim SF
19.10.  OSS oktober hurtig-GP NVGP OSS
24.-26.10.  Sandefjord GP NVGP Caissa SK

November
7.-9.11. Eliteserien 1. kamphelg  NSF
7.-9.11. NSFs 1. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
16.11.  OSS november hurtig-GP NVGP OSS
21.-23.11.  NM for ungdom (USF)   Tromsø SKU
28.-30.11.  Bergen GP  NVGP Bergens SK

Desember
6.-7.12.  NSFs 2. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
10. Den Store Griseturneringen NVGP SMPOAÅ
14.12.  OSS desember hurtig-GP NVGP OSS
28.12.  Romjulsturneringen i Bergen  NVGP Bergens SK
 
2009
Januar
3.-4.1.  Åpne NM i hurtigsjakk  Gjøvik SK
16.-18.1  Eliteserien 2. kamphelg  NSF
16.-18.1 NSFs 3. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
31.1  Glitnir Blitz 2009 kvalifiseringer  NSF

Februar
6.-8.2.  NM for jenter (USF)
7.2  Glitnir Blitz 2009 finale
14.-15.2. NSFs 4. seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.

Mars
14.-15.3. NSFs 5. og siste seriesjakkhelg  NSF / Lokale arr.
27.-29.3. Eliteserien 3. og siste kamphelg  NSF
27.-29.3. Kvalifisering til eliteserien

April
4.-13.4.  Det åpne NM  Arrangør søkes
24.-26.4.  KM individuelt  NSFs kretser

September
12.9. Sarpsborg SK høstlyn
Info: Ole Kr. Førrisdahl 69 13 80 49  
 ole.k.forrisdahl@c2i.net
13.9 Fredriksten-lynet
Info: Anker Aasum 
13.-14.9 SpareBank1 Nordvest GP
Info: Roger Hojem, rogerhoj@start
26.-28.9. KM-helg

Oktober
3.-5.10. Kalotturneringen 2008
Info: Victor Paulsen , mob: 480 80132
 viktorp@barentsnett.no
3.-5.10. Nordnes GP 2008
Info: Tore Tjensvoll, 
 NordnesSK@hotmail.com     
4.-5.10. NM i hurtigsjakk for seniorer
Info: Bjørn Berg Johansen
 sjak.bjoer@c2i.net
10.-12.10. Kristiansand Open GP
Info: Harald R. Hansen
17.-18.10. Knut Brokstad Minneturn.
Info: Bent Hestad, leder@tsf.no
19.10. OSS oktober hurtig-GP
Info: Tarjei J. Svensen
 tarjei@moldesjakk.net
24.-26.10. Sandefjord GP
Info: Pål Farmen
 pal.farmen@broadpark.no

November
7.-9.11. Eliteserien 1. kamphelg
7.-9.11. NSFs 1. seriesjakkhelg
16.11. OSS november hurtig-GP
Info: Tarjei J. Svensen
 tarjei@moldesjakk.net
21.-23.11.  NM for ungdom (USF)
Info: USF på 22 15 12 41
 sjakkfor@online.no
28.-30.11.  Bergen Grand Prix
Info: Erik T Gullaksen
 Eirik.Gullaksen@bergen.online.no

Desember
6.-7.12. NSFs 2. seriesjakkhelg
10. Den Store Griseturneringen
Info: Tormod Ingul

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



50  

Carlsens nye klær

Momo har observert - på live-over-
føring må vite - at Magnus i det siste 
har oppgradert sin påkledning. Nå er 
hettegenseren hengt eller slengt inn i 
skapet og vi får oftere se en pen skjorte 
og til og med jakke. Slik er det når man 
skal være en av menna.
Da er det vel t-skjorte et skritt tilbake? 
Men, arrangørene av europaklubbcu-
pen 2008 foreslår altså slik dresskode. 
Alle på laget skal ha lik t-skjorte med 
navn på spiller, klubb og sponsor og 
nummer for hvilket brett han eller 
hun spiller på. Dette skal visst gjøre oss 
mer attraktive for media og sponsorer. 
Dessuten gir det bedre informasjon til 
dommere og tilskuere.
I de fleste turneringer er det allerede 
en og annen som praktiserer klesvalg 
uavhengig av motstandernes neser 
eller estetiske sans. Jeg er redd for at 
dette vil bre om seg nå. Med mindre 
vi skal kjøpe inn ti like t-skjorter hver. 
Arrangørens forslag er å kjøpe to 
poloskjorter til hver spiller. De fleste 

vasker ikke tøy i løpet av en turnering 
og bruker ikke spesielt tøy for partiet, 
slik man gjør i annen sport.
Sjakkspillere forbereder seg ofte før 
de skal spille og bruker få tanker på 
påkledningen. Nå vil mange stå en 
halvtime før partiet og inspisere sitt 
utvalg av t-skjorter for å finne den mest 
spiselige. Den lekreste situasjonen er 
når man går opp eller ned et bord og 
får låne t-skjorta til klubbkameraten, 
gjerne litt ut i turneringen.
Svært mange kvinnelige sjakkspil-
lere motbeviser at man ikke kan være 
”brains and beauty”. Har noen tenkt 
på at poloskjorta bør matche de høye 
hælene? Hvis jeg var sponsor og ville 
velge meg en sjakklig representant, 
så er da de dresskledde storkanonene 
mer attraktive enn nerder i joggetøy?
Momo mistenker at arkitekten bak for-
slaget er skredderen til keiseren som 
skulle ha seg nye klær. Alle disse som 
lager så mange regler rundt spillet, 
forstyrrer konsentrasjonen min! Kan 
de ikke bare sette seg ned og spille litt 
sjakk med meg?
   Momo

Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 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@indico.no

Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK) 
tlf: 66 79 68 39p
e-post: oistein.yggeseth@online.no

Kasserer
Harald Furnes (SK 1911)
tlf: p, m. 
e-post: haraldada@yahoo.com

Eliteutvalgsleder 
Hans Krogh Harestad (SOSS)
tlf: 402 24 520m
e-post: hanskrogh@hotmail.com

Styremedlem uten portefølje 
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
tlf: 22 43 69 44p, 924 33 907m 
e-post: jan_oyvind.johansen@getmail.no

USFs leder 
Håvard Løvik (Stavanger SKU) 
tlf: 51 58 44 41p, 475 00 893m 
e-post haavard.lovik@lyse.net 

Formann i Elo-komitéen Øistein Yggeseth

Et lite ...

Nødskrik fra Elo-komiteen

Som det er angitt i NSb 
3/2008 skal turnerings-
rapporter sendes til 
turneringsrapport@sjakk.no

Vi blir stadig ”plaget” av at rapporter i 
tillegg sendes til andre adresser, og at 
en rapport sendes i både to, tre og opp 
til fire eksemplarer.
Dette er helt unødvendig.
Når man sender til ovennevnte adresse 
kommer rapporten til alle som har 
behov for den, bl.a. undertegnede og 
sjakkontoret. 

Så vær så snill å sende til kun én e-
postadresse, den ovennevnte. 
Denne ligger også inne i Turneringsser-
vice 6, så hvis man benytter opsjonen 
i TS kommer rapporten til riktig(e) 
sted(er).

Formann i Elo-komitéen
Øistein Yggeseth 

oistein.yggeseth@online.no
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BUTIKK:  
Hauges gate 84 A, 3019 Drammen  
MANDAG — FREDAG kl. 10.30—17.30 
 

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

www.sjakkbutikken.no 

  

Ny ChessBase 10 
og ny Rybka 3!  

 

Store nyheter for store sjakkentusiaster: 
ChessBase 10 er den perfekte plattformen for 

sjakkarbeid, partilagring og publisering på og fra  
PC. Rybka 3 er enda 80 ratingpoeng sterkere i  
analysene enn forgjengeren sin!! The Rybka 3 

Book er en sterk åpningsbok-CD å supplere med. 

 

ChessBase 10 Starter Package kr 1450, CB 10 Upgrade fra ChessBase 9 kr 780,  
Mega Package kr 3390, Rybka 3 kr 475, Deep Rybka 3 kr 960, The Rybka 3 Book kr 245 
 
Vi har ellers det meste du kan tenke deg, og vi sender oftest på dagen. 
Se nettsiden, og ta gjerne kontakt. Gode klubbtilbud og gunstige premiepakker! 

Minnefondet og OSS inviterer til
Arnold J. Eikrem hurtig GP

Søndag 16. november 2008

Spillested:  Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30
Betenkningstid 25 min per spiller per parti

Gruppeinndeling 2 grupper, o/u 1750
Spillesystem 6 runder monrad
Spilleplan 1. runde søndag kl.12.00
 ny runde hver hele time
 premieutdeling kl. 18.00
Premier Gruppe A: 2000-1200-800
(m/ forbehold) Gruppe B: 1500-1000-600
 i tillegg spesialpremier - se hjemmesiden!
Startavgift 200/150
Turneringsleder Ole Christian Moen og Tarjei Joten Svensen

Påmelding Senest 15. november til:
 Atle Grønn, atle.gronn@ilos.uio.no
 http://home.no.net/selskap/oss-ngp.php
Siste oppmøte Søndag kl. 11.30
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Pris: kr. 25,–

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

Størrelse: 50x50 cm

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

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

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 50,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

til å ha et sett brikker i

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

Pris: kr. 20,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41

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

Kongehøyde: 9,6 cm

Pris: kr. 195,–

Bestillinger sendes til:
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41
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