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Leif Erlend Johannessen

Berge Østenstad

Nye hefter: nr. 5 og 6!
Arne Danielsen portretterer
stormesterne Leif Erlend Johannessen og Berge Østenstad i de aller
nyeste stormesterheftene. Foruten portrett inneholder bladene blant
annet mattoppgaver og kombinasjonsoppgaver fra stormestrenes
egne partier, samt strategioppgaver presentert av IM Bjarte
«Bompi» Leer-Salvesen. Avslutningsvis kommenterer stormestrene
selv noen av sine viktigste partier.
Ett hefte:
For begge:

Bestillinger sendes til:

kr. 59,– kr. 100,–

Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
E-post: sjakkfor@online.no
Telefon: 22 15 12 41
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Sandakerveien 24D, 0473 Oslo
Telefon 22 15 12 41, telefaks 22 71 00 07
E-post sjakkfor@online.no
Generalsekretær: Dag Danielsen

Annonsepriser 2009
Turneringer i Norges Grand Prix:
1/1-side kr 1100
1/2-side kr 600
1/4-side kr 350
For øvrige annonsepriser, vennligst
kontakt redaktørene.

Trykk: BS Offset.

Årsabonnement for ikke-medlemmer
koster kr 200. Ved abonnementsbestillinger,
adresseendringer m.m. kontakt NSF.

Norsk Sjakkblad er medlemsblad for Norges
Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.
Synspunkter som framføres i bladet er ikke
nødvendigvis i samsvar med sjakkforbundenes
offisielle mening.

Utgivelsesplan 2009
Nr 5/2009 kommer i postkassa ca 31. oktober
Nr 6/2009 kommer ca. 4. desember.
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Norsk Sjakkblad
gratulerer
med dagen
80 år
27.10. Roar Thorstensen, Stjernen
27.10. Kjell H. Johansen, Tønsberg

75 år
28.9.
8.10.
19.10.
27.10.
30.10.

Olav Øye, Nordstrand
Tormod Prytz, NSSF
Harald Holst, OSS
Sverre Haug, Gjøvik
Tor Kindom, Vålerenga

70 år
24.9.
25.9.
26.9.
21.10.

Bjørn Andersen, Sarpsborg
Endre Viken, Namsos
Per Børge Sund, Lillehammer
Helge Rangøy, Halden

60 år
17.9. Lars Hope, Brønnøysund
22.10. Tor Arne Hauge, 1911

50 år		
22.9.
8.10.
26.10.
29.10.

Nimon Hoti, Førde
Arne Tjølsen, Bergens
Jan M. Øverås, Sandnes
Per Arne Myraunet, Frosta

Hedersfolk
På sommerens kongress fikk Norges Sjakkforbund to nye æresmedlemmer. Både Per Ofstad og Aage Mella har gjort en stor innsats for norsk
sjakk i et halvt århundre. Æresmedlemskapet er en ankerkjennelse av hva disse
hederskarene har betydd for norsk sjakk. For å illustrere dette kan vi trekke frem
noen punkter i Mellas sjakk-CV: Styremedlem, sekretær og kasserer i Norges
Sjakkforbund, medlem i NSFs valgkomité, seniorutvalg og arkivutvalg, leder i
Hamar Sjakkselskap og styremedlem i Strømmen Sjakklubb fra 1966. Dette er
bare noen av Mellas verv de siste 50 år. Per Ofstads merittliste er ikke mindre
imponerende, med blant annet store bidrag til norsk sjakk som president i NSF
og for seniorsjakken.
I avisene kan man lese om en frivillighetskrise; det hevdes at folk ikke vil bidra
på samme måte som tidligere. Dessverre er det nok hold i en slik teori, men det
er fortsatt mange som gjør en innsats for oss som er glade i sjakk. På side 42 kan
du lese om Simen Agdestein, som for tolv år siden valgte et liv i sjakken. Det sier
seg selv at pengene ikke var hans motivasjon.
Stor frivillig innsats kunne man også se hele denne sommeren, gjennom dyktig
organisering av blant annet Landsturneringen NM i sjakk og Tromsøs Arctic Chess
Challenge. Ettersom sommeren er høysesong for sjakkturneringer, ble det ikke
plass til omtale av alle begivenhetene i dette bladet. I neste nummer kan du lese
mer om blant annet Tromsøs storslåtte festival og Politiken Cup i Danmark.
En spennende høstsesong står foran oss. Et høydepunkt blir Magnus Carlsens
deltakelse i VM-cupen i desember. Med seier der vil Magnus være ett skritt nærmere
VM-tittelen. Vi gleder oss!
Torbjørn R. Hansen, Silje Bjerke og Torstein Bae

40 år		
14.9.
14.9.
22.9.
26.9.
30.9.
1.10.
3.10.
15.10.
1.11.

Jostein Kauserud, Stjernen
Tor Gunnar Nordnes, Sotra
Vilde Husebø, Stavanger
Roar E. Nakken, Aalesund
Arve Kvalvik, Kristiansund
Thor Nerstad, 1911
Odd Ridal, Gjøvik
Tore Tjetland, Sandnes
Trond Kristensen, Mosjøen

NSFs to nye æresmedlemmer Aage Mella og Per Ofstad.
(Foto: Bjørn B. Johansen / red.)
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✮ Nytt fra NSF
BNbank Blitz
Den tidligere suksessen Glitnir Blitz
videreføres i år med BNbank Blitz. De
innledende turneringene arrangeres
etter planen den 31. oktober av Tromsø, Trondheim, Sotra, Porsgrunn, Stavanger og SK 1911 i Oslo. Se annonse
side 44 for mer informasjon.
Husk normbevis
Spillere som tar internasjonale tittelnormer må huske å få med seg
norm-sertifikat fra arrangøren og gi
beskjed til NSF. Selv om arrangøren
skal gi beskjed til forbundet, er det
ikke alltid dette skjer.

NM i hurtigsjakk for seniorer
NM i hurtigsjakk for seniorer arrangeres i Trondheim 17.-18. oktober.
Hjemmesiden er oppe og står:
http://www.tsf.no/seniornm/
Nordiske mesterskap i Norge
Fredriksstad Schakselskap arrangerer
to nordiske mesterskap i år. Både
nordisk for kvinner og nordisk for
seniorer finner sted i byen 19.-27.
september. Mer info på
http://www.sjakk.net.

✮ Nytt fra USF
Påbud om vandelsattest
USF har, i likhet med Norges Idrettsforbund, vedtatt at alle som utfører
oppgaver innenfor den organiserte
sjakken som innebærer et tillitsforhold til barn over tid, må fremskaffe
vandelsattest. Attesten gjelder kun
seksuelt misbruk av barn. Dette er
vedtatt, men ikke innført ennå, og
mer informasjon kommer til lokallagene.

HyperSys i drift
HyperSys, USFs nye medlemsregistreringssystem, ble åpnet for hele
organisasjonen i uke 32. I HyperSys
har hvert lokallag et eget område der
de kan registrere medlemmer, gjøre
styreendringer, legge inn referater
med mer. På sikt vil man også kunne
søke Frifond og fakturere medlemmer
i HyperSys.

Husk Sjakkontorets nye adresse
I fjor flyttet Sjakkontoret fra Frennings vei til Sagene. Videresending fra den
gamle adressen opphører nå, slik at all post til forbundene må sendes til:

Rolig NSF-kongress
NSFs kongress ble avholdt i Bergen
søndag 5. juli. Som ventet ble hele NSFs
styre gjenvalgt (se side 51 for oversikt
over styret).
Både årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent uten noen større
debatt. Kontingenten for 2010 ble,
som foreslått av styret, økt til 400,- for
voksne, 200,- for junior og 100,- for
kadett og yngre. Merk at dette ikke er
kontingenten det enkelte medlem må
betale, for klubb og krets vil også gjerne
ha litt inn i kassa.
Øystein Brekkes forslag om å endre
aldersgrensene i Landsturneringens
yngre klasser ble oversendt styret for
utredning og eventuell behandling på
neste kongress. Også forslaget om at det
skulle bli lov å bruke flere utenlandske
spillere i seriesjakken og forslaget om
kortere tenketid i Østlandsseriens 3.
og 4. divisjon ble oversendt styret for
behandling.
Håkon Haugsruds forslag om redusert
kontingent for nye medlemmer ble
vedtatt, slik at nye medlemmer fra 2010
betaler halv kontingent. De foreslåtte
mindre endringene i statuttene for
Nordnorsk sjakkungdoms fond ble
også vedtatt.
SK av 1911 ble etter tidligere opsjon
tildelt Landsturneringen i 2011, mens
SK Caissa i Sandefjord ble gitt opsjon
på Landsturneringen i 2012. Neste års
Landsturnering arrangeres i Fredrikstad 3.-10. juli.
Kongressen vedtok å tildele æresmedlemskap i Norges Sjakkforbund til Aage
Mella fra Strømmen SK og Per Ofstad
fra Follo SF. Begge har hatt verv både
nasjonalt, regionalt og lokalt de siste
50 årene.

Ungdommens Sjakkforbund eller Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24D
0473 Oslo
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Nær suksess i Dortmund
Magnus Carlsen åpnet forrykende i superturneringen Dortmund Sparkassen
Chess-Meeting i juli, men
med spillere som Kramnik
og Leko på startstreken
er det ingen enkel jobb å
vinne turneringer.
Tekst: Torbjørn R. Hansen
Foto: Bjørn B. Johansen

Med 3,5 av 5 poeng så det riktig lyst ut
for vår store stjerne. Med ultrasolid spill
nedspilte han storspillere som Naiditsch
og Jakovenko. Det var imidlertid ikke
bare Magnus som viste sterkt spill.
Eksverdensmester Vladimir Kramnik
var også på krigsstien og sammen med
Magnus skilte han seg ut som favoritt.
I det siste har Magnus hatt noen svake
avslutninger og turneringsseierne har
derfor uteblitt. Etter den gode starten
var det mange Magnus-fans som håpet
på en førsteplass i Dortmund.

Berlinforsvaret
slår sprekker
Etter Kramniks suksess mot Kasparov
i VM-matchen i London 2000 er det
mange som har inkludert Berlinforsvaret i sitt åpningsrepertoar. Kramnik viste
at han er rett mann til å forsvare litt dårligere sluttspill, men denne egenskapen
er det ikke mange som kan matche. Mot
Magnus er dette åpningsvalget neppe
noen gode idé. Selv om åpningen antagelig er sunn nok er den et risikabelt
valg mot Magnus, siden han er uhyre
sterk i lange manøvreringspartier med
en liten fordel på sin side. Noen runder
tidligere hadde Jakovenko spilt Berlineren mot Magnus, og tapt et langt parti.
I runde fem var det tyskeren Naiditsch
som prøvde lykken. Det er merkelig at
Magnus sine motstandere ikke innser at
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dette er en dårlig strategi. La oss se hva
som skjedde.
Magnus Carlsen – Arkadij Naiditsch

XABCDEFGHY
8-+-+r+r+(
7+-zp-+-+-'
6-zpk+n+-+&
5zp-zp-tR-zp-%
4P+-+-+-zp$
3+-+-+N+P#
2-zPPtR-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Foreløpig har det gått greit for Naiditsch, men han makter ikke å stå i
mot det konstante presset fra Magnus.
41.Tde2 Hvit har nok ikke noe bedre
enn remis etter 41...Kd7 med 42.Td5+
Kc6 43.Tde5 og så videre. Heldigvis for
Magnus hadde tyskeren trodd at tiden
for taktikk var forbi og spilte 41...Kd6?
En stor feil som tillater hvit å utnytte
bindingen i e-linjen med enkle midler.
42.Sxg5! Svart må nå tillate ugunstige
avviklinger.

42...Sg7 43.Txe8 Txe8 44.Txe8 Sxe8
45.Sf3!

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+-zp-+-+-'
6-zp-mk-+-+&
5zp-zp-+-+-%
4P+-+-+-zp$
3+-+-+N+P#
2-zPP+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Med sitt siste trekk vinner hvit bonden
på h4, og med to sammehengende
fribønder er stillingen vunnet. Svarts
eneste håp er å tromme sammen motspill på dronningfløyen, men stillingen
er nok allerede håpløs.
45...c4 46.Sxh4 c3 47.b3 Kc5 48.Sf5
Kb4 49.g4 Ka3 50.Kg3 Ettersom
fribøndene på kongefløyen uansett
kommer til å bli en avgjørende faktor,
velger hvit å bruke et par trekk på å kvele
svarts motspill.
50...Kb2 51.Se3 Kc1 52.Kf3 Kd2
53.h4 Sg7 54.h5 Se6 55.h6 c6

56.Ke4 b5 57.Ke5 Sg5 58.Kf5 Sf7
59.h7 Kxe3 60.g5 1–0

Stillingen er helt klart tapt, men det er
ikke enkelt å se hvorfor.

Kramnik i slaget
Etter syv runder lå Magnus et halvpoeng
foran Kramnik og i åttende runde var det
duket for innbyrdes oppgjør. Uheldigvis
for Magnus viste Kramnik seg fra sin
beste side og leverte gnistrende angrepssjakk. Kramnik vant fortjent og økte
deretter forspranget med seier i siste
runde. Leko snek seg forbi Magnus med
bedre kvalitet. Tredjeplass er uten tvil et
meget godt resultat av Magnus, men etter den sterke starten var det lov å håpe
på mer. Vi tar en titt på det avgjørende
partiet der Kramnik ble for sterk.

Noen ganger er det dumt at spillerne
på toppnivå gir opp så tidlig. For mange
hadde det vært nyttig om spillerne
spilte stillingen ut slik at alle forstår
hvorfor det endte som det gjorde. Under Landsturneringen i Bergen var en
gjeng samlet til en middag der vi spilte
gjennom partiet ovenfor. En av de fire
elitespillerne ymtet forsiktig frem at han
ikke så hvorfor Magnus ga opp. Resten
av gjengen diskuterte deretter ivrig i
et par minutter og viste til forskjellige
varianter, men konklusjonen ble alltid
den samme: Den svarte kongen labbet

freidig rundt uten å bli matt. Vi var
aldri i tvil om at Magnus hadde sett en
vinstvariant, og computeren finner den
naturligvis enkelt, men ser du hvorfor
Magnus ga opp?
Ettersom 36...Dxb4 blir umiddelbart
matt etter 37.Le6+ Ld7 38.Dh8+, er
36...Db6 eneste mulighet. Det var dette
forsvaret elitespillerne i Bergen hadde
problemer med å knekke. Hvit vinner
imidlertid etter 37.Le6+ Ld7 38.Df8+
Dd8 39.Dc5+ Kb8 40.Lxd7 Dxd7
41.Df8+ Dc8 42.Df4+ Dc7 43.Dxc7
matt! Slettes ikke enkelt for oss som
ikke blir invitert til superturneringer.

Vladimir Kramnik – Magnus Carlsen

XABCDEFGHY
8r+-+l+-+(
7zpp+-mkp+p'
6-+-tRp+-wQ&
5wqN+-+p+-%
4-snL+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Kramnik har så langt spilt forrykende
og fortsetter i stor stil.
31.Txe6+! fxe6 32.Dxe6+ Kd8
De svarte brikkene gjør en svært slett
forsvarsjobb, og partiet er over i løpet
av få trekk.
33.Df6+ Kc8 34.Dxf5+ Kd8
35.Df6+ Kc8

XABCDEFGHY
8r+k+l+-+(
7zpp+-+-+p'
6-+-+-wQ-+&
5wqN+-+-+-%
4-snL+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

36.axb4 Etter dette trekket valgte Magnus å kaste inn håndkleet. 1–0
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Sjakkhuset
Bestilling og kontakt:
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11
www.sjakkhuset.no
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DEN STORE
SJAKKFESTEN

Fem norgesmestere: Fra venstre Sondre Waage Tofte (junior), Lars Kjølberg (senior), Kjetil A. Lie (elite), Odd
Martin Guttulsrud (kadett) og Gregor Taube (lilleputt).

Ni runder seriøs langsjakk og lynsjakk,
ikke fullt så seriøs pratelagsjakk, laglyn,
fotballturnering, begynnerturnering
og sjakkleir. Hordaland sjakkrets med
Bjørn Benjaminsen i spissen stod for
et flott og omfattende arrangement i
Bergen i juli. Landsturneringen NM i
sjakk er årets viktigste arrangement i
norsk sjakk, og når arrangøren i år var

skuffet over deltagerantallet på 515 i
hovedturneringen, sier det sitt om hvilken massemønstring dette har blitt.

Mer om Landsturneringen, inkludert
mange flotte bilder og alle bulletinene,
finner du på www.sjakknm2009.no.

Og Landsturneringen er ikke bare sjakk.
Som intervjuene i dette bladet viser, er
aspekter som fotballturneringen og det
sosiale like viktig for de fleste deltakerne
som å vinne sjakkpartier.

Og meld deg gjerne på neste års Landsturnering i Fredrikstad allerede nå:
www.nm2010.sjakk.net.

9

10

NydeLie!
Med seks stormestere,
åtte internasjonale mestere og usedvanlig mange
unge talenter, var årets
eliteklasse i NM sterkere
enn noensinne. Det skulle
bli en beinhard kamp om
den gjeve kongepokalen.

Av Torbjørn R. Hansen
De fleste hadde nok Simen Agdestein
og Jon Ludvig Hammer som de største
favorittene, men man kan aldri avskrive
stormesterne Kjetil A. Lie, Leif Erlend
Johannessen, Rune Djurhuus og Berge
Østenstad. De fremste outsiderne var
Frode Elsness og Espen Lie, som begge
har klart å vinne kongepokalen ved en
tidligere anledning.

Elsness tidlig i tet
Halvveis i turneringen så Frode Elsness
ut som en sikker vinner. Etter fire runder hadde han full pott og han hadde
nedlagt både Agdestein og Hammer.
Resten av feltet var imponert over Elsness sine partier og det var vanskelig å
forestille seg at han kunne la seg stoppe.
Kanskje var partiet mot Hammer det
beste i årets eliteklasse. Elsness var i
storslagen form, han regnet uhyre presist og tok riktige valg i kritiske stillinger.
Den materielle balansen bølget frem og
tilbake, men til syvende og sist var det
Hammer som måtte resignere.
Hammer - Elsness, runde 2
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.Sb3 Le7
8.f3 Le6 9.Dd2 0–0 10.0–0–0 Sbd7
11.g4 b5 12.g5 b4 13.Se2 Se8 14.f4
a5 15.f5 Lxb3 16.cxb3 a4 17.bxa4
Txa4 18.Kb1

XABCDEFGHY
8-+-wqntrk+(
7+-+nvlpzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zpPzP-%
4rzp-+P+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzP-wQN+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy

Etter å ha fulgt en motevariant i Najdorfvarianten i Siciliansk har spillerne
nådd følgende stilling. Her klemte Elsness til med 18...Txa2! Faktisk er det
ikke første gang dette trekket har blitt
spilt, men antagelig kom det overraskende på Jon Ludvig. Frode har spilt
denne åpningen i en årrekke og kjenner
de fleste finessene.
19.Sc1 Klokelig nok avslår Jon Ludvig
offeret og velger heller å fokusere på å
ta kontroll over de hvite feltene på dronningfløyen. 19.Kxa2 hadde blitt besvart
med 19...Da8+ 20.Kb3 (på 20.Kb1
følger Dxe4+ fulgt av Dxh1) og nå det
forbløffende trekket 20...Lxg5! som gir
hvit store problemer. Partiet fortsatte
like komplisert videre:
19...Ta4 20.Lb5 Ta5 21.Lc4 Sc5
22.Thg1 Sxe4 23.Dg2 Da8 24.Sb3

XABCDEFGHY
8q+-+ntrk+(
7+-+-vlpzpp'
6-+-zp-+-+&
5tr-+-zpPzP-%
4-zpL+n+-+$
3+N+-vL-+-#
2-zP-+-+QzP"
1+K+R+-tR-!
xabcdefghy

24...d5! Nok en gang viser Frode stor
forståelse og ser at initiativet og kontrollen over de hvite feltene er langt viktigere
enn en ussel kvalitet.

25.Sxa5 dxc4 Svart har nå en livsfarlig majoritet på dronningfløyen som
står klar til å åpne hvits kongestilling.
Hvit forsøker et motangrep, men Frode
holder hodet kaldt.
26.f6 Ld6 27.Lb6 c3 28.Tge1 b3
29.Sxb3 Sd2+ 30.Txd2 cxd2 31.Dxd2
gxf6 32.Lc5 Df3 33.Lxd6 Sxd6
34.Dxd6 Df5+ 35.Ka2 Ta8+ 36.Sa5
Txa5+ 37.Kb3 Tb5+ 38.Ka4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-wQ-zp-+&
5+r+-zpqzP-%
4K+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Frode leder med to bønder, men stillingen er langt fra enkel. Begge kongene
er utrygge, og svart står ovenfor et problem: Hvit truer tårnet på b5 i tillegg til
39.Dd8+ fulgt av 40.gxf6+ og et tårn
i g-linjen. Det ser riktig så skummelt
ut, eller...?
38...Txb2! Frode ser at det ikke blir
matt og snapper derfor en viktig bonde.
De aller fleste sluttspillene vil nå være
vunnet for svart, og hvit er derfor avhengig av å spille på matt eller vinne
tungt materiell. Dette lar seg imidlertid
ikke gjøre, og Frode drar helpoenget
sikkert i land.
39.Dd8+ Kg7 40.gxf6+ Kg6 41.Ka3
Txh2 42.Dg8+ Kxf6 43.Dd8+ Kg6
44.Dd6+ f6 45.Tg1+ Kh6 46.Df8+
Kh5 47.Df7+ Kh4 48.Dc4+ Df4
0–1
I femte runde så man første tegn til rusk
i Elsness sitt maskineri. Han slapp unna
med remis mot NM-grossist Berge Østenstad i et parti der Østenstad kunne
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vunnet en offiser i tidsnøden. Remis mot Østenstad er i seg selv et
bra resultat, men faktisk var dette
vendepunktet for Elsness. På de
fire siste rundene ble det bare 1,5
poeng, og til tross for den utrolige
starten ble avslutningen altfor tam
til at han kunne ta kongepokalen
med seg hjem.

Utfordrerne
Etter fem runder hadde Agdestein
og Hammer kun 3 poeng hver. De
hadde riktignok levert noen gode
partier, men spillet så ikke ut til
å sitte slik det pleier å gjøre for
en NM-vinner. Bedre så det ut til
å gå for Berge Østenstad. Med 3,5
poeng på de første fem rundene
virket han svært solid, men i sjette
runde ble det tap mot Hammer,
og det virket derfor ikke sannsynlig at han kunne ta sin åttende
NM-tittel. Men hvem var det da
som lå best an til å vinne?
Ubeseiret etter sjokktap
De fleste var nok spente på hvordan
Kjetil A. Lie ville gjøre det i årets NM.
I forrige sjakkblad stod det at han
hadde gått litt lei av sjakk og at hans
prestasjoner varierte fra det elendige
til det geniale. Etter å ha sett følgende
i første runde tenkte nok de fleste noe
sånt som at "Huff, dette kan bli et stygt
resultat...".
Kjetil A. Lie - Lasse Ø. Løvik, runde 1

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7zpl+n+psnp'
6-zp-vl-+pvL&
5+-zp-+-+-%
4-+PzpPzP-+$
3+P+P+-+-#
2P+QsNN+LzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Det er ikke uvanlig at Kjetil åpner med
engelsk åpning. 1.c4 har rykte på seg
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Seier mot norgesmesteren og IM-norm til Stavangers Lasse Løvik (16).
for å være nokså forsiktig, men for en
spiller som Kjetil er kanskje ikke dette
åpningsvalget så dumt. Kjetil stortrives
normalt i kompliserte midtspill der det
er mange brikker på brettet, og faktisk
oppstår slike midtspill ofte etter at man
har startet med 1.c4. Kjetil hadde nok
regnet med at hans erfaring skulle spille
en avgjørende rolle i dette partiet, men
der tok han feil. Unge Løvik har spilt
dønn solid og Kjetil er ikke i nærheten
av fordel. Snarere tvert i mot, i hvert fall
etter følgende trekk:
21...Sf5! Så enkelt, men også svært
sterkt. Springeren truer en dødelig gaffel
på e3, så den må slås.
22.exf5 Txe2 Nå har det svarte tårnet
inntatt en avgjørende posisjon på
andreraden.
23.Lxb7 Dh4! Et sterkt mellomtrekk.
Svart truer matt på h2 og løperen på
h6.
24.Lg2 Dxh6 Det er en kjent regel at
i midtspill med ulikefargede løpere er
angrep viktigst. Det er ingen grunn til
at dette ikke skal gjelde i denne stillingen også.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+k+-+&
5+-zp-+-zp-%
4-+PzpL+-+$
3+P+Pvl-+R#
2r+-+-+-zp"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Etter mange trekk kom spillerne frem til
denne stillingen. Løvik står klart til vinst,
og avgjør forbausende effektivt.
50...g4! Kjetil så sitt snitt til å erobre Løviks farligste bonde, men etter 51.Txh2
Ta1+ 52.Kg2 ble han ubønnhørlig
matt med 52...Tg1 0–1. Naturligvis en
fantastisk start for Lasse, men en tilsvarende svak innledning for Kjetil.
Til tross for den dårlige starten var det
altfor tidlig å avskrive Kjetil. Han hadde
ambisjoner om å vinne kongepokalen,
og herfra og inn var det ingen som maktet å slå han. Én etter én måtte motstanderne bite i gresset. I runde to til

åtte tok Lie hele seks poeng; kun Frode
Urkedal og Simen Agdestein unnslapp
med remis. Følgende parti var viktig
med tanke på medaljekampen.
Kjetil A. Lie - Jon L. Hammer, runde 7

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-wq-+-zpp'
6lvl-+-+-+&
5zp-+RzpNwQ-%
4-+p+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+L+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Materielt sett er stillingen lik, men dersom vi ser på brikkenes plasseringer ser
vi at hvit har stor fordel. Ingen av svarts
brikker har noen særlig aktiv funksjon,
mens alle hvits brikker inntar sterke
felt hvor de legger et ubehagelig press
på den svarte stillingen. Vel, kanskje
ikke alle brikkene er med i angrepet.
Foreløpig er det bare tre aktive brikker
i spill, men da den fjerde kom med
etter 31.La4! var det hele slutt. Den
svarte stillingen faller som et korthus.
Hvit truer 32.Lxe8 i tillegg til 32.Td7
og det finnes ikke forsvar mot dette.
Derfor: 1–0.

Thrilleravslutning
Siden ingen hadde klart å riste av seg
resten av feltet var det før siste runde
hele fem spillere som hadde muligheter
til å vinne. Minst sjanser av disse hadde
overraskelsesmannen Espen Forså. Med
et IM-napp i lomma møtte han læremester Simen Agdestein i siste, og med
seier kunne han få stikkamp dersom
alt gikk hans vei. Mer realistiske sjanser
hadde Berge Østenstad, som møtte
mannen i tet, Kjetil A. Lie. Med seier
kunne Berge komme opp på samme
poengsum som Kjetil, og dersom verken
Simen eller Frode Elsness vant, ville
Berge være sikret stikkamp. Simen og
Frode syntes å ha gode gullsjanser: De
lå et halvpoeng bak Kjetil. Dersom Kjetil

ikke klarte å vinne kunne de sikre seg
stikkamp, eller til og med mer, hvis
Kjetil tapte.
Første parti i tetstriden som ble ferdig
var Østenstad - Lie. Kjetil utlignet uten
problemer, og tilbød remis i denne
stillingen.
Berge Østenstad - Kjetil A. Lie

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+qsn-vl-'
6-zpnzp-zppzp&
5+-zp-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+-sNP+-zP-#
2-+NvLPzP-zP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

For Kjetil var nok remis en ganske god
deal siden han ville være sikret stikkamp. Så nærme hadde han aldri vært
kongepokalen, så det fristet nok mer å ta
et halvpoeng mot Østenstad istedenfor å
risikere å tape. For Østenstad sin del var
bare seier godt nok. Han tenkte antagelig at sjansene til å vinne kongepokalen
var for små, fordi han regnet med at

enten Elsness eller Agdestein ville vinne.
Derfor aksepterte han remistilbudet i en
stilling som var ganske lik, men der det
fortsatt var mye som kunne skje både
den ene og andre veien. ½–½
Til tross for at Elsness hadde rotet bort
forspranget fra de fem første rundene
hadde han nå en gylden mulighet til å
sikre seg stikkamp dersom han vant
mot unge Lasse Løvik. Lasse hadde fulgt
opp den gode starten, og trengte remis
for å ta sitt første IM-napp. Elsness var
ganske klar favoritt i dette partiet, men
grep ikke sjansen.
Frode Elsness - Lasse Ø. Løvik

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+-+-sn-'
6-+p+-+pzp&
5+-+-+Pvl-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPL+-wQPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Løvik truer 25...Le3, men Elsness kunne
faktisk ignorert denne trusselen og

Remis i nervepirrende sisterunde: Østenstad - Lie (Foto: Tore Hansen)

13

isteden satt fart på sitt eget trumfkort. Med 25.f6! ville han avgjort
partiet. Han vinner avgjørende
materiell etter 25...Le3 26.f7+ Kh7
27.f8=D! Elsness hadde mistet det
taktiske blikket han så fint viste mot
Hammer og valgte derfor det slappe
25.Kh1? Løvik forsvarte seg deretter
tappert og klarte å berge remis. Han
tok dermed et velfortjent IM-napp,
mens Elsness var irritert på seg selv
for å ha oversett vinsten. Kjetil A. Lie
kunne puste lettet ut. ½–½
Den eneste som kunne frata Kjetil
seieren var dermed Simen Agdestein. Han hadde utspilt sin tidligere
elev Espen Forså og var klar for
en avgjørende knockout som ville
bringe han til stikkamp. Forså ville det
imidlertid annerledes i tidsnøden.

Simen Agdestein kunne sikret stikkamp med seier i siste runde, men hans
tidligere elev Espen Forså ville det annerledes. (Foto: Tore Hansen)

Simen Agdestein - Espen Forså

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+-sn-zpp'
6-+-vLPzpl+&
5+q+-+-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-+-+L+P#
2-+-tR-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Simen har vunnet en bonde og kunne
nå vunnet med den enkle avviklingen
37.Lxe7! Txe7 fulgt av 38.Td8+ Te8
39.e7. Det er vanskelig å forestille seg
at denne bonden ikke vil avgjøre enkelt.
Isteden nølte Simen et øyeblikk med
37.Te2?, og Forså startet nå hurtig å
angripe fribonden og erobret den etter
få trekk. 37...Sf5 38.Lb4 Db6 39.e7
Sd4 40.Td2 Dxb4 41.Txd4 Dxe7
42.Td1 ½–½

Etter all spenningen var det altså klart:
Kjetil A. Lie gikk seirende ut av et rekordsterkt NM. Og meget gledelig ble
det IM-normer til to fremadstormende
talenter, Espen Forså og Lasse Ø. Løvik.
Eliteklassen 2009 var nok en bekreftelse
på at norsk sjakk er på vei fremover.

1. GM Kjetil A. Lie, Porsgrunn
–08 +24 =12 +17 +07 +02 +04 =03 =05 6,5
2. IM Frode Elsness, Moss 		
+21 +04 +13 +03 =05 –01 +07 –06 =08 6
3. GM Simen Agdestein, NTG 		
+17 =07 +11 –02 =04 +18 +19 =01 =06 6
4. GM Jon Ludvig Hammer, OSS
+12 –02 =20 +15 =03 +05 –01 =07 +14 5,5
5. GM Berge Østenstad, Asker
=11 +06 =07 +13 =02 –04 +21 =17 =01 5,5
6. FM Espen Forså, Moss 		
=09 –05 =14 +12 =20 =11 +22 +02 =03 5,5
7. IM Espen Lie, Porsgrunn 		
+14 =03 =05 +09 –01 +20 –02 =04 =12 5
8. Lasse Ø. Løvik, Stavanger 		
+01 –13 =10 =22 =11 –19 +23 +15 =02 5
9. FM Geir Sune T. Østmoe, Porsgrunn
=06 =10 +22 –07 =21 =13 =17 =18 +19 5
10. IM Torstein Bae, 1911 			
=20 =09 =08 +19 –18 =22 –11 +24 +17 5
11. FM Kjetil Stokke, Bergens 4,5 12. FM Frode O. O. Urkedal, 1911 4,5 13. FM Andreas G.R. Moen, OSS 4,5 14. IM Øystein Hole,
Akademisk 4,5 15. GM Leif E. Johannessen, OSS 4,5 16. IM Atle Grønn, OSS 4,5 17. FM Joachim Thomassen, Moss 4 18. GM
Rune Djurhuus, Akademisk 4 19. IM Eirik Gullaksen, Bergens 4 20. IM Jovanka Houska, Bergens 4 21. FM Stig Gabrielsen, Oslo
Vest 3,5 22. IM Torbjørn R. Hansen, 1911 3 23. FM Lars Hjelmås, Kristiansund 2 24. FM Trond Gabrielsen, Oslo Vest 1,5
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Klasse Junior:

Tofte til
eliten
På tross av et år med lite sjakk, var Sondre W.
Tofte overlegen i årets juniorklasse. Dermed blir
det elitespill på Stavanger-gutten neste år.
NAVN: Sondre Waage Tofte
ALDER: 17
YRKE: Elev ved Sola videregående skole
SJAKKFORTID?
Jeg begynte med sjakk på SFO i 2000. Skoleåret
2007/08 gikk jeg på sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg hadde en del partier der det et godt stykke ut i partiet var
ganske lik stilling, men så gjorde mine motstandere feil som
jeg klarte å utnytte. Mitt beste parti var mot Benjamin Arvola
i åttende runde.
NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Det var nok seieren mot Benjamin. Da jeg vant det partiet var
jeg sikret NM-tittelen selv om det var en runde igjen.
AMBISJONER FREMOVER?
Jeg skal spille Arctic Chess Challenge i Tromsø, og håper å
gjøre det bra der. Neste år håper jeg selvfølgelig på et godt
resultat i eliteklassen.
Sondre Waage Tofte - Benjamin Arvola, runde 8
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5
7.Sb3 Le6 8.f3 Sbd7 9.Dd2 b5 10.0–0–0 Sb6 11.Df2 Nå
bør svart spille 11...Sfd7 eller 11...Sc4. 11...Tb8?! 12.Sc5!
Muligens overså Arvola dette trekket. Siden det henger på a6

må han rygge til c8, men det fører til at han kommer veldig
på etterskudd med utviklingen. 12...Lc8 13.g4! Hvit må
smi mens jernet er varmt. 13...Sc4 14.Lxc4 bxc4 15.g5!
Sd7 16.Sxd7 Lxd7 17.Sd5 Le6 18.Lb6! Dxg5+ 19.f4
exf4 20.Thg1 Dh6 21.Sc7+ Kd7 22.Sxa6 Ta8 23.Dc5!
Tc8 24.Sb8+! Ke7 25.Dxd6+ Ke8 Nå gjenstår kun det
avgjørende støtet.

XABCDEFGHY
8-sNr+kvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6-vL-wQl+-wq&
5+-+-+-+-%
4-+p+Pzp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

26.Dd8+!! En flott mattkombinasjon. 26...Txd8 27.Txd8+
Ke7 28.Sc6+ Kf6 29.Ld4 matt. 1-0

1. Sondre Waage Tofte, Stavanger
+11 +13 +04 =06 +05 +08 =07 +09 =02
7,5
2. Nicolai Getz, OSS 				
=15 –07 +12 –13 +18 +16 +06 +08 =01
6,0
3. Elias DeMac, Bergens 			
+18 –04 +10 –05 =14 +11 =13 +06 +08
6,0
4. Johannes L. Kvisla, 1911 5,5 5. Levi André Tallaksen, Porsgrunn 5,5 6. Kristian Stuvik Holm, Hamar 5 7. Joachim B.
Nilsen, Bergens 5 8. Even Thingstad, Hønefoss 5 9. Benjamin Arvola, Tromsø 5 10. Anders G. Hagen, Moss 5 11. Asbjørn
O. Steinskog, Sandnes 5 12. Espen Haugstad, Sandnes 5 13. WFM Katrine Tjølsen, Bergens 4,5 14. Marianne Wold Haug,
1911 4,5 15. Kristoffer Madland, Sandnes 4,5 16. Ellen Øen Carlsen, NTG 4,5 17. Øystein Aagedal Skage, Bergens 3,5 18.
Tony Valle, Hammerfest 1,5 19. Stian Valle, Akademisk 1 20. Ingeborg Marie Nyland, Molde 0,5
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Klasse Senior:

Ny mester!
For første gang på sju år heter ikke
seniormesteren Ragnar Hoen. Lars
Kjølberg ledet fra start til mål, og
hadde god kontroll selv om også
Hoen og Jarl Ulrichsen sanket
mange poeng.
NAVN: Lars Kjølberg
ALDER: 65
YRKE: Rektor for Ecademy (fagskole
som tilbyr nettstudier, særlig innen IT)
SJAKKFORTID?
Jeg begynte med litt sjakk da jeg var
omtrent 15 år gammel og ble med i
sjakklubben i Fredrikstad da jeg var 19
år. Da var jeg allerede en habil spiller,
samme år (1963) vant jeg junior B i
Landsturneringen. To år senere ble jeg nummer tre i klasse
Mester, og rykket nesten opp i eliteklassen. De neste årene
spilte jeg i kandidatklassen (deltok riktignok ikke hvert år);
i 1975 rykket jeg opp, og spilte i eliteklassen året etterpå. Så
forsvant jeg etter hvert ut av sjakken, og kom først tilbake
rundt 2003, da sønnen min begynte å spille. (Jens H. Kjølberg ble nr 5 i kadett – red.)
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg får ikke trent så mye som jeg skulle ønske, men det er
nok viktig at jeg liker å lese sjakk. Jeg leser sjakkbøker som
andre leser romaner.

NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Det som var veldig greit med årets turnering var at jeg hadde
god kontroll hele veien, det var ikke slik at dårlige stillinger
ble snudd til seier. Mot Hoen og Ulrichsen ble det korte remiser, hvilket var gode resultater for meg med tanke på hvordan
det lå an. I de andre partiene sto jeg greit hele veien.
AMBISJONER FREMOVER?
Noen store ambisjoner har jeg ikke, men det blir sikkert mer
sjakk når jeg blir pensjonist om et par år. Da regner jeg også
med å delta i internasjonale seniorturneringer, det har jeg
ikke hatt tid til så langt.

1. Lars Kjølberg, 1911 			
+10 +24 +11 +04 =02 =03 +05 +08 =07
7,5
2. FM Ragnar Hoen, OSS 			
=06 +13 =03 +05 =01 =04 +12 +09 +10
7,0
3. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
+15 =12 =02 +14 +04 =01 +18 =10 +05
7,0
4. Øyvin Strand, Bergens 5,5 5. Sigmund Løvåsdal, Drammen 5 6. Jan Svenske, Strømmen 5 7. Tom J. Johanssen, OSS 5 8.
Odd Birkestrand, Masfjorden 5 9. Karl W. Strand, Kristiansund 5 10. Øystein Skar, OSS 4,5 11. Gunnar Bue, Tønsberg 4,5 12.
Hans Chr. Fotland, OSS 4 13. Karsten Ovesen, Sevland 4 14. Willy L. Olsen, OSS 4 15. Magnus Monsen, Sandnes 4 16. Jan
Arne Bjørgvik, Verdal 4 17. Per H. Wibe, Asker 4 18. Hans R. Thjømøe, Drammen 3,5 19. Odd Habberstad, OSS 3,5 20. Kjell
M. Haug, Stjernen 3,5 21. Lars Sæther, Fredriksstad 3,5 22. Arne Mannerud, Direkte 3,5 23. Gudmund Farstad, Molde 3 24.
Jan Ludvigsen, Fredriksstad 2,5
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Klasse Senior B:

Rektorene
seirer i senior
I Senior A vant rektor Kjølberg, i senior B ble
det rektor Trygve Lindsjørn som stakk av med
seieren. Lindsjørn begynte sent med sjakk og
har hatt en imponerende fremgang i voksen
alder.
NAVN: Trygve Lindsjørn
ALDER: 72
YRKE: Pensjonist, tidligere rektor ved Hersleb
ungdomsskole i Oslo
SJAKKFORTID?
Jeg lærte sjakk av min far da jeg var barn. Da jeg var lærer
på Prinsdal skole lærte jeg en del elever sjakk, men medlem i Ski Sjakklubb ble jeg først 49 år gammel. Min første
Landsturnering var på Gausdal i 1985, og etter hvert spilte
jeg meg opp i klasse 2.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg forberedte meg litt til årets Landsturnering ved å se på
åpninger. Tidligere har det vært et problem for meg at jeg
har kommet dårlig ut av åpningen, hvilket har ført til noen
tap. Åpningen var et mye mindre problem denne gangen, og
der ligger nok mye av forklaringen på min seier. Jeg er nok
bedre i de senere faser av spillet, særlig sluttspillet. Hvis det
er lik stilling etter 30 trekk vinner jeg forholdsvis ofte.

NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Bergen var en fantastisk by – Norges vakreste når solen
skinner! Jeg var på toppen av Ulriken, og nøt også byens
kaféliv. I tillegg hadde jeg en flott biltur hjem over Hardanger
og Baroniet Rosendal. Så var det selvfølgelig også morsomt
å vinne såpass mye.
AMBISJONER FREMOVER?
Noen spesielle ambisjoner har jeg ikke. Jeg planlegger å
spille senior B også neste år, og håper å gjøre det bra igjen.
Selv om jeg vant B-klassen i år, synes jeg ikke jeg hører
hjemme med elitespillerne i senior A.

1. Trygve Lindsjørn, Stjernen 			
+19 +04 +21 +03 –02 +08 +07 +10 =05
7,5
2. Hans Fredrik Esbensen, Vadsø
=16 +17 +09 =05 +01 +04 +03 –07 +11
7,0
3. Jan Brix, Caissa 				
+11 +07 +06 –01 +05 +09 –02 =04 –08
5,5
4 Tore Narvøy, Porsgrunn 5,5 5. Tore-Inge Bratteteig, Masfjorden 5,5 6. Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad 5,5 7. Steinar
Simonsen, Follo 5 8. Erik Lind Pedersen, Moss 5 9. Gunnar Lilleng, Strømmen 5 10. Odd B. Johansen, Fredriksstad 5 11.
Gunnleik Langeland, Bergens 4,5 12. Oddvar Nordmark, Sandnes 4,5 13. Tore Thonstad, Moss 4 14. Reidar Kristiansen, Hamar
3,5 15. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 3,5 16. Frank Johansen, Halden 3,5 17. Oddvar Aasen, Moss 3,5 18. Svein A. Solheim,
Direkte 3,5 19. Olav Skjæveland, Strand 2,5 20. Einar Skarsbø, Bergens 2,5 21. Bernt Kirkebø, Strømmen 2
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Djevelsk gode: Ett av de mange morsomme
sidearrangementer i NM er laglyn med
tidshandikap, der stormestere får slite med
30 sekunders tenketid mot kvikke amatører.
Best denne gang ble The Chess Devils med
Sverre Skjølås Dyrhaug, John Primo S. Contibali og Johan-Sebastian Christiansen.

Bedre enn kongepokalen: "Det er viktigst
å vinne fotballturneringen," uttalte norgesmester Kjetil A. Lie til NM-bulletinen. Og
det klarte da også laget hans, Inge(nting).
Klassen 14 år og yngre ble vunnet av Fotballsmurfene.

Sett
og hørt

Rutinert: Ole Birkeland fra Kristiansand deltok i sin Landsturnering nummer 40 i Bergen i år! Her omkranset
av president Jøran Aulin-Jansson og
visepresident Ida Lahlum.
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I eliten: For andre gang deltok
en kvinne i eliten. Engelske IM
Jovanka Houska har giftet seg
med norske Arne Hagesæther og
flyttet til Bergen. Hennes første
NM ga 4 poeng.

Stortalent: Fjorårets suverene
miniputt-norgesmester Kristian
Stuvik Holm (11) fra Hamar kunne
stilt i miniputtklassen i år også. I
stedet valgte han å prøve seg mot
de opptil ni år eldre konkurrentene
i junior. Med stor suksess: Etter tre
runder ledet han med tre poeng, og
Kristian endte til slutt på sjette plass!
Magnus Carlsen er kjent for å spise
rosiner under partiene, kan druene
på bildet ha samme effekten?

Godt sagt: Seks brett, fire spillere
og mest mulig samarbeid er konseptet i pratelagsjakkturneringen
under Landsturneringen. De som
pratet mest og best denne gangen
var The Jansen Four med Katrine
Tjølsen, Kjetil Stokke, Jon Ludvig
Hammer og Andreas Jansen.

Årets caféløve: Før NM ble blåst i
gang deltok 128 ivrige spillere i NM
i cafésjakk i Bergen. Vinner ble Jon
Ludvig Hammer etter finale mot
Kjetil A. Lie. Kjetil Stokke ble nummer tre, mens 16-åringen Elias De
Mac kapret fjerdeplassen.

Til eliten: Bergens' egen Stig K. Martinsen gjennomførte mange dugnadstimer for klubben i løpet av uka. Det
stoppet ham ikke fra å gjøre et meget
sterkt resultat i Mesterklassen. Med sin
andreplass kvalifiserte han seg til neste
års eliteklasse.

i NMuka

Gammel og god: Nestorpremien til beste spiller
over 75 år gikk til Willy
Olsen fra OSS. Han endte
på 4 poeng og 14. plass i
Senior A.

Gjennomført: Kjell Nygaard fra Skien hadde
både kledd og tatovert seg
for anledningen. (Foto:
Tore Hansen)

Tungt: Ni dager sjakk-NM
er ingen lek. Per Kristian
Vigdal fra Nordstrand slapper av etter siste runde.
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Klasse 5:

God uten
rating
Som vanlig tronet de uratede øverst på pallen
i klasse 5. Både gullvinner Henning Lohne og
sølvvinner Gaute Ferstad er relativt ferske i
turneringssammenheng, men spilte godt og
kan tydelig mye sjakk. For et mer detaljert
innblikk i denne klassen kan man gå inn
på YouTube, der Ferstad har lagt ut alle sine
partier med grundige kommentarer.
NAVN: Henning Lohne
ALDER: 25
YRKE: Matematikkstipendiat ved
Universitetet i Bergen.
SJAKKFORTID?
Min første turnering var Bergen Grand Prix høsten 2008, så
jeg har ikke spilt så lenge og har ikke rating. Men jeg har
spilt ganske mye med min kamerat Erik Eikeland som ble
nummer to i klasse 1, og en del på internett.

NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Det var selvfølgelig morsomt å vinne klassen, og så var det
også gøy med fotballturneringen. Vi tapte bare én kamp og
kom på andre- eller tredjeplass der.

HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg har trent en del ved å spille og se på videoer på Internet
Chess Club (ICC). Jeg hadde egentlig planlagt å spille i klasse
4, men da jeg meldte meg på var det for sent å søke om å
spille en klasse høyere.

AMBISJONER FREMOVER?
Jeg skal spille Bergen Grand Prix til høsten, og muligens
Landsturneringen neste år. Men det er ikke sikkert, for en av
grunnene til at jeg deltok her var at NM ble arrangert nettopp
i min hjemby Bergen.

1. Henning Lohne, Bergens 			
+36 +26 +06 +20 +10 +04 +05 =02 =03
8
2. Gaute Ferstad, Trondheim 		
+13 +35 –10 +23 +12 +15 =03 =01 +05
7
3. Richard Madsen, Tønsberg 			
=31 +32 +22 =21 =20 +25 =02 +08 =01
6,5
4. Halfdan Holmen, Mo 6,5 5. Vidar Gjære 6 6. Hans-Henry Jacobsen, Tromsø 6 7. Aud Norunn Strand, Modum 6 8. Marte
Torsdal, Porsgrunn 6 9. Theodor K. Salvesen, Røros 6 10. Niklas Savio, Porsgrunn 5,5 11. Jens Petter Olsen, OSS 5,5 12.
Tormod Thingstad, Hønefoss 5,5 13. Vegard A. Roen, Aurskog-Høland 5,5 14. Anders R. Jensen, Harstad 5 15. Nelvin
Farstad, Stjernen 5 16. Sindre Brobakken, Hamar 5 17. Anton Amarapala, Lørenskog 5 18. Qing Shan Liu, Lørenskog 5
19. Erik J. Auke, Konnerud 5 20. Elin Johnson, Bergens 4,5 21. Jostein Ronås, Sandnes 4,5 22. Else Nygreen, Bergens 4,5
23. Dag Einar Sommervoll, 1911 4,5 24. Jørn Torsdal, Porsgrunn 4 25. Don Vito San Martin, Sevland 4 26. Ole Birkeland,
Kristiansand 4 27. Per Magnus Larsen, Porsgrunn 4 28. Roar Andre Bakken, Lillehammer 4 29. Johan Lien, Hønefoss 4
30. Eirik Thorbjørnsen, Randaberg 4 31. Arne Knut Røv, Ørsta 3,5 32. Bjørn T. Nøsteby, Lillehammer 3,5 33. Jens Østmann,
Tønsberg 3,5 34. Markus T. Hansen, Moss 3,5 35. Paul Ivar Johansen, Trondheim 3 36. Ole Hegelund, Trondheim 3 37.
Terje Baustad, Stavanger 3 38. Andreas Tveranger, Masfjorden 3 39. Elisabeth Aa. Solum, Strømmen 3 40. Christian Roen,
Aurskog-Høland 2,5 41. Sissel M. Engevik, Strømmen 1,5
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Klasse 4:

Sørhus seiret
Klasse 4 ble en jevn affære, men med god
kvalitet kunne arrangørbyens Jostein
Sørhus etter hvert sikre seieren med remis
i siste runde. Fjorårets vinner i klasse 5,
Eirik Kyrkjebø, fortsatte fremgangen og
kom på andreplass.
NAVN: Jostein Sørhus
ALDER: 40
YRKE: Student
SJAKKFORTID?
Jeg lærte sjakk av broren min da jeg var ni år
gammel, men meldte meg først inn i klubb da
jeg var 34 år. Jeg tenkte at sjakk kunne være en
fin måte å trene opp konsentrasjonen på, og så
ble jeg hekta. Særlig liker jeg å spille gjennom
partier, det har jeg gjort mye de siste årene.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Fundamentet har jeg lagt gjennom trening i flere år. Det siste
halvåret har jeg også spilt en god del på nettet, og sett på
treningsvideoer. Det har jeg helt klart hatt stort utbytte av.
NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Det mest tragiske var da Erlend Blom i klasse 3 forsov seg til
siste runde, jeg hadde unnet ham å vinne. Det morsomste
for meg var nok da jeg skjønte at remis ville være nok i siste

runde. Samtidig ble jeg litt stressa, for det er jo ikke enkelt
å klare remis. I siste runde kunne min motstander (Jonar
Lensebakken – red.) vunnet kvalitet, men ingen av oss så
det. Han hadde tidligere avslått mitt remisforslag, men da
han innså at han hadde oversett vinsttrekket, sa han at ”nå
er det vel min tur til å tilby”. Da skjønte jeg at seieren var
i havn.
AMBISJONER FREMOVER?
Jeg satser på å prestere godt i klasse 3 i neste Landsturnering.
På sikt håper jeg å vinne klasse 3. Jeg kommer selvfølgelig
til å fortsette å trene sjakk i tiden fremover.

1. Jostein Sørhus, Bergens 			
=10 +31 +11 +06 +02 –05 +16 +03 =08
7
2. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 			
=17 +30 =14 +13 –01 +20 +15 +09 +05
7
3. Atle Mongstad, Bergens 			
+41 =16 +34 =15 +14 =09 +05 –01 +10
6,5
4. Tom-Greger Knutsen, Samisk 6,5 5. Kurt-Norman Øiestad, Tønsberg 6 6. Karl-Egil Nordling, Moss 6 7. Morthen Auke,
Konnerud 6 8. Jonar Lensebakken, Nord-Odal 6 9. Fredrik Wilhelmsen, Asker 5,5 10. Fredrik Heggelund Jackson, Mo 5,5
11. Pål Egil Knutsen, Samisk 5,5 12. Gaute Ljones, Stavanger 5,5 13. Ingrid Strand, Modum 5,5 14. Frode Fredriksen, Stavanger 5 15. Eric Torgersen, Kristiansand 5 16. Alf Geir Thowsen, Follo 5 17. Finn Syvertsen, Asker 5 18. Nils R. Utsi, Samisk
4,5 19. Tom Jøran Rønning, Direkte 4,5 20. Erlend Pilø, Hamar 4,5 21. Benjamin Mjelde Andersen, Moss 4,5 22. Anders
Stanghelle, Nord-Odal 4,5 23. Øivind Hagberg, Stovner 4,5 24. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 4,5 25. Knut Mjøs, Sotra 4 26.
Odd G. Ridal, Gjøvik 4 27. Bjørn Noralf Dybvik, Aalesund 4 28. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 4 29. Harald Hansen, 1911
4 30. Harald Peter Stette, Fredriksstad 3,5 31. Per H. Nordbye, 1911 3,5 32. Leif Sigurd Larsen, Stord 3,5 33. Lars Hope,
Brønnøysund 3,5 34. Ole Ivar Kjernlie, Fredriksstad 3,5 35. Erling Sætervik, Molde 3,5 36. Tom Steinskog, Sandnes 3,5 37.
Jan Svindahl, Kristiansand 3,5 38. Allan Lilleøren, Lørenskog 3 39. Øivind Andersson, Drammen 3 40. Tom Rune Johansen,
Sarpsborg 2,5 41. Stein Ivar Simensen, Molde 1,5
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Klasse 3:

Til topps med sekundant
Det var jevnt også i klasse 3 før siste
runde. Seierherren Nordtvedt vant
motvillig siste runde på walk over mot
en overtrøtt Erlend Blom. Nordtvedt tok
uansett en fortjent seier i klassen, etter
jevnt godt spill.
NAVN: Ken Terje Nordtvedt
ALDER: 37
YRKE: Jobber i rekrutteringsselskapet
Elan IT.
SJAKKFORTID?
Jeg lærte sjakk av min morfar, og ble med i
Namsos Sjakklubb da jeg var 14 år. Jeg flyttet
til Oslo i 1993, men har beholdt medlemskapet i Namsos. Fra 2003 til 2008 hadde jeg en
sjakkpause, men så begynte det å krible etter
å ta i brikkene igjen.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Hugo Lande fra Namsos, som til vanlig spiller
i klasse 1, var med som min sekundant. Han
deltok ikke i Landsturneringen, men hjalp
meg med å sjekke hvilke åpninger mine
motstandere spilte, og med å analysere mine

partier. Det hadde stor betydning. Det må
også nevnes at jeg hadde skikkelig lyst til å
spille etter min sjakkpause, så jeg hadde
god konsentrasjon og motivasjon. En siste
ting er at jeg er trofast Stonewall-spiller
med både hvit og svart. Den åpningen
fungerte veldig godt i NM.
NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK:
Det må være partiet mot Anders Knudsen
Beck i femte runde (se side 29). I de første
fire rundene hadde jeg tatt 3,5 poeng,
men spillet hadde ikke vært det store.
I partiet mot Knudsen Beck fikk jeg det
virkelig til å stemme. Det var en veldig
morsom opplevelse å få til et slikt parti
etter litt opp og ned i de første rundene.
AMBISJONER FREMOVER?
Jeg kommer nok til å trene en god del
frem mot neste Landsturnering, for jeg
har ambisjoner om å gjøre en god figur
i klasse 2. På sikt håper jeg å komme
over 1700 i rating og snuse litt på klasse
1. Jeg har tidligere hatt 1670, så det bør
være mulig.

1. Ken T. Nordtvedt, Namsos +56 =12 +38 +19 +13 –03 +10 +06 +W05
7,5
2. Petter Lund, Asker
–39 +45 +47 +21 +20 =10 +11 +04 +03
7,5
3. Daniel Sandvik, Bergens 		 +49 +23 +07 +08 =04 +01 +06 =05
–02 		
7
4. Arne W. Stein, Nordnes 6,5 5. Erlend R. Blom, Bergens 6,5 6. Sigvat Stensholt, Bergens 6,5 7. Steinar Leite, Modum 6
8. Yngve Rasdal, Masfjorden 6 9. Stig-Atle Paulsen, Modum 6 10. Øyvind Lensebakken, Nord-Odal 5,5 11. Frank Eggerud,
Porsgrunn 5,5 12. Leif Erik Nilsen, Bergens 5,5 13. Anders Knudsen Beck, Tønsberg 5,5 14. Kay-Ove Fjeldstad, Sotra 5,5
15. Paul Schmidt, Sørum 5,5 16. Kjetil Nylund, Stavanger 5,5 17. Bård Fadnes, Bergens 5,5 18. Øyvind Hjelle, Bodø 5,5
19. Alexander Støle, Sandnes 5,5 20. Trond Kristensen, Mosjøen 5,5 21. Ulrich Dalseth, Kristiansand 5,5 22. Knut Valle,
Hammerfest 5,5 23. Jarle Solli, Nordnes 5 24. John Ivar Brekke, Trondheim 5 25. Tore Høe Løvaas, Trondheim 5 26. Trond
Jacobsen, Bodø 4,5 27. Hans K. Gaarder, Nordstrand 4,5 28. Linda Marie Hansen, Trondheimstud 4,5 29. Roar Hvesser,
Indre Østfold 4,5 30. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand 4,5 31. Jan Rune Moberg, Follo 4,5 32. Dag Wessel-Berg, Svartlamon
4,5 33. Per Skogli, Gjøvik 4,5 34. Kjell Iversen, Stjernen 4,5 35. Alexander Berezkin, Trondheim 4,5 36. Morten Gunnufsen,
SMPOAÅ 4,5 37. Anita Bratbak, Bergens 4 38. Kim Halvor Hartvig, Stjernen 4 39. Jan Hugo Eriksen, Stjernen 4 40. Trym
Daniel Rødvik, Hamar 4 41. Berge Frimanslund, Sotra 4 42. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 4 43. Vegard Stensen, Tromsø 4
44. Helge Heienberg, Bergens 4 45. Steinar Lode, Våler 3,5 46. Otto Brokke, Drammen 3,5 47. Leif Tidemann-Andersen,
Caissa 3,5 48. Roy Brokvam, Lillestrøm 3,5 49. Harald Omland, Asker 3,5 50. Oddvar Kristiansen, Stjernen 3,5 51. Ketil
Drevvatn, Mosjøen 3,5 52. Terje Lie, Bergens 3,5 53. Georg Balas, 1911 3 54. Geir Blom, Sotra 3 55. Glenn Andersen,
Bergens 3 56. Leif Gulliksen, Stjernen 3 57. Harald Mottang, Stjernen 3 58. Lars Kveli, Nordstrand 3 59. Leif Kjøita, 1911 3
60. Finn Arild Wister, Kirkegata 3 61. Petter Fotland, Bergens 3 62. Rune A. Jørgensen, Asker 2,5 63. Svein Erik Kringstad,
Bergens 2 64. Kristian Røilid, Mosjøen 1
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Klasse 2:

Kongens vokter
I klasse 2 endte både Frederik Natvik og Geir Brobakken på 7 poeng,
men Natvik tok seieren etter en
sterkere start på turneringen.

for jeg sto til tap både
mot Morten Madsen,
Henrik Aas og Mikhail Lilleøren.

NAVN: Frederik Natvik
ALDER: 22
YRKE: Fenrik i garden

NMs MORSOMSTE
ØYEBLIKK?
Det morsomste var
nok da jeg så at jeg
skulle spille mot
Morten Madsen, som
er en god venn av
meg. Vi hadde hele
turneringen snakket om at vi skulle
møtes, og så skjedde
det i runde åtte. Det
ble til og med seier for meg,
så det var jo ekstra morsomt.

SJAKKFORTID?
Jeg begynte i Sotra Sjakklubb da jeg
var 10 år gammel. Tre år senere flyttet
vi til Elverum, der jeg ble med i Hanstad Skolesjakklag, med Carl Henrik
Amundsen som trener. De siste årene
har jeg ikke fått spilt så mye på grunn
av jobben.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Da jeg var ferdig med partiene drev
jeg veldig lite med sjakk frem til neste
runde. Det tror jeg fungerte bra for
meg. Og så hadde jeg meget god glid,

AMBISJONER FREMOVER?
Jeg håper å få spilt en del turneringer
fremover, etter seieren i Bergen er

motivasjonen på topp. Blant annet
planlegger jeg deltakelse i Kragerø GP,
Kristiansand GP og NM for ungdom. Jeg
vil også prøve å få spilt en turnering i
utlandet, gjerne Gibraltar Open. I neste
års Landsturnering satser jeg på 50 %
score i klasse 1.

1. Frederik Natvik, Elverum 			
+52 +13 +44 +42 –07 =05 +24 +03 =02
7
2. Geir Brobakken, Hamar 			
=35 –33 +59 +17 +30 +42 +12 +13 =01
7
3. Morten L. Madsen, Sotra 			
+64 +09 =21 +08 =11 +07 +05 –01 =04
6,5
4. Aleksander Omtvedt, 1911 6,5 5. Jussi Dyrnes, Nordstrand 6,5 6. Egil A. Standal, Ørsta 6,5 7. Thore Østrem, Nordstrand
6 8. Bjarne Undheim, OSS 6 9. Kristian R. Johansen, Nordnes 6 10. Einar Kjæmperud, Caissa 6 11. Svein E. Ruud, Stjernen
6 12. Jon Gunnar Tufta, Bergens 6 13. Mikhail R. Lilleøren, Lørenskog 5,5 14. Eric Fanghol, Trondheim 5,5 15. Tom R.
Wister, Kirkegata 5,5 16. Kenneth Hamre, Sarpsborg 5,5 17. Bjørn W. Fosdahl, Stjernen 5,5 18. Jia Qi Xue, 1911 5,5 19. Tore
Garberg, 1911 20. Øyvind Fossheim, Fribonden 5 21. Svein Arne Thrana, Nittedal 5 22. Sigmund Lunde, Sarpsborg 5 23.
Jonny Schmidt, Sørum 5 24. Henrik Aas, Direkte 5 25. Olav K. Fredriksen, 1911 5 26. Thoralf Barstad, Nordstrand 5 27. Ståle
Lund, Røros 5 28. Espen Sollum, Stjernen 5 29. Frode Høva, Follo 5 30. Odd Ketil Selnes, Harstad 5 31. Stein Tore Gausdal,
Sandnes 5 32. Pål Skogli, Gjøvik 5 33. Geir Nesheim, 1911 4,5 34. Thor Roverud, Caissa 4,5 35. Sigve Dyrhovden, Bergens
4,5 36. Tore Lambrechts, Sandnes 4,5 37. Jonatan M. Andersen, Moss 4,5 38. Jørund Berstad, Førde 4,5 39. Olav Hjortås,
Nord-Odal 4,5 40. Magnus A. Gregusson, Nordnes 4,5 41. Viggo Andersen, Stjernen 4,5 42. Per Blikra, Stavanger 4 43. Carl
Christian Aarnes, Nordstrand 4 44. Pål Moe, OSS 4 45. Roger Sætre, Bergens 4 46. Oddvar Solli, Voss 4 47. Arild Øksnevad,
Nittedal 4 48. Hallvar Gisnås, Orkdal 4 49. Per Chr. Ødegaard, Trondheim 4 50. Arild Roen, Aurskog-Høland 3,5 51. Per
Inge Holmen, Mo 3,5 52. Per Anders Hagen, Verdal 3,5 53. Eirik Søreng, Akademisk 3,5 54. Marius Blomlie, Trondheim
3,5 55. Lewi Bekkelien, Black Knights 3,5 56. Ida Lahlum, 1911 3,5 57. Åsmund Sem-Johansen, Stovner 3,5 58. Rudolf
Steinkellner, Kirkegata 3,5 59. Hans Hovden, Kirkegata 3,5 60. Torstein Furnes, Follo 3,5 61. Espen Løken, Nordstrand 3
62. Bjørn Salvesen, Røros 3 63. Otto Milvang, Nordstrand 3 64. Lisbeth Haugsvær, Masfjorden 3 65. Sveinung Arnesen 3 66.
Erling Fløtten, Vadsø 3 67. Sveinung Ramsøy, Lillestrøm 2,5 68. Evy Færevaag, Masfjorden 2 69. Chris Hinman, Stavanger
2 70. Lars A. Stensen, Direkte 1 71. Asbjørn Lindland, Voss 1
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Klasse 1:

Sterkt
comeback
Klasse 1 ble en duell mellom to bergensere og tidligere toppjuniorer,
Eirik Sandal og Erik Eikeland.
NAVN: Eirik Sandal
ALDER: 33
YRKE: IT-konsulent i eget firma
SJAKKFORTID?
Jeg spilte mye frem til jeg var omtrent 15
år. I 1993 – da jeg var 17 år – vant jeg
eldste klasse i NM for ungdom, men da
var interessen på vei nedover. I 1997 reiste jeg til Colorado i USA, der jeg utdannet meg til siviløkonom. Etter studiene
jobbet jeg en stund i USA, før jeg kom
tilbake til Norge i 2003. Jeg har ikke spilt
mye etter at jeg kom tilbake, men litt
har det blitt. Jeg spilte blant annet årets
vårturnering i Bergens Schakklub – det
gikk elendig. Men det regnet jeg egentlig
med, for jeg spilte bare åpninger jeg ikke
har spilt tidligere.

ChessBase fant jeg ut hvilke åpninger
mine motstandere pleier å spille, og så
analyserte jeg noen muligheter selv med
Rybka. Men hovedforklaringen er en god
porsjon flaks, blant annet sto jeg tap til
mot Hans Arild Runde i siste runde, og
mot Helge Theting i en tidligere runde.

HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg sto opp klokka åtte hver dag og
forberedte meg til partiet. Ved hjelp av

NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
I NM i cafésjakk vant jeg mot Stig Gabrielsen, da tenkte jeg at NM-uken var

en suksess uansett hvordan det gikk i
Landsturneringen. Fotballturneringen
var også et godt minne, vi ble nummer
to eller tre, tapte bare mot Porsgrunngjengen.
AMBISJONER FREMOVER?
Jeg skal delta i mesterklassen neste
år, og har som mål å klare 50 % score
der. Ut over det har jeg ikke noen særlige mål.

1. Eirik Sandal, SK 96 			
+26 +51 +03 =02 +12 =09 +06 +14 +05
8
2. Erik Eikeland, Nordnes 			
+31 +06 +04 =01 +33 +13 –03 +12 +10
7,5
3. Martin Valla, OSS 				
+15 +10 –01 =19 +20 +04 +02 –05 +09
6,5
4. Joar G. Pettersen, Stavanger 6,5 5. Hans Arild Runde, Akademisk 6 6. Helge E. Theting, Kragerø 6 7. Terje Torgersen,
Kristiansand 6 8. Kenneth Einarsen, Akademisk 6 9. Håkon Haugsrud, Trondheimstud 5,5 10. Thomas Bryn, Molde 5,5
11. Espen Norberg, Fribonden 5,5 12. Håvard Skøien, Bergens 5 13. Gunnar Stake-Larsen, OSS 5 14. Thomas Thomassen,
Stavanger 5 15. Jo Kristian Løberg, OSS 5 16. Timmie Nygaard, Caissa 5 17. Espen Thorstensen, Kongsvinger 5 18. Kjell Børre
Grebstad, Asker 5 19. Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand 5 20. Arild Monsøy, Trondheim 5 21. Hans Inge Kongevold, Moss 5 22.
Brede Hagen, TSSK 5 23. Per Kr. Vigdal, Nordstrand 5 24. Trond Birkeland, Bergens 4,5 25. Raymond Boger, Randaberg 4,5
26. Lars Johansen, Nordstrand 4,5 27. Jan Gunnar Fredriksen, Akademisk 4,5 28. Harry Andersen, Fredriksstad 4,5 29. Marte
Egeland, Sandnes 4,5 30. Line Jin Jørgensen, Sevland 4,5 31. David Lilleøren, Lørenskog 4 32. Ole-Jakob Kristiansen, Hamar
4 33. Arn Tore Haugsdal, Masfjorden 4 34. Maria Pitz Jacobsen, Vålerenga 4 35. Leif Bjornes, Kristiansand 4 36. Trond E.
Nilsen, Nordstrand 4 37. Leif Kverndal, Stjernen 4 38. Anita Grønnestad, Bergens 4 39. Aslak Haanshuus, Stjernen 3,5 40.
Pål Agdestein, Asker 3,5 41. Asbjørn Tømte, Drammen 3,5 42. Vebjørn Selbekk, Moss 3,5 43. Jan Stokke, Drammen 3,5 44.
Dag Andersen, Sarpsborg 3,5 45. Nimon Hoti, Førde 3 46. Roar Engen, Aurskog-Høland 3 47. Tor Gulbrandsen, Nordstrand
3 48. Bjarne J. Engevik, Strømmen 3 49. Bård Fjellengen, Sarpsborg 2,5 50. Karim Ali, Fribonden 2,5 51. Stig Børje Larsen,
Bergens 2 52. Einar Hamre, Drammen 1,5
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Klasse Mester:

Sjurs sju av sju
Etter en pangstart med sju av sju poeng kunne ingen true Sjur Ferkingstad i årets mesterklasse. Han
får med seg arrangørklubbens Stig K. Martinsen
til neste års eliteklasse. I denne klassen skjedde
noe av det merkeligste i årets NM, da vinneren
Ferkingstad vant på nøyaktig samme måte i to
avgjørende partier, med svart mot Kirkebø i runde
fem og svart mot Kovachev i runde sju. Mer om
dette på side 28.
NAVN: Sjur Ferkingstad
ALDER: 29
YRKE: Lærer ved Riska ungdomsskole
SJAKKFORTID?
Jeg begynte med sjakk omtrent da jeg begynte på skolen. Jeg
har opp gjennom årene flere pallplasseringer i ungdomsNM og Landsturneringen. Sesongen 2004/05 vant jeg Mesterklassen sammenlagt i Norges Grand Prix, men på grunn
av eget bryllup kunne jeg ikke delta i eliteklassen.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Jeg har spilt en del lynsjakk på ICC (www.chessclub.com),
det bidro nok. Så synes jeg Landsturneringen er en veldig
hyggelig turnering, og ett parti om dagen passer meg godt.
Jeg hadde mange jevne partier i NM, men det tippet stort
sett min vei. Muligens regnet jeg litt bedre enn mine motstandere i noen avgjørende øyeblikk.

NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Egentlig er det hele NM-opplevelsen jeg husker best. Noen
arrangementer er slik at man husker dem i lang tid etterpå,
og jeg tror årets Landsturnering var et slikt arrangement.
Dyktige arrangører skapte en veldig trivelig turnering.
AMBISJONER FEMOVER?
Ambisjonen må være å gjøre en god innsats i eliteklassen
neste år. Jeg tar sikte på å havne omtrent midt på tabellen,
det vil være bra.

1. Sjur Ferkingstad, Sandnes 			
+28 +32 +25 +30 +18 +05 +09 =03 –02
7,5
2. Stig K. Martinsen, Bergens 			
+39 –25 =40 +27 +24 +18 =05 +08 +01
7
3. Bror Thanke, Nordstrand 			
=26 +20 –04 +08 =19 +25 +11 =01 +05
6,5
4. Odin Blikra Vea, Trondheim 6,5 5. Ørnulf Stubberud, OSS 6 6. FM Harald B. Borchgrevink, Bergens 6 7. Terje Eriksen,
Drammen 6 8. FM Jøran Aulin-Jansson, Asker 5,5 9. Daniel J. Kovachev, OSS 5,5 10. WIM Silje Bjerke, 1911 5,5 11. Jon
Kristian Haarr, Sandnes 5 12. CM Inge S. Skrondal, Akademisk 5 13. Frode Lillevold, Strømmen 5 14. Arnold Andreassen,
Tromsø 5 15. FM Ole Christian Moen, OSS 5 16. Rune Myhrvold, Hønefoss 5 17. Trond Thorstensen, Akademisk 5 18. Carl
Peter Kirkebø, Oslo Vest 4,5 19. Bjørn-Erik Glenne, Kristiansund 4,5 20. Håkon Bentsen, Porsgrunn 4,5 21. Victor Havik,
Stavanger 4,5 22. Kjell Arne Lilleløkken, Verdal 4,5 23. Svetoslav Mihajlov, Asker 4,5 24. Terje Lund, Verdal 4,5 25. Vegar Koi
Gandrud, Hønefoss 4 26. Carl Eric Horda, Caissa 4 27. Anders Hobber, Porsgrunn 4 28. Tor Kristian Larsen, Nordnes 4 29.
Anders Olsen, Kristiansund 4 30. Øyvind Riisem, Nordnes 3,5 31. Terje Karlsen, Nordnes 3,5 32. Helge Gundersen, Randaberg 3,5 33. Jan Sørgjerd, Nordstrand 3,5 34. Håkon Strand, Stavanger 3,5 35. Christian Laverton, Trondheim 3,5 36. Frode
Ludvigsen, Drammen 3,5 37. Morten Lilleøren, Lørenskog 3,5 38. Askild Bryn, Lillehammer 3,5 39. Lars Erik Pedersen,
Strømmen 3,5 40. Paul Johansen, Moss 3 41. Kristian Sørensen, Fana 3 42. Toan Thanh Pham, Akademisk 3 43. Alexander
Flaata, Black Knights 3 44. Magnus Danielsen, Vålerenga 2,5
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Klasse Kadett:

Oppladning
uten TV
I kadettklassen ble det tidlig klart at det ville stå
mellom forhåndsfavorittene Odd Martin Guttulsrud, Pål Andreas Hansen og Anders Thingstad.
Til slutt trakk oslogutten Guttulsrud det lengste
strået. Guttulsrud er et av Norges store talenter.
Han har hatt rask fremgang i det siste, og gjorde
også et sterkt resultat i Politiken Cup uka etter
NM.
NAVN: Odd Martin Guttulsrud
ALDER: 15
YRKE: Elev ved Nordberg ungdomsskole
SJAKKFORTID?
Da jeg gikk i tredje klasse begynte jeg på SFO-sjakk på Korsvoll
skole, med Johs. R. Kjeken og Finn Møller som trenere. Den
første store seieren min var da jeg vant NM for barneskolelag
i 2005. Det ble seier i NM for skolelag i 2006 og 2007 også, og
i år vant jeg ungdomsskoleklassen med Nordberg. Min største
individuelle seier før årets NM var da jeg vant 11-årsklassen
i NM for ungdom 2005. Jeg har vært mange ganger i toppen
etter dette, men uten å gå helt til topps.
HVORFOR GIKK DET SÅ BRA?
Før NM utarbeidet jeg et opplegg med idrettspsykologen Trond
Ulleberg. Opplegget gikk blant annet ut på at jeg skulle slappe
helt av en periode før NM, ikke en gang se på TV. Det fungerte
veldig bra. Så har jeg også trent mye med Torbjørn R. Hansen,
og jeg studerer mye sjakk selv.

NMs MORSOMSTE ØYEBLIKK?
Det morsomste var å bli norgesmester. I noen tidligere mesterskap har det gått galt i siste runde, blant annet hadde jeg
sjansen til å bli lilleputtnorgesmester for to år siden. Derfor
var det noe ekstra med at det gikk bra denne gangen. Men jeg
hadde ikke full kontroll i siste runde, min motstander (Jens
Kjølberg – red.) hadde i tidsnøden mulighet til å få vinststilling
med fire bønder for kvalitet.
AMBISJONER FREMOVER?
Mitt mål for året er å komme over 2100 i rating, og å vinne
høstens ungdoms-NM. Jeg håper å gjøre det så bra fremover
at jeg blir tatt ut til VM eller EM for ungdom neste år. Jeg har
ikke deltatt i noen av de mesterskapene ennå.

1. Odd Martin Guttulsrud, 1911 		
+15 +09 +07 =03 =02 +08 +04 +06 +05
8
2. Pål Andreas Hansen, Verdal 			
+13 +24 +06 +05 =01 =04 =03 +09 +10
7,5
3. Anders Thingstad, Hønefoss 		
+16 +18 +04 =01 =08 +05 =02 +10 =06
7
4. Stian Johansen, Fredriksstad 5,5 5. Jens Hjorth Kjølberg, 1911 5,5 6. Tor Botheim, 1911 5,5 7. Jørgen Hoel, Bergens 5,5 8.
Magnus Eriksen, Mo 5 9. Markus Moripen, Nordstrand 5 10. Ole Emil Frisvold, Bergens 5 11. Andreas Strand, Modum 5 12.
Shervin Malou, Stavanger 5 13. Erlend Kyrkjebø, Stavanger 4,5 14. Elise Forså, Tromsø 4,5 15. Sigve Haugsdal, Masfjorden 4 16.
Fredrik Lange Berge, 1911 4 17. Simon Barane, Sandnes 4 17. Ingrid Øen Carlsen, NTG 4 19. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger
20. Ole Jakob Hegelund, Trondheim 4 21. Audun Hoem, Kristiansund 4 22. Arne Morten Kästel, Molde 3,5 23. Petter Martin
Hestvik, Nordstrand 3 24. Åvald Sommervoll, 1911 25. Tormund Blikra Vea, Stavanger 2 26. Ole Martin Moen, OSS 0
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Spillesystem
7 runder NSF Monrad

Betenkningstid
1 time på 40 trekk,
30 min på resten.
Betenkningstiden er
61 min for første runde.

Kontakt
TSFU ved Ole Hegelund
Tlf 414 21 674
E-post: post@tsfu.net

Program
Fredag 20.november
Registrering: 14:00 – 15:30
Åpning:
16:00 – 16:30
1. runde:
16:30 – 18:30
2. runde:
19:00 – 22:00
Lørdag 21.november
21.novembe
3. runde: 10:00 – 13:00
4. runde: 13:30 – 16:30
5. runde: 17:30 – 20:30
Søndag 22.november
6. runde: 09:00 – 12:00
7. runde: 12:30 – 15:30

Klasseinndeling
Det spilles i syv klasser, med
aldersgrenser etter det året spilleren
fyller denne alderen:
Klasse A: 17-26 år
Klasse B: 15-16 år
Klasse C: 13-14 år
Klasse D: 12 år
Klasse E: 11 år
Klasse F: 10 år
Klasse G: 9 år og yngre

Mer informasjon

www.tsf.no/ungdomsnm
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Partiglimt fra NM
Turneringens kuriositet
skjedde i klasse Mester:
Daniel Kovachev – Sjur Ferkingstad
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7
5.c3 c5 6.Ld3 Sc6 7.Se2 cxd4 8.cxd4
f6 9.exf6 Dxf6 10.Sf3 h6 11.0–0 Ld6
12.Sg3 0–0 13.Lc2 Td8 14.Te1 Sf8
15.Se5 Dh4 16.f4 Ld7 17.Le3 Le8
18.Tf1 Tac8 19.Tc1 Tc7 20.Dd2 Tdc8
21.Lb1 Lb4 22.Dd1 La5 23.f5 Sxe5

XABCDEFGHY
8-+r+lsnk+(
7zpptr-+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5vl-+psnP+-%
4-+-zP-+-wq$
3+-+-vL-sN-#
2PzP-+-+PzP"
1+LtRQ+RmK-!
xabcdefghy

Dette er altså partiet Kovachev mot
Ferkingstad, runde 7. Det utrolige er at
nøyaktig den samme stillingen oppsto
i Kirkebø mot Ferkingstad, runde 5.
Kirkebø hadde i etteranalysene funnet ut
at 24.Txc7 gir hvit et solid overtak, og var
derfor overrasket over at svart gjentok
de første 23 trekkene. Han antok at også
Kovachev hadde funnet Txc7, men ble
grundig overrasket.
24.dxe5?? Nøyaktig samme tabbetrekk
som Kirkebø spilte i femte runde!
24...Lb6! Vinsttrekket - for andre gang
på tre runder! En sjeldenhet i sjakkhistorien må dette være.
25.Dd2 Løperen på b6 kan ikke slås på
grunn av Tc7xc1.
25...Txc1! 26.Txc1 Txc1+ 27.Dxc1
Og nå spikeren i kista:
27...Df4!

Tenker likt: Kirkebø og Kovachev.

28

XABCDEFGHY
8-+-+lsnk+(
7zpp+-+-zp-'
6-vl-+p+-zp&
5+-+pzPP+-%
4-+-+-wq-+$
3+-+-vL-sN-#
2PzP-+-+PzP"
1+LwQ-+-mK-!
xabcdefghy

28.Sf1 Lb5! 29.De1 Kirkebø valgte her
29.g3, men ga opp etter Dxf1. Kirkebø
skriver i bulletinen at Kovachev anså
29.De1 for å være bedre av psykologiske
årsaker, da det ikke tvinger svart til
å flytte dronningen. Godt tenkt, men
resonnementet hjelper ikke på uttellingen.
29...Dxf1+! Hvit ga opp. Etter 30.Dxf1
Lxe3+ 31.Df2 Lxf2+ leder svart med
en springer. 1-0

God teknikk i klasse 2:
Frederik Natvik – Pål Moe

XABCDEFGHY
8-+-tRr+-+(
7+p+-+kzp-'
6-+-+qzp-zp&
5zp-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy
37.Td6! Vinsttrekket. Svarts dronning
tvinges bort, og hvit får tak i b7-bonden.
37...Df5 Etter 37...Dc8 38.Td7+ Te7
39.Dd5+ Ke8 40.c5! er svart helt uten
konstruktive trekk, og hvit vinner.
38.Td7+ Kg6 Eller 38...Te7 39.Dd5+
De6 40.Txe7+ Kxe7 41.Dxb7+ og hvit
vinner.
39.Txb7 e4 40.Dd7! Med dronningene
borte forsvinner svarts sjanser til å få til
noe lureri.
40...Dxd7 41.Txd7 e3 42.fxe3 Txe3
43.Ta7 Te5 44.Kf2! I sluttspillet er
kongen verdt fire poeng, skriver GM
Jonathan Rowson i The Seven Deadly
Chess Sins. Derfor: Kast ikke bort de
fire poengene, få med kongen!
44...h5 45.Kf3 Kh6 46.Ta6 Kg5 47.a3
Hvits fribønder på dronningfløyen er
uimotståelige.
47...g6 48.b4 Tf5+ 49.Ke3 axb4
50.axb4 Kg4 51.c5 Tf3+ 52.Kd4 Tf2
53.c6 Txh2 54.b5 Kxg3 55.c7 Td2+
56.Kc3 Td1 57.Kc2 Td5 58.c8D 1-0

Vinneren i klasse 3, Ken
Nordtvedt, kommenterer:
Ken Nordtvedt – Anders Knudsen Beck
1.d4 d5 2.e3 Sf6 3.f4 Man går for
Stonewall i forhånd.
3...e6 Yes, sort velger å lukke stillingen
med hvitfelteren "inne".
4.Sf3 c5 5.c3 Sc6 6.Ld3 Ld6 7.Sbd2
c4!? Dette er vanligvis et trekk som betyr
full fart på dronningfløyen for sort.

8.Lc2 Sg4 Hvits trekkrekkefølge gir
sort muligheten til å være litt aggressiv.
Muligens noe ambisiøst etter c4.
9.De2 Bonden på e3 må dekkes, men
hvit tenker allikevel å holde kongen i
sentrum, alternativt rokere langt hvis
sort fortsetter offensivt spill på kongefløyen. Damen står derfor helt greit på
e2, særlig med sorts konge på e8.
9...f6!? Holder hvits springer unna e5,
men det har noen konsekvenser.
10.h3 Sh6 11.e4! Som Simen Agdestein sier om Stonewall i boken til
Johnsen/Bern, "steinveggen er høyst
fleksibel", og her har ikke sort lenger
kontroll på kongefløyen, så hvit ser
ingen grunn til å vente!
11...0–0!? 11...Lxf4 12.exd5 Lg3+
13.Kd1 Dxd5 14.Le4 Dh5 15.Sxc4 gir
en morsom og dynamisk stilling hvor
sort også har en del å spille på. Sorts
partitrekk betyr at han rokerer inn i
trøbbel.
12.e5 fxe5 13.fxe5 Le7 14.Sf1! Et ikke
helt ufarlig trekk som åpner opp linjer
mot sorts kongestilling, samtidig som
det forsvarer noen ømme punkter hos
hvit på e3 og g3.
14...Sf7 Blir passivt, Sf5 er bedre.
15.h4 b5? Ikke urimelig etter c4, men
her kommer det alt for sent. Nå stormer
hvit sorts kongestilling.
16.Sg5 g6?? Dette taper hvis hvit nå er
nøyaktig. Sort måtte prøvd Lxg5.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-vln+p'
6-+n+p+p+&
5+p+pzP-sN-%
4-+pzP-+-zP$
3+-zP-+-+-#
2PzPL+Q+P+"
1tR-vL-mKN+R!
xabcdefghy
17.Sxh7!! Sxd4?! Et siste "desperat"
forsøk på motspill.
18.cxd4 Lb4+ 19.Kd1 Db6 20.Sf6+
Kg7 21.Dg4! Sh8 og mens hvit regner

pa h5 gir svart opp. Det blir mørkt i
alle varianter. 22.h5 Kf7 23.hxg6+
Ke7 24.g7 eller 22.h5 Txf6 23.exf6+
Kxf6 24.hxg6. Et parti jeg dedikerer til
Simen Agdestein, som inspirerte og ga
nye ideer til en trofast Stonewall-spiller
med sin introduksjon i tidligere nevnte
bok. 1–0

Toppoppgjøret i klasse 4:
Eirik Kyrkjebø – Jostein Sørhus

XABCDEFGHY
8-mk-wq-+r+(
7zpp+-+p+-'
6-+lzp-vlr+&
5+-zp-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPP+-wQP+"
1tR-+-sNR+K!
xabcdefghy

Det ser ut til at hvit har tilstrekkelig
dekning av det svake g2-punktet, men
skinnet bedrar.
22...Lh4! En direkte og sterk plan.
Svart svekker forsvaret av g2-punktet
gjennom å slå ut hvits springer på e1.
23.Df3 Lxe1 24.Taxe1 Txg2! Det er
ofte en dårlig byttehandel å få dronning
og bonde for to tårn, men i denne stillingen gjør hvits svake kongestilling at
det er klart best å ha dronningen.
25.Dxg2 Txg2 26.Kxg2 Dg5+ 27.Kh2
h4! Denne bonden blir nå en viktig
angrepsbrikke.
28.Tg1 Df4+ 29.Kh1 Df3+ 30.Kh2
Ld7! Løperen kommer med i spill,
og svarts angrep blir uimotståelig.
31.Tg8+ Lc8 32.Te2 b5! 33.Teg2 Hvit
kjemper godt, men svart holder hodet
kaldt og fullfører sikkert.
33...Dxh3+ 34.Kg1 De3+ 35.Kh2
Kb7 36.T8g7 Le6 37.Sxb5 Dh3+
38.Kg1 d5 39.Sd6+ Kb6 40.Sxf7
De3+ 41.Kh1 h3 42.T2g3 Dxe4+
43.Kg1 Dd4+ 44.Kh2 Dd2+ 45.Kh1
Dd1+ 46.Tg1 Df3+ 47.Kh2 Lxf7
48.T1g3 Df2+ 49.Kxh3 Le6+
50.Kh4 Dh2+ 0-1
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Imponerende i klasse 5:
Henning Lohne – Niklas Savio

Elegant i senior B:
Jan Brix – Trygve Lindsjørn

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pzp-'
6-snp+-+-+&
5zpp+-wQ-+-%
4-+-+-+N+$
3+qzP-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zppwql+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+-+L+-tR-#
2PzPQ+-+PzP"
1tR-vL-+-+K!
xabcdefghy

28.Sf6+!! Et virkelig kanontrekk.
Svarts kongestilling åpnes på brutalt
vis.
28...gxf6 29.Dg3+ Kh7 30.Dh4+
Mer effektivt var 30.Td4! med trusselen Th4 matt. Svart må spille 30...
Dc4, men da følger 31.Tee4! og det blir
ubønnhørlig matt.
30...Kg6 31.Td3! Dd5 32.Tg3+
Dg5 Nå kan hvit matte i fire trekk med
det elegante 33.Te5! Lohnes trekk er
imidlertid også godt nok.
33.De4+ Kh6 34.Txg5 fxg5
35.Dxc6+ f6 36.Dxb6 Med dronning
mot tårn er resten grei skuring.
36...Kg6 37.Dxb5 Tfb8 38.Dd3+
Kh6 39.Te7 Th8 40.Df5 Svart ga
opp. 1–0

Med en freidig tårnmanøver har hvit en
faretruende angrepsstilling. Det er imidlertid en kjent sak at man bør utvikle
seg ferdig før man innleder et angrep.

Lindsjørn straffer hvit ubønnhørlig.
20...Lxf5! Svart utnytter hvits utsatte
førsterad og presser umiddelbart mot
e4. Svart er nødt til å ha regnet langt
da han spilte dette, for hvits svartrekk
er kritisk.
21.Lxh6 Ettersom hvit truer både på g7
og f5 ser det riktig så fint ut, men svart
kombinerer forsvar og motangrep på en
glimrende måte.
21...Sh5! 22.Tg5 Nok en gang truer
hvit to brikker, men svart har svaret parat: 22...Lg6! 23.Lc4 På ny klarer hvit
å trylle fram en mottrussel, men etter
23...Kh7! hadde hvit gått tom for krutt.
Hvit forsøkte seg med desperadoofferet
24.Lxg7, men måtte gi tapt i trekk 46
etter å ha kjempet tappert. Elegant spilt
av Lindsjørn! 0-1

Stor spenning i NMs siste parti, L. Tallaksen mot K. Tjølsen.
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Løsningene står på side 45.

En ildsjel kombinerer
En av sjakk-Norges virkelige ildsjeler er Jan Sigmund Berglund (50)
fra Tromsø. Berglund har bodd halve livet i Hammerfest og halve livet
i Tromsø, og begge steder har han bidratt stort som spiller og organisator. Berglund er en mann som sier ja: Første året han var med i
Hammerfest sjakklubb, cirka 15 år gammel, ble han med i styret som
ungdomsrepresentant, og han ble snart leder i klubben. Da han kom til
Tromsø i 1986 ble han valgt til leder på det første årsmøtet etter at han
kom til byen. Han har vært leder i Tromsø siden den gang, med noen
korte avbrekk. Berglund var også visepresident i Norges Sjakkforbund
fra 2005-2006, og ble tildelt NSFs hederstegn i gull i 2007.
Berglund er også en sterk spiller. Han vant Nordnorsk mesterskap i
1988 og 1992, og har to ganger rykket opp til eliteklassen fra Landsturneringens mesterklasse. I eliteklassen 1989 vant han mot ingen
ringere enn NM-kongen Berge Østenstad.
Berglund var tidligere en ganske aggressiv spiller, men sier at han nå
ikke har tid til å studere skarpe varianter, og derfor spiller mer forsiktig
og posisjonelt. Det er uansett ikke vanskelig å finne flotte kombinasjoner fra Berglunds partier. Klarer du disse?
Nr. 1: Hvit matter i tre trekk

XABCDEFGHY
8-+-+-mK-+(
7+-+-+L+k'
6-+-+-+-+&
5+-+-vL-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+l+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Nr. 4: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+r+-+l+(
7+-+-+-+-'
6ptr-+p+P+&
5+qzp-+pvL-%
4-+-zpk+-+$
3+-+-+-wQ-#
2PzPP+N+-tR"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

Nr. 2: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tR(
7+-+-+-+-'
6-+k+lzP-+&
5+p+p+-+-%
4-zPpzP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-+-+KvLq+"
1+-+N+-+-!
xabcdefghy

Nr. 3: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8rsnlwq-tr-mk(
7zpp+-vlp+-'
6-+-+pzp-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+QvL$
3+-+L+-+-#
2PzPPsN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Nr. 5: Svart trekker

Nr. 6: Svart trekker

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+lsnpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-vLpzP-+-%
4P+-zP-+-+$
3tR-wq-+-+-#
2-+P+KzPPzP"
1+-+Q+LsNR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8N+l+-trk+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-zP$
3+-zPL+-+N#
2nmKP+-+P+"
1+-+RwQ-+R!
xabcdefghy
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Nye norske utgivelser
Win with the Stonewall
Dutch av Sverre Johnsen
og Ivar Bern, med bidrag
fra Simen Agdestein
Anmeldt av
Carl Peter Kirkebø

Boken handler i hovedsak om den såkalte Stonewall-varianten i Hollandsk:
1.d4 f5 2.Sf3 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 d5
5.0–0 Ld6 6.c4 c6

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+p+p+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Navnet på varianten kommer av muren
av bønder sort setter opp på de hvite
feltene i sentrum.
Dette er en variant som Agdestein og
Bern har hatt på repertoaret i en årrekke, førstnevnte sågar siden 80-tallet da Helmers introduserte ham til
systemet.
Boken bærer da også preg av at forfatterne har bred erfaring. Ut fra diagramstillingen ovenfor kan hvit prøve en rekke
ulike oppstillinger, alle med sine ulike
finesser og ideer. Et sentralt spørsmål
sort må ta stilling til er hvordan han skal
få utviklet sin hvitfeltsløper, enten ved en
fianchetto på damefløyen etter trekket
…b6 eller den mer klassiske ruten til
kongefløyen Lc8-d7-e8-h5. Jeg synes det
gis en god oversikt over når og hvorfor
sort skal foretrekke det ene alternativet
fremfor det andre.

32

Boken er delt opp i 12 leksjoner som
beveger seg med stigende nummer fra
hovedvariantene til hvits forsøk på å avvike tidlig. Generelt liker jeg bokens stil
med spørsmål og svar. Forfatterne setter
seg i leserens sted, og stiller mange av
de spørsmål som man typisk lurer på
når man prøver å forstå en åpning for
første gang. Spørsmålene følges opp
med gode svar som gir leseren knagger å feste teorien til. Et annet aspekt
ved boken som jeg også setter pris
på er at stoffet presenteres gjennom
partieksempler. Dette passer godt med
bokens hovedbudskap om at forståelse
av stillingstyper er det sentrale og ikke
pugging av varianter. Nyttige oppsummeringer og øvelser etter hver leksjon
forsterker dette inntrykk.
Jeg er ikke så sikker på at jeg fikk et like
godt forhold til teoriseksjonene som avslutter leksjonene. En grunn kan være at
jeg aldri helt fikk inntrykk av i hvor stor
grad nevnte seksjoner var ment å være
utfyllende teorimessig eller kun supplere deler av partieksemplene. Et annet
moment som også forvirret meg litt var
leksjon 2 med tittelen ”The Critical 7 b3
Qe7 8 Ne5!”. Når en overskrift antyder at
en variant er kritisk venter jeg vanligvis å
se at sort må være ytterst forsiktig for å
unngå dårlige stillinger. Selv om boken
advarte mot et tidlig …b6 fra sorts side
i denne varianten, skjønte jeg aldri hvorfor sort slet mer her enn i andre oppsett
hvit valgte i hovedvarianten.
Selv om bokens tittel kun nevner
”Stonewall Dutch” er ikke boken begrenset til dette. Boken gir et komplett
sortrepertoar for de som skulle ønske
å spille 1…f5 mot andre førstetrekk
(1.c4, 1.Sf3 osv) enn 1.d4.
Gro Harlem Brundtland sa en gang i en
nyttårstale at “Det er typisk norsk å være

god”. Jeg regner med at hun ikke hadde
sjakkbøker i tankene da, men når det
gjelder boken om Stonewall synes jeg
forfattertrioen har vært ”typisk norske”
ved at de har gjort en god jobb. Boken
anbefales!

Sjakkmesteren Svein
Johannessen
av Øystein Brekke
Anmeldt av Roy Brokvam

I en tid da det står Gambit på de fleste
bokryggene i sjakkbokhyllen, er det godt
å se at også andre forlag utgir leseverdige
sjakkbøker, særlig når både forlag og
forfatter er norske. Sjakkhistorikeren
Øystein Brekke har skrevet bok om
Svein Johannessen, den kanskje fremste
norske spilleren før Simen Agdestein.
Boken på 263 sider er både en biografi
og en partisamling med 162 kommenterte partier. Bakerst finner vi en kort
oppsummering av Svein Johannessens
sjakkarriere, samt register over motspillere og åpninger.
Hovedsakelig er boken kronologisk organisert i kapitler som omfatter ett eller
et par år, med bakgrunnshistorie, partier og turneringsresultater fra perioden.
Omfanget av hvert kapittel gjenspeiler
Johannessens eget aktivitetsnivå.

Teksten er lettlest og poengtert, og det
er god balanse og sammenheng mellom
tekst og partier, selv om rekkefølgen enkelte ganger føles kunstig. Et eksempel
på det sistnevnte er fra Nordisk i 1959,
der Johannessen ble Norges første
Nordensmester. Brekke siterer Storm
Herseths sluttrapport i Aftenposten inne
i en rekke partier fra denne turneringen, noe som føles unaturlig.
For en som er såpass ny i sjakkmiljøet
som jeg er, er det spennende å lære
mer om både norsk sjakkhistorie og om
denne nærmest legendariske spilleren
som jeg kun rakk å veksle et par ord
med på røykerommet i Bogstadveien.
Spesielt lærerikt er det å se hvordan
Svein Johannessen spilte den norske
varianten i Spansk, hvor han var en av
pionerene. Jeg har helt fra starten av
min ”sjakkarriere” fått vite at dette er
en tvilsom variant man ikke bør prøve
seg på, men Johannessens partier viser
at våpenet kan være farlig for motspilleren også; angivelig tapte han kun
tre partier med denne varianten etter
1960. Brekke har tatt med et tillegg
om noen av ideene, med henvisninger
til relevante partier i boken.
Jeg visste jo fra før at Svein Johannessen hadde spilt mot mange av de beste
i verden, og slått flere av dem, men det
blir noe annet å se partiene og oppdage
at det ikke var tilfeldig; på sitt beste
spilte han faktisk jevngodt med flere i
verdenseliten. Interessant er det også
å lese både Brekkes og Johannessens
betraktninger rundt stormestertittelen
som han aldri oppnådde, og hvor lite
forholdene lå til rette for at en nordmann den gangen skulle kunne bli
stormester.
To juveler i boken er Willy L. Olsens og
Atle Grønns artikler om Oslo Schakselskap. Willy L. Olsens historier fra Selskapet på 50- og 60-tallet er både spennende og underholdende lesning, ikke
minst på grunn av hans elegante språk

som alene hensetter meg til en tidsalder
da det var viktigere hvordan man førte
seg enn hvordan man oppførte seg. Atle
Grønns skildring om Svein Johannessen
i Selskapet etter at han kom tilbake i
1985 er ikke mindre interessant. Det er
fornøyelig å lese om den særdeles lite
(selv-)høytidelige Svein Johannessen og
hvordan han, i følge Grønn, var OSS,
spesielt ettersom Selskapet for øvrig
synes å ønske å fremstå som det stikk
motsatte; eksklusivt og høytidelig.

Om jeg skulle ønsket noen forbedringer
i boken, var det først og fremst at det
var lettere å finne ut hvem som har
kommentert partiene. Noen ganger er
kommentatoren navngitt før partiet,
noen ganger etter. Enkelte partier er det
tydeligvis flere som har kommentert, jeg
kan bare anta at det er Brekke selv som
har tilført det ekstra. Brekke skriver i
forordet at han selv har kommentert et
flertall av partiene, men for helhetens
skyld hadde jeg ønsket at han var ubeskjeden nok til å sette sitt eget navn på
sine egne kommentarer.
Teksten inneholder noen språklige snublesteg som nok ville ha forsvunnet ved
en ekstra korrekturlesning, men ikke
så mange at de tar oppmerksomheten
vekk fra innholdet. En ting jeg imidlertid
synes er forstyrrende, er gjentatte henvisninger til den skiftende bruken av
etternavnene Johansen og Johannessen
frem til 1953. Dette er nok interessant
for en historiker som Brekke, men jeg
hadde foretrukket om dette ble omtalt
ett sted.

Jeg setter også stor pris på forfatterens
eget portrettintervju med Svein Johannessen fra 1977, som kanskje bedre
enn noe annet i boken gir meg et bilde
av mennesket Svein Johannessen, til
tross for at intervjuet stort sett handler
om sjakk. Det er som om man kommer
nærmere personen ved å lese Johannessens egne ord.
Jeg er imponert over det solide stykke
arbeid Øystein Brekke og hans bidragsytere har gjort med å lete frem turneringsresultater og partier. ”Minst 70 av
de 162 partiene finnes ikke i noen av
databasene som mange tror inneholder
alt av betydning”. Det er tydelig at det
finnes mye verdifull sjakkhistorie stuet
vekk i kjellere og på loft; boken er et
resultat av sjakkhistorikeren Brekkes
uvurderlige innsats for norsk sjakk.

Selv om dette ikke er ment som noen
lærebok i sjakk, har den likevel kvaliteter i den retningen. Da jeg etter å ha
tapt et parti under årets Landsturnering
gikk inn i Sjakkbutikken for å finne
meg en trøstebok, spurte jeg Øystein
Brekke om han hadde noe som kunne
hjelpe meg med å koordinere brikkene
mine bedre. Av en eller annen grunn
var denne boken ikke blant de som ble
trukket frem. Men Svein Johannessen
var en mester til å få brikkene til å spille
på lag, og i så måte ser jeg at jeg har mye
å lære av å studere hans partier.
Jeg er usikker på hvor den skal stå i bokhyllen min, for denne boken fortjener
bedre enn å stå i rekken av sjakkbøker
som jeg innbiller meg gjør meg til en
bedre spiller kun ved at jeg eier dem.
Jeg tror jeg skal ha den fremme på
sjakk- og kaffebordet, det er nok der
den hører hjemme.
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Sensasjonelt av Trinh
Ottestads unge stortalent Anh-Dan
Doan Trinh (17) fortsetter å imponere. I juni vant han Oslo Vest Hurtig
GP etter vinster mot elitespillerne GM
Jon Ludvig Hammer, IM Atle Grønn og
FM Frode Urkedal. Med egen rating
på 1855 må Trinh ha stått for en av
årets største sensasjoner med dette
resultatet!
Leif Erlend vant
mestermøte
Som et sidearrangement under Sveins
minneturnering spilte stormester Leif
Erlend Johannessen en minimatch over
internett mot Nordens nest sterkeste
spiller, danske Peter Heine Nielsen
(2680). Heine er også kjent som Magnus Carlsens tidligere trener og Anands
sekundant. Mestermøtet endte med en
meget sterk 2-0-seier til Leif Erlend,
etter at han prøvde et av Sveins favorittvåpen, den norske varianten i spansk, i
et av hurtigsjakkpartiene.

Stort...
Hugos sommernøtt
Hugo Parr, tidligere president i Norges Sjakkforbund, skriver sjakkspalte i
lokalavisa Varingen i Nittedal i Akershus. Det har han gjort i fire år, og han
har nå passert spalte nummer 50. Spalten har en lokal vinkling, forteller
Hugo: "I de aller fleste spaltene bringer jeg et parti med en nittedøl i hovedrollen, der regelen er at nittedølen ALLTID vinner!" Før sommerferien
kom årets sommernøtt, som Hugo imponerende nok har komponert selv.
Oppgaven ser du til høyre og er som følger: Hvit setter matt i ett trekk!
"Hvit kan jo ikke sjakke engang, så hvordan kan det da bli matt? Det er her
sommer-krimmen kommer inn. Leseren er detektiven, og skal få med seg
ett tips på veien: Hva i all verden gjorde svart i sitt forrige trekk?" skriver
Hugo. Tenk deg godt om før du ser på løsningen under.
Løsningen, forklart av Hugo selv: "Løsningen ligger i en av sjakkens
mindre kjente regler, en-passant-regelen. Hva gjorde egentlig svart i sitt
forrige trekk? Kongen kan ikke ha kommet fra g7, for den hvite bonden
på f6 kan ikke ha kommet dit med sjakk i trekket før. Den svarte bonden på g5 kan ikke ha kommet fra g6, for da ville den hvite kongen ha
stått i sjakk. Det eneste mulige trekket er at svart spilte ...g7-g5. Denne
bonden kan hvit derfor slå en passant: h5xg6 en passant, sjakk matt!"
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FM Ådnøy
Hallvard V. Ådnøy fra
osloklubben Black
Knights har passert
2300 i internasjonal
rating og kan dermed
kalle seg Fide Master
(FM). Vi gratulerer!

Ildsjeler hedret
Under Landsturneringen i Bergen ble fire ildsjeler tildelt USFs
hedersdiplom for deres utrettelige innsats for norsk barne- og
ungdomssjakk. Bjørn Wold (SK
1911 U) har i mange år vært leder
av USFs Jenteutvalg, Trond Eikeland har gjort en kjempeinnsats
i Fana SKU, Rikard Stokke er en
viktig drivkraft i Sotra SKU, mens
Carsten Beer Jacobsen er en av
Stavangers flinke folk. Gratulerer
til alle sammen!

Nest best i NATO
Årets NATO-mesterskap gikk av
stabelen i Tyskland 15.-19. juni.
Den norske troppen bestod av Øystein Hole, Steinar Moen, Tommy
Indbryn, Frode Lillevold, Lars-Erik
Pedersen og Terje Nilsen. Etter en
solid turnering endte nordmennene på andreplass i nasjonsturneringen. Hole (bildet) ble beste
norske spiller med 6. plass.
Bragdpremier til
Magnus og Katrine
Bragdpremien for 2008 i åpen klasse
gikk til Magnus Carlsen, etter 8 av 11
poeng og førsteplass i Aerosvit i Ukraina.
Magnus har omtalt dette som sin beste
turnering noensinne, med ratingprestasjon 2887 og seier foran blant andre
Ivantsjuk, Sjirov og Svidler. Katrine
Tjølsen vant kvinnenes bragdpremie
for seier i nordisk mesterskap for
jenter og 6 av 9 poeng i OL i Dresden.
Det er sjette gang på rad Magnus vinner
bragdpremien, mens Katrine har vunnet
tre år på rad.

Ivrige NM-spillere
Åtte av deltagerne i årets
Landsturnering deltok også
forrige gang NM ble arrangert i Bergen, i 1967! De
rutinerte var: Helge Gundersen, Kjell M. Haug, Paul
Johansen (bildet), Lars
Kjølberg, Sigmund Løvåsdal, Pål Moe, Karl W. Strand
og Jarl H. Ulrichsen.
Kristiansund satser
Som man kunne lese i NSb 2/09
satses det stort på alle områder
i Kristiansund. Denne høsten er
høydepunktet Kristiansund NVGP,
som blir en Grand Prix-turnering
utenom det vanlige. Med åtte stormestere, til sammen 15 tittelspillere
og 83 deltakere fra inn- og utland
påmeldt allerede, blir turneringen
usedvanlig stor og sterk. Arrangørens uttalte mål er mer enn 100
deltagere. Ikke verst for en norsk
helgeturnering!

...og smått
Spenning og hygge på Tarva sjakkfestival
I juni kunne man delta på flere koselige turneringer i eksotiske
omgivelser i Tarva i Trøndelag. Tarva er en liten øy med 10-15
fastboende innbyggere, med rikt fugleliv og gode fiskemuligheter.
Det skal også være muligheter for å se spekkhogger og av og til
andre hvalarter. Arrangøren kunne på hjemmesiden friste med
"sightseeing i skjærgården med båt. To timers tur med båten
Bayard og lokalkjent skipper. Garanterer fantastiske fotomotiver,
selen er midt i yngletida. Kanskje også fiske litt om noe spennende
vises på ekkoloddet..."
Festivalen hadde to turneringer, hurtigsjakk og lynsjakk. Begge
ble spilt på den lokale puben. Årets norgesmester i lynsjakk Kjetil
Stokke stakk av med seieren i begge turneringene – i lynsjakken
med den imponerende scoren 18 av 18 poeng. SMPOAÅ (Stiftelsen
mot posisjonsspill og anerkjent åpningsteori) med Eddy Dybvik i
spissen var arrangør for den fine festivalen.

Tromsøfamilien Machlik/Lund koser seg med fiskesuppe under Tarvafestivalen. (Foto: Tormod Ingul)
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Sveins minneturnering 19.-23. juni 2009

Norsk seier og IM-napp
For andre år på rad arrangerte Bjarke Sahl og
Oslo Schakselskap en
internasjonal tittelturnering til minne om Svein
Johannessen.
Av Torbjørn R. Hansen

Som i fjor var det sterk deltakelse og
64 spillere valgte å starte sommeren
i Oslo Schakselskaps lokaler. Til tross
for at turneringen gikk over bare fem
dager var det muligheter for tittelnapp,
ettersom det ble spilt dobbeltrunde
fire av dagene. For mange kan et slikt
program være i tøffeste laget, og ikke
overraskende var det noen av de unge
spillerne som taklet dette best.
Jon Ludvig Hammer har hatt forrykende
fremgang det siste året og var nå høyest
ratet i det internasjonale feltet. Det så
ikke så lyst ut etter tre runder, men OSSspilleren har for vane å avslutte sterkt.
Med 6 poeng på de siste 6 rundene ble
det en soleklar førsteplass.

Godt forsvarsspill
I første runde måtte Hammer avgi et
halvpoeng mot talentfulle Even Thingstad. Stort bedre gikk det ikke i tredje
runde da Per Omtvedt forsvarte seg med
stor presisjon.
Jon Ludvig Hammer - Per Omtvedt
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I full fart framover: Hammer og Urkedal.
Per har akkurat snappet en bonde på
b4. Jon Ludvig kan spille 55.Sxe6 Dxe6
56.Dxb5, men vinstsjansene vil være
minimale. Jon Ludvig forsøker å holde
liv i håpet om helpoeng med 55.Df1! for
å bringe dronningen over til h-linjen og
innlede et angrep. Per henger imidlertid
godt med og velger å bytte bort en av
hvits angrepsbrikker med 55...Le7!
56.Dh3 Lxg5 57.Lxg5 for deretter å
spille det profylaktiske 57...Kg8! og
svart rekker å forsere fram remis. Problemet til Jon Ludvig er at han må kaste
bort et trekk på å flytte kongen bort fra
h-linjen for å hindre 58...Dh7. 58.Kg2
Dc8 Svart kan nå forsere remis ved evig
sjakk. 59.Lf6 Dc2+ 60.Kg1 ½–½

Vanskelig sluttspill
Jon Ludvig akselererte så noe voldsomt,
og i åttende runde måtte den kommende storspilleren Frode Urkedal
bite i gresset. Frode hadde imidlertid
sjansen like før slutt, men tråkket feil i
en kritisk stilling.

Frode Urkedal - Jon Ludvig Hammer
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Etter et komplisert midtspill har spillerne kommet til et sluttspill der svart
har en farlig fribonde. Frode ser imidlertid ut til å ha full kontroll. Dersom
han kan plassere tårnet bak fribonden
vil den ikke utgjøre noen stor trussel.
Jon Ludvig forsøkte å stikke kjepper i
hjulene til Frode og spilte 32...Ke8!
Svart ofrer løperen for å få satt fart på
fribonden. Frode må ha blitt overrasket
over svarts vinstforsøk og spilte det passive 33.Tc2? 33.Txg7! ville ført til remis
etter 33...d3 34.Tg8+ Ke7 35.Tg7+ og
svart vil fortsette å sjakke mellom

syvende- og åttenderaden. Den svarte
kongen må holde d-linjen under oppsikt slik at hvit ikke får spilt tårnet bak
fribonden. Hvis 35...Kd6? spiller hvit
36.e5+! som vinner. 33...Td1 Nå har
hvit store problemer med å få kontroll
over d-bonden, og forsvaret falt derfor
raskt sammen. 34.Ta2 d3 35.Ta3
d2 36.Td3 Lc3! Svart flytter tårnet
i neste trekk og d-bonden spaserer i
mål. 0–1

IM-napp til Urkedal
Tross tapet mot Jon Ludvig hadde Frode
Urkedal sitt hittil største gjennombrudd
som spiller. Med 6,5 poeng på de ni
rundene tok han sitt første IM-napp.
Dette kan umulig ha kommet som
noen overraskelse, for 16-åringen har
i mange år blitt ansett som et enormt
talent. Han har i lang tid vaket rundt
2300 i spillestyrke, men nå ser det ut
til at han endelig har tatt et stort steg
videre, og det tar nok ikke lang tid før
IM-tittelen er i boks.
Vi skal se Frode i aksjon mot Hallvard
Ådnøy. Til tross for at Frode er svart,
var han tidlig i førersetet og allerede
etter femten trekk hadde Hallvard store
problemer.
Hallvard Ådnøy - Frode Urkedal
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Til tross for sin unge alder har Frode
rukket å bli svært rutinert i Najdorfvarianten i Siciliansk. Han har derfor
ingen problemer med å oppdage det
sterke 15...d5! I Siciliansk er det en
kjent sak at dersom dette bruddet fungerer leder det til gull og grønne skoger.
Dette partiet er intet unntak. 16.fxe5?!

Sveins minneturnering, Oslo 2009
1. Jon Ludvig Hammer, OSS 		 8
2. Frode Urkedal, 1911 		 6,5
3. Mark Hebden, England 		 6,5
4. Hallvard Ådnøy, Bl. Knights 6,5
5. Nikolaj Mikkelsen, Danmark 6
6. Leif Øgaard, OSS 			 6
7. Victor Nithander, Sverige 		 6
8. Mads Andersen, Danmark
6
9. Sayed Akbarinia, Iran 		 6
10. Stefan Schneider, Sverige 6
11. Carsten Høi, Danmark 		 6
11. Nicolai Getz, OSS 		 6
13. Heikki Westerinen Finland 6
14. Håkon Briseid, Akademisk 5,5

15. Trond Gabrielsen, Oslo Vest 5,5
16. Inge Skrondal, Akademisk 5,5
17. Bragi Thorfinnsson, Island 5
18. Andreas Moen, OSS 		 5
19. Even Thingstad, Hønefoss 5
20. Daniel Kovachev, OSS 		 5
21. Nikolas Mellem, Våler 		 5
22. Lars B. Hansen, Danmark 5
23. Viggo Guddahl, OSS 		 5
24. Antti Heikkila, Finland 		 5
25. Nils Grotnes, Asker 		 5
26. Roar Ulvnes, Nordstrand 		 5
27. Vidar Taksrud, Tempo 		 5
(62 deltagere, 9 runder)

Hvit stod ovenfor et trist og vanskelig
valg ettersom 16.exd5 blir besvart med
16...e4 og svart vinner løperparet og har
stor fordel. Likevel hadde nok dette vært
å fortrekke framfor partivalget. 16...
dxe4 17.Lxe4 Hvits store problem var
at 17.Sxe4 Sxe4 18.Lxe4 Lxe4 19.Dxe4
Dxe5 fører til så mye trøbbel i e-linjen
at hvit taper offiser. 17...Sxe4

materiell å ta av. 22...Df6 23.Txf6+
Sxf6 24.Dh4 Lxg2+! Hvit orket
ikke å spille videre på stillingen som
oppstår etter 25.Kxg2 Txe2 og ga derfor
opp. 0–1
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Hallvard innser at ved normalt spill
vil Frode føre seieren enkelt i havn.
Han forsøker seg derfor på et desperat
motangrep med 18.Txf7!? Frode er en
sterk forsvarsspiller og tar derfor gladelig materiellet som blir ofret før han
iverksetter et dødelig motangrep.
18...Kxf7 19.Sxe4 Lxe4 20.Dxh7
Dxe5! 21.Ld4 Dxd4! Poenget til Frode
er at 22.Sxd4 blir besvart med 22...
Th8 som vinner dronningen tilbake.
Hvit vinner riktignok dronningen etter
22.Tf1+, men svart har mer enn nok

Sterkt av Briseid
Frode og Jon Ludvig ble de to store
spillerne under minneturneringen,
men det var mange flere lyspunkter for
norske spillere. Ett av disse var Håkon
Briseids seier mot stormester Carsten
Høi fra Danmark i første runde.
Håkon Briseid - Carsten Høi
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Med sitt siste trekk 28...Sg6-h4 håpet
antagelig Høi på et lite mirakel. Han står
kvalitet under og derfor til tap. Håkon
fant en elegant dronningmanøver som
viser seg å være avgjørende. 29.Dg8+
Kc7 30.Dd8+ Kc6 31.Dd5+ Svart blir
matt uansett hva han foretar seg. 1–0
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Norske Vandrerhjem Grand Prix
Sluttstillingen 2008/2009
Klasse Mester (o. 2000)
1. Kjetil Stokke, Bergens 		 120
2. Jon Ludvig Hammer, OSS		 120
3. Christian Laverton, Trondheim 111
4. Stig K. Martinsen, Bergens		 110
5. Lars E. Andersen, Bl. Knights 106

Klasse 2 (1500-1749)
1. Jathavan Suntharalingam, OSS
2. Timmie Nygaard, Caissa		
3. Christian Laverton, Trondheim
4. Tormod Ingul, SMPOAÅ		
5. Aryan Tari, Asker			

120
120
120
120
111

Klasse 4 (1000-1249)
1. Johan Salomon, Nordstrand		
2. Erlend Gaustad, Trondheim		
3. Lars Oskar Hauge, OSS		
4. Knut Abrahamsen, Nordstrand
5. Torgeir Kjøita, 1911		

120
120
110
111
110

Klasse 1 (1750-1999)
1. Pål Andreas Hansen, Verdal		
2. Christian Laverton, Trondheim
3. Even Thingstad, Hønefoss		
4. Tormod Ingul, SMPOAÅ		
5. Anders Hobber, Porsgrunn		

Klasse 3 (1250-1499)
1. Gregor Taube, 1911		
2. Erlend Gaustad, Trondheim		
3. Aryan Tari, Asker			
4. Markus Moripen, Nordstrand
5. Anders Rundgren, Trondheim

120
120
120
120
110

Klasse 5 (u. 1000)
1. Jonas Rasmussen, Bergens		
2. Trym D. Rødvik, Hamar		
3. Lars Oskar Hauge, OSS		
4. Samuel Riiser, OSS			
5. Fredrik B. Jacobsen, Stavanger

120
120
120
120
120

120
120
115
110
105

Fire unge Grand Prix-vinnere. Fra venstre Kjetil Stokke, Pål A. Hansen, Gregor Taube og Jonas Rasmussen.
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Norges ivrigste?

Av Silje Bjerke

”Jeg har spilt 22 NVGP-turneringer
det siste året,” forteller Gregor.
Den unge oslogutten deltar på alt
han har muligheten til. Denne
sommeren startet med Sveins
minneturnering i juni, før det ble
Sjakkskolen BGP, Landsturneringen i Bergen, en ukes turnering i
Bretagne i Frankrike, Arctic Chess
Challenge i Tromsø og til slutt
Sjakkuke for ungdom i Oslo. ”Jeg
skulle gjerne deltatt på enda mer.
Sjakk er kjempegøy, det er utrolig
mange muligheter i spillet. Og så
er det veldig godt miljø, som en
egen liten verden innen sjakken,”
sier Gregor.

Full timeplan
Taube har hatt en bemerkelsesverdig fremgang etter at han begynte
med sjakk for bare tre år siden. I

fjor vant han klasse 5 i NVGP sammenlagt, i år vant han klasse 3, etter hele ti
klasseseire. ”Jeg begynte med litt sjakk
på Tåsen SFO, før jeg startet hos Johs
Kjeken på Korsvoll. Så har jeg trent med
Torbjørn R. Hansen og Torstein Bae. I
en vanlig uke nå spiller jeg i klubben to
ganger i uka, har 1,5 time privattrening,
spiller på internett, leser litt på egen
hånd, løser sjakkoppgaver og spiller
turneringer i helgene.”

Reiser alene
Superbonusen i Grand Prix er på 10 000
kroner, og sammen med alle premiene
Gregor har vunnet på turneringer det
siste året blir det en del penger for en
13-åring. De jevnaldrende vennene på
skolen pleier å klappe når Gregor har
vunnet en turnering. ”Men en i klassen
min vant 48 000 kroner i Kvitt eller
dobbelt. Det ergrer jeg meg over,” smiler
Gregor. Selv har han brukt gevinsten på
å kjøpe ny pc. Det blir også en
del reiser rundt på turneringer.
”Jeg har fem søsken og reiser
derfor mye alene. Så lenge jeg er
snill synes mamma det er ok,”
forteller han. Er det lynturnering
i Sarpsborg en fredag kveld,
slik som det var 29. mai, setter
Gregor seg på toget for å få med
seg den turneringen også.
Norgesmester
Taube tok sine to første NM-titler
i Bergen i sommer, da han vant
lilleputtklassen i både Landsturneringen og NM i lynsjakk. Og
med det høye aktivitetsnivået er
det liten tvil om at framgangen
vil fortsette. ”Målet er å få 2500
i rating og bli stormester før jeg
dør,” avslutter Gregor.

Foto: Red. / Tore Hansen

For andr e år et på rad
ble Norske Vandrerhjem
Grand Prix’ superbonus
vunnet av unggutten Gregor Taube (13).

39

Debatt
Hva er Ungdommens
Sjakkforbund?
Se for deg alle barna som spiller Landsturneringen hver sommer. Noen deltar
på sommerleiren. De går på kino, spiller fotball, griller og leker. Og i løpet av
dagen spiller de ett eller to sjakkpartier
i sine respektive klasser.
Andre barn velger å delta i ratingklassene, alt fra Mester til klasse 5. De sitter
mellom pensjonister og godt voksne,
som litt for små trær i en litt for mørk
skog av briller og hentesveiser.

eller kor enn den har til voksensjakken.
Og slik skal det være, mener mange
foreldre og ildsjeler, for barna har bedre
av å leke en uke på sommerleiren enn
å møte ratingens og åpningsteoriens
mange bekymringer. Spiller det noen
rolle om ungen kan sette sjakk matt
etter en uke på sommerleir, hvis hun
har fått nye venner fra hele landet?

Og de beste blant oss – vidunderbarna
– har kanskje allerede tidlig i tenårene tatt steget opp i eliteklassen. De
sitter begravd i variantregning og
åpningsforberedelser, der framme
bak det svært så symbolske sikkerhetstauet, mens de prøver å skjule
stoltheten over sin nylig oppnådde
status.
Mens klokkene tikker, som ubetydelige
krusninger over et hav av stillhet, er
alle disse barna Ungdommens Sjakkforbund. Men de er ulike sider av organisasjonen, og de kan representere ulike
posisjoner med til dels motstridende
interesser. For å synliggjøre dette tillater
jeg meg en noe karikert tredeling.

USF, NSF og eliten
Sommerleirbarna er Ungdommens
Sjakkforbund (USF). Barna står i fokus:
Det sosiale og leken er mer fremtredende enn sjakken som konkurransesport.
Det er for så vidt riktig at barna spiller
turneringssjakk, men ellers har sommerleiren mer til felles med speideren
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Ratingklassebarna vil jeg kalle Norges
Sjakkforbunds Ungdom (NSFU). Her
er barna eller ungdommmen bare et
vedheng til det som virkelig betyr noe,
Norges Sjakkforbund. Det er fint nok at
barna spiller sjakk, men hvis de skal
gjøre det må de sitte der – rette i ryggen
og krumme i nakken – og oppføre seg
som voksne. Som folk.
Og vidunderbarna, som foreldre og
trenere prater om med Magnusmania
i blikket, vil jeg kalle eliten. Her er det
toppsjakken som betyr noe, only the

sky is the limit, og mellom partiene er
fokuset fritz, rybka, chessbase og motstanderens åpningstekniske svakheter.

Fra NSFU til USF?
Norges Sjakkforbunds Ungdom ble
stiftet i 1977, og tjue år senere skiftet
organisasjonen navn til Ungdommens
Sjakkforbund. Dette skulle synliggjøre
en løsrivelse, om ikke en skilsmisse
så i alle fall en separasjon, fra Norges
Sjakkforbund. USF ble mer selvstendig,
og det skulle bli tydeligere internt og
eksternt hvem som hadde krav på de
økonomiske midlene.
Det siste er et sentralt punkt, siden
USF har helt andre økonomiske
rammer enn NSF. Dette skyldes at
barne- og ungdomsorganisasjoner
får betydelig statsstøtte blant annet
gjennom frifondmidlene. USF er medlem av Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU), som
hvert år fordeler store beløp til sine ulike
medlemsorganisasjoner, herunder USF.
Disse midlene blir igjen fordelt mellom
lokallagene. Det er ingenting i veien
med statsstøtten i seg selv, det problematiske med ordningen oppstår først
der skillet mellom USF og NSF hviskes
ut sentralt eller i de ulike klubbene/lokallagene. Et selvkritisk spørsmål vi må
våge å stille, er derfor følgende: Bruker
USF deler av sin statsstøtte på aktivitet
som i større grad faller innenfor NSF
enn egen organisasjon?
En kan avfeie dette problemet ved å vise
til svært mange positive USF-tiltak,

som BGP-turneringer, barnesjakkleirer
og Jentebrigaden. Alt dette er flott, nei,
jeg mener: alt dette er supert og helt
nødvendig for organisasjonen. Men
jeg vil likevel fastholde spørsmålet, og
la det surre rundt i sjakklokalet for å
synliggjøre egen dårlig samvittighet.
Apropos egen dårlig samvittighet, her
er eksempler fra mitt eget arbeid med
barnesjakk som kan belyse problemet
ytterligere.

skjønte hvorfor poden fikk sjakkbladet
i posten…
Det selvkritiske spørsmålet kan derfor
spisses ytterligere: er det riktig at USF i
stor grad får statsstøtte basert på medlemmer som ikke oppfatter seg selv som
medlemmer, for deretter å fordele støtten til det lille mindretallet som bedriver
voksensjakk eller elitesjakk?

Den store, tause
SFO-massen
I en tiårsperiode underviste jeg
barn på ulike skolefritidsordninger (SFO) på det sentrale
Østlandet. Sjakklubben min
arrangerte 1-timeskurs over
åtte ettermiddager, der barna
med større eller mindre hell
lærte sjakkreglene og de aller
enkleste sjakkprinsippene.
Det finnes heldigvis langt bedre
SFO-kurs enn mine. Men det er likevel
verdt å nevne at under 5 % av barna jeg
underviste skilte sjakkundervisningen
fra andre aktiviteter på skolen. De lekte
litt ved sjakkbrettet hvis de greide å sitte
stille, og så gikk de videre til lekselesing,
fotball eller hva det måtte være. Den
siste lille rest viste en særlig interesse,
og noen av dem fortsatte også med
sjakken, men da i ”ordentlige” klubber
som 1911u.
SFO-sjakken er i seg selv en kjemperessurs, og ikke et problem for organisasjonen. Men jeg mener USF i større
grad må reflektere omkring det faktum
at halvparten, eller over halvparten,
av medlemmene i organisasjonen er
SFO-barn som i liten grad anser seg
selv som medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon. Jeg har selv arbeidet
ett år i sentraladministrasjonen i USF,
og på Sjakkontoret hadde jeg svært liten
kontakt med denne delen av medlemsmassen. Og når de tok kontakt, var det
som oftest en forvirret forelder som ikke

Veien videre
Vi som er Ungdommens Sjakkforbund
må i større grad våge å drøfte hvilken
organisasjon vi ønsker å være. Slik
situasjonen er nå, virker det som
om organisasjonen driver en uheldig
slalomkjøring mellom til dels motstridende prinsipper. I det ene tilfellet er
vi en barne- og ungdomsorganisasjon
som får statlig støtte. I andre tilfeller er
Ungdommens Sjakkforbund og Norges
Sjakkforbund nærmest én organisasjon,
der sjakken som konkurranse – eller
som idrett – står i fokus. Og når det
plutselig blir uheldig å sammenligne
oss med andre idretter, er sjakken
igjen noe unikt som verken kan sammenlignes med kor, speider, fotball eller
svømming.
Et aktuelt eksempel illustrerer dette:
USF hadde i en årrekke den politikk
at de ikke tok ut representanter til de
yngste klassene i EM og VM. Begrunnelsen for dette var sammensatt, men
ett sentralt punkt var at andre idretts-

organisasjoner ønsket å verne barna
mot elementer av toppidrett. Og i NIFs
barneidrettsbestemmelser står det klart
at barn ikke kan delta i mesterskap før
fylte 13 år.
USF argumenterte for at sjakkbarn nødvendigvis må spille sjakkturneringer,
men valgte likevel å skille mellom for
eksempel BGP-virksomhet og uttak til
VM. De to siste årene har imidlertid USF
gått bort fra dette prinsippet
ved å ta ut en deltaker til VM
under 10 år.
Jeg har stor tiltro til at Norges
representant, foreldre og
frivillige samarbeider slik
at dette i år som i fjor blir
en positiv erfaring for de
impliserte partene. Men det
er problematisk at styret i
USF ikke begrunner uttaket
tilfredsstillende. Selv etter at
dette ble en mediesak i Aftenposten i fjor, uteblir begrunnelsen fra
styret når de i år igjen foretar et såpass
kontroversielt ”suppleringsuttak”.
Slik jeg ser det må USF gjerne ta ut
spillere til VM u/10, men da må vi
forstå hvilke konsekvenser dette får i
møte med barneidretten. I dag virker
logikken å være: I tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser tar ikke USF ut
spillere under 13 år til VM og EM, med
mindre spilleren er fryktelig god.
For å møte disse utfordringene på en
tilfredsstillende måte, må Ungdommens Sjakkforbund tydeliggjøre hvem
vi er som organisasjon. Og da nytter det
ikke å fortsette dagens slalomkjøring,
der det som er økonomisk nyttig eller
på andre måter fristende til enhver tid
foretrekkes.

Bjarte Leer-Salvesen
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Simen Agdestein
For et par uker siden tok
Simen Agdestein (42) fatt
på sitt tolvte skoleår som
sjef for sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas.
Av Torstein Bae

Det er fortsatt mange som hever øyenbrynene når de får høre at Norges
Toppidrettsgymnas (NTG) har en sjakklinje. Sjakk på idrettsgymnas, hva er
dette for noe?
”Det hele startet nokså tilfeldig med at
min far Reidar Agdestein i en middag
ble plassert ved siden av Roger Elstad,
som var den store sjefen på NTG – både
gründer og rektor. Reidar mente at
sjakklinje burde være noe, og Elstad var
slett ikke negativ. Tilfeldighet nummer
to var at friidrett ikke lenger ønsket å ha
en linje på NTG. Dermed var det plass
til en ny sport på NTG. Det var aldri noe
spørsmål om sjakk var idrett. Elstad sa
at sjakk var idrett, og da var det slik.”
Og så var sjakklinjen på plass? Selvfølgelig ikke. Simen minnes at det var mye
arbeid, og at det til slutt manglet en del
penger for at budsjettet skulle gå opp.
Hvorfor det likevel ble en sjakklinje, sier
mye om Simen som menneske. I stedet
for å ergre seg over andre, klarer han å
tenke på hva det er han vil med sitt liv.
”Jeg hadde tidligere lekt med tanken om
å bli professor i sjakk på Norges Idrettshøyskole, og jeg tente på ideen om en
sjakklinje på NTG. Det er ikke tvil om
at min bakgrunn som landslagsspiller i
fotball var avgjørende for at sjakklinjen
ble en realitet. Dels var jeg litt kjent, noe
som NTG sikkert likte, og dels gjorde
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fotballen at det ble vanskeligere for folk
å avskrive sjakk som 'bare et spill'.”
”Høsten 1997 var jeg i Australia, hvilket
begrenset mine muligheter til å jobbe
med sjakklinjen. En viktig drivkraft i
arbeidet ble Ole Valaker, som da var
leder i Ungdommens Sjakkforbund. Ole
klarte å få ti ungdommer til å begynne
på NTG, en imponerende innsats. Det er
ikke enkelt å overtale ungdommer til å
flytte hjemmefra for å gå på sjakklinje,
og første året er det selvfølgelig spesielt
vrient.”
Elevene var på plass, men økonomien
var en enda hardere nøtt å knekke.
”Forbund, klubber og noen privatpersoner bidro økonomisk, men til slutt
manglet det likevel en god del for at

budsjettet skulle gå opp. Her spilte igjen
faren min en avgjørende rolle, for han
spurte meg: Skal du la deg stoppe av at
det mangler penger, hvis det er dette du
har lyst til å gjøre? Jeg tenkte på det han
sa, og fant ut at jeg var enig. Takket være
fotballen og sjakkspalten i VG kunne
jeg tåle å ha en veldig beskjeden lønn.
Andre året på NTG fikk jeg vel utbetalt
omtrent like mye som sivilarbeider
Torbjørn Hansen.”
Simen kunne gjort mange ting etter at
han fullførte sine studier i statsvitenskap. Han valgte altså sjakken, og det
selv om lønnen var ussel. Et valg som
har betydd mye for norsk sjakk, men
som også er overraskende. Simen er
ikke noen sjakkfanatiker. Han kan godt
oppfordre elevene til å gå i styrkerommet fremfor å ta en sjakkøkt, og han

er glad for at ingen av hans tre barn
spiller sjakk – ”glad for at de slipper presset”, sier han. Sjakklinjens
nedskrevne mål er å skape tittelspillere og å skape ressurspersoner for
norsk sjakk. I tillegg ønsker Simen at
elevene skal vokse som mennesker
i løpet av tiden på NTG. ”Det er mitt
personlige mål”, sier han, og ikke
så sjelden kan nok dette målet være
like så tydelig for omverdenen som
de to nedskrevne. Men hvem kan
egentlig kritisere ham for det? Få
vil våge å si at disse ungdommene
heller bør trene sjakk enn å møte
ekte gjestfrihet i Sør-Afrika.
Det er tydelig at Simen synes sjakk
er veldig morsomt, men det å spille
selv er nok ikke alltid det helt store.
Dét er en naturlig reaksjon for en
spiller som var blant de 20 beste i
verden, men som nå er en del lenger ned på verdensrankingen. Før
starten på en turnering kan Simen
virke litt tvilende til at han ble med;
etterpå er han ofte kritisk til sitt eget
spill. Tredjeplass i årets NM var en
akseptabel plassering, men det ble
for mange svake trekk.
”Det hender jeg gremmes over mitt
eget spill. Jeg får nærmest vinnende
fordel etter 15 trekk, men så roter
jeg det helt bort. Jeg har stor glede
av sjakk, og jeg har ingen planer om
å legge brikkene på hylla. Men for
øyeblikket gir andre sider av sjakken
meg mer enn det å spille selv. Et
eksempel er min jobb med å være
motivator og inspirator for elevene
på sjakklinja – det er noe jeg virkelig
har glede av.”
Simen har ikke lenger noen ambisjoner på egne vegne. Selv mener
han at sjakkarrieren stagnerte
allerede i 1991, da han 24 år gammel røk korsbåndet. En ting var den
psykiske knekken ved å få ødelagt
en meget lovende fotballkarriere.

En annen ting var at kneskaden
også førte til problemer med blant
annet ryggen. Riktig ille ble det etter
en mislykket kneoperasjon i 1993; i
en lang periode gikk han uten søvn
på grunn av smerter.
”Frem til 1991 spilte jeg jevnt og
godt, og noen ganger fikk jeg følelsen
av at jeg kom til å vinne nærmest
uansett. Når selvtilliten er på topp,
kan det være veldig morsomt å spille. Jeg har vunnet en del turneringer
også etter kneskaden, men jeg har
aldri fått tilbake jevnheten.”
I dag har Simen det heldigvis langt
bedre enn i 1993. Han synes det ser
lyst ut for norsk sjakk. Sjakk-OL er
et prosjekt etter hans hjerte – ”det
gjelder å tenke stort”. Søkermassen
til sjakklinjen har blitt betraktelig
bedre de siste årene, og flere store
talenter er på gang.
Sjakklinjen har oppnådd mye i
løpet av de første elleve årene. To
ting må nevnes spesielt. Det første
er opplagt. Magnus Carlsen har tatt
Norge og sjakkverden med storm.
Simen og NTG Sjakk har all ære av at
man tidlig oppdaget Magnus og fikk
gitt ham solid oppfølging. Det andre
som må nevnes er at NTG-elevene i
løpet av disse årene har lært mange
tusen barn i Oslo og Bærum å spille
sjakk. Mange av barna slutter på
sjakk etter et semester eller to, men
verdien for norsk sjakk er uansett
stor. Dels får ungene et forhold til det
organiserte sjakklivet, som vil gjøre
at terskelen blir mindre for å bli med
i en sjakklubb i voksen alder. Dels
er det tusenvis av foreldre som får
et godt inntrykk av sjakken, og som
vil være positivt innstilt når de møter
sjakken i andre sammenhenger.
Ringvirkningene av Simens arbeid
er allerede store, og de vil merkes
stadig bedre i årene som kommer.
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Blitz 2009
Lørdag 31. oktober inviterer BNbank og Norges Sjakkforbund til lynsjakkturneringer i Stavanger, Bergen,
Tromsø, Porsgrunn, Trondheim og Oslo. Vinneren i
hver by kvalifiserer seg til den store finalen i Oslo lørdag 28. november.
Se www.sjakk.no for mer informasjon.

Blitz 2009
Lørdag 31. oktober inviterer BNbank og Norges Sjakkforbund til lynsjakkturneringer i Stavanger, Bergen,
Tromsø, Porsgrunn, Trondheim og Oslo. Vinneren i
hver by kvalifiserer seg til den store finalen i Oslo lørdag 28. november.
Se www.sjakk.no for mer informasjon.
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Oppgavene står på side 31.
Oppgave 1
Berglund - Svein Erik Hansen
Tromsøsjakken 1993

Oppgave 2
Berglund - Odd Gunnar Malin
NM for lag 1994

Oppgave 3
Berglund - Andrej Praslov
NM 1997
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Oppgave 4
Berglund - Ida Lahlum
NM for klubblag 2003

Oppgave 5
Trond Romsdal - Berglund
Bymesterskapet i Tromsø 1992

Oppgave 6
Gunnar Berg Hanssen - Berglund
NM 1997

XABCDEFGHY
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XABCDEFGHY
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XABCDEFGHY
8N+l+-trk+(
7zpp+-wq-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-zP$
3+-zPL+-+N#
2nmKP+-+P+"
1+-+RwQ-+R!
xabcdefghy

Hvit fremtvinger matt i tre trekk med
86.Lg7! Dette fikk svart til å gi opp,
siden han ikke kan hindre 87.g6+!
etterfulgt av 88.Lg8 matt. 1-0

Den svarte kongen befinner seg midt i
skuddlinjen, og ikke overraskende kan
hvit vinne på direkten med 37.Sc3+!
for etter 37...dxc3 er det matt med
38.Df4 1–0

Dronningen er utrolig nok fanget etter
46.Se3! og svart ga derfor opp. 46...Dg6
går rett i gaffelen 47.Se5. 1–0

Svart utnytter hvits uheldige kongeplassering med 11...Sxd4+! Hvit må
spille 12.Dxd4 Dxc2+ 13.Ke1, men
etter 13...Sf5! klarer ikke hvit lenger å
holde på løperen på c5. Partiet fortsatte
14.Dc3 Db1+ 15.Ke2 Tc8 16.Tb3
De4+ 17.Kd1 b6 18.f3 Dxa4 0–1

Hvit avgjorde enkelt med 16.Txf6! og
svart ga opp. 16...Lxf6 blir besvart med
17.De4 og det er ugarderlig matt på h7.
Dersom du valgte 16.Lxf6! er du like
god, for begge er matt i tre trekk uansett
hva svart foretar seg. 1-0

Svart avgjorde overbevisende med 20...
dxc3+! for etter 21.Kxa2 Db4! har
ikke hvit noe bedre enn å ofre dronningen. Svart vant greit etter 22.Dxc3
Dxc3 0-1 (47 trekk)
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Knut Brokstad

Minneturnering 2009

Britannia Hotel, Trondheim, 19-20. september
Tradisjonsrik turnering i flotte lokaler!
Gruppeinndeling over/under 1750 elo
5 runder monrad
Betenkningstid 90min/40, 30min resten
Teller i NVGP-sammendraget
FIDE-ratet A-gruppe

Premier
A: 4000,- 2000,- 1500,B: 3000,- 1500,- 1000,Beste u/1500: 1500,Beste u/1250: 1500,-

Arrangør: Trondheim Sjakkforening www.tsf.no
Mer info og påmelding

www.knutbrokstad.no
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Stokke best i lyn
NM i lynsjakk ble som vanlig arrangert under Landsturneringen. Øverste klasse ble en jevn duell mellom hjemmehåpet Kjetil Stokke og stormester Rune
Djurhuus, der Stokke endte et halvt poeng foran.

Klasse Mester
1. FM Kjetil Stokke, Bergens 14½/16
2. GM Rune Djurhuus, Akademisk 14
3. Svetoslav Mihajlov, Asker 11
Klasse I
1. Espen Thorstensen, Kongsvinger 5/7
2. Nimon Hoti, Førde 4½
3. Erik Eikeland, Nordnes 4½
Klasse II
1. Tore Garberg, SK 1911 6½/7
2. Asbjørn O. Steinskog, Sandnes 5
3. Sigmund Lunde, Sarpsborg 4½
Klasse III
1. Øyvind Lensebakken, Nord-Odal 6½/7
2. Odd Ristesund, Kampen 5
3. Eivind Riise Hauge, Nordnes 4
Klasse IV
1. Kjetil Nylund, Stavanger 4½/7
2. Ingrid Strand, Modum 4
3. Eric Torgersen, Kristiansand 4
Klasse V
1. Audun Hoem, Kristiansund 5/7
2. Sindre Brobakken, Hamar 5
3. Niklas Savio, Porsgrunn 4

Kjetil Stokke, årets norgesmester i lynsjakk

Klasse Junior
1. Lasse Ø. Løvik, Stavanger 9½/12
2. Nicolai Getz, OSS 9½
3. Joachim B. Nilsen, Bergens 8½
Klasse Kadett
1. Pål Andreas Hansen, Verdal 5½/7
2. Anders Hobber, Porsgrunn 5
3. Tor Botheim, SK 1911 5
Klasse Lilleputt
1. Gregor Taube, SK 1911 6½/7
2. Reid Erik Friberg, Porsgrunn 5
3. Henning Kjøita, SK 1911 5
Klasse Miniputt
1. Sebastian Mihajlov, OSS 7/7
2. Benjamin Haldorsen, Bergens 5
3. Eskil Ekeland Grønn, OSS 3½

Seniormester i lynsjakk:
Jarl Ulrichsen.

Kadettmester: Verdals
Pål Andreas Hansen

Klasse Senior
1. FM Jarl Ulrichsen, Trondheim 14/14
2. Lars Kjølberg, SK 1911 11
3. Odd Birkestrand, Masfjorden 11
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Lær sjakk med Torbjørn
Å avvikle til bondesluttspill
Veldig mange spillere er sterke i variantregning i åpningen og midtspillet, men
i sluttspillet virker det som om det er
mange som simpelthen slutter å være
konkrete. Av en eller annen grunn er
det mange som frykter bondesluttspill
og det kan derfor virke som om de lar
være å regne på bondesluttspillene i
det hele tatt.
Bondesluttspill vurderer man nesten
utelukkende som vunnet, remis eller
tapt. I bondesluttspill finnes det ikke en
liten fordel eller at man står litt dårligere, så gevinsten for å vurdere bondesluttspill nøyaktig og korrekt kan være
stor. Konkret regning i bondesluttspillet
kan bety flere poeng i turneringsspill. La
oss starte med en regneoppgave:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+p+k+p+p%
4-+-+-+-+$
3zP-+K+-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oppgave 1: Det er hvit i trekket. Forsøk
å gjøre en nøyaktig vurdering av stillingen. Er stillingen tapt, remis eller
vunnet? (Løsning til sist i artikkelen.)
Klarte du denne oppgaven, behersker du
flere viktige elementer i bondesluttspill.
Mange har imidlertid problemer med å
være i forkant og vurdere bondesluttspillet i god tid før det oppstår. Forbausende
nok er det mange som har problemer
med å løse følgende oppgave.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pzp-'
6p+ktrpsn-zp&
5zP-+-+-+P%
4-+P+-zPP+$
3+-vL-+-+-#
2-zPK+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Oppgave 2: Hvit trekker. Hvit står
utvilsomt best og det er mange trekk
som er sterke, men bare ett som vinner
på direkten. Hvilket?
For å lære seg sluttspill kan det være en
god idé å studere de gamle mesterne. I
det neste partiet skal vi se hvordan selveste Bent Larsen gir Svetozar Gligoric en
leksjon i regning, opposisjonen, fjerne
fribønder og triangulering.
Larsen - Gligoric, OL 1956

XABCDEFGHY
8R+-+-trk+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-wq-zp&
5+p+Qzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+-#
2-zPP+-vlPzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Det har oppstått et komplisert midtspill med ulikefargede løpere. I slike
stillinger favoriserer dét at løperne
går på hver sin farge den angripende
part. Bent Larsen var imidlertid mer
opptatt av muligheten til å avvikle til et
bondesluttspill.
28.Dxf7+! Dxf7 29.Lxf7+ Kxf7
30.Txf8+ Kxf8 31.Kxf2 Begge spillerne sentraliserer kongene så godt som
mulig: 31...Ke7 32.Ke3 Kd6 33.Ke4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-mk-+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-+-+K+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Så langt antar jeg at Larsen regnet da
han gikk over til bondesluttspillet. Hvit
har mulighet til å lage en fjern fribonde
på dronningfløyen. Hvits plan er simpelthen å lage en fribonde på dronningfløyen for så å komme svart i forkjøpet
på kongefløyen. Slik sluttspillteori kan
Larsen som sin egen bukselomme
og vurderte nok derfor stillingen som
vunnet. I første omgang er hvits plan
å spille c3, b3 og så c4, men for all del
ikke b3?? siden svart da får stoppet hvits
bønder med b5-b4.
33...b4! Gligoric kan selvsagt også sine
sluttspill og ønsker ikke å vente på at
Larsen får gjennomført sin enkle vinstplan. Han ønsker å besvare c3 med b3
for å holde hvits garderte fribonde lengst
mulig tilbake.
34.c3 b3 35.c4! g6 Svarts store problem er at hvit vil vinne opposisjonen
etter 35...Kc5 36.Kxe5 Kxc4 37.Ke4.
36.g4! Ettersom det til syvende og sist
er bøndene på kongefløyen som skal
sendes i mål, er det viktig å dytte disse
så langt frem som mulig. Et annet poeng
er at dersom svart hadde fått avansert
bøndene langt frem på kongefløyen
kunne svart få motspill med en aktiv
konge.
36...h5 37.gxh5 gxh5 38.h4! Nok en
gang ser vi at Larsen ønsker å ha

bøndene lengst mulig fram på brettet.
38...Kc6 39.Kxe5 Kc5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-mk-mK-+p%
4-+P+-+-zP$
3+p+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Det ser ut som om svart har klart å lure
hvit, men takket være triangulering vinner hvit tilbake opposisjonen.
40.Kf5 Kd4 40...Kxc4 blir besvart med
41.Ke4 og hvit har opposisjonen.
41.Kf4 Kc5 42.Ke5 Samme stilling som
etter svarts 39. trekk. Eneste forskjell er
at det er svart i trekket.
42...Kxc4 Til slutt måtte Gligoric bite i
gresset, og Larsen vinner den etterlengtede opposisjonen og dermed partiet.
43.Ke4 Kc5 44.Kd3 Kd5 45.Kc3 Ke4
46.Kxb3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+k+-zP$
3+K+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Svart er nå fullstendig fortapt. Før vi ser
avslutningen tar vi en liten hypotetisk
oppgave.
Oppgave 3: Hadde hvit vunnet dersom
man trekker bøndene i h-linjen et skritt
tilbake, det vil si hvit bonde på h3 og
svart bonde på h4? Svart er i trekket.
Partiet endte brått med 46…Kf5
47.Kc3 og svart ga opp.
Å se på partier til spillere som Larsen
kan ha en utrolig nytteverdi for egen
utvikling. Ved å lære seg prinsippene

som vår danske venn demonstrerte så
godt, kunne jeg spille følgende sluttspill
på autopilot.
T. R. Hansen - Kjell Yndesdal 2006

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-mkp+&
5zp-tr-+-+-%
4-+P+p+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

Isteden for å tillate motspill i tårnsluttspillet etter 31.Kd2 Th5 32.h3 Tg5
33.g4 h5 valgte jeg å spille 31.Td5!
Svar har ikke noe valg og spilte 31…
Txd5, men etter 32.cxd5 Ke5 33.Kd2
Kxd5 34.Ke3 har hvit et enkelt vunnet
sluttspill takket være den fjerne fribonden. 34…Kc5 35.a3 Kd5 36.h4! Som
i partiet til Larsen er det viktig å spille
bøndene på kongefløyen så langt frem
som mulig. Det er jo tross alt disse som
skal bli dronning. 36…h6 37.g4! g5
38.h5 Ke5 39.b4 a4 Yndesdal forsøker
å forsvare seg på samme måte som
Gligoric, men i dette partiet vinner hvit
enklere siden den garderte fribonden
står enda lengre fram. 40.b5 Kd5
41.b6 Kc6 42.Kxe4 Kxb6 43.Kf5 Hvit
vinner kappløpet. 1–0
Kanskje du nå føler du begynner å få
taket på avviklingen til bondesluttspill. Vi
avslutter derfor med en vanskelig oppgave der du virkelig blir satt på prøve.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6-+p+-zp-+&
5+-+-zp-zp-%
4P+-+P+Pzp$
3+-+KsNP+P#
2-+-+-vl-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oppgave 4: Dersom svart ikke slår på
e3 står han ovenfor et tungt, men kanskje holdbart sluttspill, med dårlig løper
mot god springer. Alternativet er å slå på
e3, men fungerer det? Bondesluttspill
eller ikke bondesluttspill, det er det som
er spørsmålet.
Løsninger:
Oppgave 1:
Ved første øyekast ser det ut som om hvit
skal holde remis til tross for en bonde
mindre, siden hvit har opposisjonen
etter 1.h4. Svart gjenvinner imidlertid
opposisjonen etter 1.h4 b4! 2.axb4
b5! og hvit kan gi opp siden svart enkelt
vinner kappløpet uansett hvilken vei
hvit går.
Oppgave 2:
Hvit vinner direkte etter 1.Lxf6! gxf6
2.Td1! fulgt av tårnbytte og g4-g5, og
hvit får ny dronning.
Oppgave 3:
Svart ville holdt remis etter kappløpet
1...Kf3 2.Kc4 Kg3 3.b4 Kxh3 4.b5
Kg2 5.b6 h3 6.b7 h2 7.b8D h1D.
Oppgave 4:
Svart holder remis etter 1...Lxe3!
2.Kxe3 Kb6 3.Kd3 Ka5 4.Kc4 Kxa4
5.Kc5 Kb3 6.Kxc6 Kc4 7.Kd6 Kd4
8.Ke6 Ke3 9.Kxf6 Kf4!! Trekket svart
må få med seg. 9...Kxf3 hadde derimot
tapt etter 10.Kxe5 Kg3 11.Kf5 Kxh3
12.e5 Kg3 13.e6 h3 14.e7 h2 15.e8D
h1D 16.De3+ Kh2 17.De5 og hvit får
framtvunget et dronningbytte og vunnet
bondesluttspill.
10.Ke6 Kg3 11.Kxe5 Kxh3 12.f4 Kxg4
og svart holder remis.
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KRISTIANSUND GP 2009
25-27 september

		
		

TIDENES STERKESTE
GRAND PRIX!

		

· 8 GMer har meldt seg på

		

· 80 deltakere er nå registrert

		
		
		
		
		
		
		

· 1. plass: 10 000 kroner
2. plass: 3500 kroner
3. plass: 1500 kroner
4.-10. plass: 1000 kroner

		
		
		

· Påmelding og informasjon:
Per Erik Hoem, 911 97 135 /
peeho@online.no.

		
		
		
		
		

En flott turnering for både bredden og eliten - blant de påmeldte
finner du GM Vladimir Georgiev, GM Tiger Hillarp Persson,
GM Mihai Suba, GM Jon Ludvig Hammer, GM Leif E. Johannessen,
GM Leif Øgaard, GM Krasimir Rusev, GM Vladimir Malaniuk, IM Nils
Grandelius, IM Axel Smith, IM Torbjørn R. Hansen og IM Torstein Bae.

Samt pengepremier til
klassevinnerne.

Foredrag med seniorverdensmester
GM Mihai Suba!

Mer informasjon: www.ksk.no
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SEPTEMBER
18.-20. Kalotturneringen NVGP, Hammerfest
7 runder hurtig- og langsjakk. Info: Viktor Paulsen, viktorp@barentsnett.no
19.-20. Knut Brokstad minneturnering NVGP, Trondheim - se annonse side 46
5 runder langsjakk. Info: turneringssjef@tsf.no / http://www.knutbrokstad.no/
23. Kaptein Roosen NVGP, Trondheim
6 runder hurtigsjakk. Info: Bent Hestad, benthestad@gmail.com
19.-27. Nordisk for seniorer, Fredrikstad
9 runder langsjakk. Info: Bjørn B. Johansen, post@sjakk.net / 69 34 52 20
19.-27. Nordisk for kvinner, Fredrikstad
9 runder langsjakk. Info: Bjørn B. Johansen, post@sjakk.net / 69 34 52 20
25.-27. Kristiansund NVGP - se annonse side 50
5 runder langsjakk. Info: Per Erik Hoem, peeho@online.no

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

NSFs sentralstyre

OKTOBER
2.-4. Kretsmesterskap for lag, anbefalt helg
Lokale arrangører, kontakt din krets for mer informasjon.
9.-11. Sandefjord NVGP
5 runder langsjakk. Info: Pål Farmen, pal.farmen@broadpark.no
17.-18. NM i hurtigsjakk for seniorer, Trondheim
Info: Ole Hegelund, postmaster@olehegelund.com / 414 21 674
23.-25. NM for klubblag, Bærum - se annonse i NSb 2/2009
6 runder langsjakk. Info: Torstein Bae, torstein@sjakkhuset.no / 21 01 98 11
31. BNbank Blitz NVGP - se annonse side 44
Lynsjakk. Info: NSF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41

President
Jøran Aulin-Jansson (Asker SK)
Tlf: 913 32 242
E-post: jj@jbpapir.com

NOVEMBER

Kasserer
Harald Furnes (SK 1911)
Tlf: 957 03 093
E-post: harald.furnes@gmail.com

7.-8. Seriesjakk, 1. helg
Lokale arrangører.
13.-15. Kristiansand Open NVGP - se annonse side 44
5 runder langsjakk. Info: Harald R. Hansen, haraldrh@gmail.com
14. Bronstein Cup NVGP, Sotra - se annonse side 30
6 runder hurtigsjakk. Info: Tom Eriksen, klubbpost@sotrasjakk.no
20.-22. NM for ungdom, Trondheim - se annonse side 27
7 runder langsjakk. Info: Ole Hegelund, postmaster@olehegelund.com / 414 21 674
28. BN Bank Blitz - finale
Lynsjakk. Info: NSF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41

DESEMBER
5.-6. Seriesjakk, 2. helg
Lokale arrangører.
28. Hurtigsjakk for seniorer, Oslo
Hurtigsjakk. Info: Kjell M. Haug, kjell.martin.haug@getmail.no

Visepresident
Ida Lahlum (SK 1911)
Tlf: 977 59 831
E-post: ida@unikum.no
Turneringssjef
Øistein Yggeseth (Asker SK)
Tlf: 66 79 68 39
E-post: oistein.yggeseth@online.no

Eliteutvalgsleder
Hans Krogh Harestad (SOSS)
Tlf: 402 24 520
E-post: hanskrogh@hotmail.com
Styremedlem uten portefølje
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
Tlf: 924 33 907
E-post: jan_oyvind.johansen@getmail.no
USFs leder
Håvard Løvik (Stavanger SKU)
Tlf: 475 00 893
E-post: haavard.lovik@lyse.net
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

NY
SJAKKBUTIKK
I OSLO!
Kroner 195,-

Fritz 11 - Kroner 475,-

Kroner 190,Kroner 240,-

DVD: The Closed Sicilian
Kroner 270,-

MANGE, MANGE FLERE SJAKKPRODUKTER FINNER DU
I VÅR BUTIKK PÅ SAGENE I OSLO OG PÅ
WWW.SJAKKHUSET.NO

Sjakkhuset
Bestilling og kontakt:
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11
www.sjakkhuset.no

