Magnus Carlsen
med ny trener
5
2009
nr.

1 hefte: 59,–

2 av heftene: 100,–

Alle seks heftene:

270,–

Bli kjent med norske stormestre gjennom USFs underholdende og lærerike
serie om stormestrene i norsk sjakk! Hvert hefte åpner med et portrett
av spillerne ved Arne Danielsen. Deretter får du sjansen til å bryne deg
på oppgaver basert på spillernes egne partier. Oppgavene er utformet av
Bjarte Leer-Salvesen, Atle Grønn og Silje Bjerke. Heftene avsluttes med
en rekke spennede partier kommentert blant annet av spillerne selv.
Bestillinger sendes til
Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
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Norges Sjakkforbund og
Ungdommens Sjakkforbund
Sandakerveien 24D, 0473 Oslo
Telefon 22 15 12 41
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 6/2009 er i postkassa ca 4. desember
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Norsk Sjakkblad
gratulerer
med dagen
75 år
6.11. Magnus Monsen, Sandnes
15.11. Oddvar Kristiansen, Stjernen
28.11. Per Ofstad, Fredriksstad

70 år
5.11.
23.11.
8.12.
17.12.

Janos Szalai, Akademisk
Kjell Hoff, Fredriksstad
Kjell Johannessen, Komsa
Jan Berg, Tønsberg

60 år
14.11.
23.11.
2.12.
5.12.
6.12.
17.12.

Bjørn K. Wold, SK 1911
Harald Omland, Asker
Thor Geir Harestad, Randaberg
Sjur Nørve, Stjernen
Ole Petter Haugen, Komsa
Reidar Gramstad, Sandnes

50 år		
22.11.
24.11.
29.11.
15.12.
16.12.

Kåre Storhaug, Randaberg
Tor Ivar Bjørklund, Nordstrand
Henning Egede-Nissen, Gjøvik
Børre Andreassen, Namsos
Tore Nilssen, OSS

40 år		
14.11. Roger Løvaas, Konnerud
14.11. Terje Torgersen, Kristiansand
9.12. Steinar Sidselrud, Strømmen

NSFs æresmedlem
Magnus Monsen fyller
75 år 6. november.
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Spennende tider
”Jeg tror at vi er nådd et brytningspunkt i sjakken”, sier Sheila Sahl (se intervju
side 44). Det er lett å være enig. Da vi avsluttet arbeidet med bladet du nå holder
i hånda, måtte vi spørre oss selv: Har det noen gang skjedd så mye nyskapende
i norsk sjakk?
Man kan fort tenke at den oppmerksomhet sjakk har fått i Norge den siste tiden
er noe unikt, men en slik oppfatning er historieløs. NSFs nye æresmedlem Per
Ofstad forteller at sjakkfeberen var betraktelig høyere da Einar Haave på slutten
av 40-tallet spilte radiolandskamper, og eks-presidenten er ikke alt for optimistisk
på vegne av sjakken (se intervju side 24). Ofstad har levd et langt liv i sjakken, og
han er utvilsomt en av de med best grunnlag for sitt synspunkt. Like fullt våger vi
å være uenige. Vi kan ikke skjønne annet enn at dette er en ekstraordinær tid, og
at sjakken her til lands kan være et helt annet sted om ti år.
Dette bladet gir flere eksempler på en entusiasme i norsk sjakk som i hvert
fall er større enn for ti år siden. I Kristiansund ble det i september avholdt en
helgeturnering av uvanlig kaliber, både når det gjaldt antall deltakere og nivået i
toppen. Neste år møtes verdensmester Vishy Anand og Magnus Carlsen til kamp på
Nordmøre (se side 38). Ikke så langt unna fører et samarbeid mellom Trondheim
Sjakkforening og Sparebank1 til at det nå blir delt ut 1001 brett til barneskolene i
Midt-Norges hovedstad (side 15). Lenger nord fortsetter arbeidet med å få sjakk-OL
til Tromsø i 2014 med uforminsket kraft (side 47). Til og med i valgkampen fikk
sjakken vist seg frem, da kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og Venstre-topp
Abid Raja både møttes i lynsjakkduell på Karl Johan og utfordret Magnus Carlsen
til kamp (side 37 og 42).
Noen direkte sammenheng er det ikke mellom Magnus Carlsen og alt som skjer,
men det er utvilsomt en indirekte sammenheng. For å si det enkelt: Det er rett og
slett blitt morsommere å drive med sjakk, uansett om man spiller eller organiserer.
For mange nordmenn er sjakk blitt noe fascinerende, og selv om sjakkunnskapene
er beskjedne er folk stolte av Magnus Carlsen. Mange sjakkspillere føler at de nå
møtes med større interesse og respekt – sjakk oppfattes ikke lenger som treklosser
på et rutete brett. I denne holdningsendringen ligger forklaringen på det som skjer
i Tromsø, Kristiansund og andre steder.
Som forsiden på dette bladet vitner om, har Magnus Carlsen inngått et treningssamarbeid med Garry Kasparov, tidenes sterkeste spiller (les mer på side 6). Da
vi møtte de to i Oslo, var det fortsatt uklart hvilken betydning samarbeidet ville få
for Magnus. Når disse ord skrives er Nanjing-turneringen akkurat avsluttet, og det
er ikke lenger noen uklarhet: Magnus har kommet opp på et nytt nivå. Med 8 av
10 poeng mot fem av verdens beste spillere, var Magnus’ ratingprestasjon på hele
3002. Det fantastiske resultatet i Kina blir selvfølgelig en av hovedsakene i neste
nummer.
Torbjørn R. Hansen, Silje Bjerke og Torstein Bae

✮ Nytt fra NSF
NVGP FIDE-rates
Sentralstyret i NSF har vedtatt å
rapportere alle A-gruppene i NVGP
til FIDE for rating fra og med inneværende sesong. Dette gjelder kun
grupper som tilfredsstiller FIDEs
krav til rapportering (se NSb 3/2009
side 7). Ratingavgift til FIDE betales
av NSF.
Nordisk for kvinner avlyst
Årets nordiske mesterskap for kvinner, som skulle vært arrangert i
Fredrikstad i september, ble avlyst
grunnet få deltagere.

Eliteseriereglementet beholdes
Kongressforslaget fra Tarjei Joten
Svensen om å øke antallet utenlandske spillere som kan benyttes
i eliteserien ble behandlet på NSFs
styremøte i august. Forslaget ble
enstemmig avvist.
Samme tenketid i seriesjakk
Også et kongressforslag om redusert
tenketid i 3. og 4. divisjon i seriesjakken ble oversendt styret og enstemmig
avvist.

Nye norske sjakkblogger
Stadig flere sjakkentusiaster har sin
egen internettside, eller blogg, der de
skriver om sjakk. Her er noen av de nye
bloggene der du kan lese om sjakk:
Østfoldmester Joachim Solberg skriver
blant annet om sjakk i Østfold på
http://joasol.blogg.no/
Helge Antonsen fra Moss skriver blant
annet om sjakklivet i Moss på
http://sjakkamatoren.blogg.no/
Stortalentet Peter Flermoen (13) fra
Harstad skriver om sine sjakkopplevelser på http://sjakksnakk.blogg.no/

✮ Nytt fra USF
Ny uttakningskomité
Uttakningskomiteen i USF har fått nye
medlemmer. Leder er nå Kjetil Stokke
(Bergens SKU), og medlemmer Siri
Lin Brekke (SK 1911 U) og Ellen Øen
Carlsen (NTG U).
Firelandskamp annenhvert år
Av økonomiske årsaker har Sverige,
Danmark og Norge blitt enige om
at firelandskampen for kadetter og
juniorer skal arrangeres hvert annet
år, neste gang i 2010.
Manhem Open
USFs uttakningskomité har tatt ut
Odd Martin Guttulsrud (SK 1911 U)
og Anders Hobber (Brattås USK) til
å representere Norge i kadetturneringen Manhem Open i Sverige 29.
oktober - 1. november.

Nordisk for skolelag
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) ble
nummer to i årets nordiske mesterskap for gymnaslag på hjemmebane
11.-13. september. Samme helg ble
Nordberg ungdomsskole fra Oslo
nummer tre i nordisk for ungdomsskolelag i Sverige. I barneskoleklassen
ble Korsvoll skole fra Oslo nordiske
mestere - mer om dette i Førsteraden.

En annen talentfull 13-åring, Erle Hansen fra Kristiansand, har sin sjakkblogg
på http://erlesjakk.blogg.no/

Nytt rekrutteringsutvalg
USFs styre har besluttet å opprette et
rekrutteringsutvalg for å hindre frafall
og skaffe nye medlemmer. I utvalget
sitter Truls Jørgensen (fra forbundsstyret), Ellisiv Reppen (styret), Per
Olsen (SK 1911 U) og Ulf Hansen
(Tromsø).
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DREAM TEAM

“Målet er ikke bare å klatre til toppen av verdensrankingen, men å bli den
ubestridte ener.” Det sier
Magnus Carlsen til Norsk
Sjakkblad i forbindelse
med of fentliggjøringen
av hans samarbeid med
Garry Kasparov.
Tekst og foto: Torstein Bae

Eventyret Magnus Carlsen vil ingen
ende ta. Som 13-åring ble han verdens
yngste stormester, to år senere ble han
den yngste i historien som gikk videre
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til VM-sluttspillet, og som 17-åring var
han allerede etablert i den absolutte verdenseliten. Og nå kommer altså enda en
fantastisk Magnus-nyhet: Selveste Garry
Kasparov, tidenes sterkeste sjakkspiller,
skal gjøre Magnus til verdens desidert
beste spiller. Målet for både Kasparov
og Magnus er at lommedølen skal innta
en posisjon tilsvarende den Kasparov
hadde fra 1985 til 2000: Den suverene
ener, som anerkjennes av alle som
klodens beste sjakkspiller. Det er ikke
noe lite mål.
De fleste tror vel at Magnus går til topps
på verdensrankingen om ikke så lenge

- han er bare 18 år og nummer fire på
siste rankingliste fra det internasjonale
sjakkforbundet FIDE. Det er imidlertid
et godt stykke fra en førsteplass på rankingen og til posisjonen som suveren
nummer én. I praksis vil dette antakelig kreve at Magnus til vanlig er minst
40 ratingpoeng foran de andre, slik at
han holder en klar førsteplass selv om
han gjør en svak turnering og en konkurrent gjør det godt. Kasparov klarte
dette, og hadde til og med mange flere
ratingpoengs forsprang. Slik var det på
ratinglisten for juli 2000: Nr 1 Kasparov
med 2849, nr 2 Vladimir Kramnik med
2770. Etter Kasparovs tid er det

ingen som har klart å få et skikkelig
grep om sjakktronen. Noen ganger har
Veselin Topalov virket uslåelig, men så
har Kramnik eller Vishy Anand slått
tilbake. Andre ganger har Anand fått
et forsprang, men også han har snart
blitt innhentet.
Samarbeidet med Kasparov er definitivt en ny fjær i hatten for Magnus.
Riktignok er det ikke snakk om noen
sportslig prestasjon denne gang, men
det at Kasparov har valgt å jobbe med
Magnus sier alt om hvilken tro han
har på 18-åringen. Kasparov er ikke en
mann som liker å tape. Når han går inn
i et treningssamarbeid med Magnus er
det for å bli den som står bak den neste
sjakkongen. Slik Mikhail Botvinnik var
den som sto bak Kasparov.

På en pressekonferanse i Oslo ga Kasparov uttrykk for at han har stor tro på
Magnus, men understreket samtidig at
det ikke blir enkelt å klatre til topps.
“For å bli blant de fem beste i verden,
kan det være tilstrekkelig med talent.
For å bli aller best kreves viljestyrke og
hardt arbeid”, sier Kasparov.
Utsagnet er en sannhet med betydelige
modifikasjoner. Også for å bli blant de
fem beste kreves det selvfølgelig mye
arbeid. Men Kasparovs utsagn bekrefter
inntrykket av at Magnus nå er inne i en
ny fase. Tidligere har det virket som om
hans sjakkspilling og sjakktrening har
hatt fokus på lyst og glede. Nå er han
ferdig med videregående, og må tenke
på hva han skal oppnå med livet sitt. Det
har resultert i en mer profesjonell holdning, der sjakken blir et arbeid. Resulta-

tene får større betydning; lysten spiller
en mindre rolle. Eller for å si det på en
annen måte: Magnus Carlsen er blitt en
ekte toppidrettsutøver. Det er grunn til å
tro at denne holdningsendringen vil føre
til enda bedre prestasjoner for Magnus
i tiden som kommer.
Dertil kommer det konkrete utbytte
Magnus vil ha av samarbeidet med
Kasparov. Russeren var kjent for å ha
verdens beste åpningsforberedelser.
Takket være grundig analysearbeid var
det ofte han kunne overraske sine motstandere i åpningen, og han vant utallige
raske partier både med hvit og svart,
også i toppturneringer som Linares og
Wijk aan Zee. Etter sigende har Kasparov
en rekke åpningsnyheter på lager, som
han ikke fikk anledning til å bruke selv.
Disse nyhetene får Magnus nå vite

Kasparov i samtale med NSFs president Jøran Aulin-Jansson (til venstre) og Carlsens sponsorsjef
Espen Agdestein. Kasparov snakket varmt om et eventuelt OL i Tromsø i 2014.
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alt om. Dessuten har selvfølgelig Kasparov en unik forståelse av sjakkspillets
mange elementer, og kanskje spesielt
sjakkåpninger. Hvor vidtrekkende hans
kunnskaper er, får man et inntrykk av
i hans glimrende bokserier ”My Great
Predecessors” og ”Kasparov on Modern
Chess”.
Det har vært vanlig å anse åpningsspillet
som Magnus’ svakeste punkt. Selvfølgelig har også Magnus’ åpninger holdt
veldig høyt nivå, ellers kunne han ikke
nådd den absolutte verdenseliten. Men
Magnus har hatt noe problemer med
svart, og med hvit har man savnet noen
virkelig aggressive varianter, der han går
rett i strupen på motstanderen – à la
Kasparov. Etter alt å dømme er dette noe
vi vil se mer av i den neste tiden.
Kasparov ønsker utvilsomt å være den
som gjør Magnus til nummer én, og
han får godt betalt for sin innsats. Hans
tredje motivasjon for å ta oppdraget er
ikke like opplagt. Kasparov har i lang tid
hatt som prosjekt å gjøre sjakk til en stor
internasjonal sport. I følge Kasparov er
arbeidet med Magnus et sentralt ledd i
dette prosjektet. “Hvis sjakk skal bli en
internasjonal sport av betydning, må
amerikanerne bli interesserte. Hvis de

Pappa og manager Henrik Carlsen (til venstre) i samtale med
toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund Jarle Aambø.
blir det, vil sjakken få sponsing fra store
selskaper. Og da vil man komme inn i
en spiral der interessen øker i hele verden. Det er imidlertid én forutsetning
for at USA skal fatte interesse: Verdens
beste spiller må være fra den vestlige
verden”, sier Kasparov.
Samarbeidet mellom tidenes spiller
og tidenes norske spiller kan ikke og

skal ikke munne ut i at Magnus blir
en Kasparov-kloning. Karpov uttalte
en gang at han ikke hadde noen spillestil – han spilte de beste trekkene.
Det ligger mye i dette: En spiller i
verdenseliten velger ikke et offer fordi
det ser morsomt ut. Kasparov mener
imidlertid at det gir mening å snakke
om stil, og sammenligner sjakk med
tennis: Noen står på grunnlinjen gjennom hele kampen, mens andre går på
nett ofte. Det ene er ikke bedre enn det
andre. Noe overraskende sa Kasparov
at Magnus minnet ham om Karpov –
overraskende siden Kasparov og Karpov
ikke er kjent for å være de beste venner.
At Kasparov og han selv har forskjellig
stil ble fremhevet av Magnus som en
klar fordel. Siden Kasparov er best på
andre ting enn Magnus, har Norges
unge sjakkstjerne ekstra mye å hente
fra samarbeidet.
Magnus oppsummerte samarbeidet
med Kasparov i én setning: ”Dette er
måten jeg blir nr 1 på.” Vi gleder oss til
fortsettelsen på eventyret om Magnus
Carlsen.
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Sjakkdrømmer
Av Torbjørn R. Hansen

Mang en gang har du sittet oppe altfor
lenge og fulgt med på et av Magnus sine
partier. Når du så endelig har klart å
løsrive deg fra PCen og imponert legger
deg i senga er det fort gjort å fundere
på hvordan Magnus klarer å spille så
utrolig godt. Når du lukker øynene
fortsetter sjakkvariantene å surre rundt
i hodet ditt, og mens du blir søvnigere
og søvnigere befinner du deg på en
sjakkturnering... Nå er det din tur til å
skape mesterverk.

Drømmeoppgaven
I drømmen spilte Tim på det nederlandske landslaget. En av lagkameratene var
ingen ringere enn eksverdensmester
Max Euwe. På det sovjetiske motstanderlaget satt storheter som Mikhail
Botvinnik og Vasilij Smyslov. Tim skulle
spille mot sistnevnte og hadde akkurat
hilst på den mektige motstanderen. Før
partiet startet var det imidlertid noen
som hadde satt opp en oppgave som
spillerne skulle bryne seg på:

Det er ikke bare du som har drømt om
sjakk. Ekte sjakkspillere gjør nemlig
dét. De kan spille vakre partier i søvne
eller vinne turneringer de aldri ellers
ville fått sjansen til å spille. Selv har
jeg vunnet eliteklassen mange ganger i
søvne. Jeg har til og med løst en vanskelig oppgave i søvne. En oppgave som jeg
sleit noe fryktelig med på sengekanten
og som tydeligvis fulgte med meg til
drømmeland.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+q+-+-'
6-+-+-+nmk&
5+-+-zP-zpp%
4-+-+-+-+$
3+-wQ-+-mK-#
2-+-+L+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Tim Krabbè er en ekte sjakkspiller.
Han driver en av de mest
spennende sjakksidene som
finnes på nett. "Tim Krabbès
Chess Curiosities" har nemlig flust med godbiter for en
sjakksugen nettsurfer. Her
finner du alt fra all verdens
sjakkrekorder til spennende
sjakkhistorier og kombinasjoner. Krabbè har utvilsomt
drømt mye om sjakk, og inne
på nettsiden deler han en av
drømmene sine med oss. La
oss slå følge med Tim inn i
drømmeverden der han spiller lagkamp sammen med
en rekke verdensmestere.

Svart trekker og vinner!

Ingen av spillerne så løsningen. De
grublet og grublet. Euwe begynte til
og med å tegne opp sirkler på brettet
med et gult kritt for å finne løsningen.
Tim tenkte så det knakte, men han så
ingenting avgjørende. Som så ofte skjer
i drømmer dukket det opp noe uventet
fra intet. Plutselig oppdaget nemlig
Tim at en bekjent satt ved brettet. Den
bekjente var ikke sjakkspiller, men
likevel så han løsningen. 1...Dh3+!
Hvit er nødt til å akseptere offeret, for
hvis ikke vil dronningen henge på c3.
2.Kxh3 Sf4+! Hvit har ikke noe valg.
3.Kg3 og nå følger en dødelig gaffel med
3...Sxe2+ og dronningen på c3 faller,
med vunnet stilling for svart.
I drømme beundret Tim den bekjente
som klarte å løse oppgaven. Det var først
da han våknet at han innså at det var
han selv som hadde funnet løsningen.
Men enda mer imponerende, det var
han selv som hadde konstruert oppgaven i søvne!
Har du en sjakkdrøm? Del den med
oss da vel! Hvis du ikke har drømt om
sjakk ennå bør du ta deg en tur innom
"Tim Krabbès Chess Curiosities" eller
følge et av Magnus sine partier utover de
sene nattetimer. Der vil du finne nok av
sjakkstoff til å få drømmene på gli.

Illustrasjon: Flu Hartberg

9

100-året for Olaf Bardas fødsel:

Den store allrounderen i norsk sjakk

Olaf Barda (til venstre) starter mot ungareren Laszlo Szabo i første runde i stormesterturneringen i Hastings
ved nyttår 1949/50. Partiet endte remis etter at Barda senere kritiserte seg selv for ikke å ha spilt videre i en
gunstig stilling. Szabo gikk til topps i turneringen med hele 8 poeng av 9, foran Rossolimo 7½, Max Euwe 5½,
Larry Evans 5, Fuller og Horne 4, Barda 3½, König, Winter og B.H. Wood 2½ poeng.

Av Øystein Brekke

Vi bør stanse opp minst et øyeblikk i norsk sjakk ved 100-året for Olaf Bardas
fødsel. Han var vår første internasjonale mester, vår første stormester i postsjakk
(fjernsjakk), foruten problemforfatter, studiekomponist og en dyktig forfatter
og journalist.
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Olaf Barda var ”kongen i norsk sjakk”
som Knut Bøckman skrev i en artikkel
i Norsk Tidsskrift for Sjakk i 1974. Like
klart som at Svein Johannessen var
Norges fremste sjakkspiller før Simen
Agdestein og Magnus Carlsen, slik jeg
nylig oppsummerte i boka ”Sjakkmesteren Svein Johannessen”, var Barda den
fremste spilleren vår før Svein igjen, og
den første som nådde en internasjonal
standard. I tillegg utmerket han seg
som en sann allrounder, mer enn
noen annen i norsk sjakkhistorie før
eller senere.
”Bare navnet bringer tanken hen på
sjakk. Ikke noen annen norsk sjakkspiller har en slik imponerende resultatliste
som Olaf Barda”, som bladet ”Postsjakk” innledet presentasjonen sin av
Barda i nr 2 1950. Ja, Barda ble faktisk
et nesten magisk sjakknavn for minst
en generasjon nordmenn.

Fra Olsen til Barda
Enda hadde han fått navnet Olaf Martinius Olsen da han ble født 17. august
1909 i daværende Kristiania. Navneskiftet skjedde så sent som i 1942 og ble i
sjakkspalten hans i ”Magasinet for alle”
kunngjort 10. oktober 1942:
”Navneforandring: Vi gjør leserne kjent
med at spalten fremdeles redigeres av
tidligere O.M. Olsen, som har antatt
navnet Barda som slektsnavn istedenfor
Olsen. Korrespondanse med red. adresseres altså heretter til Olaf Barda, Carl
Jeppesens gate 18, Oslo…”
Navneskiftet har aldri fullt ut blitt
oppfattet i sjakkverdenen, og den dag
i dag står blant annet partiene hans
fra Hamburg-olympiaden i 1930 i
databasene bare under navnet O.M.
Olsen. Navneskifter er en utfordring
for dokumentasjon og historie. Noen i
sjakklivet syntes naturligvis at en navneendring fra Olsen til Barda var jålete,
men begrunnelsen om at det fantes en
annen norsk korrespondansesjakkspil-

ler (som det het før ordet ”postsjakk”
ble oppfunnet i 1945) med navnet Olaf
Olsen, var i alle fall korrekt.

Sjakkproblemer
som unggutt
Vi vet ganske mye om Olaf Bardas liv og
sjakk-karriere, men slett ikke alt. Jeg
håper å få arbeidet mer med dette stoffet
og at det en gang blir til en bok. Han må
ha vært en stor begavelse og skrev selv
senere at han lærte sjakkreglene først i
1926, som 16-åring, men det er nesten
ikke mulig med tanke på at han allerede
tidlig samme år fikk publisert sitt første
sjakkproblem i Norsk Schakblad. Året
etter, i 1927, vant han 1. premie med
sjakkproblemer i både Norsk Sjakkblad,
Morgenbladet og Westminster Gazette.
Han var stolt av det siste, og gjennom
mange år var det problemsjakken som
sto hjertet hans nærmest. Roald Bukne
(1925-97) skrev slik om Bardas sjakkproblemer, i heftet ”Problemsjakk i Oslo
Schakselskap” som Nils A. Bakke ga ut i
år 2000, etter Buknes død:
”Barda har laget utmerkede ting på de
forskjelligste oppgaveområder, men
sin største innsats har han gjort på
tretrekks-området. Han følger her opp
stilen fra den eldre generasjon av norske tretrekks-komponister (J. Scheel,
Kristian Nielsen med flere), som alle
kan sies å tilhøre den såkalte bøhmiske
skole. Men Barda hadde en frisk og original måte å komponere på. Utforming
og varianter er ofte mer skarpkantet
enn bøhmere flest. Men de bøhmiske
konstruksjonsidealer hadde han stor
respekt for, de preger også det meste
av hans produksjon: modellmatter,
eleganse og økonomi.”…
Vi velger et eksempel fra 1927 som ikke
er blant de 15 utvalgte sjakkproblemene
hans i Espen Backes store antologi
”Caissas trollbundne” (2007). Men det
er en stilling med severdige varianter:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zp-+-+-+K0
6rzpp+L+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+k+N+0
3sn-+-zp-vlN0
2-+-+-+-zP0
1+-+Q+-+l0
xabcdefghy
Hvit setter matt i 3 trekk.
(Løsning sist i artikkelen.)

I 1926 hadde gutten blitt med i
”Sjakklubben Thor” på Grünerløkka i
Oslo, og snart gikk han over i arbeidersjakklubben ”Odin”. Også utviklingen
som spiller ble lynrask. I Nordisk turnering i Oslo i 1928 delte han seieren
i 2.klasse med Haakon Opsahl som
allerede var en norsk toppspiller, og
som 19-åring våren 1929 ble det en
oppsiktsvekkende delt andreplass i Oslomesterskapet, bak den dobbelte norgesmesteren H.G. Hansen og på deling
med den firedobbelte norgesmesteren
Jac. A. Brekke.

Fra kaféliv til seier
mot Maroczy
Daglig sjakktrening fikk en arbeidsledig,
ungdommelig gjeng i Oslo gjennom flere
år rundt 1930 særlig på kafeene Vidar og
Kringen, der de pleide å sitte hele dagen
og kjøpte bare en kopp kaffe for 15
øre. Noen av disse karene kom med på
Norges første lag i en sjakk-olympiade,
i Hamburg sommeren 1930. Barda
fortalte senere at det ble mye bank å få
i møte med mange internasjonalt gode
sjakknavn, og vi ser at tapene til den
ferske 20-åringen kom mot spillere
som Sultan Khan, Salo Flohr, Eliskases,
Petrov og Kurt Richter. Et sensasjonelt
unntak fikk vi i tredje siste runde da
ledernasjonen Ungarn møtte lille Norge
og stormester Maroczy på førstebord
så uventet tapte mot den helt ukjente
nordmannen Olsen…
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Partiet bidro faktisk sterkt til å avgjøre
hele olympiaden i favør av Polen som
passerte ungarerne i innspurten, da
Maroczy ble helt utslått av tapet mot
Norge og ikke spilte i de to siste rundene. Hendelsen og partiet ble senere
kommentert av Bent Larsen i danske
”Skakspilleren 2”, og jeg gjenga partiet i Norsk Sjakkblad nr 7-8 1999 i en
artikkelserie om 1900-tallets ti største
norske sjakkbragder. Det var den første
seieren av en nordmann i et ordinært
parti mot en av sjakkens stormestere.

Fra norgesmester
til arbeidersjakk
Olaf Barda fortalte senere at han rakk
hjem igjen fra Hamburg til Oslo én
time før spillestart i Landsturneringen
i 1930, der han var kommet med i
øverste klasse. Mesterskapet endte
med at 20-åringen delte seieren med
sin fem år eldre klubbkamerat Erling
Myhre i ”Odin”, og vant den påfølgende
stikkampen etter at første del endte
uavgjort 2-2 og den neste med 2½-½.
Olaf M. Olsen ble dermed den klart
yngste norgesmesteren vi hadde hatt,
og rekorden sto seg helt til Arne Zwaig
vant som 17-åring i 1964.
I de tre påfølgende årene ble Olaf Barda
(Olsen) Oslomester, men deltok ikke i
NM – antagelig fordi han ikke hadde
noen økonomisk mulighet til å reise
av gårde og bo en uke borte. Da han
til slutt fikk stilt opp for å prøve å bli
norgesmester igjen, hadde han rukket
å fylle 36 år. I mellomtida lå også seks
år i arbeidersjakken og fem års krig
i landet.
Arbeidersjakken ble et stort skisma i
norsk sjakk og brakte samtidig sjakken
ut til nye og bredere lag av folket. Da
krigen kom til Norge i 1940, var nær
5000 sjakkmedlemmer tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund AIF. Den første
store organiseringen skjedde i Oslo der
Arbeidernes Sjakkrets ble stiftet 30. mai
1934. Dirigent for dette møtet var Olaf
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Lillehammer 1957: IM Olaf Barda (47) blir norgesmester for sjette og siste
gang, men nå pustes han nærmest i nakken av 19-åringen Svein Johannessen som med permisjon fra militærtjenesten stilte i marineuniform.
Barda vant med 7 1/2 av 9 foran Vestøl og Johannessen 7, mens de neste
fulgte på respektfull avstand med 5 poeng.

Olsen fra Bryggearbeidernes Sjakklag
og sekretær André Fossum fra Oslo
Arbeider-Sjakklubb. Samme Fossum
forteller om dette i en artikkel om AIFs
sjakkvirksomhet i bladet ”Sjakknytt”
nr 5 1946.

Ny giv under og
etter krigen
Under krigen fikk Olaf Olsen og Barda

en helt sentral plass i sjakklivet, grunnleggende for det som skulle bli en
gullalder for norsk sjakk i årene etter
krigen. Mens de fleste klubbene ble
nazifiserte og stanset opp, blomstret
særlig korrespondansesjakken. Barda
fikk kjempeoppslutning om norske turneringer i svenske ”Schackvärlden” der
han redigerte en glimrende spalte om og
fra norsk sjakk, og senere ble det

stor deltagelse i korrespondanseturneringene til ”Magasinet for alle” (tidligere
Arbeidermagasinet, senere bare Magasinet) der han hadde sjakkspalte fra 1935
til langt utover 50-tallet. Mot slutten
av krigen tok Barda initiativ til Norsk
Korrespondanse-Sjakklubb som 1.
september 1945 skiftet navn og formelt
ble stiftet som Norges Postsjakkforbund.
Også Bardas bok ”Sjakk”, som kom i
første utgave i 1942, fikk stor betydning
for den videre interessen her til lands for
det edle spill, som vi sier.
Etter krigen startet Barda å utfolde en
sjakkaktivitet på mange plan som nå i
ettertid må kalles heseblesende imponerende. I tillegg til å bli styremedlem i
Norges Sjakkforbund, på vegne av postsjakkforbundet som tilsluttet seg NSF,
redigerte og utga han fra høsten 1945
bladet ”Sjakkliv” som fram til slutten
av 1947 utkom med høy kvalitet som
Norges Sjakkforbunds medlemsblad,
til erstatning for det tidligere Norsk
Sjakkblad.
Ved siden av dette arbeidet ble han
straks vår ledende spiller i postsjakk og
veldig snart også i nærsjakk. I postsjakk
startet han marsjen mot den første
finalen i VM i postsjakk som utspilte
seg i årene 1950-53 og endte med en
fjerdeplass poenget bak mesteren Purdy
fra Australia, etter at nordmannen lenge
kjempet om VM-gullet.

Fem nye
norgesmesterskap
Midt i det hele startet Barda også opp
igjen turneringsspill over brettet. I 1945
og 46 måtte han se seg slått i omkampene om mesterskapet som gikk til
hans to sterkeste rivaler Ernst Rojahn
og Erling Myhre. Men fra 1947 vant
han i en tiårsperiode ganske suverent
fem nye norgesmesterskap på bare
seks deltagelser. Bare den noe yngre
Aage Vestøl ble i 1949 mester gjennom
å henvise Barda til andreplass. Gjennom
karrieren ble Barda norgesmester seks

ganger på til sammen ti forsøk. Bare
Svein Johannessen og Simen Agdestein
har lignende statistikk.

Nordisk og internasjonal
framgang
I årene etter krigen fikk Barda delta
i noen internasjonale turneringer
utenlands og oppnådde resultater som
absolutt tåler dagens lys. Han fikk da
også et renommé ikke minst som en
fryktet spiller innen Norden. I 1947
var han både utrolig aktiv og sterk og
startet året med å vinne Frederiksberg
Skakforenings internasjonale turnering
i København med 7½ av 10, halvannet
poeng foran Jens Enevoldsen og Abe
Yanofsky fra Canada som året før hadde
slått Botvinnik i Groningen-turneringen.
I en sterkt besatt Nordisk turnering i
Helsinki samme år, som samtidig var
soneturnering, delte Barda femteplassen med Erik Lundin. Han fikk skjønnhetspremien for partiet mot Lundin,
men spilte også et fint parti mot den
finske tittelforsvareren:
Osmo Kaila, Finland - Olaf Barda
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3 cxd4
5.Sxd4 g6 6.g3 Lg7 7.Lg2 0–0 8.0–0
Lg4 9.f3 Ld7 10.Le3 Sc6 11.Dd2 a6
12.a4 Tc8 13.Tf2 Se5 Minst like sterkt
som 13...Dc7 som ble spilt i det nyere
partiet Adams - Mestel i 1990.
14.b3 Lc6 15.Td1 Dc7 16.h3 Sed7
17.Sde2 b5!? Fortsettelsen tyder på at
Barda har dekning for dette trekket.
18.axb5 axb5 19.Sd4 Tb8 20.Lf1 b4
21.Scb5 Lxb5 22.Sxb5 Da5 23.Ld4
Truer Ta1 fulgt av Dxb4, men Barda
løser situasjonen på en elegant måte:

XIIIIIIIIY
8-tr-+-trk+0
7+-+nzppvlp0
6-+-zp-snp+0
5wqN+-+-+-0
4-zp-vLP+-+0
3+P+-+PzPP0
2-+PwQ-tR-+0
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xabcdefghy
23...Txb5! 24.Ta1 Sxe4! Poenget.

25.fxe4 Lxd4 26.Txa5 Ikke 26.Dxd4
Db6 med stor fordel til svart.
26...Lxf2+ 27.Kxf2 Txa5 28.Dxb4
Ta2 29.Dc3 Se5 30.Ke3 Tfa8 31.Ld3
T8a5 32.Dc7 Sxd3 33.Kxd3 Te5!
34.b4 Det er ikke lett i det lange løp
å spille mot de to tårnene, og denne
naturlige pågangen gir antagelig svart
mer aktivitet enn hvit.
34...Tb2 35.c3 h5 36.h4 Kg7 37.Dd7
Tg2 38.Dh3 Tg1 39.Dh2 Td1+
40.Ke2 Tdd5! Avgjørende.
41.Dh1 f5 42.Db1 fxe4 43.c4 Td4
44.Db3 e3 45.b5 Td2+ 46.Ke1 Th2
47.b6 e2 48.Df3 Tf5 0–1
Tittelen Internasjonal mester ble Barda
tildelt etter en respektabel innsats i
soneturneringen i Marianske Lazne i
1951. To år etter hevdet han seg også
hederlig i en eksklusiv turnering i
Bucuresti i Romania og ble kanskje
mest kjent for et tapsparti mot den nye
stjernen Boris Spasskij, et parti der
nordmannen også i høy grad var med
på notene.
Sin siste store, og faktisk aller vakreste,
triumf fikk Olaf Barda i Jönköping
Schacksällskaps internasjonale turnering ved nyttår 1958/59, der han gikk
helt til topps på deling med den sovjetiske verdensstjernen Kotov med 7½
poeng av 9, foran stormester Ragozin
som fulgte et halvt poeng bak. Under-
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veis hadde Barda latt Ragozin unnslippe
med remis etter at han egentlig hadde
utspilt russeren vakkert.
Barda skrev senere at han grep utfallet
av Jönköping-turneringen, i sitt femtiende år, som en god anledning til ”å
slutte mens leken var god, etter 35 års
intens kamp på de 64 felter”.

OL-lagene uten den
sterkeste
Det nesten tragiske for norsk sjakk
var at Olaf Barda aldri fikk deltatt i en
sjakkolympiade igjen etter sin lovende
debut tilbake i 1930. Årsaken var at han



som ansatt i forlagsbransjen vanskelig
kunne få ta så lang ferie på høsten
da sjakkolympiadene fant sted. I flere
internasjonale kilder står det at han
(også) deltok i Moskva-OL i 1956, men
der var det i stedet sønnen Yngvar Barda
(1935-99) som spilte med et mindre
godt resultat.
Olaf Barda var jevnt over Norges fremste
sjakkspiller gjennom hele perioden
fra 1930 til sommeren 1959 da Svein
Johannessen overtok hegemoniet gjennom å bli både norgesmester og nordisk
mester.

Barda gjorde ellers et betydelig arbeid
med på en forbilledlig populær og
samtidig kompetent måte å redigere den
første daglige sjakkspalten i Norge i Dagbladet, fra 1955 til sin altfor tidlige død
2. mai 1971. På 60-tallet ledet han også
en lang rekke populære radioprogrammer om og med sjakk. Han betydde i
mange sammenhenger uvanlig mye for
utviklingen av sjakklivet i Norge.
Løsning 3-trekkeren:
1.Ld7! Lxh2 2.Lxc6+ Kf5 3.Dd7+ matt,
1…Ld6 2.Sf6+ 3.Ke5 3.Da1+ matt eller 1…b5 2.hxg3 e2 3.Sg5+ matt.

















































14

1001 brett – og over 32 000 brikker!
Alle skoler i Trondheim
får nå utdelt mellom 5
og 30 sjakksett, som en
følge av prosjektet ”1001
brett”. Dermed bør alt
ligge til rette for et sjakklig oppsving i Midt-Norges
hovedstad.

var positiv. Dermed kunne vi gå til innkjøp av store mengder sjakkutstyr, som
blir delt ut denne høsten.”

Av Torstein Bae

”Ideen om få delt ut brett og brikker
til alle byens skoler kom opp for noen
år siden. Jeg syntes det var en god
idé, så jeg tok jobben med å prøve å
få det realisert”, forteller Tore Kolås i
Trondheim Sjakkforening. ”Vi sendte
en søknad til Sparebank1-fondet, der
vi argumenterte med at det er økende
interesse for sjakk, og viste til noen
oppslag om barnesjakk i Trondheim.
Tilbakemeldingen fra Sparebank1 SMN

I Trondheim er det omtrent 60 offentlige
og noen private barneskoler. Skolene får
mellom 5 og 30 sjakksett - antall sett
kommer an på hvor mange elever skolen har. Settene består av rullbart brett,
plastbrikker og en tøypose (til brikkene)
med logo for Trondheim Sjakkforening

og Sparebank1. Hvordan settene brukes
bestemmer skolen selv. Én mulighet er
å ha sjakksettene på SFO, en annen mulighet at de står i klasserommene. ”Vi
har hatt et veldig godt samarbeid med
Sparebank1 SMN og med Trondheim
kommune om prosjektet. Kommunen
har blant annet sagt at deres internpost
kan brukes til distribusjon av sjakksettene,” forteller Kolås.
Det foreligger ikke noen konkrete
planer om videre oppfølging etter at settene er delt ut, men de 1001 sjakksettene vil uansett får stor betydning for
sjakken i Trondheim. ”Hvis sjakksettene
blir benyttet flittig på skolene, vil det helt
sikkert være en del som finner veien til
sjakklubben. Det vil også bli enklere å
starte opp sjakkurs når skolene allerede
har utstyret som trengs,” sier Kolås.
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Talenter triumferte i Tromsø
Polske Monika
Socko og det amerikanske super talentet Ray Robson
stjal showet i Arctic
Chess Challenge.
Av Torbjørn R. Hansen

Arctic Chess Challenge er unik.
Arrangørene satser på en kjærkommen blanding av alvorlig
sjakkspilling og sosiale aktiviteter. Som vanlig ble det både
grillparty, fisketur og andre
utflukter. Nye vennskap ble
knyttet og antagelig sitter de
fleste igjen med en minnerik
opplevelse. Blant gjestene i
Tromsø var GM Simen Agdestein, som i år hadde tatt
med seg hele NTG-gjengen,
og en stor gruppe barn, unge
og ledere fra Sør-Afrika. Sist,
men ikke minst, tidligere kvinneverdensmester Susan Polgar tok turen
helt fra USA for å besøke Tromsø og
Arctic Chess Challenge.

Overraskende vinner
Det var ingenting å si på kvaliteten
på ACC 2009, med 13 stormestere på
startstreken. En annen spennende
deltaker var en 14-årig amerikaner
som er spådd en lysende fremtid. Ray
Robson har nemlig allerede rukket å bli
internasjonal mester, og har av mange
blitt omtalt som den nye Bobby Fischer.
Unge Robson kommer nok alltid til å
huske Tromsø, for som vi skal se leverte
han praktfull angrepssjakk og tok en
fortjent GM-norm. Apropos kvalitet er
man nødt til å prise flotte spillelokaler
med god plass og flott utstyr, og også
god turneringsledelse. Med andre ord
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Turneringsvinner Monika Socko (Foto: Sven Wisløff Nilssen)

leverte Tromsø varene nok en gang, og
det burde love godt for OL i 2014.
Blant de 13 stormesterne hadde nok
de fleste størst forventninger til Bartosz
Socko. Med hele 2656 i rating var han
høyest ratet, men det var faktisk hans
kone, GM Monika Socko, som stakk av
med seieren. Med 2449 i rating var hun
ikke en av forhåndsfavorittene, men
etter å ha gjort sitt livs turnering endte
hun helt øverst på resultatlisten.
Monika tapte ikke ett parti gjennom hele
turneringen. I partiet mot GM Sarunas
Sulskis beviste hun at hun er en aktiv
og presis angrepsspiller når hun er i
besittelse av initiativet.

Monika Socko - Sarunas Sulskis

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+n+p+-'
6-zp-+-vlp+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-vL-zP$
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Hvit har bedre utvikling, men utviklingsforsprang er som kjent en fordel av den
midlertidige typen, så her gjelder det å
smi mens jernet er varmt.
22.Sd4! Springeren inntar en truende
posisjon. Ikke bare kan den hoppe videre til b5 eller c6, men hvit har også

fått et voldsomt trykk i den åpne f-linjen.
Dette ble for mye for Sulskis.
22...Lxd4?! Hvit får nå rettet ut bondestrukturen og får også fordelen av
løperparet.
23.cxd4 Lb7 Dette var svarts idé. Han
får fullført utviklingen, men hvit vinner
en kvalitet. Svart får naturligvis noe
motspill, men ikke nok mot en spiller
av Monika Sockos kaliber.
24.Lh6! Dd6 25.Kh2 Dxd4 26.Lxf8
Txf8 27.Te7! Hvit sakker ikke av
på farten, og fortsetter å kjempe om
initiativet. Sulskis håpet på et mirakel
etter 27...Se5 28.Txb7 Sg4+ 29.Kg1,
men hvit har full kontroll og vant enkelt.
1–0 (42 trekk)

Turneringens mesterverk
På samme poengsum som Monika
Socko kom IMene Ray Robson og Marijan Petrov, mens GM Emanuel Berg
var fjerdemann i firkløveret som delte
seieren. Den som imponerte mest av
disse var Ray Robson, og hans talent
kommer ikke til å bli mindre lovpriset
etter følgende mesterverk.
Allan Stig Rasmussen - Ray Robson
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.g3 dxc4
5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 c5 7.Lxb4 cxb4
8.Se5 0–0 9.Sxc4 Sc6 10.e3 e5
11.d5 b5 12.dxc6 Dxd1+ 13.Kxd1
bxc4 14.a3 Lg4+ 15.Kc1 b3 16.Sc3
Tac8 17.h3 Le6 18.Td1 Tfd8 19.f4
e4 20.g4

syne først i det 23. trekket.
21.Lxe4 Sxe3 22.Txd8+ Txd8 23.c7
Td4! 24.Lb7 h6 25.f5 Ld7 26.c8D+
Lxc8 27.Lxc8

XABCDEFGHY
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Denne stillingen må Robson ha vurdert
nøye da han gjorde sitt 20. trekk. Ved
første øyekast ser hvit ut til å vinne,
takket være sin meroffiser, men dersom
man ser litt dypere vil man oppdage at
hvit har store problemer. Årsaken til
dette er tårnet på a1 som ikke kommer i spill. Så lenge svart kontrollerer
d-linjen vil verken kongen eller tårnet
få deltatt i spillet. Dersom hvit forsøker
å spille a3-a4 vil svart lukke døren for
godt med a7-a5. For å gjøre situasjonen
enda verre er den hvite springeren
opptatt med å forsvare seg mot matt

på d1. Dette betyr at det bare er den
hvite løperen som kan flytte, og som vi
skal se er dette en lett match for den
svarte kongen.
27...Kf8 28.La6 Td6 29.Lb7 a5
30.Lf3 Ke7 31.a4 Td4 32.Le2 Kf6
33.h4 Ke5 34.Tb1 Kf4 35.Sb5 Td7
36.Sc3 Kg3 37.g5 hxg5 38.hxg5 Kf2
39.Lh5 Ke1
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Svarts plan er fullført, og det er ingenting hvit kan gjøre for å hindre matt.
40.f6 gxf6 41.gxf6 Td2 Truer matt
på c2.
42.Ta1 Tc2+ 43.Kb1 Sf1 Med matttrussel på d2, og dersom hvit forsøker
44.Se4 vinner svart med 44...Sd2+
45.Sxd2 Kxd2 fulgt av 46...Tc1 matt!
0–1

XABCDEFGHY
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I en tilsynelatende rolig og balansert
stilling har unge Robson fått øye på en
usedvanlig dyp kombinasjon.
20...Sd5!! Robsons poeng kommer til

"Den nye Bobby Fischer", Ray Robson (14)
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Sterkt av Stokke
Sett med norske øyne hadde man
størst forhåpninger til GM Jon Ludvig
Hammer. Nok en gang innfridde han
forventingene og med 6,5 poeng på de
9 rundene endte han kun et halvpoeng
bak vinnerne.
Også andre norske talenter gjorde sterke
prestasjoner. FM Kjetil Stokke har hatt
en stabil fremgang de siste årene og
det er nå tydelig at IM-styrken ikke er
langt unna. Stokke spilte remis mot IM
Robson, IM Kalle Kiik, GM Emanuel
Berg og GM Bartosz Socko. Slikt spill
blir det selvfølgelig IM-napp av. La oss
se på nedspillingen av lovende Anders
G. Hagen.
Anders G. Hagen – Kjetil Stokke
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Kjetil har spilt energisk i en kongeindisk
og så langt ser det ut til å være ganske
jevnt. Det er stor fare for at mye materiell kan bli byttet av i den åpne f-linjen
og det hele kan fort bli litt remispreget.
Men Kjetil ville det annerledes:
19...Tf4! Et vakkert posisjonelt offer.
Hvis hvit aksepterer med 20.Lxf4 vil
svart få åpnet opp for løperen på g7 etter
20...exf4. Svart vil da ha mer enn nok
kompensasjon for den ofrede kvaliteten.
20.Lf2 Taf8 Kjetil har oppnådd det han
ville. Han har full kontroll i f-linjen.
Antagelig tråkker hvit nå feil, for med
21.Lc2! ville hvit beholdt kontrollen.
Etter neste trekk, derimot, er svart
definitivt i førersetet.
21.b4? Sxd3 22.Dxd3 Lh6 23.Tae1
h4 24.c5 a6 25.cxd6 cxd6 26.b5 axb5
27.Dxb5 Hvit har skapt noe motspill på
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Det sosiale står i sentrum under Tromsøs sjakkfestival, og et av høydepunktene er grillfesten hjemme på arrangør Jan Sigmund Berglunds
ranch. Mer enn 100 deltakere og gjester fant veien til festen.
(Foto: Bjørn Berg Johansen)
dronningfløyen, men dette hjelper svært
lite når man er i ferd med å bli mattet
på den andre siden.
27...g3! 28.Lb6 h3! 29.gxh3

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-+-+-'
6-vL-zp-+-vl&
5+Q+Pzp-wq-%
4-+-+Ptr-+$
3+-+-+-zpP#
2P+-+-+-zP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

29...Tf2! Det avgjørende trekket. Svart
truer 30...gxh2+ fulgt av 31...Dg2 matt.
Eneste måte å holde det gående på er
30.Lxf2 gxf2+ 31.Kh1, men svart
kommer da offiser over og vant greit.
0-1 (45 trekk).

WIM-norm til Tjølsen
Det jobbes godt i Bergens Schakklub
og det var ikke bare Kjetil Stokke som
imponerte i ACC. Katrine Tjølsen tok
nemlig sin andre WIM-norm på en
overbevisende måte. Det mest underholdende partiet var basketaket mot den

østerriske IMen Harald Groetz.
Katrine Tjølsen - Harald Groetz

XABCDEFGHY
8-trl+kvl-tr(
7+-+n+pzpp'
6p+p+-+-wq&
5+-zPpsn-+-%
4P+-zPp+-+$
3wQ-+-zP-zPP#
2-zP-sNNzP-+"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

IM Groetz har åpnet svært aggressivt.
En bonde har blitt investert i initiativets
interesse og vi har en svært komplisert
stilling.
Se hvordan Katrine behandler springerne sine! 15.Sg1! Først går den ene
springeren tilbake til utgangsstillingen,
og noen få trekk senere gjør den andre
det samme. Poenget med hvits femtende trekk er simpelthen å forsvare
f3-feltet samtidig som det åpner opp
for den hvite løperen. 15.dxe5? ville
blitt møtt med 15…Sxc5! og den svarte
springeren lander på d3 med avgjørende effekt.

Getz' første IM-napp
En annen spiller som imponerte under
Arctic Chess Challenge var Nicolai Getz.
Getz er en taktiker av de sjeldne og
en usedvanlig skummel spiller å sitte
ovenfor. I Tromsø tok 17-åringen sitt
første IM-napp etter å ha tatt poeng mot
den ene tittelholderen etter den andre.
I femte runde var det undertegnede
som fikk et ubehagelig møte med hans
skarpe blikk.

15...f6 16.b4 Sf7 Og nok en gang:
17.Sb1! Også denne springeren vender
snuta hjem. Denne gangen er ideen å
manøvrere springeren til c3 hvor den
har større innflytelse på sentrum og
støtter opp om et b4-b5-brudd.

XABCDEFGHY
8-trl+kvl-tr(
7+-+n+nzpp'
6p+p+-zp-wq&
5+-zPp+-+-%
4PzP-zPp+-+$
3wQ-+-zP-zPP#
2-+-+-zP-+"
1tRNvL-mKLsNR!
xabcdefghy

Torbjørn R. Hansen - Nicolai Getz

IM-napp: Nicolai Getz

Hvit har nå fått konsolidert stillingen og
utspiller motstanderen i fortsettelsen.
Etter trekkene 17...Sg5 18.Sc3 Se6
19.Ld2 f5 20.Da2 Ta8 21.Sxd5 cxd5
22.Dxd5 Sc7 23.Db3 Lb7 24.Lc4 Df6
25.Td1 Td8 26.Lc3 De7 27.Se2 Sf6
28.b5 axb5 29.axb5 Ld5 30.b6 Lxc4
31.Dxc4 Scd5 32.Db5+ Kf7 33.La5
Tb8 34.0–0 De8 35.c6 Ld6 36.Dc4
Kg6 37.Tb1 Tc8 38.Tfc1 Se7 39.c7
Lxc7 40.bxc7 Sed5 41.Tb5 Dd7 har
vi følgende stilling.

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+-zPq+-zpp'
6-+-+-snk+&
5vLR+n+p+-%
4-+QzPp+-+$
3+-+-zP-zPP#
2-+-+NzP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Katrine fullfører nå partiet med en
springergaffel, og lager med dette partiet et prakteksempel på hvordan springerne skal behandles. Etter 42.Txd5!
valgte Groetz å gi opp, siden 42…Sxd5
blir møtt med 43.Dxd5! Dxd5 44.Sf4+
som vinner materiell og etterlater svarts
stilling i ruiner. 1–0

WIM-napp: Katrine Tjølsen

IM-napp: Kjetil Stokke

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-wq-+-snp'
6-+-+-sn-sN&
5+p+l+PvL-%
4-zP-+p+-zP$
3+-+-wQ-+-#
2-+r+L+K+"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy
I et svært komplisert parti har Getz fått
overtaket. Den hvite kongen befinner
seg midt i skuddlinjen, men det hele
ser ut til å henge sammen takket være
springeren på h6. Nicolai innså at denne
springeren måtte vekk, koste hva det
koste vil.
44...Sg4! Springeren setter seg rett i
slag, men skaper kaos i den hvite leiren.
Hvit har ikke noe valg og må akseptere
offeret.
45.Sxg4 Sxf5 Hvit er helt håpløst
overbelastet og taper nå store mengder
materiell. Problemet til hvit er ikke bare
at dronningen må forsvare løperen på
e2, men dronningen fungerte også som
en blokadebrikke for svarts e-bonde.
Flyttes dronningen, åpnes slusene til en
flom av svarte angrepsbrikker. Derfor
46.Kh1, men slaget er selvfølgelig tapt.
Nicolai hadde full kontroll på hvits
krampetrekninger og avgjorde partiet
etter få trekk. 46...Sxe3 47.Lxe3 h5
48.Ta6 Lc6 49.Ld1 Tc4 50.Ta7 Dxa7
51.Lxa7 hxg4 0–1
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Arctic Chess Challenge 2009, Tromsø 1.-9. august
1. GM Monika Socko, Polen 			
+71 +30 =4 +29 +15 +12 =2 =5 =3 		
7
2. IM Ray Robson, USA			
+48 +58 =25 +19 +11 +8 =1 =3 =4 		
7
3. IM Marijan Petrov, Bulgaria		
+88 +60 +45 =6 =5 +16 +34 =2 =1 		
7
4. GM Emanuel Berg, Sverige		
+75 +37 =1 =16 =25 +87 +50 +12 =2 		
7
5. GM Julian Radulski, Bulgaria
+51 =35 +28 +21 =3 +14 =7 =1 =9 		
6,5
6. IM Luca Shytaj 6,5 7. GM Jon Ludvig Hammer 6,5 8. GM Allan Stig Rasmussen 6,5 9. GM Yuri Drozdovskij 6,5 10. GM
Igor Khenkin 6,5 11. GM Vadim Malakhatko 6 12. GM Sarunas Sulskis 6 13. GM Bartosz Socko 6 14. Nicolai Getz 6 15.
GM Matthew J. Turner 6 16. WGM Natalia Zdebskaja 6 17. IM Torbjørn R. Hansen 6 18. IM Bjørn Tiller 6 19. FM Frode
O. O. Urkedal 6 20. Pål Røyset 6 21. IM Aleksandar H. Wohl 6 22. IM Gerard Welling 6 23. WFM Katrine Tjølsen 6 24.
Donaldo Paiva 6 25. FM Kjetil Stokke 5,5 26. IM Luis Javier Bernal Moro 5,5 27. FM Arkadiusz Leniart 5,5 28. Peter S.
Poobalasingam 5,5 29. FM Joachim Thomassen 5,5 30. Jeroen van den Bersselaar 5,5 31. IM Anna Zozulia 5,5 32. GM
Amon Simutowe 5,5 33. Jon Kristian Haarr 5,5 34. IM Kalle Kiik 5 35. Peter Vas 5 36. Vegar Koi Gandrud 5 37. Lasse
Ø. Løvik 5 38. Benjamin Arvola 5 39. Pål A. Hansen 5 40. Sverre Karlsen 5 41. FM Espen Forså 5 42. FM Daniel H.
Fernandez 5 43. IM Nikolaj Mikkelsen 5 44. Kaj Engstrom 5 45. Tobias Pettersson 5 46. Miguel Angel Gabaldon Gomez
5 47. FM Kari Tikkanen 5 48. Marianne W. Haug 5 49. Johannes Kvisla 5 50. IM Fabio Bruno 4,5 51. Peter Flermoen 4,5
52. GM Heikki M.J. Westerinen 4,5 53. Sondre Waage Tofte 4,5 54. Juan Carlos Fernandez Fernandez 4,5 55. FM Gerrit
Prakken 4,5 56. WIM Silje Bjerke 4,5 57. Anders G. Hagen 4,5 58. Gunnar B. Hanssen, Tromsø 4,5 59. Magnus Eriksen
4,5 60. Gator Mosab 4,5 61. Even Thingstad 4,5 62. Dieter Amberger 4,5 63. Ole Meyer 4,5 64. Daniel Ceballos Hornero
4,5 65. Erlend Mikalsen 4,5 66. Kristoffer Madland 4 67. Torben Søraas 4 68. Elias DeMac 4 69. Timo Porrasmaa 4 70.
Frode Bull Jæger 4 71. Birk Anders Rølvåg 4 72. WIM Melissa Greeff 4 73. Mikael Rølvåg 4 74. Asbjørn O. Steinskog 4 75.
Arnold Andreassen 4 76. Henning Kjøita 4 77. Daniel Maiorov 4 78. Harald Mikalsen 4 79. Schalk Hendrik De Klerk 4 80.
Lawrence Kagambi 4 81. Michael Fernandez 4 82. Tom Steinskog 4 83. Erik Degerstedt 4 84. Ole Jakob Hegelund 4 85.
Enzo Pieri 4 86. Leon de Beer 4 87. IM Harald Groetz 3,5 88. Øystein Aagedal Skage 3,5 89. Eric de Winter 3,5 90. Rune
Handberg 3,5 91. Sandra van de Venter 3,5 92. Elise Forså 3,5 93. Charl Gerdard de Kock 3,5 94. Anita Bratbak 3,5 95.
Tshepo Sitale 3,5 96. Håvard M. Skagseth 3,5 97. Knut Are Hansen 3,5 98. Gregor Taube 3 99. Roy Brokvam 3 100. Ewald
Haslinger 3 101. Timo Akkanen 3 102. Torgeir Kjøita 3 103. Jeandré du Randt 3 104. Johnny Karl Pedersen 3 105. Arlene
Zelthea Roelfse 3 106. Hans-Henry Jacobsen 3 107. Frank Prohl 2,5 108. Brian Smith 2,5 109. Alf Gjøran Jakobsen 2,5
110. Dericka Figaro 2,5 111. Gorata Leso 2,5 112. Taniá Rista de Beer 2,5 113. Liné Nieuwoudt 2,5 114. Isabella Asiema
2,5 115. Szymon Socko 2 116. Danielle Pienaar 2 117. Ian Malan 1 118. Rachelle Hoareau 0,5 119. Stig-Ove Floer 0,5

Travle arrangører under Arctic
Chess Festival. Økonomisjef Ulf
Hansen (til venstre) og daglig leder i Sjakk Tromsø 2014 AS Børge
Robertsen, med sjefsarrangøren
sjøl, Jan Sigmund Berglund,
stående bak. Med sosiale arrangementer nesten hver kveld
i tillegg til hovedturneringen
ble det arbeid non stop for den
dyktige Tromsøgjengen.
Mer om turneringen finner du på
http://arcticchess.org/2009/
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”Sjakkforfatter” fortsetter å imponere
Av generalsekretær Dag Danielsen
Norges mest kjente ”sjakkforfatter” Roy Jacobsen har gitt ut en
bok som fort kan bli årets bok i
Norge, dersom man skal legge
anmeldelsene til grunn. Ja, for
han er en ekte sjakkentusiast
og promoterer velvillig sjakken
når han har tid og anledning til
det. Blir det sjakk-OL i Tromsø i
2014 skal ikke minst Roy ha sin
vesentlige del av æren for det.
Derfor får vi glatt tilgi ham hans
entusiastiske SMS-er når Magnus
Carlsen er i aksjon.
I følge Jan Guillou (intervju i VG) er
Roy Jacobsen Norges beste nålevende
forfatter. Jeg skal ikke påstå at jeg er
enig med Guillou i ett og alt og det er
mye subjektivt skjønn i uttalelsen.
Men for meg er det åpenbart at Roy
i tillegg til utvilsomt å være en av de
beste forfatterne i Norge, er en av de
mest varierte, dyptpløyende og reflekterte. Temavalgene hans rommer sentrale sider ved det å være menneske og
ikke minst medmenneske, en del av et
sosialt fellesskap som jo et samfunn
er. Han innehar en utrolig spennvidde
i sitt forfatterskap og du vet aldri hva

er samme forfatteren som har skrevet
”Frost”, ”Hoggerne”, ”Marions slør”
og så videre. Du føler at du er en del
av handlingen og miljøet på Årvoll da
Berlinmuren ble reist og Gagarin fant
det for godt å reise til månen.

Tittel og bilde fra NSb 1/2002
som er utgangspunktet for hans
neste bok. Dette dokumenterer han
igjen i sin siste bok ”Vidunderbarn”.
Jeg skal driste meg til å være politisk
ukorrekt og hevde at her er det Roys
mer feminine side som kommer til uttrykk. Uten å røpe handlingen må jeg
innrømme at tårene kom flere ganger
på grunn av forfatterens hjertevarme
og medmenneskelige skildring. Dette

Selvfølgelig nevner han sjakk i boken
også. Helten Finn er hos rektor med
det for øye å hjelpe sin halvsøster fra
sosial stigmatisering som følge av et
lite innsiktsfullt skolevesen. Han imponerer rektor på flere måter og ikke
minst med glimrende tallforståelse:
”Jeg kjente at jeg begynte å bli om
ikke irritert, så i hvert fall enda mer
forvirra, og først skjønte jeg at han
hadde lurt meg, lurt sinnet av meg.
– Du skulle begynne å spille sjakk, sa
han. – Det gjør jeg. – Å? Organisert? –
Hæ? – I en klubb? – Nei. – Det er da
en bra klubb på Veitvet? Jeg svarte ikke.
Men hermed var det gjort. Rektor tente
enda en røyk. – Gå til klassen din nå,
Finn, så skal jeg se på saken.”
Ikke rart at boken ligger på topp av
salgslistene! Les den, anbefales. Følg
gjerne også forfatterens gode råd om
å spille organisert sjakk.

Løvik mot nye høyder
Unge Lasse Ø. Løvik (16) fra Stavanger har allerede rukket å passere 2300 i rating
og har derfor blitt tildelt tittelen FIDE Master (FM). Den neste tittelen ser ut til
å være like rundt hjørnet: Som meldt i forrige nummer av Norsk Sjakkblad tok
Løvik sitt første IM-napp under årets Landsturnering, og det andre IM-nappet
kom under den lukkede turneringen Tancat de Mestres på Mallorca i september. Etter et nytt sterkt resultat i Gocher Open i Tyskland i oktober økte Løvik
ratingen ytterligere, og det er tydelig at årene på Simen Agdesteins sjakklinje på
toppidrettsgymnaset har gjort godt for rogalendingen.
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De siste sjakknyhetene

Lærestoff og oppgaver

DU FINNER ALT PÅ VÅR HJEMMESIDE

WWW.SJAKKHUSET.NO

Nettbutikk med stort utvalg
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Sol og sjakk i EM for seniorer
Årets EM for seniorer ble
en flott turnering i Slovenia.
Av Richard Wicklund-Hansen

Europamesterskapet for seniorer ble
arrangert i kurbyen Rogaska Slatina i
Slovenia, noen få kilometer fra Kroatia.
Byen hadde utmerkede hoteller og
spillehallen var den flotteste jeg har
opplevd. Til tross for 38 grader og stekende sol, hadde hallen en behagelig
temperatur.
Turneringen var den sterkeste som har
vært arrangert i sitt slag, takket være at
den ble gjennomført i et lavkostland
med kort avstand til sterke sjakknasjoner som Ungarn, Romania, Bulgaria,
Ukraina og Tyrkia. At det lot seg gjøre
var takket være eks-president Per Ofstads innflytelse innen det europeiske
seniorsamarbeidet.

Artikkelforfatter Richard
Wicklund-Hansen

Det er alltid fornøyelig når en overmodig
og høyt ranket spiller blir nedspilt av en
lavt ranket. Det opplevde sloveneren
Maks Djukovic (2149) mot Karsten
Ovesen (1918).
Karsten Ovesen - Maks Djukovic
Åpningen må sies å være noe original, så
jeg melder pass med å gi den et navn.
1.d4 d6 2.Sf3 Lg4 3.Lg5 Har dette
vært spilt før?
3...h6 En annen mulighet var 3...f6!?

EM FOR SENIORER, SLOVENIA 18.-31. juli.
9 runder, 64 deltakere.
1. GM Vitaly Tseshkovsky (2573) RUS
2. GM Algimantas Butnorius (2443) LTU
3. IM Anatoly Shvedchikov (2396) RUS
19. Per Ofstad (2158)
		
34. FM Erling Kristiansen (2218) 		
56. Gunnar Bue (1820) 			
58. Karsten Ovesen (1918) 		
63. Richard Wicklund-Hansen (1893)

KVINNEKLASSEN

1. WGM Ludmila Saunina (2293) RUS
2. WFM Larisa Khropova (2060) RUS
3. WIM Tamara Sorokina (2143) RUS

7 poeng
6,5 poeng
6,5 poeng
5,5 poeng
4,5 poeng
3 poeng
2,5 poeng
2 poeng

7,5 poeng
6 poeng
5,5 poeng

4.Lh4 c5 5.c3 Db6 6.dxc5 dxc5
7.Da4+ Sc6 8.Sbd2 Lxf3 Her må svart
ha oversett fortsettelsen.

XIIIIIIIIY
8r+-+kvlntr0
7zpp+-zppzp-0
6-wqn+-+-zp0
5+-zp-+-+-0
4Q+-+-+-vL0
3+-zP-+l+-0
2PzP-sNPzPPzP0
1tR-+-mKL+R0
xabcdefghy
9.Sc4 Dc7 10.Lg3 Dc8 11.gxf3
11.exf3 virker mer aktivt.
11...f6 12.Lg2 e5

XIIIIIIIIY
8r+q+kvlntr0
7zpp+-+-zp-0
6-+n+-zp-zp0
5+-zp-zp-+-0
4Q+N+-+-+0
3+-zP-+PvL-0
2PzP-+PzPLzP0
1tR-+-mK-+R0
xabcdefghy

13.f4! exf4 14.Lxf4 De6 15.Sa5 Tc8
16.Td1 g5 17.Lg3 Hvit overser den
pene vinsten 17.Sxb7 gxf4 18.Sd8!!
Txd8 19.Lxc6+ Kf7 (19.Ke7 Dxa7+)
20.Txd8.
17...f5 18.Ld5 Df6 19.h3
Bedre var 19.Lf3 f4 20.Lh5+ Ke7
21.De4+ De6 22.Dxe6+ Kxe6 23.Lg4+
Kf6 24.Lxc8 Sxa5 25.h4 fxg3 26.fxg3 og
hvit har fordel.
19...f4 20.Lh2 Sge7 21.Lf3 h5
22.Sxb7 Sf5 23.Sa5 23.Td8+! var en
fin mulighet.
23...Sfe7 24.O-O De6 25.Sxc6 Sxc6
26.e3 Le7 27.exf4 g4 28.Tfe1 Dh6
29.Lxc6+ Txc6 30.Dxa7 Th7 31.Td7
Te6 32.Ted1 og nå burde svart gi labb.
Han ga opp i det 36. trekk. 1-0
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Per Ofstad nytt æresmedlem i NSF:

60 år med sjakk
Under sommerens kongress i Bergen ble Per
Ofstad utnevnt til æresmedlem i Norges Sjakkforbund, 58 år etter
at han ble den første
junior norgesmester.
Mellom 1951 og 2009
ligger et rikt sjakkliv.
Av Torstein Bae

Nå starter ikke sjakkhistorien om
Per Ofstad med NM-seieren i 1951.
Seks år tidligere hadde han lært
sjakk av en onkel i Oslo, og han var
så heldig å få praktverket Sjakk for
alle av C. O. Hovind i gave.
”På slutten av 40-tallet var det
sjakkfeber i Norge. Radiosjakkpartiene med Einar Haave mot
utenlandske spillere fikk enorm
oppmerksomhet. Mange butikker
hadde sjakkbrett med den aktuelle
stillingen i radiopartiet, og trekkene
ble annonsert i beste sendetid.
Einar Haave var en stor kjendis
den gang, mye større enn Magnus
Carlsen er i dag”, forteller Ofstad.
Med dette som bakteppe er det
ikke rart at Per i 1949 fant veien
til Bergens Schakklub (BS). Hver
søndag var det simultan med klubbens mesterspillere, og 14-åringen
ble godt mottatt. Sjakklubben hadde
på det tidspunkt lokaler i Haakons
gate, og klubben var åpen alle dager.
Ofstad tror det var omtrent hundre
medlemmer i BS rundt 1950.
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”Det kan virke som om sjakken
sto sterkere i 1950 enn den gjør
i dag?”
”Ja, den gjorde nok det. Det var mer
sosialt den gang, mindre konkurranse. Nå har vi Magnus Carlsen,
som det er fantastisk morsomt å
følge. Men konkurransen fra andre
aktiviteter er en helt annen i dag,
og jeg tror ikke det kan bli en slik
sjakkfeber igjen som det var den
gang. Sjakken klarer seg, det tror
jeg, men det blir nok ikke den store
massebevegelsen.”
Allerede i 1950 deltok han på sin
første landsturnering, som det
år ble arrangert i Trondheim. På
kongressen samme år ble det besluttet å opprette en juniorklasse.
Den historiske juniormester i 1951
ble 16-åringen Per Ofstad, som
vant med 9 av 9. (Senere kalt
”Fischer-score” etter dennes seier i
USA-mesterskapet 1963-64 med 11
av 11, men Ofstad var altså først.)
To år senere ble han igjen juniormester. Som 18-åring var han godt
etablert som et av landets fremste
sjakkhåp.
Ofstad vokste opp i Bergen, noe man
hører tydelig på talemålet. Som alle
utflyttere fra Vestlandets hovedstad
er han en selvfølgelig bergenser, selv
etter femti år på Østlandet. Høsten
1955 tok han fatt på realfagstudier
ved Universitetet i Oslo. Det tok ikke
lang tid før han fant veien til Oslo
Schakselskap, der han i 1957 ble
klubbmester. (Fem år

tidligere var han gått til topps i Bergen,
og han er visstnok den eneste som
har blitt klubbmester i begge disse
bastioner.) Tross denne fremgangen
ble de neste årene preget av studier
og arbeid. I 1961 fullførte han sitt hovedfag i astrofysikk, tre uker før NM i
Sandefjord. Med spillelysten på topp ble
resultatet NM-gull i øverste klasse. Det
var ikke noen sensasjon, sier Per, for
året før ble han nummer tre. Dessuten
hadde han spilt på Norges lag i sjakkOL 1958 i München, med godt resultat
(8,5 av 15).
Etter NM-seieren i 1961 kunne man
tro at motivasjonen var på topp for en
ytterligere satsning på sjakk. Slik var det
imidlertid ikke. ”Det var aldri tale om å
gjøre noe mer ut av sjakken”, sier Per,
og det viser vel at det er skjedd noe med
sjakken de siste femti årene. Flere av
dagens norske toppspillere har drevet
med sjakk på heltid i en periode, og dèt
selv om de ikke er stjerner av Magnus
Carlsens kaliber. For Per Ofstad var den
naturlige fortsettelsen arbeid og familie.
Året etter NM-gullet kom hans første
datter til verden. De neste årene fikk
han ytterligere tre jenter, og i dag er Per
bestefar til fem.
Sjakkspillingen fikk altså ikke noe stort
oppsving etter seieren i 1961, men det
samme året ble Ofstad for første gang
valgt inn i Norges Sjakkforbunds styre.
De fem neste årene var han med i forbundets styre, først som styremedlem
mens Arne Krogdahl var president,
deretter visepresident under Hans Chr.
Siebke. I 1966 takket han for seg; året
før var han blitt EDB-sjef ved Universitetet i Oslo. Det tok imidlertid ikke lang
tid før Ofstad igjen var blitt vervet inn
i forbundets ledelse. Kort etter at han
i 1970 returnerte fra et FN-oppdrag i
Bratislava ble han igjen styremedlem,
denne gang med Arnold J. Eikrem
som president. De to kjente hverandre
godt; i 1950 var begge på NSF-kongress
for første gang. De neste fire årene var

To presidenter ved sjakkbrettet: Per Ofstad mot Jøran Aulin-Jansson
under sjakkfestivalen på Gjøvik i januar.
Ofstad medlem av Eikrems styre, men
trakk seg så ut av styre og stell. De neste
årene ble preget av karriere og familie.
I 1977 ble han undervisningsleder for
EDB-linjen ved distriktshøgskolen i
Halden. Etter ti år i Halden fikk han et
professorat ved landbrukshøgskolen i Ås
(senere Universitet for miljø og bioteknologi, UMB). Der trivdes han tydeligvis
godt, for han ble værende på Ås til han
gikk av med pensjon i 2001.
Per Ofstad forsvant aldri ut av sjakkmiljøet, selv om andre forpliktelser krevde
sitt. I 1992 tok han igjen på seg et stort
verv, da han ble landslagskaptein. Som
en av toppene innen elitesjakken fikk
han nærkontakt med spenninger mellom eliten og amatørene. ”Det hele
toppet seg i 1994, da arrangøren ikke
ville betale tittelspillerne for å delta i
Landsturneringen. Spørsmålet er om
man kan forvente at hobbyspillere skal
betale for eliten. Jeg mener nei, og eliten
må i hvert fall være bevisst på hvem
som betaler gildet. I en seniorturnering
for ikke så lenge siden overhørte jeg at
Viktor Kortsjnoj ble spurt om han ville
analysere partiet. Svaret var et kontant
nei. Da mener jeg at Kortsjnoj ikke

skjønner at det er hans motstander –
hobbyspilleren – som gjør at han kan
leve av å sjakken.”
På NSFs kongress i 1998, nesten 50 år
etter han deltok på kongressen for første
gang, ble Per Ofstad valgt til president.
Når han ser tilbake på sine tre år som
forbundets leder, er det ikke med
udelt glede. ”Det var noen vanskeligheter. Samarbeidet med Ungdommens
Sjakkforbund var ikke bare enkelt,
noen hadde fått det for seg at jeg ikke
brydde meg om barnesjakk. Det stemmer overhodet ikke, jeg har drevet mye
med opplæring av unge, de siste årene
en gang i uken. Mitt poeng var at vi ikke
bare må se på tallene, vi må også se
bak tallene. Det er bra at det er mange
som begynner med sjakk hvert år, men
hvorfor slutter nesten alle etter kort tid?
Det er her vi må gjøre noe.” Det var heller ikke enkelt å få til endringer. ”Det
er en god del som er sidrompa. Mange
nordmenn er mot forandring, uansett
om man kan argumentere for sin sak.
Det gjelder ikke bare sjakken. Husk at
vi kjempet mot innføring av skøyting i
langrenn. Til og med vinter-OL prøvde
vi å stoppe.”
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I kjølvannet av Magnus Carlsens suksesser har spørsmålet om sjakk som idrett
blitt aktualisert. I en uhøytidelig undersøkelse på Dagbladets nettsider svarte
39 prosent at de anså sjakk for å være
idrett, et overraskende høyt tall. Ofstad
regner ikke sjakk som idrett, og han er
heller ikke overbevist om at medlemskap i idrettsforbundet vil være gunstig
for sjakken. Han illustrerer sitt poeng
med en liten historie. ”På planeten Kult
fikk kulturen alle pengene, mens idretten ikke fikk noe. Dessverre ble sjakken
regnet som idrett, og sjakken jobbet derfor intenst for å bli kultur. Spørsmålet
om medlemskap i idrettsforbundet er
et finansielt spørsmål, det handler ikke
om hva sjakk egentlig er.”

De siste årene har Ofstad gjort seg
bemerket innen seniorsjakken, særlig
som organisator. Fra 1995 og frem til i
dag har han i perioder vært ansvarlig for
seniorarbeidet innen Norge, Norden og
Europa. Uten tvil er Per Ofstad en av de
som har betydd mest for seniorsjakkens
fremvekst de siste femten årene. Nylig
var det for andre gang nordisk seniormesterskap i Fredrikstad (mer om
dette i neste sjakkblad). Beste norske
spiller ble Per Ofstad, som kapret en pen
bronsemedalje i konkurranse med den
nordiske senioreliten. Med 40 deltakere
på startstreken var mesterskapet en
ny suksess for organisasjonsmannen
Per Ofstad.

I november fyller NSFs nye æresmedlem 75 år, og han trapper nå ned sin
aktivitet. Denne høsten avsluttes hans
tid som Senior Director i det europeiske
sjakkforbundet, et verv han har hatt
siden 2002. Tidligere har han gitt fra
seg postene som leder for det norske og
det nordiske seniorutvalget. Hva skal så
den vitale pensjonisten gjøre i tiden som
kommer? At det ikke blir noe problem å
få dagene til å gå, forstår vi når det skal
avtales tid for intervju – ”Om et par uker
har jeg en ledig formiddag”. Dessuten
skal han selvfølgelig delta i norske og
internasjonale seniorturneringer, på
jakt etter nye fremganger.

Hederstegn
og utmerkelser
Vi vil gjerne ha tips om
folk som fortjener honnør
for sitt idealistiske arbeid
for sjakken.

Av generalsekretær
Dag Danielsen
Sjakk er en aktivitet tuftet på idealisme,
frivillig arbeid og engasjement. En form
for påskjønnelse vi kan gi noen av entusiastene er en hedersbevisning fra deres
respektive sjakkforbund.
Mange mennesker er litt tilbakeholdne
til dette med å motta en påskjønnelse
i form av en hedersbevisning for det
arbeidet de har gjort i en årrekke på
ren idealistisk basis. De tenker ikke
så mye på det. Ofte er de også av den
oppfatning at det de gjør ikke er så mye
å skrive hjem om, egentlig.

26

Faktum er imidlertid at uten disse
menneskenes fantastiske innsats ville
sjakk-Norge i hovedsak ha stoppet opp
og det flotte, kongelige spillet ville hatt
en langt mindre utbredelse enn det
har i dag.
Det viser seg erfaringsmessig at folk
setter stor pris på å motta en form for
påskjønnelse for det arbeidet de har
nedlagt. Det er viktig å bli verdsatt og
man mottar et minne for livet for den
innsatsen man har gjort. Ikke minst er
dette ofte veldig populært hos familie
og venner som på den måten kan få en
synlig forståelse for noe av verdien av
det betydelige arbeidet som er nedlagt
og også få se at dette er blitt satt pris på
og verdsatt.
Medaljer, ordner og utmerkelser er ofte
av forskjellig karakter og har nok spilt
forskjellige roller i historien. Det har
vært perioder og historiske kontekster

hvor dette ikke har vært like populært.
Da Sovjetrepublikken var nyopprettet
og Trotskij var utenriksminister (eller
Kommisær for Utenrikssaker som det
het), hadde han en nestkommanderende som het Zalkind. Zalkind hadde
ikke særlig sans for diplomatisk spissborgerlighet og etikette. I tillegg til at han
gikk rundt med en svær revolver i beltet
drev man da tidvis med skyteøvelser i
korridoren i det sovjetiske utenriksdepartementet med maskingevær så vel
som pistol.
Da den spanske ambassadøren skulle
forlate sin post i Sovjet og kom til
Zalkind med det for øye å motta den
tradisjonelle utmerkelsen diplomater
mottok som hadde utført sin tjeneste
i landet, røsket Zalkind ut en skuff full
av medaljer som var fratatt tidligere
ansatte i utenriksdepartementet og ba
spanjolen om å velge den medaljen han
selv ønsket...

Løsningene står på side 33.

Ofstad kombinerer
NSFs nye æresmedlem Per Ofstad er både en god
organisator og en svært sterk spiller:
Per Ofstads sjakk-CV (listen er langt fra komplett)
1951, 1953 Juniornorgesmester
1958
Spilte for Norge i sjakk-OL
1961
Norgesmester		
1961-66 Styremedlem og visepresident i NSF
1961-64 Medredaktør i Norsk Sjakkblad
1970-74 Styremedlem i NSF
1983
Vinner av Det åpne NM i hurtigsjakk
1998-2001 President i NSF
1998
Seniornorgesmester
2002-2009 Seniorsjef i European Chess Union
2003
Nr 25 i senior-VM
Her får du noen av Ofstads flotteste sjakktrekk. Særlig
kombinasjon nr 1 er blitt en klassiker i norsk sjakkhistorie.
Nr. 1: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8r+-+lmkntr(
7+p+-vl-zpp'
6p+-wQ-+-+&
5wq-+-+p+-%
4P+Lsn-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
Nr. 4: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-trPvl-zp-zp&
5zpN+kzpP+-%
4P+Rzp-+-+$
3+P+-+-zPP#
2-+-+K+-+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Nr. 2: Svart trekker

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+R+P+-+-'
6-+-+-+p+&
5+p+-+p+-%
4-+-+p+p+$
3+-+-zP-zP-#
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1+-+-+-+K!
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Nr. 3: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+lwq-+-+p'
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Nr. 5: Svart trekker

Nr. 6: Svart trekker

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

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+q+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+N+-zp-+n%
4-vLP+P+-+$
3+P+Q+-zPl#
2r+-+-zP-zP"
1tR-+-tR-mKL!
xabcdefghy
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September 2009
Kvinnetoppen			
1
WIM Ellen Hagesæther Akademisk
2258 23
2
WIM Sheila Barth Sahl Kristiansund
2212
0
3
WIM Silje Bjerke 1911
2193 -40
4
WFM Katrine Tjølsen Bergens
2188 50
5
Marianne Wold Haug 1911
2025 50
6
Torill Skytte 1911
1981
0
7
WFM Sylvia Johnsen OSS
1908
0
8
Yerazik Khachatourian OSS
1908
0
9
Marte Egeland Sandnes
1858 -23
10 Line Jin Jørgensen Sevland
1845 -47
11
Sissel J. Stava Sevland
1843
0
12 Ellen Øen Carlsen NTG
1840 58
13 Anita Grønnestad Bergens
1837 -28
14 Jorunn Marie Brekke OSS
1810
0
15 Ellisiv Reppen OSS
1794
0
16 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga
1758 27
17 Aina Marie Svendsen Stavanger
1712
0
18 Laila Viestad Nordstrand
1688
0
19 Lala Ismailova Hønefoss
1598
0
20 Tone Namtvedt OSS
1579
0
Juniortoppen			
1
GM Magnus Carlsen NTG
2779 -2
2
GM Jon Ludvig Hammer OSS
2570 -12
3
FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2360 43
4
FM Lasse Østebø Løvik Asker
2350
1
5
FM Espen Forså Moss
2329 44
6
FM Joachim Thomassen Moss
2321 14
7
Nicolai Getz OSS
2269 78
8
Sondre Waage Tofte Stavanger
2231 129
9
Jon Kristian Haarr Sandnes
2205 77
10 Benjamin Arvola Tromsø
2196 55
11
WFM Katrine Tjølsen Bergens
2188 50
12 Levi André Tallaksen Porsgrunn
2164 121
13 Vegar Koi Gandrud Hønefoss
2134 -17
14 Peter Flermoen Harstad
2125 150
15 Johannes Kvisla 1911
2124 -57
16 Even Thingstad Hønefoss
2118 44
17 Odd Martin Guttulsrud 1911
2116 118
18 Anders Hobber Porsgrunn
2114 58
19 Elias DeMac Bergens
2111 -7
20 Espen Haugstad Sandnes
2084 -72
Juniortoppen kvinner			
1
WFM Katrine Tjølsen Bergens
2188 50
2
Marianne Wold Haug 1911
2025 50
3
Line Jin Jørgensen Sevland
1845 -47
4
Ellen Øen Carlsen NTG
1840 58
5
Aina Marie Svendsen Stavanger
1712
0
6
Lisbeth Haugsvær Masfjorden
1542 -60
7
Erle A. M. Hansen Kristiansand
1519 -6
8
Elise Forså Tromsø
1476 101
9
Ingrid Øen Carlsen NTG
1468 -23
10 Anita Bratbak Masfjorden
1422 196
Kadettoppen			
1
FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911
2360 43
2
Benjamin Arvola Tromsø
2196 55
3
WFM Katrine Tjølsen Bergens
2188 50
4
Levi André Tallaksen Porsgrunn
2164 121
5
Peter Flermoen Harstad
2125 150
6
Even Thingstad Hønefoss
2118 44
7
Odd Martin Guttulsrud 1911
2116 118
8
Anders Hobber Porsgrunn
2114 58
9
Joachim B. Nilsen Bergens
2038 25
10 Pål Andreas Hansen Verdal
2005 68
11
Kristian Stuvik Holm Hamar
1912 155
12 Aryan Tari Asker
1890 92
13 Anders Thingstad Hønefoss
1863 15
14 Gregor Taube 1911
1857 124
15 Stian Johansen Fredriksstad
1823 39
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Kadett jenter			
1
WFM Katrine Tjølsen Bergens
2188 50
2
Erle A. M. Hansen Kristiansand
1519 -6
3
Elise Forså Tromsø
1476 101
4
Ingrid Øen Carlsen NTG
1468 -23
5
Raksha Rathan OSS
1309 -6
6
Monika Machlik Tromsø
1218 172
7
Jarani Suntharalingam OSS
1114 -4
8
Edit Machlik Tromsø
1104 202
9
Maud Rødsmoen OSS
1081 155
10 Caroline Beer Jacobsen Stavanger
1020 -14
Lilleputt			
1
Peter Flermoen Harstad
2125
2
Kristian Stuvik Holm Hamar
1912
3
Aryan Tari Asker
1890
4
Gregor Taube 1911
1857
5
Henning Kjøita 1911
1639
6
Torgeir Kjøita 1911
1537
7
Erle A. M. Hansen Kristiansand
1519
8
Johan Salomon Nordstrand
1433
9
Lars Oskar Hauge OSS
1400
10 Reid Erik Friberg Porsgrunn
1370
11
Johannes Haug Nordstrand
1338
12 Mathias B. Eike Lørenskog
1327
13 Viktor W Mathisen Nittedal
1304
14 Andreas Jansen Bergens
1266
15 Sebastian Mihajlov OSS
1256

150
155
92
124
41
39
-6
103
1
-68
-1
171
119
-68
208

Seniortoppen			
1
Gunnar Johnsen Tromsø
2229
0
2
FM Ragnar Harald Hoen OSS
2217 -20
3
FM Erling Kristiansen OSS
2167 -1
4
Per Ofstad Fredriksstad
2164 46
5
Helge Gundersen Randaberg
2147 -84
6
FM Jarl H Ulrichsen Trondheim
2141 -13
7
Lars Kjølberg 1911
2073 21
8
Vidar Taksrud Tempo
2040 -30
9
Kjell Ole Kristensen Narvik
2026 22
10 Bernt Nordby Sarpsborg
1976 -1
11
Øystein Hjertenes Førde
1966
0
12 James Steedman Randaberg
1962
0
13 Øyvind Antonsen Aalesund
1943
0
14 Karl W. Strand Kristiansund
1904 -40
15 Ole Morten Skogheim Lillehammer
1888
0
Eldre senior (over 75 år)			
1
Thor Johansen Asker
1795
0
2
Aage Mella Strømmen
1684 -1
3
Willy L. Olsen OSS
1680 27
4
Kjell H. Johansen Tønsberg
1546
0
5
Reidar Skjold Tempo
1529
0
6
Oddvar Høe Steinkjer
1517
0
7
Øyvind Weberg Follo
1515 -5
8
Håkon Sannes Stjernen
1464
0
9
Olav Andreas Moen Steinkjer
1455
0
10 Sverre Skjønberg Indre Østfold
1451
0
Aktivitetstoppen			
1
Gunnar Bue Tønsberg
2487
2
Einar J. Gausel OSS
2310
3
Rune Djurhuus Akademisk
2079
4
Ragnar Edvardsen Drammen
1805
5
Harry Andersen Fredriksstad
1658
6
Jøran Aulin-Jansson Asker
1657
7
Leif Kverndal Stjernen
1617
8
Odd Ristesund Kampen
1572
9
Jahn Spillum Moss
1559
10 Jan Svenske Strømmen
1552
Flest spilte partier siste to år		
Nicolai Getz OSS
277
Jon Ludvig Hammer OSS
250
Katrine Tjølsen Bergens
248
Stian Johansen Fredriksstad
239
Even Thingstad Hønefoss
234
Johannes Kvisla 1911
233
Gregor Taube 1911
233
Gunnar Bue Tønsberg
230
Tor Botheim 1911
223
Pål Andreas Hansen Verdal
220

Norgestoppen			
(norsk rating; endring fra juli 2009; FIDE-elo)
1 GM Magnus Carlsen NTG
2779
-2
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS
2570
-12
3 GM Simen Agdestein NTG
2542
0
4 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn
2541
14
5 GM Leif E. Johannessen OSS
2505
-33
6 GM Berge Østenstad Asker
2475
-1
7 GM Einar J. Gausel OSS
2473
0
8 IM Espen Lie Porsgrunn
2473
4
9 IM Frode Elsness Moss
2465
27
10 GM Rune Djurhuus Akademisk
2418
-22
11 GM Jonathan Tisdall Asker
2402
0
12 IM Torstein Bae 1911
2402
0
13 IM Atle Grønn OSS
2397
-18
14 GM Leif Øgaard OSS
2397
5
15 IM Magne Sagafos Porsgrunn
2393
0
16 FM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2389
6
17 IM Eirik Gullaksen Bergens
2385
3
18 IM Roy H. Fyllingen Bergens
2381
0
19 IM Øystein Hole Akademisk
2377
3
20 IM Torbjørn R. Hansen 1911
2376
-49
21 FM Espen Agdestein Oslo Vest
2372
0
22 FM Kjetil Stokke Bergens
2365
42
23 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2360
43
24 FM Lasse Østebø Løvik Asker
2350
1
25 FM Eilif Skodvin Oslo Vest
2343
0
26 IM Bjørn Tiller OSS
2338
47
27 IM Bjarke Sahl Asker
2333
0
28 IM Helge Nordahl Black Knights
2332
0
29 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS
2332
0
30 FM Andreas G. R. Moen OSS
2329
32
31 FM Espen Forså Moss
2329
44
32 FM Joachim Thomassen Moss
2321
14
33 FM Bjørnar Byklum SOSS
2316
-11
34 FM Stig Tjomsland Nordstrand
2316
0
35 FM Kristian D. Trygstad OSS
2314
3
36 IM Erik Fossan Stavanger
2309
0
37 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2309
-7
38 FM Stig Gabrielsen Oslo Vest
2302
4
39		
Stein A. Aarland Oslo Vest
2294
0
40 FM Carl Fr. Ekeberg Asker
2292
0
41		
Sjur Ferkingstad Sandnes
2276
165
42 FM Petter Stigar Bergens
2274
219
43		
Nicolai Getz OSS
2269
78
44 IM Ivar Bern Bergens
2267
0
45		
Dag Orseth Masfjorden
2266
0
46		
Per Ove Egeli Randaberg
2265
0
47 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2265
-18
48 FM Flemming Christenson Nordstrand 2265
0
49		
Pål Røyset Tromsø
2263
48
50 WIM Ellen Hagesæther Akademisk
2258
23
51 IM Petter Haugli Moss
2256
0
52		
Thomas Robertsen Team Bjørnsen 2249
0
53 FM Roar Elseth OSS
2241
0
54		
Sondre Waage Tofte Stavanger
2231
129
55 FM Trond Gabrielsen Oslo Vest
2230
-70
56		
Gunnar Johnsen Tromsø
2229
0
57		
Stig K. Martinsen Bergens
2226
94
58 FM Ragnar Harald Hoen OSS
2217
-20
59		
Halvard Hagesæther Bergens
2217
0
60		
Ørnulf Stubberud OSS
2216
16
61 FM Lars Hjelmås Kristiansund
2213
-33
62 WIM Sheila Barth Sahl Kristiansund
2212
0
63		
Trond Thorstensen Akademisk
2209
-55
64		
Gudmund Stenersen Stjernen
2205
0
65		
Ludy Helsio P. Sousa 1911
2205
0
66		
Jon Kristian Haarr Sandnes
2205
77
67		
Hans K. Harestad SOSS
2204
15
68		
Øystein B. Fossum Trondheimstud 2204
0
69		
Edwin David Kristiansund
2199
0
70		
Benjamin Arvola Tromsø
2196
55
71 WIM Silje Bjerke 1911
2193
-40
72		
Alf Roger Andersen Akademisk
2192
-40
73 FM Dag Madsen Trondheim
2191
0
74 CM Inge S. Skrondal Akademisk
2189
-29
75 WFM Katrine Tjølsen Bergens
2188
50
76		
Lars Breivik Drammen
2186
0
77		
Odin Blikra Vea Trondheim
2183
44
78		
Bror Thanke Nordstrand
2181
61
79 FM Gustav Gudbrandsen Akademisk 2180
-17

2772
2585
2570
2547
2532
2482
2495
2462
2458
2446
2425
2408
2416
2417
2430
2404
2391
2391
2387
2414
2382
2374
2392
2320
2335
2378
2355
2348
2349
2317
2331
2332
2292
2320
2316
2369
2312
2312
2300
2317
2292
2269
2263
2329
2282
2283
2304
2269
2258
2269
2315
2273
2324
2190
2273
2213
2247
2259
2265
2229
2290
2212
2259
2213
2236
2164
2239
2199
2239
2203
2218
2202
2269
2221
2178
2224
2189
2205
2257

Strategi – trekk for trekk
Av Torbjørn R. Hansen
Mange stormesterpartier kan være
vanskelige å forstå. Men det er fra disse
kunstverkene vi virkelig kan lære. Enkelte ganger kan man finne briljante
strategier og planer som går gjennom
nesten et helt parti.
Partiet Nigel Short – Jan Timman er et
slikt parti hvor du kan lære mye. Trekkene er forholdsvis enkle å forstå, men
det er likevel flere ulike temaer som er
aktuelle. I åpningsfasen av dette partiet
er utvikling og avbytter sentralt, men
spesielt instruktivt er hvordan Short
mestrer å gjøre motstanderens brikker
dårlige. I midtspillet har hvit klart å
fremtvinge store svekkelser på kongefløyen. Det er derfor lærerikt å se Shorts
angrepsplan. I tillegg er det interessant å
se at Short ikke bekymrer seg noe særlig
over litt dårlige bondestrukturer, men at
han istedet finner kjernen i stillingen,
nemlig aktivitet og angrepsplaner.
Timman klarer tilsynelatende å sette
opp et slagkraftig forsvar, men blir offer
for et briljant kongeangrep.
La oss se, trekk for trekk, hvordan en
dyp strategi kan være en rød tråd gjennom hele partiet.
Nigel Short - Jan Timman
Tilburg 1991
1.e4 Sf6 Aljekhines forsvar er ingen stor
hit om dagen. Grunnen til dette er nok
at hvit har flere lovende muligheter mot
svarts litt provoserende system. Svart sin
idé er å lokke hvits bønder fremover for
så å angripe dem på et senere tidspunkt.
Logikken bak dette er at et bondetrekk
ikke nødvendigvis er et utviklingstrekk,
og at dersom bøndene har flyttet for
mange ganger vil svart utligne hvits

Nigel Short under årets Sigeman-turnering i Sverige i juni, der han
også viste imponerende spill og vant. (Alle foto: Calle Erlandsson)

forsprang ved å bytte dem bort.
2.e5 Hvit tar utfordringen og spiller det
prinsipielle trekket.
2...Sd5 Det hender man ser 2...Sg8?!,
men utvikling er tross alt viktig og man
bør ikke ignorere alle prinsipper selv
om man er moderne. 2...Se4 er svakere
fordi hvit med fordel kan spille 3.d3
eller 3.d4.
3.d4 Et alternativ til dette trekket er
å spille 3.c4, men husk at det ikke
alltid lønner seg å storme frem med
bøndene.
3...d6 Svart angriper hvits sentrum.
Dersom hvit nå slår på d6 har svart gjort
et gunstig avbytte, ettersom e-bonden
allerede hadde flyttet to ganger mens
svarts d-bonde kun har flyttet én.
4.Sf3 Hvit utvikler seg videre og står klar
til å ta igjen med springeren på e5.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
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6-+-zp-+p+&
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4...g6 Vanligere er 4...Lg4 for så å følge
opp med 5...e6 for å utvikle seg harmonisk. Et alternativ er det direkte 4...
dxe5 5.Sxe5 og nå 5...Sd7. Hvit har flyttet
springeren på e5 to ganger mens svart
kun har flyttet springeren på d7 én gang.
Et avbytte vil da være fordelaktig for
svart, men problemet er at hvit kan ofre
med 6.Sxf7! og den svarte kongen blir
fryktelig utsatt etter 6...Kxf7 7.Dh5+
Ke6. Man skal være tøff for å spille
denne varianten med svart. Grunnen til
at mange lar være, er at hvit kan velge
mellom remis med for eksempel
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8.Dh3+ Kf7 9.Dh5+ eller spille på
vinst med 8.c4 eller 8.g3.
Det er fordeler og ulemper med 4...g6
som ble spilt i partiet. På den ene side
kan man si at løperen støtter opp om et
angrep på det hvite sentrumet, men på
den annen side kan man tenke seg at
den svarte løperen blir hemmet av den
hvite bonden på e5.
5.Lc4 Hvit utvikler seg naturlig og sikter
seg inn mot f7.
5...Sb6 Dette kan ikke ses på som et
tempotap, for selv om springeren flytter for tredje gang, truer den løperen
på c4.
6.Lb3 Man kunne blitt fristet til å spille
6.Lxf7+ Kxf7 7.Sg5+, men svart klarer
seg fint etter 7...Kg8 og det er vanskelig å
tromme sammen noe farlig angrep.
6...Lg7 7.De2 Hvit forsterker med
dette e5-bonden. Alternativt kunne hvit
vurdert å plage den svarte springeren
ytterligere med 7.a4 eller gått til angrep
med 7.Sg5.
7...Sc6 Spillet dreier seg tydelig om
bonden på e5. Er den en svakhet eller
en styrke? Om det hadde vært mulig,
ville svart gjerne ha spilt 7...Lg4 for
å forsterke presset mot e5, men han

ville da blitt straffet med 8.Lxf7+ Kxf7
9.Sg5+ og hvit står best. Begge tok seg
nå tid til å sikre kongen.

11.dxe5 Sd4 Svart insisterer på å bytte
offiserer.
12.Sxd4 Dxd4 13.Te1

8.0–0 0–0

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-snnzp-+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+L+-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Hvit er definitivt i førersetet, siden bonden på e5 er en torn i svarts stilling.
9.h3! Hvit forhindrer svarts mulighet til
å spille Lg4 en gang for alle.
9...a5 Svart truer å spille a5-a4. Hvit så
nå ingen grunn til ikke å spille a2-a4, for
han kan når som helst ta kontroll over
b4 med c2-c3 på et senere tidspunkt.
10.a4 dxe5 Svart så seg nødt til å gjøre
dette byttet. Det er nå viktig for hvit å
innse at det lønner seg å holde offiserene på brettet. Hvit har terrengfordel
og større frihet til å manøvrere brikkene
sine. Svart på sin side har dårlig plass og
ønsker mer rom for sine brikker.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-zppvlp'
6-sn-+-+p+&
5zp-+-zP-+-%
4P+-wq-+-+$
3+L+-+-+P#
2-zPP+QzPP+"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Hvit fortsetter å støtte opp om e5bonden. Man kunne isteden spille
13.e6 Lxe6 14.Lxe6 fxe6 15.Dxe6+ for å
ødelegge svarts bondestruktur, men dersom du ser nærmere på stillingen som
oppstår etter 15...Kh8 ser du at svarts
brikker har våknet til liv og kompenserer
for den ødelagte strukturen.
Ting er ikke så enkelt for svart. Løperen
på c8 må utvikles for å få orden på brikkene, men dersom svart spiller 13...Lf5
vil han aldri kunne spille e7-e6 siden
løperen da blir fanget etter g2-g4. Man
kunne tenke seg at bonden kan forbli
på e7, men hvit presser mot f7 og med
et godt timet Lc1–g5 kan det bli kaos i
den svarte leiren. Jeg har isteden sansen
for det frekke 13...Le6, for etter 14.Lxe6
er det riktig at svart har en stygg bondestruktur, men også motspill i form
av en åpen f-linje i tillegg til spill på de
hvite feltene.
13...e6?! Nå derimot er begge de svarte
løperne et trist syn, og i tillegg har svart
svekket seg på de svarte feltene.
14.Sd2! Istedenfor å spille det automatiske 14.Sc3 setter springeren kursen
mot kongefløyen. På f3 vil den jage bort
hvits dronning, men den kan også gi den
svarte kongen hodebry.
14...Sd5 Kanskje svart burde prøvd
14...Ld7 for å forsøke å tråkle seg ut
med Ld7-c6.
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15.Sf3 Dc5 16.De4! Den hvite dronningen setter kursen for h4. Til tross for
at den svarte løperen er begravd på g7
ønsker hvit å bytte den av med Lc1-h6.
Hvit vil da kunne følge opp med Sf3-g5
med et mattangrep.
16...Db4 Svart forsøker å hindre hvits
plan og å bytte dronninger, men Short
hadde svaret klart.
17.Lc4! Sb6

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-sn-+p+p+&
5zp-+-zP-+-%
4PwqL+Q+-+$
3+-+-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Allerede før sitt 16. trekk var hvit nødt
til å forutse dette trekket. Hvis hvit nå
var nødt til å flytte løperen ville svart
byttet dronning og vært over det verste.
At Short ikke er så bekymret over bondestrukturer er klart. I sin tid uttalte han
nemlig noe sånt som dette: "Who cares
about pawn structures? It's all about
delivering mate!"
18.b3! Sxc4 19.bxc4 Som en bonus
truer hvit 20.La3.
19...Te8 19...Td8 ville heller ikke vært
bra, for hvit kan utnytte det udekkede
tårnet med 20.Dh4.
20.Td1! Hvit tar kontroll over den
eneste åpne linja på brettet og vanskeliggjør svarts utvikling.
20...Dc5 Svart ønsker å spille 21...Dc6
selv om strukturen ødelegges. Det er
viktigere å bytte av hvits aktive brikker
og fullføre utviklingen.
21.Dh4 b6 Svart får fullført utviklingen,
men dessverre altfor sent.

22.Le3 Short gir Timman et vanskelig
valg - skal dronningen trekke seg til f8
eller c6?
22...Dc6? Timman velger feil. Med 22...
Df8 ville svart vært bedre rustet til å
møte hvits offensiv.
23.Lh6 Lh8 Svart må beholde noe
forsvar på de mørke feltene.

XABCDEFGHY
8r+l+r+kvl(
7+-zp-+p+p'
6-zpq+p+pvL&
5zp-+-zP-+-%
4P+P+-+-wQ$
3+-+-+N+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

24.Td8! Hvit utfordrer svarts svake
sisterad. Dersom svart nå hadde spilt
24...Ld7 ville hvit ha replisert 25.Sd4
og svart er overbelastet.
24...Lb7 Svart forsvarer seg, samtidig
som han setter opp et skummelt batteri i
a8-h1-diagonalen. Antagelig hadde svart
satt sin lit til teksttrekket, som tvinger
hvit til å la springeren stå på f3.

25.Tad1 Hvit truer nå 26.De7! som
vinner.
25...Lg7 Svart håpet nå antagelig på at
hvit skulle bytte tårn.

XABCDEFGHY
8r+-tRr+k+(
7+lzp-+pvlp'
6-zpq+p+pvL&
5zp-+-zP-+-%
4P+P+-+-wQ$
3+-+-+N+P#
2-+P+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

26.T8d7! Hvit beholder det tunge skytset på brettet. Dersom svart nå hadde
forsøkt å spille 26...De4 ville hvit vunnet
med 27.Txf7!!
26...Tf8 Svart forsvarer det sårbare f7feltet og truer å spille 27...De4.
27.Lxg7 Først skal løperen bort...
27...Kxg7 og så skal 28...De4 forhindres:
28.T1d4! Tae8 Det er lite svart kan
foreta seg, så han pakker seg så godt
sammen som mulig.
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29.Df6+ Kg8 30.h4 Bonden truer å
gå videre til h6, så svarts svar er forsert.
30...h5

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+lzpR+p+-'
6-zpq+pwQp+&
5zp-+-zP-+p%
4P+PtR-+-zP$
3+-+-+N+-#
2-+P+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Når man har en stilling der motstanderen ikke kan foreta seg noe konstruktivt,
lønner det seg å forbedre sin egen stilling. For å gjøre dette er det best å forbedre den dårligst plasserte brikken.
Ser du hvilken av de hvite brikkene som
ikke bidrar?

31.Kh2! Et uskyldig trekk, men til
gjengjeld voldsomt sterkt.
31...Tc8 Svart må holde batteriet i
a8–h1–diagonalen intakt for at hvit
ikke skal få åpne med g2-g4. Alt svart
kan gjøre er å se på.
32.Kg3! Nå forstår du sikkert hva som
foregår. Den eneste brikken som ikke
bidrar er kongen. Den skal frem til h6
og svart blir matt.
32...Tce8 33.Kf4! Lc8 34.Kg5!

XABCDEFGHY
8-+l+rtrk+(
7+-zpR+p+-'
6-zpq+pwQp+&
5zp-+-zP-mKp%
4P+PtR-+-zP$
3+-+-+N+-#
2-+P+-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Svart ga opp. Hvit truer 35.Kh6, og
dersom svart forsøker 35...Kh7 kan hvit
velge mellom 36.Txf7+ og 36.Dxg6+.
Derfor: 1–0
Du ville antagelig nølt med å påta deg
dobbeltbønder slik som Short gjorde, og
jeg forstår deg godt. Noe man imidlertid
må huske på er at bondestrukturer langt
fra er det viktigste under et sjakkparti.
Størst fokus bør du ha på brikkenes
aktivitet og kongens sikkerhet. Det
hjelper jo så lite å ha en vakker struktur
når realiteten er at mattpatruljen er like
rundt hjørnet.

NM for ungdom
20 - 22 november
Trondheim 2009

Informasjon
7 runder NSF Monrad
1 time på 40 trekk, 30 min på resten
Spillested Adolf Øien videregående
Gode overnattingsmuligheter!
Kontakt
TSFU ved Ole Hegelund
Tlf:
414 21 674
E-post: post@tsfu.net

Klasseinndeling
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

www.tsf.no/ungdomsnm
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Oppgavene står på side 27.
Oppgave 1
Ofstad - Wolfgang Uhlmann
Tyskland 1963

Oppgave 2
Stig Tjomsland - Ofstad
NM for lag 2000

Oppgave 3
Ofstad - Karl Heinz Fels
Senior-VM 1999

XABCDEFGHY
8r+-+lmkntr(
7+p+-vl-zpp'
6p+-wQ-+-+&
5wq-+-+p+-%
4P+Lsn-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

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

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+lwq-+-+p'
6-+-+-zprsN&
5+p+Ptr-+Q%
4nvLp+ptR-+$
3+-zP-zP-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denne kombinasjonen er en av de
vakreste i norsk sjakkhistorie. Pers
motstander Wolfgang Uhlmann var
en stormester i verdensklasse. Likevel
måtte Uhlmann innse at slaget var tapt
etter 19.Txe7! Poenget er at 19…Sxe7
blir møtt med 20.Df6+!! gxf6 21.Lh6
matt! Istedenfor å la Ofstad få fullføre
mesterverket ga Uhlmann opp. 1–0

Selv i tårnsluttspill kan vakre triks
oppstå. Ofstad avgjorde med 44...f4!
Dersom hvit spiller 45.gxf4 vinner svart
umiddelbart etter 45…g3! På 45.exf4
får svart en avgjørende fribonde med
45…e3! Eneste mulighet for å sette
en stopper for fribonden er 46.Kg1,
men etter 46…Tb1+! vinner svart:
47.Kh2 e2 0–1

Oppgave 4
Ofstad - Tarek Spreemann
Det åpne NM 2002

Oppgave 5
Carame Gonzalez - Ofstad
Gibraltar 2005

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-trPvl-zp-zp&
5zpN+kzpP+-%
4P+Rzp-+-+$
3+P+-+-zPP#
2-+-+K+-+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

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

Den svarte kongen er på bærtur, men
denne gangen ble det kun en stor og
rund blåbær på monradkortet. Med
46.Sc3+! setter hvit matt etter 46...
dxc3 47.Td1 matt! Svart ga derfor
opp. 1-0

Det hele ser tilsynelatende likt ut, men
etter 38...Txb4! vinner svart. Poenget er
at a-bonden er ustoppelig etter 39.axb4
a3! Svart vant etter 55 trekk. 0-1

På klassisk vis vant hvit med 34.Dxe5!
fxe5 35.Tf8+ Kg7 36.Sf5 matt! Vakkert! 1–0

Oppgave 6
Anatoly G. Donchenko - Ofstad
Bad Bertrich 2002

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+q+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+N+-zp-+n%
4-vLP+P+-+$
3+P+Q+-zPl#
2r+-+-zP-zP"
1tR-+-tR-mKL!
xabcdefghy

Svart fikk avgjørende fordel etter 21...
Sf4!! Svarts poeng er at etter 22.gxf4
Txa1 23.Txa1 exf4! truer svart både
tårnet på a1 og en dødelig sjakk på g4.
Men etter 22.De3 hadde svart nok et
triks på lager: 22...Se2+! Svart utnytter
at det hvite tårnet på e1 er overbelastet.
23.Dxe2 Txe2 og svart vant. 0-1 (34
trekk)
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Til Danmark for å slå tittelspillere
Flere unge spillere imponerte i Politiken Cup
i juli.
Av Torbjørn R. Hansen

At Joachim Thomassen gjorde en
prestasjon på over 2400 er ikke lenger
overraskende, men innsatsen til Benjamin Arvola og Peter Flermoen var
svært gledelig. Det var bare nye regler
for IM-normer som forhindret Arvola
i å ta sin første norm. Det er vel ingen
tvil om at han blir IM en vakker dag, så
noen store konsekvenser blir det ikke
for 16-åringen.
Peter Flermoen er utvilsomt et talent
utenom det vanlige. Det er ikke normal
hverdagskost for trettenåringer å spille
jevnt med erfarne tittelholdere.
La oss ta en titt på et par av høydepunktene fra turneringen.
Peter Flermoen - Klaus Berg, runde 7

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+-tr-+k'
6P+p+L+p+&
5+-+P+-+p%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-vl-+-#
2-+-+-+PzP"
1+RtR-+-+K!
xabcdefghy

Ovenfor Flermoen sitter en rutinert
internasjonal mester fra Danmark.
Den danske IMen er under hardt press
og har nok for lengst gitt opp håpet
om seier. Etter en litt forsiktig åpning
fra den unge nordmannen har han
sakte, men sikkert presset den rutinerte
motstanderen lenger og lenger tilbake.
Med sitt siste trekk Ld4-e3 truer svart
tårnet på c1. Flermoen ignorer trusselen elegant.
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Benjamin Arvola med sterkt resultat i Danmark. (Foto: Torstein Bae)

36.Txb7! En vinstkombinasjon som
demonstrerer styrken til en langt framskutt fribonde.
36...Txb7 37.axb7 Lxc1

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+P+-+-+k'
6-+p+L+p+&
5+-+P+-+p%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-vl-+-+K!
xabcdefghy

38.Lc8! Poenget! Bonden på b7 er
ustoppelig. I desperasjon forsøker svart
et siste triks, men det er for sent.
38...f3 39.b8D f2 Den svarte f-bonden
ser ut til å gjøre en like mirakuløs jobb
som den hvite bonden. Men det fungerer
ikke helt.
40.Dc7+! Kh6 41.La6 f-bonden kom

langt, men ikke langt nok. Svart ga
opp. 1–0
Et par runder tidligere var det Benjamin
Arvola som imponerte. Det har aldri
vært tvil om at Benjamin er kapabel til
å slå en stormester, men denne gangen
var det måten det skjedde på som var
sjokkerende.
Yrjo Rantanen - Arvola, runde 5
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.Le2 Le7 8.a4 b6
9.Lf3 Lb7 10.e5 Sd5

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+l+-vlpzpp'
6pzp-zpp+-+&
5+-+nzP-vL-%
4P+-sN-+-+$
3+-sN-+L+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

11.Sf5!? Hvit byr opp til dans og herfra
og inn er det mange brikker i slag. I
slike stillinger er det vanskelig å holde
oversikten, men en god huskeregel kan
være å forsøke å slå minst like mange
brikker som motstanderen.
11...Sxc3 12.Sxg7+? Det er selvfølgelig fristende å slå en brikke med sjakk,,
men 12.Lxe7! hadde nok vært sterkere
for etter 12...Sxd1 13.Lxd8 henger hvit
fint med.
12...Kf8

XABCDEFGHY
8rsn-wq-mk-tr(
7+l+-vlpsNp'
6pzp-zpp+-+&
5+-+-zP-vL-%
4P+-+-+-+$
3+-sn-+L+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
13.Lh6? Nok en gang avstår hvit fra å slå
og denne gangen er det en avgjørende
feil. Etter 13.Lxe7+ Dxe7 14.bxc3 ville
hvit fortsatt hatt muligheter. Antagelig
hadde Rantanen noen mattideer, men
det er vanskelig å få øye på noen konkrete farer for Benjamin.

13...Sxd1 14.Txd1 Hvit kunne ha
vunnet dronningen med 14.Sxe6+
Ke8 15.Sxd8, men det ville likevel vært
for sent, for etter 15...Lxf3 har svart
avgjørende materiell fordel.
14...Dc8 Ett av mange trekk som
vinner.
15.Td4 Lxf3 16.gxf3 Sc6 Hvit innså til
slutt at angrepet var helt feilslått, og ga
opp. Det er ikke hver dag man slår en
stormester med så enkle midler. 0–1
Politiken Cup var også nordisk mesterskap. Ny nordisk mester ble Peter
Heine Nielsen fra Danmark, et halvt
poeng foran blant andre Jon Ludvig
Hammer.

Norsk seier i årets BNbank Blitz?
Alle sjakkentusiaster bør
noter e seg lør dagene
31/10 og 28/11.
Da går henholdsvis de regionale kvalifiseringsturneringene og den nasjonale
finalen av BNbank Blitz av stabelen. I
finalefeltet finner du ti inviterte spillere
med Magnus Carlsen og amerikaneren
Hikaru Nakamura i spissen (av mange
regnet som en av verdens beste og
raskeste lynsjakkspillere).
Blant de inviterte er også vinneren av
årets Arctic Chess Challenge i Tromsø,
Monica Socko, og Nordens nest sterkeste sjakkspiller, Peter Heine Nielsen. Vinnerne av de seks regionsturneringene
får delta i finalen. De seks regionale
konkurransestedene er Bergen, Oslo,
Porsgrunn, Stavanger, Trondheim og
Tromsø.

"Vi er glade for igjen å kunne invitere til
en verdensbegivenhet i lynsjakk", sier
generalsekretær i NSF Dag Danielsen.
Turneringen arrangeres i samarbeid
med sponsoren BNbank. For to år siden
ble turneringen arrangert sammen med
Glitnir Bank og vinner ble daværende
verdensmester i lynsjakk Aleksander
Grischuk foran Magnus Carlsen og
Simen Agdestein.

"Den gangen ble jeg spesielt imponert
av Simen Agdestein som etter å ha spilt

1-1 mot Grischuk og å ha blitt slått ut
på Armageddon, kom sterkt tilbake og
utklasset Heine Nielsen 3-0 i bronsefinalen. Lynsjakk er en spesiell form for
sjakk hvor det meste kan skje og det stadig dukker opp overraskelser. Det hadde
vært morsomt om en av de regionale
vinnerne kunne nå opp i feltet denne
gangen", uttaler generalsekretæren.
Noe av det spennende med disse lynsjakkturneringene er at hvem som helst
kan delta og vinne retten til å møte noen
av verdens fremste sjakkspillere. Viktig
for konseptet er det også at turneringene arrangeres på kjøpesentre rundt
om i landet, slik at sjakken vises frem
på steder hvor folk ferdes. Finalearrangementet og Oslo-kvalifiseringen
avholdes på Oslo Sentralstasjon, et av
landets absolutt mest sentrale trafik�knutepunkt.
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Sterkt av Hagesæther
Norges beste kvinne, Ellen Hagesæther, imponerte i Czech Open i
Pardubice i sommer. Hun lå lenge
meget godt an til sitt første WGMnapp, men etter to avsluttende tap
ble det "bare" 4 poeng og 2326-prestasjon. Uansett nok et sterkt resultat for Hagesæther, som for tiden er
bosatt i Danmark.
Trønderne slo svenskene
Sjakkfejden er en årlig tradisjon der et
lag fra Trøndelag møter et lag fra svenske Jämtland. Årets match ble spilt i
Trondheim 22. august, og endte med
klar seier til trønderne, 18-5. På seniorbordene vant trønderne 10-4, og på
juniorbordene enda mer suverent 8-1.
"På seniorlaget imponerte nok Verdals
Kjell Arne Lilleløkken (bildet) aller
mest med sitt parti mot Ulf Persson",
melder Bent Hestad på Trondheim SFs
hjemmeside http://www.tsf.no.

Stort...
Jon Ludvig i Texas
Norges nest beste sjakkspiller, GM Jon Ludvig Hammer,
imponerte Susan Polgar så mye i Arctic Chess Challenge
at han ble invitert til stjernetreff i Texas i september.
Polgar og sjakklinjen på Texas Tech University stod bak
turneringen Spice Cup, der Jon Ludvig spilte i en lukket
gruppe med fem andre unge stortalenter: GM Wesley So
(PHI 2644), GM Dmitry Andreikin (RUS 2659), GM Yuriy
Kuzubov (UKR 2636), GM Varuzhan Akobian (USA 2636)
og GM Rauf Mamedov (AZE 2626).
Hammer imponerte og ledet lenge turneringen, men etter
noen avsluttende tap ble det 4,5 av 10 poeng, delt fjerdeplass og ratingprestasjon på 2604. Vinner ble GM Kuzubov.
En flott erfaring for Hammer, som med sin kampsjakk og
fine fremgang forhåpentlig kan se fram til flere fristende
invitasjonsturneringer i tiden fremover.
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NVGP-konge
Selv om Grand Prix-sesongen
startet opp igjen først i august,
har unge Samuel Riiser (12)
fra OSS allerede sikret seg maxsummen på 120 poeng i klasse
4. Riiser har vunnet klassen fire
ganger de siste to månedene,
og kan nå begynne jakten i
klasse 3!
Gullaksen briljerer
Eirik Gullaksen, internasjonal mester og mannen bak den populære
nyhetssiden bergensjakk.no, gjorde
et meget godt resultat i Open de
Sants i Barcelona i sommer. Etter
blant annet en knusende seier mot
GM Yuri Solodovnichenko (2596)
endte Gullaksen på 7,5 av 10 poeng,
11. plass og ratingprestasjon 2458.
Turneringens andre norske deltaker,
Aksel Brasøy, gjorde også et habilt
resultat med 4 poeng og prestasjon
på 2034.

Pene hjemmesider
I løpet av året har Orkdal sjakklubb
oppdatert og fornyet sine hjemmesider. Resultatet har blitt noen
svært fine og proffe sider der du
blant annet kan spille gjennom
partier fra klubbens interne mesterskap. Ta en titt på:
http://orkdalsjakklubb.net/

Ny utgave av Sjakkskolen 1
Øystein Brekkes lærebok for barn, Sjakkskolen 1, har kommet i ny utgave.
"Forandringene fra første utgave av Sjakkskolen 1 består først og fremst av noen rettelser og forbedringer i teksten samt at det
er tilføyd noen flere oppgaver. Noen bilder
er også byttet ut," meldes det i forordet.
I boka gjennomgås som tidligere alt fra
hvordan brikkene flytter til forskjellige
mattbilder, åpningsregler og notasjon.
Mer informasjon finner du på
http://www.sjakkskolen.no.

Haug mot toppen
Marianne Wold Haug (17) fra SK
1911 i Oslo er et talent på rask
vei inn i norgestoppen. Hun har
hatt jevn og god fremgang den
siste tiden, og har nå passert
2000 i rating. Haug er oppe på
femteplass på kvinnelisten og
kan bli en viktig spiller for Norge
under neste års OL i Sibir.

Søkbar Norbase
Odd Gunnar Malins Norbase
(http://norbase.sjakk.biz/) har lenge
vært et svært nyttig verktøy der du
kan finne haugevis med partier av
norske spillere på alle nivåer. Nå
har Guttorm Fjørtoft i Svartlamon
sjakklag laget et program der du kan
sette opp en hvilken som helst stilling og finne alle partiene i Norbase
der denne stillingen har oppstått.
Den søkbare basen finner du på
http://www.slsl.no/norbase/

...og smått
Solhjell slo Raja i sjakkduell
Etter at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (bildet) og
venstre-politiker Abid Raja tapte mot Magnus Carlsen i simultan (se side 42), utfordret Raja Solhjell til lynsjakkmatch for å
se hvem som virkelig var best av de to. Solhjell tok utfordringen, og duellen fant sted på Karl Johans gate i Oslo sentrum i
september. Det skulle spilles best av fem partier, men allerede
etter tre partier var det avgjort: Solhjell vant 3-0. Solhjell har
spilt sjakk som barn og imponerte stort, og også Raja viste seg
som en habil spiller. Parti nummer to ble imidlertid enveiskjøring:
Bård Vegar Solhjell - Abid Raja
Lynmatch 05.09.09, andre matchparti
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4. Lc4 De7 5.Sxc3 Sf6 6.De2
h6 7.e5 Sg8 8.f4 c6 9.Sf3 b5 10.Lb3 La6 11.Se4 d5 12.exd6
Dd8 13.Sf6#
					

(Foto: Rune Andersen)
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Sjakkfest i nordvest
Både høy og lav fant veien
til Kristiansund da det var
duket for helgeturnering
med smell. Neste år kommer Magnus Carlsen – og
verdensmesteren.
Av Torstein Bae

Som vi har meldt i Norsk Sjakkblad
tidligere, skjer det ting i Kristiansund.
Tidligere i år rykket klubben opp i
eliteserien, og mot slutten av september arrangerte klubben en av tidenes
sterkeste Grand Prix-turneringer. Særlig
elitelaget har en klar kobling til stormestersjakk, men klubbens målsetting er på
et helt annet område – i hvert fall til å
begynne med. ”Vår suksess måles kun
på én ting: Hvordan vi får til barne- og

ungdomssjakken. Av våre inntekter
på omtrent 450.000 kroner går 80-90
prosent til sjakk for barn og ungdom.
Vårt elitelag skal være en inspirasjon
for unge spillere i byen – noe å strekke
seg mot”, sier Aage Sivertsen, leder i
Kristiansund Sjakklubb. ”Så får vi håpe
at noen av våre ungdommer etter hvert
klarer å etablere seg på elitelaget.”

Driftig leder
Sivertsen er en spennende skikkelse,
med en uvanlig bakgrunn. Han har
skrevet ti bøker, og forfatter er derfor
den mest treffende yrkesbetegnelsen.
Sivertsen har imidlertid også hatt fremgang innen både eiendoms- og sportsbransjen. For ikke lenge siden ledet han
volleyballklubben i Kristiansund til NMgull. Nå er det sjakken som får nyte godt

av hans engasjement. Før sjakklubbens
årsmøte våren 2008 ble han spurt om
å bli med i styret. Svaret var ja, men på
én betingelse: Bare hvis han ble leder.
Etter den tid har pilen gått én vei for
Kristiansund, men Sivertsen er nøye
med å understreke at han ikke skal ha
hele æren selv. ”Kristiansund har tradisjon for å være en god klubb”, sier han,
og det må være riktig. Kristiansund har
utmerket seg med godt nivå og dessuten
som arrangør av to landsturneringer de
siste 20 årene (1992 og 2001).

Sterkt felt
De fremste i Sparebank1 Nordvest
Grand Prix var folk som hadde reist et
godt stykke, men blant de 85 deltakerne
var også mange lokale spillere. Flere av
de lokale gjorde fine prestasjoner,

Fine pokaler og fornøyde vinnere: Fra venstre nr 4 Krasimir Rusev, nr 1 Vladimir Georgiev
og nr 2 Tiger Hillarp Persson. (Alle foto: Torstein Bae)
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men de klarte ikke å blande seg i tetstriden. Det hadde da også vært noe av en
sensasjon, for det var steintøft i toppen.
Hele sju stormestere var på startstreken;
dessuten den svenske 16-åringen Nils
Grandelius, som riktignok ”bare” er IM
enn så lenge, men har en rating på godt
over 2500. Grandelius var på hjemmebane, for han er en av fire utlendinger
som spiller for Kristiansund. Ungutten
måtte imidlertid nøye seg med sjuendeplass. Han måtte dermed se seg slått
av blant andre Pål Andreas Hansen fra
Verdal, som med tredjeplass ble beste
norske spiller. 15-åringen var nok litt
heldig med kvalitetspoengene, men
leverte uansett et nytt godt resultat.

Farlig Tiger
Siden alle deltakerne spilte i én gruppe,
kunne man gå ut fra at full pott måtte til
for å hanke inn førsteplassen. Til slutt
var det faktisk to spillere som vant alle
sine partier: GM Vladimir Georgiev og
GM Tiger Hillarp Persson. Sistnevnte var
misfornøyd med noen ting, blant annet
turneringssystemet (norsk monrad).
Scoren 5 av 5 bidro nok til å blidgjøre
svensken, selv om det ikke ble førsteplass denne gang. I fjerde runde fikk
han inn en skikkelig fulltreffer mot
Norsk Sjakkblads utsendte.
Tiger Hillarp Persson – Torstein Bae

XABCDEFGHY
8r+rvl-+k+(
7+-+l+p+p'
6p+-wq-+p+&
5tRpsnNzp-+-%
4-vL-+P+-+$
3+-+P+N+P#
2-wQP+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Med mitt siste trekk (Lf6-d8) truet jeg
tårnet på a5. Det burde han vel flytte?
27.Sxe5! Slett ikke. Hvis nå 27...Lxa5
følger 28.Sxd7 med død og fordervelse.
27...Le6 Antakelig det beste trekket,
men svarts stilling ligger i ruiner.

Aalesunds Erling Storeide imponerte med seier mot Edwin
David i Kristiansund.

28.d4 Lxd5 29.dxc5 Df6 30.exd5
Lxa5 31.Lxa5 Txc5 32.c4! bxc4
33.Lc3 Uffda. Den brikken liker jeg dårlig. Hvor er løperen jeg en gang hadde
så trygt plassert på g7?
33...Tb5 34.Sg4 Dg5 35.De2 Tb6
36.Dxc4 h5 37.Dd4 Nå er det vel på
tide å kaste inn håndkleet. 1–0

Gode klubbspillere
Den andre som klarte fem poeng var
den makedonske stormesteren Vladimir
Georgiev; i siste runde vant han mot
Bergens nye storspiller Jovanka Houska
(IM og rangert som verdens 86. beste
kvinne). Blant de norske var det flere
enn Pål Andreas Hansen som gjorde
sine saker bra. Tore Kolås fra Trondheim
hamlet opp med både GM Leif E. Johannessen og IM Nils Grandelius (remis
mot begge). Enda høyere opp endte
unge Joachim B. Nilsen fra Bergens,
som i siste runde vant mot GM Mihai
Suba. Like bemerkelsesverdig var den
seier Erling Storeide fra Aalesund tok i
første runde mot Edwin David, og som
alltid var de utenlandske spillerne skeptiske til den norske ratingen: ”Han spilte
mye bedre enn 1600, hva er dette for

noe?” Det må være en hyggelig attest til
norske klubbspillere.

Carlsen mot Anand
Lørdag kveld var det bacalaoselskap hos
klubbleder Sivertsen. Samme mann
kunne melde at det neste år blir enda
større sjakkfest i Kristiansund. I august
2010 blir det hurtigsjakkturnering med
Magnus Carlsen, verdensmester Vishy
Anand og ytterligere to spillere. ”Kort tid
etter at jeg ble klubbleder tok jeg kontakt
med Henrik Carlsen, og sa til ham at
Magnus måtte komme til Kristiansund.
Tanken da var vel en simultan eller noe
liknende, men så gikk ambisjonsnivået
opp, og vi begynte å se for oss en superturnering, tilsvarende Linares eller Wijk
aan Zee. Men noe slikt koster omtrent
tre millioner kroner, så i første omgang
blir det hurtigsjakk med Magnus og
Anand. Prislappen for dét er omtrent
en halv million, godt hjulpet av at Anand
gjerne vil besøke Norge og Svalbard.”
Samtidig med at verdenstoppene kjemper i hurtigsjakk, blir det GP-turnering.
Der blir det over 200 deltakere, tror
entusiastene i Kristiansund.
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Vellykket barnesatsning
Hvordan går det så med sjakken for den yngre
garde, selveste hovedmålet? Joda, det rører seg godt
i Kristiansund. Hver tirsdag og onsdag får omtrent
20 barn og ungdom sjakkopplæring i klubbens nye
lokaler, sentralt beliggende i Kristiansund. Et fint
tall, men ikke overveldende. Dèt er derimot deltakelsen i Kristiansund-mesterskapene i skolesjakk.
”Det er ni barneskoler i Kristiansund. Om våren
inviteres skolene til å være med på bymesterskap
individuelt, om høsten er det lagmesterskap. I fjor
var det 350 barn som deltok i lagsjakken. Denne
høsten forventer vi 500 deltakere”, forteller Aage
Sivertsen. Han er overbevist om at sjakkens fremtid
ligger i sjakkopplæring for barn. Oppfordringen til
landets sjakklubber er klar. ”Det er mye mindre
arbeid å starte opp skolesjakk enn dere tror. Hvis
dere lurer på hvordan det gjøres, ta gjerne kontakt!”, sier Sivertsen. Vi har garantert ikke hørt det
siste fra den kanten.
PS. Kristiansund må ha blitt imponert over Hillarp
Perssons spill, for like etter turneringen offentliggjorde klubben at han blir deres førstebordspiller i
eliteserien. De øvrige utlendinger (i tillegg til Grandelius) er GM Suba og IM Axel Smith. Sistnevnte er
også klubbens faste trener.
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Klubbleder Aage Sivertsen (til høyre) sammen med
vinneren av klasse 2, Markus Moripen fra Nordstrand.

Leserbrev
USFs utfordringer mellom
”Magnusmania” og SFOsjakk
Med innlegget ”Hva er Ungdommens
Sjakkforbund?” i Norsk Sjakkblad nr 4
tok Bjarte Leer-Salvesen bladet fra munnen med en kritisk og dessverre ganske
velplassert analyse av situasjonen innen
USF, forbundet vårt for barne- og ungdomssjakk i Norge. På den ene siden
er han sterkt betenkt i forhold til de
mange SFO-medlemmene i USF som
stort sett har et temmelig tynt sjakkengasjement, og i den andre enden av
skalaen beskriver han elitifiseringen av
en del av barnesjakken, med det han
kaller Magnusmania i blikket til foreldre
og trenere.
Dette siste er den foreløpige Magnuseffekten i norsk sjakk: Økt satsing på
sjakk fra de beste og nest beste spillerne i årskullene født etter 1990, og
foreldrene deres. Resultatet har blitt en
sportslig framgang i disse yngre årsklassene og samtidig mer fokus i alle ledd
på trening for de gode, landslagsgrupper og internasjonal representasjon.
Dette arbeidet er i seg selv positivt, med
forbehold om i hvilken grad det er riktig
fra sentralt hold å gi sportslig ambisiøse
tilbud helt ned til 9-10-årsalderen. Satsingen innebærer også flere krevende
øvelser i balansegang for en barne- og
ungdomsorganisasjon som gjennom
50 år har vært bygget opp rundt lokalt
breddearbeid i klubber og på skoler med

å gi barn og unge et hyggelig tilbud om
å få lære sjakk og spille sjakk.
Vi er flere som i lengre tid har uttrykt
bekymring for utviklingen i USF, slik den
blant annet kan leses ut av medlemsstatistikken. Medlemstallet utenfor
Oslo går stadig tilbake, samtidig som
gjennomsnittsalderen fortsatt synker.
Når et flertall av USFs medlemmer
slutter før de fyller 10 eller 11 år,
henger det mye sammen med andelen
SFO-medlemmer. Sjakktilbud på SFO
med kurs og medlemskap kan ikke i
seg selv være negativt. Både barn og
foreldre griper anledningen at de unge
får lære dette positive på SFO. Men vi må
innse at (ikke-)opplegget fra de ofte til
og med bra betalte, unge instruktørenes
side noen ganger er kritikkverdig dårlig,
og at det i for liten grad finnes et sted
å følge opp sjakkinteressen på fritid og
i ettertid.
Jeg er ikke helt enig i at sommerleirbarna på Landsturneringen i dag er kjernen
av USF og det USF bør være. De som
reiser på åtte-ni dagers sjakkleir med
turnering, er allerede blant den ivrigste
tiendedelen av USFs medlemmer, og
ikke minst har de uvanlig sjakkpositive
foreldre som tillater noe slikt. Hvis de
skulle være unntak fra en slik regel, er
det fare for at de blir kvitt illusjonene
sine i den tilhørende turneringen, i
klasse miniputt eller lilleputt sammen
med de nå såkalte Magnusmaniakandidatene. Her er en hovedårsak til at

jeg har foreslått å innføre en Lilleputt B
for spillere med rating under 1000 eller
ingen rating.
Tilbudene innen USF er stort sett greie.
Men det mangler i tillegg en MYE sterkere satsing på lokalt arbeid i klubber
og kretser over hele landet. Barn alle
steder vil gjerne få spille sjakk om de
får et tilbud, og de møter et tilbud med
en glede som er god respons for voksne
bidragsytere, være seg sjakkentusiaster,
sjakkspillere og foreldre. Det er bare å
starte med Norgeskartet og se alle byene
og tettstedene (i tillegg til alle bygdene,
selvfølgelig) der barne- og ungdomssjakken og USF ikke i det hele tatt gir et
tilbud. Vi må gjøre det selv. ”Magnuseffekten” kan muligens gi oss enda noen
små prosent større oppslutning når vi
setter i gang, hvis vi klarer å kommunisere at det ikke er høyt nivå…
Jeg spurte redaksjonen om hvem som
hadde tatt opp tråden fra Bjarte LeerSalvesens innlegg og skrev disse linjene
da jeg fikk vite at ingen hadde reagert.
Jeg har forsiktig søkt å berøre de positive
utfordringene for oss som forvalter et så
bra produkt som sjakk i landet Norge.
Øystein Brekke
(leder i Buskerud Sjakkrets Ungdom og
leder i Modum Sjakklubbs Ungdom)
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Sjakk, slips og simultan
Sjakkhuset greide noe
ingen har klart siden
2005.
Tekst og foto:
Ole Valaker

20-0. Magnus Carlsen var det
suverene midtpunktet under
Sjakkhusets åpning – i dobbel
forstand – der han skred rundt i
ringen av 20 motstandere og avvæpnet statsråder og elitespillere
irriterende lett.
Det lille lokalet vegg i vegg med
sjakkforbundet på Myrens i Oslo
var fullt av tilskuere og journalister. NRK, VG, TV Norge, Scanpix, Nettavisen og til med et eget
TV-team fra SV måtte nærmest
konkurrere om plassen.
Jeg fikk et lite flashback til norsk sjakks
desiderte medieøyeblikk – nettopp
Magnus vs Simen i 2005.
De to spilte i et lite rom i TV 2, like ved
Kåre Valebrokks kontor, og det så like
stusselig og anonymt ut som sjakk ofte
gjør. Så oppdaget stadig flere duellen
på nettet, men ingen hadde forutsett
storinnrykket av journalister som
faktisk sto og knuffet i gangen utenfor
spillelokalet. ”Alle” ville dekke den Star
Wars-aktige duellen, eleven mot læreren, oppkomlingen mot NM-grossisten.
Og Dagsrevyens utsendte ble sur fordi
han ikke fikk filme i spillelokalet midt
i tidsnøden.
Sjakkhuset klarte litt av det samme. I
motsetning til 2005 kom det ikke av seg
selv. Trioen Torbjørn Ringdal Hansen,
Silje Bjerke og Torstein Bae hadde gjort
hjemmeleksen ved å få Magnus og flere
kjendiser på kroken, og så sette denne
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fordelen til tellende resultat gjennom
invitasjoner, pressemeldinger, mase på
journalister, Facebook-stunt (vinn gratis
plass) og meldinger på Twitter.
De unge gründernes slips og stive klær
understreket at det var noe proft og
usjakklig over det hele, men kikket du
nærmere, så du også noe billig og sjarmerende med foreldre og venner som
innleide fotografer og kakebakere.
Da Bård Vegar Solhjell sto etterpå og fortalte at han ville ha mer sjakk i skolen,
oppstå det en sjanse og oppmerksomhet
rundt temaet som norsk sjakk burde
gripe begjærlig.
Så gjenstår det å se om det virkelig
finnes marked for et slikt hus i SjakkNorge. Men de skal ha for forsøket. Det
var få som trodde på NTGs sjakklinje i
starten. Men det er slike påfunn som
driver sjakken fremover.
Tilbake til partiene.
Jentene i selskapet gjorde seg bemerket.

Ellisiv Reppen hang godt med i 40 trekk
og hadde fortjent en bedre skjebne:

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+p+-0
6-+-+-+-mk0
5zp-+-+l+P0
4-+-tR-+p+0
3+P+p+-zP-0
2r+-+-zPL+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy
40.Kf1?? Ta1# 0–1

Sheila Barth Sahl havnet i et skikkelig
bikkjeslagsmål med mesteren, og det
var tydelig at Magnus anstrengte seg
litt ekstra:
Magnus Carlsen - Sheila B. Sahl
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.Sf3 Le6
8.Sg5 Dc8 9.Sxe6 fxe6 10.g4 Le7
11.g5 Sfd7 12.Dh5+ g6 13.Dg4 Sc5
14.Lxc5 Dxc5 15.Dxe6 Tf8

XIIIIIIIIY
8rsn-+ktr-+0
7+p+-vl-+p0
6p+-zpQ+p+0
5+-wq-zp-zP-0
4-+-+P+-+0
3+-sN-+-+-0
2PzPP+-zP-zP0
1tR-+-mKL+R0
xabcdefghy

16.Sd5 Dxf2+ 17.Kd1 Sc6 18.Lh3
Dd4+ 19.Kc1 Tf2

XIIIIIIIIY
8r+-+k+-+0
7+p+-vl-+p0
6p+nzpQ+p+0
5+-+Nzp-zP-0
4-+-wqP+-+0
3+-+-+-+L0
2PzPP+-tr-zP0
1tR-mK-+-+R0
xabcdefghy

20.Dg8+ Tf8 21.Sc7+
Kd8 22.Se6+ Ke8
23.Sxf8 De3+ 24.Kb1
Dxh3 25.Sxg6+ 1–0
Redaksjonelt PS! Det er de
samme tre personene som
redigerer Norsk Sjakkblad
som driver Sjakkhuset.
Derfor har vi ikke skrevet
denne saken om Magnus vs kjendisene selv.
Nettavisens journalist
Ole Valaker var til stede
og fikk frihet til å skrive
akkurat det han ville til
Norsk Sjakkblad.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell
og Venstre-topp Abid Raja viste seg som
habile sjakkspillere, men måtte gi tapt
mot Magnus.

FINALE 28. NOVEMBER!
VERDENSSTJERNER MOT HOBBYSPILLERE
Se Magnus Carlsen og Hikaru
Nakamura spille lynsjakk mot
åtte internasjonale toppspillere
og seks kvalifiserte spillere på
Oslo Sentralbanestasjon lørdag
28. november.

Mer informasjon på:
http://sjakk.no/bnbankblitz/
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Sheila Barth Sahl
I september fikk Sheila
Barth Sahl (35) Ungdommens Sjakkforbunds hederstegn i gull for sin
innsats for norsk barneog ungdomssjakk. Helt
fra ungdomsalder har hun
vært en av sjakk-Norges
mest sentrale skikkelser
– som trener, ildsjel og
landslagsspiller.
Av Silje Bjerke

”Jeg startet med sjakk på barneskolen, og ble straks veldig interessert”,
forteller Sheila. ”Jeg vant alle partiene
i skoleturneringen og begynte i Moss
sjakklubb som 8-åring. Det første halve
året i klubben tapte jeg alle partiene.
Det neste halvåret fikk jeg et halvpoeng – på patt selvfølgelig. Jeg spilte i
både barne- og voksenklubben hver
uke, og til tross for alle tapene syntes
jeg det var veldig gøy. Jeg var fascinert
av problemløsningen i sjakk, særlig i
sluttspill.”
Sheila Barth Berntsen, som hun het
da, var i starten eneste jenta i klubben,
og det var heller ikke mange kvinner
i resten av sjakkmiljøet. Kvinner som
spilte mye og seriøs sjakk kunne bokstavelig talt telles på én hånd – Ingrid
Dahl, Sylvia Johnsen og Laila Sidselrud.
Men dette plagde ikke Sheila.
”Det har aldri vært noe problem for
meg å være eneste jente eller kvinne
på sjakkarrangementer. Jeg er først og
fremst en sjakkspiller, ikke en jentesjakkspiller. Og de aller fleste tar meg
godt imot.”
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I september fikk Sheila Barth Sahl USFs hederstegn i gull for sin
innsats for norsk barne- og ungdomssjakk. (Foto: Ellisiv Reppen)

Som barn reiste Sheila rundt på svært
mange turneringer, både i Norge og i
utlandet. Hun tror mange foreldre kan
være skeptiske til å sende sin jente
på turneringer der det så å si bare er
menn, og at disse naturlige begrensningene også kan være en faktor som gjør
at færre jenter fortsetter med sjakk.
”Jeg fikk veldig mye frihet fra mine
foreldre. Jeg husker blant annet etter
en landskamp da jeg var 13 år at den
norske laglederen fortalte at det startet
en turnering i Lyngby i Danmark dagen
etter. Jeg ringte hjem fra en telefonboks
på Oslo S og fikk mamma til å pakke
kofferten min. Så ventet hun på Moss
togstasjon og leverte bagasjen gjennom
togdøra og jeg satte kursen rett til Danmark på egen hånd.”

Sheila brukte enormt med tid på sjakk
som barn, og trente hver dag. Hun leste
sluttspill, Max Euwes klassiske bøker,
Nimzowitschs Mitt System, løste oppgaver, kommenterte egne partier og spilte
lynsjakk i klubben. Iveren ga resultater.
I tillegg til en rekke norgesmesterskap
for jenter, ble Sheila kadettnorgesmester (åpen klasse) i Brønnøysund i 1990.
Hun spilte sitt første OL i Novi Sad i
1990 og har spilt åtte olympiader siden
den gang. Det har stadig blitt sterke
resultater, og så sent som i 2007 gjorde
hun sin kanskje beste turnering, med
5,5 av 7 poeng og ratingprestasjon på
over 2500 i Europacupen for klubblag
for Asker. Tre år tidligere, under OL på
Mallorca, ble hun Norges andre kvinnelige internasjonale mester (WIM) etter
sterke 9,5 av 14 poeng.

”Hva syns du om at det er egne titler for
kvinner i sjakk?”
”Jeg har et litt ambivalent forhold til
dette. I prinsippet er det jo ingen grunn
til at damene skal trenge egne titler. Men
jeg mener likevel at titlene kan være en
grei motivasjon. Jeg tror kvinner på 2200
i rating ofte har gått over flere hinder
enn menn på 2200. I barndommen må
jentene først overbevise foreldrene om
å få dra på turneringer og gå i klubben
der det så å si bare er menn. Jenter
må nok være mye mer bestemt og mye
mer opptatt av selve sjakken for å holde
på med dette år etter år når alle andre
venninner deltar på andre aktiviteter.
Dertil kommer en del sosiale faktorer og
stereotypier i vår kultur. For eksempel
er konkurranseelementet svært viktig i
sjakk, men å være opptatt av å vinne er
tradisjonelt sett på som en lite attraktiv
egenskap hos jenter, og ikke noe det i
utgangspunktet oppfordres til. Jeg tror
ikke dette har noe med gener å gjøre,
men handler om miljø og kultur”, sier
Sheila.
”Det samme sosiale presset merkes
når man blir eldre. Som trebarnsmor
er det ikke lett å argumentere for
hvorfor jeg skal bruke en hel helg eller uke på sjakkturnering istedenfor
å prioritere familien. Det er lite sosialt
akseptert å prioritere en hobby på
denne måten, særlig for kvinner. Jeg
har ett stort ønske: Sjakkturneringer
med barnepass. Det vil være glimrende
under for eksempel Landsturneringen,
da flere foreldre vil kunne stille opp i
alle klasser. Et enkelt og godt tiltak for
rekrutteringen.”
Rekruttering er noe Sheila Barth Sahl
virkelig har greie på. Hun har arbeidet med sjakkundervisning i 20 år,
først i Moss sjakklubb allerede som
12-13-åring, og senere i Bærum Schakselskap og Asker sjakklubb, og på en
rekke skoler med ”Sheilas sjakkskole”.
I 2002 startet Sheila Jentebrigaden, en
landsomfattende treningsgruppe for

jenter. Jentebrigaden har blitt ett av de
mest vellykkede tiltakene for å skape et
jentemiljø innen sjakken, og i dag er
omtrent 30 jenter fra Tromsø i nord til
Kristiansand i sør med i gruppa. Sheilas
viktigste prinsipp er at alle skal oppleve
en seier og føle at de mestrer noe nytt
hver kurskveld.
”Et annet tiltak jeg har tro på er å
kreve minst én person av hvert kjønn
på lagene i seriesjakken. Jeg bodde et
år i England da jeg var 18-19 år, og
akkurat da startet de opp den landsdekkende serien og innførte med én gang
regelen om minst én av hvert kjønn
og én juniorspiller på hvert lag. Det ga
oppsiktsvekkende resultater – jeg har
aldri sett så mange voksne damer spille

sjakk tidligere. Klubbene ble tvunget til
å få med kvinner og jobbe med rekrutteringen. Så har jeg også tro på å ha jentesamlinger under turneringer, og å ha
egne kvinnekurs. Målet med tiltakene
må være å normalisere kjønnsfordelingen og å integrere jentene i miljøet.
Det var noen som sa at formålet med
jente-NM var at det ikke skulle være
nødvendig å ha jente-NM, og det er jeg
helt enig i. NM for jenter trengs for å
skape et miljø for jentene, men på sikt
håper jeg det ikke lenger trengs. Dette
med å skape et større miljø gjelder forresten også med hensyn til for eksempel
innvandrere, der vi i sjakken bør ha
enormt potensial og kan bli flinkere
med integreringen.”
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Det er liten tvil om at Sheila Barth Sahl
brenner for sjakken, både som tillitsvalgt, sjakktrener og ikke minst spiller.
”Det er mange grunner til at jeg liker
sjakk. Da jeg var yngre ville jeg bli best,
og jeg var opptatt av problemløsningen
og den spennende kampen hjerne mot
hjerne. Jeg tror at etter at jeg ble kadettnorgesmester i 1990 ble sjakken litt for
viktig for meg, og resultatene dalte noe.
I dag har jeg et mer avslappet forhold
til sjakk, og da er det mer gøy enn
noensinne. Jeg setter også stor pris på
det sosiale, og jeg har fått stor glede av å
forberede meg til partiene, den litt mer
akademiske siden av det med å prøve
å utforske motstanderens styrker og
svakheter”, forteller hun.

sjelden har sett maken til i norsk sjakk.
”Jeg tror at vi er nådd et brytningspunkt
i sjakken i dag”, sier Sheila. ”Det skjer
mye mer nå enn tidligere, og det er flere
som satser mer på sjakk. Internett tror
jeg har en positiv effekt ved at mange
som begynner å spille på nettet etter
hvert blir fristet inn i klubbene. Jo mer
aktivitet, jo bedre.” Sheila merker også
at holdningene blant folk flest er blitt
helt annerledes fra da hun vokste opp.
”Da jeg gikk på videregående og også i
mine første jobber ble jeg sett på som
rar eller nerd når jeg spilte sjakk – i
dag er sjakken noe som trekkes fram
som noe positivt i alle sammenhenger.
Folk er stort sett mer interesserte enn
tidligere”, forteller hun.

Sheila har nylig meldt seg inn i Kristiansund, en klubb som satser på en måte vi

I dag bor Sheila Barth Sahl på Toppåsen
i Oslo, jobber som dataprogrammerer

Forbilde: Sheila åpnet NM for jenter i Oslo i
2008. (Foto: red.)
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i Innovative Technologies og har tre
barn. Hun får spilt 2-3 ukes-turneringer
i året i tillegg til seriesjakk og forsøker
stadig å få tid til å spille mer. Som
landslagsspiller har hun et ønske om
mer profesjonalitet innen sjakken. ”Jeg
mener det bør hentes mer kompetanse
fra andre sportsmiljøer, og at vi har mye
å lære derfra når det gjelder satsningen
på landslagene. Det bør stilles flere krav
og vi bør i større grad nærme oss andre
idrettsmiljøer på dette området”, sier
hun. I dag banker mange av Sheilas
tidligere elever fra Jentebrigaden på
landslagsdøra, og det er liten tvil om
at hun har hatt og har en banebrytende rolle – som den første kvinnelige
kadett-norgesmester, sjakkentusiast
og forbilde.

Fokusert: Sheila under Landsturneringen i Moss i
2006. (Foto: Rune Andersen)

Tromsø 2014
Gode OL-trekk i Tromsø
Tromsø Sjakklubb
og Sjakk Tromsø
2014 (ST 2014)
samarbeidet også
i år tett om Arctic
Chess Challenge,
for å markedsføre
Tromsø som den
heteste kandidaten til sjakk-OL i
2014.

Bachar Kouatly er svært godt kjent
med FIDE og prosessene i internasjonal sjakkpolitikk. Han er redaktør
for den franske nettsiden og magasinet Europe-Echecs. Han hadde
med seg filmteamet sitt, som skulle
lage promoteringsvideoer for OLprosjektet. To videoer på til sammen
ca ti minutter ble laget, med innhold
fra ACC samt natur og kultur i
Tromsø by. Videoene vil bli benyttet
til internasjonal promotering i det
videre arbeid med å vinne sjakkOL. Besøket medførte også omtale
på den nevnte sjakk-nettsiden, noe
som er svært betydningsfullt for å
nå ut til den fransktalende delen av
sjakkverden.

Av Ida Lahlum
visepresident i NSF

To strategiske trekk i år
var å invitere Susan Polgar
/ Paul Troung, og Bachar
Kouatly med filmteam. Susan Polgar drifter i dag en
av de mest besøkte nettsidene i sjakkverden. Hun er
dessuten opphavskvinne til
”Susan Polgar Institute for
Chess Exellence” (SPICE)
som er en del av Texas
Tech University. De tilbyr
kombinasjonen utdanning og sjakk til
talentfulle ungdomsspillere, og antallet
studenter på SPICE øker for hvert år.
Polgar og ”fotografektemannen” Troung
tilbragte fire dager i Tromsø under ACC.
De la selv opp til svært aktive dager, og
tilbragte mange timer i spillelokalet
samtidig som de fikk sett mye av det
byen Tromsø har å by på. ACC ble viet
stor spalteplass på Polgars blogg, og hun
publiserte ikke mindre enn 235 bilder
fra turneringen, byen og naturen.

Susan Polgar i Tromsø

4. august ble det dessuten avholdt
et møte mellom Polgar, Pål Julius
Skogholt (fylkesråd for utdanning
og helse i Troms), ordfører i Tromsø
Arild Hausberg og representanter fra
ST 2014. Agenda for møtet var blant
annet sjakk i skolen, og hvilken positiv
effekt sjakk kan ha for barns prestasjoner i andre fag. Fylkesråden skrev
et entusiastisk innlegg på bloggen sin
i etterkant av dette møtet. Han åpner
her for tanken om utvikling av sjakk i
skolen i nettopp Tromsø, søkerbyen til
sjakk-OL i 2014.

Høsten 2009 blir en svært avgjørende periode. Norges OLsøknad skal oversendes FIDE allerede i mars 2010, et halvt år før
avgjørelsen faller. Vi går derfor en
spennende tid i møte, og det er
spesielt to momenter som vil bli helt
avgjørende. Søknaden om statsstøtte
forventes å bli ferdigbehandlet i løpet av
høsten, og betyr være eller ikke være
for OL-drømmen. Tromsø kommune
må dessuten komme i mål med en
løsning på spillehall. Det jobbes med
konsepter for flerbrukshall, men enda
er ingenting vedtatt. ST 2014 må i sin
søknad vise til en spillehall som holder
internasjonal standard dersom vi skal
ha en reell sjanse.
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Lær sjakk med Torbjørn
Tårn i åpne eller lukkede linjer?
Jeg regner med at du har hørt at tårn
trives i åpne linjer. I denne spalten vil
jeg ta for meg situasjoner hvor ting er
litt mer komplisert. Noen ganger er
det faktisk bedre å la motstanderen ha
kontrollen over en åpen linje. Forvirret?
La oss først se på den klassiske måten
å behandle tårn på.
Tårn i åpne linjer og
Aljekhines kanon
Med et tårn i en åpen linje har du mulighet til å trenge inn i motstanderens
stilling. Jeg husker da jeg pleide å spille
mot en eldre utgave av Fritz og hver gang
jeg plasserte tårnet i en åpen linje sa den
med karakteristisk computeraksent:
”Well played! Rook on an open file.”
Det finnes ikke et bedre eksempel på
styrken av å besitte en åpen tårnlinje
enn følgende parti:
Aljekhine - Nimzowitsch
San Remo 1930

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7zp-trqsn-zp-'
6Pzpn+p+-zp&
5+L+pzPp+-%
4-zP-zP-zP-+$
3+-tR-+N+-#
2-+R+-+PzP"
1+-wQ-+-mK-!
xabcdefghy

Det er stor kamp om den eneste åpne
linjen på brettet. Begge spillerne har stablet de tunge offiserene opp i c-linjen,
og som vi skal se avgjøres slaget kort
og brutalt. Man ser raskt at den hvite
opprustningen er sterkere enn svarts,
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og en slik oppstilling med tårnene først
og dronningen bakerst har etter dette
partiet fått navnet Aljekhines kanon.
Med det enorme trykket hvit har i clinjen er det ingen overraskelse at svarts
stilling kollapser.
27.La4! Hvit introduserer trusselen
b4-b5. Problemet til svart er at han ikke
kan flytte springeren på c6 siden tårnet
på c7 vil stå i slag. I desperasjon forsøker
svart 27...b5 for å rekke å dekke tårnet
med kongen, men etter 28.Lxb5 er det
samme problemet like rundt hjørnet.
28...Ke8 29.La4 Kd8 Nå har svart klart
å dekke tårnet på c7, men han blir offer
for en dødelig trekktvang.
30.h4 h5 31.Kh2 g6 32.g3 Svart har
ingen fornuftige trekk og ga opp.
Tårn trengs i forsvar
På vei hjem fra Landsturneringen i
Røros 2002 reiste jeg sammen med
Torstein Bae. Sammen løste vi alle
oppgavene i boken The Most Amazing
Chess Moves of all Time. Stort sett var
løsningene geniale ofre og kombinasjoner, men følgende stilling glemmer
jeg aldri.
Anthony Miles - Jacek Gdanski
Heraklio 1993

XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-zp-+-snp+&
5+-+p+-+p%
4-+-tR-+-+$
3+P+-zP-+P#
2-zP-+LzPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Stillingen ser ut til å være i balanse.
Begge spillerne har dobbeltbønder,
men det som gir hvit en liten fordel er
den isolerte bonden på d5. Svart har
nettopp utfordret hvits tårn i c-linjen.
Se hva Miles nå gjør:
28.Tb1!! Et fantastisk trekk som de
færreste ville vurdert. Tårnet inntar en
passiv posisjon, og forærer både a- og clinjen til svart. Logikken til hvit er at han
ønsker å beholde ett tårn i forsvar, mens
det andre tårnet skal angripe svarts
svake bønder. Dersom hvit hadde byttet
et tårn i c-linjen ville svarts gjenværende
tårn gjort stor skade enten på c1 eller
c2. Nå, derimot, har hvit kontrollen
både i angrep og forsvar.
28...Tc2 Svart reagerer logisk og inntar
andreraden.
29.Lf3 På dette tidspunktet forstod
antagelig Gdanski styrken bak Miles
sitt geniale trekk. Svart kan angripe
b-bonden nok en gang med 29...Ta2,
men blir da møtt med 30.Tb4! Dersom
svart hadde forsøkt å spille på samme
måte som hvit med å la et tårn forsvare
svakhetene med 30...Tc6 kunne hvit
rolig forbedret stillingen med trekk
som Tb4–b5, g2–g4 eller sentralisere
kongen med Kg1–f1–e1–d2.
29...Ta5 Svarts idé er at med et tårn
på b5 kan han både forsvare sine egne
svakheter og angripe motstanderens.
Normalt ville dette vært en god idé, men
i dette tilfellet inntar tårnet en svært
risikabel posisjon.
30.b4 Tb5?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-zp-+-snp+&
5+r+p+-+p%
4-zP-tR-+-+$
3+-+-zPL+P#
2-zPr+-zPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Et slikt tårn kalles ofte Kryboes kruttårn,
oppkalt etter OSS-spilleren som ble
kjent for å være litt uheldig med denne
typen tårnplasseringer. Tårnet er i stor
fare for å bli fanget. Til syvende og sist
måtte svart gi tapt.
31.b3 Se4 32.Te1 Td2 33.Td1 Txd1+
34.Lxd1 Sc3 35.Lf3 Kf6 36.Kf1 Ke5
37.Le2 Sxe2 38.Kxe2 f5 39.f4+ Kd6
40.h4 Kc6 41.Kd2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-zpk+-+p+&
5+r+p+p+p%
4-zP-tR-zP-zP$
3+P+-zP-+-#
2-+-mK-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Det er ingenting svart kan gjøre mot
hvits kongevandring til a4. Dette vil sette
svart i en dødelig trekktvang. 1–0
Tårn trengs i angrep
Det er ikke så ofte det er lurt å plassere
et tårn passivt utelukkende for å holde
stillingen sammen. Det er vanligere
at man oppgir en linje for å angripe
et annet sted på brettet. Vi lar en eksverdensmester forklare hvorfor. Bokserien Opening for White According
to Anand av Alexander Khalifman har
blitt en tungvekter for alle 1.e4-spillere
og i volum 2 (av 12) kan man finne

en svært instruktiv kommentar etter
følgende trekk:
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3
0–0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7
12.Sbd2 Sc6 13.d5 Sd8 14.a4 Tb8
15.b4 c4 16.axb5 axb5 17.Sf1 Se8
18.S3h2 f6 19.f4 Sf7 20.Sg3 g6 21.f5
Sg7 22.Tf1 Ld7 23.Le3 Ta8

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wqlvlnsnp'
6-+-zp-zpp+&
5+p+PzpP+-%
4-zPp+P+-+$
3+-zP-vL-sNP#
2-+L+-+PsN"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
24.Tc1! Khalifman forklarer: ”Hvit
overlater den eneste åpne linjen til svart.
Dette er en innrømmelse, men likevel
er dette hvits eneste fornuftige idè for å
vinne partiet. Hvit trenger ekstra styrker
for å gjennomføre et vellykket angrep på
kongefløyen, og derfor forlater han den
åpne linjen. Svarts tårn har ikke mye å
gjøre i a-linjen.”
Det at motstanderen trenger å beholde
tårn for å kunne gjennomføre et vellykket angrep, kan man av og til utnytte.
Partiet under starter som Birds åpning,
men transposerer raskt til lukket siciliansk. Verdt å merke seg er at stillingen
også kan oppstå via engelsk åpning,
men da med omvendte farger.
Reinderman - Van der Weide
Rotterdam 1998
1.f4 c5 2.Sf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 Sc6
5.0–0 Sf6 6.d3 0–0 7.e4 d6 8.h3 Tb8
9.Sc3 b5 10.a3 a5 11.Le3 b4 12.axb4
axb4 13.Se2 Lb7 14.g4

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+l+-zppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-zp-+PzPP+$
3+-+PvLN+P#
2-zPP+N+L+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
14...Ta8! Et sterkt trekk som gir hvit et
vanskelig valg. For å forstå problemet
er det viktig å vende blikket over til
kongefløyen. Hvit har startet en offensiv
og satser på å tromme sammen et angrep. For å lykkes med dette er det helt
nødvendig å ha tårnene i bakgrunnen
for å støtte opp angrepet. Svart ønsker
derfor å bytte tårn for å ufarliggjøre
hvits angrep. Dersom svart fikk viljen
sin og man fjernet tårnene fra brettet
ville svart antagelig hatt en fordelaktig
stilling. Hvit er derfor mer eller mindre
tvunget til å overlate a-linjen til svart. På
denne måten får svart det motspillet
han trenger.
15.Tc1 15.Ta2 16.b3 Dc7 17.De1
Tfa8 18.f5 Tb2! 19.Sf4

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+lwq-zppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-zp-+P+-%
4-zp-+PsNP+$
3+P+PvLN+P#
2-trP+-+L+"
1+-tR-wQRmK-!
xabcdefghy
19...Taa2 Svart har overtatt initiativet
og står bedre. 0-1 (39 trekk)
Nyttig i egne partier
Det er naturlig å tenke at de sære
tårnplasseringene vi har sett på oppstår
sjeldent, men det motsatte er faktisk
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tilfelle. Under årets Arctic Chess Challenge var temaet aktuelt hele tre ganger
i mine partier. Vi skal ta en raskt titt på
to av disse.
Igor Khenkin - Torbjørn Hansen
Arctic Chess Challenge 2009

XABCDEFGHY
8-trrsn-+-+(
7+-+l+-vlk'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-+p%
4pzp-sN-zP-zP$
3+-+-+LzP-#
2PzP-+NmK-+"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy
Stillingen er noenlunde i balanse. Svart
har løperparet og terreng på dronningfløyen, mens hvit har angrepsmuligheter på kongefløyen og best bondestruktur. Da jeg så på partiet sammen med
IM Bae foreslo han 33.Tb1!? Under
partiet hadde jeg ikke tenkt på denne
muligheten i det hele tatt. Hvits idé
er å beholde begge tårnene på brettet
slik at angrepet på kongefløyen blir
mye sterkere. Takket være den sterke
springeren på d4 er det ingen enkel
oppgave å utnytte besittelsen av den
åpne c-linjen.
Isteden valgte Khenkin å spille 33.g4!?
Kanskje er dette trekket noe forhastet,
for svart har nå muligheten til å klippe
klør ved å bytte tårn. Jeg spilte imidlertid
feil i en kritisk stilling og tapte. 1–0
(56 trekk)

Torbjørn Hansen - Vegar Gandrud
Arctic Chess Challenge 2009

Er du klar for en oppgave?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-+lsn-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-vL-+$
3zP-+L+-+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Hvit har en behagelig fordel takket være
mer aktive offiserer. En god plan for hvit
kan være å spille på kongeangrep. Det
ser naturlig ut å starte med å plassere
tårnene i de åpne linjene, men faktisk
ville det vært unøyaktig. Dersom hvit
hadde spilt tårnet til c-linjen ville svart
ha lettet presset ved å bytte tårn. Jeg
fortsatte derfor med 15.Tad1! Svart kan
gjerne ta c-linjen. Langt viktigere er det
å overdekke bonden på d4 og starte en
offensiv på kongefløyen.
15...Db6 16.De2 Tac8 17.Tfe1 a6
18.Lg5 Tfe8 19.Lb1 Tc7

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+ptr-vlpzpp'
6pwq-+lsn-+&
5+-+psN-vL-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1+L+RtR-mK-!
xabcdefghy
C-linjen kan ikke brukes til stort og alt
svart kan gjøre er å vente på hvits offensiv. Etter 20.h4! har hvit klar fordel.
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Test deg selv

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zppmk-+pvlp'
6-+p+-+p+&
5+-sn-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+-+PzP-#
2P+-tRNmKLzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Hvit har den eneste åpne linjen på brettet. Hva bør svart gjøre?
Løsning:
Koberl - Szabo
Budapest 1951
Stillingen er hentet fra en av Dvoretskijs
vanskelige oppgaver. I denne stillingen
ville de fleste ha valgt det opplagte 23...
Td8 for å kjempe om den åpne tårnlinjen. Isteden valgte Szabo det geniale
23...a5!! Poenget til svart er at den
åpne d-linjen ikke betyr så mye. Isteden
ønsker svart å finne et annet sted hvor
tårnet kan gjøre nytte for seg. Svart
introduserer nå muligheten til å bringe
tårnet i spill via a6 og b6. Et annet poeng
med svarts trekk er at det hindrer hvit
i å bytte springere med Se2-c1–b3, for
svart har muligheten til å spille a5-a4.
Svart vant overbevisende.
24.Sc1 a4 25.Kf2 a3 26.Ke2 Lb2
27.Tc2 Td8 28.Lf1 Sa4 29.Sd3 Sc3+
30.Ke3 Sxa2 31.Sxb2 Sb4 32.Tc1
axb2 33.Tb1 Sc2+ 34.Kf4 g5+
35.Ke5 Td6 36.c5 Te6+ 37.Kf5 Se3
matt! 0–1

NOVEMBER
6.-8. Eliteserien, 1. helg
Bridgesenteret i Oslo. Info: NSF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41
7.-8. Seriesjakk, 1. helg
Lokale arrangører, kontakt din klubb.
13.-15. Kristiansand Open NVGP - se annonse side 15
5 runder langsjakk. Info: Harald R. Hansen, haraldrh@gmail.com / 905 42 903
14. Bronstein Cup NVGP, Sotra
6 runder hurtigsjakk. Info: Tom Eriksen, klubbpost@sotrasjakk.no
20.-22. NM for barn og ungdom, Trondheim - se annonse side 32
7 runder langsjakk. Info: Ole Hegelund, postmaster@olehegelund.com / 414 21 674
27.-29. Bergen NVGP
5 runder langsjakk. Info: Eirik Gullaksen, eirik.gullaksen@bergen.online.no
28. BN Bank Blitz - finale - se omtale side 35
Lynsjakk. Info: NSF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41

DESEMBER
5.-6. Seriesjakk, 2. helg
Lokale arrangører, kontakt din klubb.
28. Hurtigsjakk for seniorer, Oslo
Hurtigsjakk. Info: Kjell M. Haug, kjell.martin.haug@getmail.no
29. Romjulsturneringen NVGP, Bergen
6 runder hurtigsjakk. Info: Eirik Gullaksen, eirik.gullaksen@bergen.online.no

Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo
Tlf. 22 15 12 41
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
President
Jøran Aulin-Jansson (Asker SK)
Tlf: 913 32 242
E-post: jj@jbpapir.com
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
Kasserer
Harald Furnes (SK 1911)
Tlf: 957 03 093
E-post: harald.furnes@gmail.com
Eliteutvalgsleder
Hans Krogh Harestad (SOSS)
Tlf: 402 24 520
E-post: hanskrogh@hotmail.com
Styremedlem
Øivind Johansen (Sarpsborg SK)
E-post: jan_oyvind.johansen@getmail.no
Styremedlem
Carl Peter Kirkebø (Oslo Vest)
E-post: carlk@rocketmail.com
Styremedlem
Inge S. Skrondal (Akademisk)
E-post: ingisss@start.no
USFs leder
Håvard Løvik (Stavanger SKU)
E-post: haavard.lovik@lyse.net
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

REISEKLOKKEN
DGT 960
Med reiseklokken DGT
960 kan du spille lynsjakk hvor du enn er
- på toget, hytta eller
stranda.

Klokken brettes sammen
og får plass i lomma.
Kun 295,Bestill i vår nettbutikk på

www.sjakkhuset.no

Sjakkhuset
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

