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Info: Kjell M. Haug, kjell.martin.haug@getmail.no
29. Romjulsturneringen NVGP, Bergen
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JANUAR
8.-10. Eliteserien, 2. helg
Info: NSF, sjakkfor@online.no / 22 15 12 41
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Lokale arrangører, kontakt din klubb.
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Bjørnar Byklum fra SOSS 
leder mesterklassen i Nor-
ges Vandrerhjem Grand 
Prix 2009/2010.

De neste sjansene til å 
delta i NVGP blir i Bergen 
29. desember og Nord-
Odal 23.-24. januar. Se 
terminlisten over for alle 
turneringer den neste ti-
den.
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God jul!

Hovedsaken i dette bladet er Nanjing-turneringen i Kina, der Magnus Carlsen 
leverte en av sjakkhistoriens fremste prestasjoner (se side 6-18). Med seks vinster 
og fire remiser mot knallhard motstand var Magnus fantastiske 2,5 poeng foran 
andremann, verdensener Veselin Topalov. Dermed ble Magnus også den femte i 
historien til å passere 2800 i rating. De som tidligere har klart dette er alle blant 
sjakkens største giganter: Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Vishy Anand og 
Veselin Topalov. Tenk at en norsk 18-åring nå er blitt medlem av 2800-klubben, 
sjakkens aller mest eksklusive forsamling. Det er rett og slett utrolig.

For alle sjakkentusiaster er det fenomenalt med sjakk på nett, slik at vi kan følge 
Magnus Carlsens bravader, trekk for trekk. Det er ikke lenge til vår helt igjen 
setter seg ved brettet. Fra 8. til 15. desember deltar Magnus i London Chess 
Classic, der han skal lage hakkemat av noen engelske stormestere med en rating 
på ”bare” 2600. Verre blir det å nedkjempe Vladimir Kramnik, men Magnus 
vil nok gjøre sitt ytterste for å klare det også. Med et kanonresultat i London, 
er det godt mulig at Magnus troner øverst på verdensrankingen i januar. Det 
må være den beste julegave norske sjakkfans kan få. Og om det ikke skulle bli 
slik har vi uansett masse å glede oss til neste år. Første utfordring for Norges 
sjakkstjerne i 2010 blir Corus-turneringen fra 15. til 31. januar. Der stiller 
som vanlig store deler av verdenseliten, blant andre verdensmester Anand og 
eksverdensmester Kramnik.

Vi takker for følget gjennom vårt første år som redaktører for Norsk Sjakkblad og 
Førsteraden. Vi håper du har hatt glede av bladet i 2009, og vi ser frem til å lage 
et minst like godt sjakkblad i 2010. Som alltid er vi takknemlige for synspunkter 
på hvordan bladet kan bli enda bedre.

Vi ønsker alle lesere en fredfylt jul og et godt nytt år.

Torbjørn R. Hansen, Silje Bjerke og Torstein Bae

Morten Jervan fyller 
60 år i februar. (Foto: 
Rune Andersen)

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

80 år
20.12. Kristian Langerød, Konnerud
26.1. Håkon Langseth, Løten
13.2. Arne  Bremar, SK Gambit
14.2. Tormod Flåterud, Kongsberg
20.2. Sverre Haugjord, Drammen

75 år
29.12. Odd  Frydendal, Ottestad
3.1. Søren  Johansson, Tønsberg 
7.1. Olav  Holt, Larvik
10.2. Ole B. Lien, Ottestad

70 år
3.1. Sadik  Feraget, Indre Østfold
3.1. Rolf  Rasmussen, Kongsberg
7.1. Jonas  Moe, Trondheim
28.1. Oddvar  Nordmark, Sandnes
22.2. Anker  Aasum, Halden

60 år
27.12. Omar  Østerhus, Sandnes 
2.1. Asbjørn  Nordanger, Sotra
12.1. Nils Kåre Skare, Sotra
14.1. Erik  Shetelig, SK 1911
20.1. Ketil  Stephensen, Tønsberg
25.1. Frank  Fredriksen, Fredriksstad
30.1. Roar  Hvesser, Indre Østfold
10.2. Per M. Ferkingstad, Sevland
18.2. Morten  Jervan, Fredriksstad
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Nytt lokallag i Østfold
Det er opprettet et nytt lokallag i Øst-
fold: Varteig SKU i Sarpsborg. Leder er 
Frode Thorsen. Info om alle lokallag i 
USF finner du på www.sjakk.no.

Førsteraden på nett
Sjakkontoret er i gang med å legge ut 
samtlige eldre årganger av USFs med-
lemsblad Førsteraden på internett. 
Blader helt fra 70-tallet og framover 
finner du på www.sjakk.no.

NM for skolelag 2010 i Moss
Åvangen BSK og Moss SKU er tildelt 
NM for skolelag 16.-18. april.

Nytt styre i Møre og Romsdal
Sjakkretsen Møre og Romsdal har fått 
nytt styre. Ny leder er Tore Kristiansen 
fra Kristiansund. Andre i styret er 
Roger Hojem, Per-Christian Stenvaag 
og Ståle Refsnes.

✮ Nytt fra USF
Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen 

50 år  
30.12. Dag Henning Larsen, Stjernen
1.1. Carlos  Barrientos, Kampen
2.1. Egil  Teger, Nordstrand
19.1. Ole  Jenssen, Stjernen
20.1. Rune  Aarthun, Sandnes
21.1. Truls  Thirud, SK 1911
29.1. Karim  Ali, Fribonden
1.2. Henning Plischewski, Porsgrunn
6.2. Johnny Karl Pedersen, Tromsø
18.2. Svein A. Lillesand, Direkte
27.2. Rowan John Wood, SK Ullr

40 år  
27.12. Morten Wendelborg, Porsgrunn
2.1. Pål  Farmen, Caissa
4.1. Roger E. Østebø, Hønefoss
5.1. Johnny  Fredriksen, Sortland
15.1. Yngve T. Bliksrud, Nordstrand
17.1. Glenn  Andersen, Bergens
18.1. Magnar  Naustdalslid, Fribonden
19.1. Eirik  Johansen, Ottestad
20.1. Guttorm  Fjørtoft, Svartlamon
25.1. Rune  Djurhuus, Akademisk
5.2. Louis  Sit, SK 1911
21.2. Oddgeir  Undertun, Bergens
22.2. Erlend  Johansen, Alta
23.2. Robin  Olsen, Moss

Stormester Rune Djurhuus 
fyller 40 år i januar.

Et uvanlig radioparti

Under Oslo-kvalifiseringen av BNbank Blitz 
lørdag 31. oktober dukket NRK Nitimen opp. 
Reporter Pål Thoresen var ikke snauere enn 
at han utfordret en av sjakkbladredaktørene 
(Torstein Bae) til et parti. ”Jeg er tidligere 
kretsmester i sjakk”, uttalte Thoresen på 
lufta.

For lytterne avslørte Thoresen senere at dette 
var noe av en skrøne, men det visste ikke jeg 
(Torstein). Det ble imidlertid raskt klart at P1s 
mann ikke var i Magnus Carlsen-klasse. Jeg fikk hvit, men før jeg rakk å flytte 
klemte Thoresen til med 1...a6, hvorpå jeg svarte med 2.e4. Partiet fortsatte 
2...b6 3.Lc4 Sb5!!?? 4.Df3. Vi var på forhånd blitt enige om at skolematten 
(5.Dxf7) kunne være en passende avslutning, men denne planen ble forstyr-
ret da Thoresen spilte det meget overraskende 4...Ke5!!?? Etter å ha summet 
meg litt svarte jeg med 5.Df5+, han slo dronningen min (5...Kxf5), jeg slo 
kongen hans (6.exf5) og vi var enige om at det fikk være nok – sjakk matt. Et 
temmelig uvanlig sjakkparti, får man vel si.
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Med 8 av 10 poeng og en soleklar førsteplass i Nanjing-turneringen i Kina i oktober, 
stod Magnus Carlsen for en av tidenes sterkeste sjakkprestasjoner. Svenske Olle 
Persson befant seg i Kina gjennom hele turneringen, og gir oss sine personlige 
inntrykk fra turneringen.

Tekst og foto: Olle Persson 

KONGEN AV KINA
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Siden jeg, Olle Persson, bor deler av året 
i Kina, benyttet jeg i fjor anledningen og 
reiste til Nanjing for å se de store ver-
densstjernene spille. Det ga mersmak, 
så i år hadde jeg bestemt meg for å 
følge hele turneringen. Om fjorårets 
turnering holdt verdensklasse, var det 
ytterligere et hakk bedre i år, eller hva 
skal man si om et ratingsnitt på 2764?

Jeg var uheldig og kom ti minutter for 
sent til bussen som gikk fra Mingfa 
Hotel, det flotte spillelokalet. Åpnings-
seremonien var nemlig lagt til et annet 
sted.

Nåvel, neste dag kom jeg i meget god tid. 
Sikkerhetskontrollen var omhyggelig 
med metalldetektorer, og i tillegg måtte 
man gi fra seg sin mobil før man fikk 
lov til å gå inn i spillelokalet. 

I fjor hadde deltakerne enhetlig påkled-
ning som nesten så ut som uniformer, 
men da var det desember og kaldt ute. 
I år var det nærmest hetebølge, og 
spillerne hadde fått pene, mønstrete 
jakker i forskjellige farger. Etter flere 
åpningstaler begynte første runde kl 15 
(kl 9 norsk tid). Det var kompromissløst 
spill fra første stund, og hvit presset i 
alle de tre partiene.

Perfekt start for Carlsen
Carlsen hadde hvit mot den høye Peter 
Leko, som tydeligvis gikk på en forbe-
redelse og straks begynte å tenke mye. 
Magnus ofret en bonde, og Leko tok 
ved andre anledning, da det ikke så ut 
til å være noen fristende alternativer. 
Hvit utviklet seg meget sunt og presset 
tilbake svart, som snart ikke hadde noe 
plass igjen. Leko forsøkte a6 fulgt av b5, 
men det skulle vise seg å føre til svek-
kelser. Svart bare rygget og kom også i 
sterk tidsnød. Til slutt ble han desperat 
og ofret en offiser. Det hjalp selvfølgelig 
ikke. Carlsen parerte enkelt eventuelt 
motspill og tok ytterligere bønder. Leko 
kjempet, nesten for lenge, men rakk til 
slutt frem hånden. Det var en utrolig 

imponerende seier med sterkt spill i 
hele partiet.

Carlsen (2772) – Leko (2762)
Runde 1, 28.09.2009
Partiet er opprinnelig kommentert 
på engelsk til New in Chess og er her 
oversatt til norsk av Silje Bjerke.

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4! Skotsk åpning. 
Med tanke på hvor lang tid motstan-
deren min brukte i åpningen og på 
stillingen som oppstod, viste dette seg 
som et godt åpningsvalg!

3...exd4 4.Sxd4 Lc5 5.Le3 Df6 6.c3 
Sge7 7.Lc4 Se5 8.Le2 Dg6 9.0–0 d6 

XIIIIIIIIY

8r+l+k+-tr0

7zppzp-snpzpp0

6-+-zp-+q+0

5+-vl-sn-+-0

4-+-sNP+-+0

3+-zP-vL-+-0

2PzP-+LzPPzP0

1tRN+Q+RmK-0

xabcdefghy

10.f4!? Et gammelt trekk som man 
sjelden ser nå til dags. 

10...Dxe4 11.Lf2 Lxd4 For dem som 
lurer på hvorfor dette og det neste trek-
ket nesten alltid blir spilt her, henviser 
jeg til andre kilder. :)
 
12.cxd4 S5g6 13.g3 Dette trekket ble 
først spilt av Morozevich mot Kramnik, 
Monaco 2001. Tidligere partier gikk som 
oftest 13.Sc3 Dxf4 14.Sb5 0–0 15.Sxc7 
Tb8 og svart hadde sjelden noen pro-
blemer her. Teksttrekket er starten på 
en mer posisjonell plan, som tar sikte 
på å passivisere svarts stilling med d5 
og spille på langsiktig kompensasjon 
med løperparet.
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XIIIIIIIIY

8r+l+k+-tr0

7zppzp-snpzpp0

6-+-zp-+n+0

5+-+-+-+-0

4-+-zPqzP-+0

3+-+-+-zP-0

2PzP-+LvL-zP0

1tRN+Q+RmK-0

xabcdefghy

13...0–0?! Et unøyaktig trekk. Leko 
sa etterpå at siden han allerede hadde 
brukt mye tid, spilte han dette refleks-
trekket raskt, uten å innse at det ville gi 
han en vanskelig stilling. 13...Lh3 14.Lf3 
Df5 15.Te1 d5 16.Db3 er den kritiske 
fortsettelsen. Nå er det mulig å spille 
både 16...0–0 17.Sc3 Lg4 18.Lxd5 med 
remis i Nakamura-Grischuk, spilt noe 
senere i EM for klubblag, eller det mer 
utfordrende 16... 0–0–0!? (Se også Leif 
Erlend Johannessens kommentarer til 
sitt parti på side 22 - red.)

14.Sc3 Df5 15.d5
XIIIIIIIIY

8r+l+-trk+0

7zppzp-snpzpp0

6-+-zp-+n+0

5+-+P+q+-0

4-+-+-zP-+0

3+-sN-+-zP-0

2PzP-+LvL-zP0

1tR-+Q+RmK-0

xabcdefghy

Dette er stillingen jeg var ute etter. Jeg 
påstår ikke at hvit har noen stor fordel, 
men jeg mener det er mye lettere å spille 
hvit her, siden han har mye terreng, 
mens svart er klemt og har vanskeligere 
for å plassere brikkene sine.

15...a6 15...Ld7 ble spilt noen dager 
senere i Ganguly-Acs, men det partiet 
forandret ikke evalueringen av stillin-
gen: Svart slet i det partiet også. 

16.Te1 Kh8!? En interessant idé. 
Springeren søker bedre jaktmarker via 

f6-feltet. 16...b5 17.a3 er neppe en løs-
ning på problemene, siden svart aldri får 
spilt Lb7 på grunn av Lg4 Df6 Ld4, som 
fanger den svarte dronninga. 

17.Tc1 Ld7 18.Lf3 Et meget nyttig trekk 
som forbereder Se2-d4, der springeren 
vil stå dominerende. 

18...Tac8 19.Db3 b5 20.Se2 Dh3 
21.Sd4 Lg4? 21...Sg8! ville vært et 
bedre valg, som Leko påpekte etter 
partiet. Svart planlegger Sf6 uten å måtte 
bekymre seg for Tc6, som var veldig 
sterkt i partiet. 22.Sc6 Sf6 23.Lg2 Df5 
og svart er definitivt med i partiet (23...
Dh5 24.Ld4± er svakere).

22.Lg2 Dh5
XIIIIIIIIY

8-+r+-tr-mk0

7+-zp-snpzpp0

6p+-zp-+n+0

5+p+P+-+q0

4-+-sN-zPl+0

3+Q+-+-zP-0

2PzP-+-vLLzP0

1+-tR-tR-mK-0

xabcdefghy

23.h4! Nøkkeltrekket. Nå ser alle svarts 
offiserer på kongefløyen ganske idiotiske 
ut, mens de svarte bøndene på dron-
ningfløyen er klare for høsting.

23...Sg8?! Leko hadde allerede tidsnød, 
og ønsket desperat å skape motspill. 
Han så ikke mitt neste trekk, og hadde 
bare sett på 24.Da3 Sf6 25.Dxa6 Sxd5 
26.Dxb5 c5 da svart klarer seg meget 
bra. Det må sies at svart har en vanskelig 
stilling etter andre trekk også, siden det 
ikke finnes noen enkel måte å stoppe 
Tc3 og Tec1 på, og da vil c7 falle.

24.Tc6! Sf6 25.Txa6 Nå faller b5 også, 
og hvit bør vinne. Min eneste bekymring 
var at tårnet kunne bli stående ute 
av spill på a6, mens svart okkuperer 
e-linja. Dette er imidlertid søkt, særlig 
siden svart kan få problemer på siste-

raden i noen varianter.
 
25...Ld7 25...Tfe8 26.Txe8+ Txe8 
27.Ta7! er håpløst for svart. 

26.Sxb5 Tb8 27.a4 Sg4 28.Lf3 Dh6 
28...Df5 29.Le4 (29.Ta7 Sxf4 (29...Tfe8 
30.Txe8+ Txe8 31.Sd4! Db1+ 32.Dd1) 
30.gxf4 Sxf2 31.Kxf2 Dxf4 er bedre for 
hvit, men gir litt motspill) 29...Dh5 
30.Ta7 ser ut til å vinne greit for hvit.
XIIIIIIIIY

8-tr-+-tr-mk0

7+-zpl+pzpp0

6R+-zp-+nwq0

5+N+P+-+-0

4P+-+-zPnzP0

3+Q+-+LzP-0

2-zP-+-vL-+0

1+-+-tR-mK-0

xabcdefghy

29.Dc4 Jeg brukte en del tid omtrent 
her, for å tillate så lite motspill som mu-
lig. Med teksttrekket forhindrer jeg Sxf2 
Kxf2 Sxf4, mens 29...Sxf2 30.Kxf2 Sxh4 
møtes av 31.Th1! (31.gxh4?? Dxh4+ 
32.Kf1 Lh3+ og svart vinner, så dette 
er ingen god idé).

29...Sxh4 Desperasjon, men hva el-
lers? 

30.Lxg4 Lxg4 31.gxh4 Lf3 32.f5 Nå 
vinner hvit lett, og det eneste som gjen-
står er den behagelige oppgaven med å 
nå trekk 40 uten å bukke noe.

32...Dh5 33.Df4 Lxd5 34.Sxc7 Lb7 
35.Tb6 f6 36.Ld4 Df7 37.Se6 Tg8 
38.Kf2 Tbc8 39.Lc3 Ld5 40.a5 Tc4 
41.Sd4 La8 42.Dxd6 Dh5 43.Df4 
Tcc8 44.Tbe6 og svart ga seg endelig. 
Min første seier mot Leko i et lang-
sjakkparti! 1–0

De to andre partiene, Topalov-Jakovenko 
og Wang-Radjabov, endte begge med 
remis, en perfekt start for Magnus!
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Før neste runde begynte var det fullt av 
fotografer, journalister, funksjonærer og 
andre til stede. Men under selve runden 
var det nesten tomt, med unntak av meg 
og noen funksjonærer. Merkelig.

På pressekonferansen fikk Magnus 
spørsmål om samarbeidet med Kas-
parov. Jo, han syntes det var givende, 
og under turneringer hadde de daglig 
kontakt. Det var også deres felles for-
beredelse som Leko hadde blitt utsatt 
for. På et spørsmål om studier og sjakk 
svarte Magnus at skolen hadde vært 
meget forståelsesfull og at han hadde 
fått mye fri. Men om man vil spille mye 
sjakk og er flink, kommer man til et 
punkt hvor man må velge.

Opp mot verdenseneren
Til andre runde kom jeg uten å ha sett 
rundeoppsettet. Kineserne, som på 
mange måter er svært gode arrangører, 
hadde nemlig ikke en gang satt opp en 
turneringstabell! Til min store glede var 

det toppmøte: Carlsen-Topalov.

Til min forbauselse spilte Topalov 
kongeindisk. Var det muligens slik 
at Carlsens forberedelse i går hadde 
fått Topalov til å finne på noe nytt for 
ikke å få en lignende ubehagelig over-
raskelse? Det er mye psykologi i sjakk. 
Uansett var han seg ikke lik fra dagen 
før. Han beveget seg ikke opp av stolen 
den første timen og tenkte mye på hvert 
trekk. Carlsen spilte kompromissløst 
og rokerte langt. Dronningfløyen var 
låst, og Topalov så ut til å ha problemer 
med å finne en plan. Så etter å ha flyttet 
sin svartfeltsløper til d8 spilte han Sa8. 
Tabbe? Hvit byttet i alle fall på c5 og tok 
så den løse bonden på a4. Svart unngikk 
dronningbytte og foretok en mislykket 
utflukt til h3. Etterpå forsøkte han å få 
motspill med f6, men det ble hans egen 
konge som ble svekket. Hvit overførte 
sine springere til kongeangrepet. Svart 
klarte å bytte dem av, men til prisen av 
en tapsstilling. Etter 41.Tc1 finnes ikke 

noe forsvar, så Topalov ga opp. Igjen 
spilte Magnus et meget godt parti! De 
to øvrige partiene endte med remis, 
og Magnus ledet allerede med et helt 
poeng!

På pressekonferansen var det bare 
Carlsen fra mennenes turnering som 
var til stede. Det virket som han allerede 
var blitt en stor publikumsfavoritt. Noen 
gratulerte til og med MEG, som svensk, 
med hans fremganger.

”Dagens parti var meget viktig. Det var 
et interessant parti, og jeg ble forbauset 
da han valgte å spille kongeindisk. Jeg 
innså at det skulle bli en tøff kamp. 
Gradvis synes jeg at jeg fikk en liten 
fordel. Trolig bukket han da jeg fikk slå 
på a4, men hvit sto allerede bedre. På 
slutten overså jeg en enklere vinst”, sa 
Magnus etter partiet. Da jeg spurte om 
den enklere vinsten, fortalte Magnus at 
Topalov hadde vist 37.Dh3. Om svart 
forsøker å forsvare seg med 37...Th8,
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følger 38.Dxh8+ Kxh8+ 39.Th1+ med 
dronningvinst! Elegant.

Carlsen (2772) – Topalov (2813)
Runde 2, 29.09.2009

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 
0–0 6.h3 Sa6 7.Le3 e5 8.d5 c6 9.g4 
Sc5 10.Sd2 a5 11.a3 Sfd7 12.Tg1 a4 
13.Dc2 Sb6 14.0–0–0 Ld7 15.Kb1 cxd5 
16.cxd5 Tc8 17.Lb5 Lxb5 18.Sxb5 Dd7 
19.Sc3 Lf6 20.g5 Ld8 21.h4 Sa8 22.Lxc5 
Txc5 23.Dxa4 Dc8 24.Tc1 Sb6 25.Dd1 
Dh3 26.Df3 Dd7 27.Dd3 Kg7 28.Tc2 f6 
29.gxf6+ Txf6 30.h5 Txf2 31.hxg6 h6 
32.Sd1 Txc2 33.Sxf2 Tc8 34.Sg4 Lg5 
35.Sf3 Sc4 36.Sxg5 hxg5 37.Se3 Sxe3 
38.Dxe3 Da4 39.Dxg5 Dxe4+ 40.Ka1 
Te8 41.Tc1 1–0

Vakrere enn Mozart
I tredje runde skulle Magnus ha svart 
for første gang, ville det gjøre noen 
forskjell? Svar: Nei, han bød opp til 
dans fra første trekk! Det er flott å se 
en fighter som ham! Fra første trekk 
spilte han med kraft og autoritet. Og 
originalitet, for eksempel springervand-
ringen g8-f6-d7-b8 for så umiddelbart å 
komme inn på dronningfløyen. Nåvel, 
Wang byttet bort løperparet, og det så ut 
som om svart skulle stå bra om han fikk 
spille e5. Det mente nok Wang også, for 
han spilte f4. Carlsen viste umiddelbart 
sine ambisjoner ved likevel å spille e5 
fulgt av f6 med bondeoffer. Etter det 
satt jeg bare og nøt et fantastisk spill av 
Carlsen! Jeg ble euforisk, det var vakrere 
enn både Mona Lisa og Mozart! Jeg kom 
til å tenke på kampen mellom Fischer 
og Bent Larsen i 1971. Etter seks partier 
hadde Fischer vunnet med 6-0. Larsen 
var knust og kom aldri over det. Wang 
kjempet, men fikk en stadig dårligere 
stilling. Han spilte h4 og satte sin lit til 
triks og kongeangrep. 

Det ble tiden, eller snarere mangel på 
tid, som avgjorde. Begge var i tidsnød, 
men Wang spilte kaldt og klarte å kontre. 
I siste liten klarte begge seg gjennom 

tidsnøden. 

Wang spilte 41.Th4, reiste seg opp og 
tok av seg jakken. Dessverre hadde 
han ingen skjorte som han kunne 
brette opp ermene på. Carlsen svarte 
straks med Tf5, reiste seg og tok også 
av seg jakken, svar på tiltale! Wang 
hadde muligens oversett trekket, for han 
tenkte 25 minutter før han flyttet. Med 
44.Te8 tvang Wang frem en stilling som 
var remis. Typisk for Carlsen spilte de 
likevel ytterligere 12 trekk før de signerte 
noteringsskjemaene.

Etter Magnus’ tre partier yppet jeg meg 
og tippet at han skulle vinne turnerin-
gen med stor margin! Så langt hadde 
han vært i særklasse, samtidig som 
Topalov ikke hadde klart å prikke inn 
toppformen.

Igjen endte begge de andre partiene med 
remis. Topalov vant tidlig en bonde, men 
Leko forsvarte seg bra og virket aldri å 
være i fare for å tape. Møtet Radjabov-
Jakovenko endte med remis siden ingen 
av dem ville ta noen sjanser.

Carlsens kommentarer til partiet: ”Det 
var et veldig komplisert parti. Han tok 
sjanser og byttet tidlig av sin svartfelt-
løper. Så spilte han f4. Jeg har en bra 
stilling, men har tenkt mye. Senere får 
jeg en enorm fordel, før noe gikk galt. 

Jeg har fortsatt mulighet til å vinne med 
40.Txg6, men jeg hadde bare sekunder 
igjen. Hvit forsvarte seg bra og fortjente 
et halvt poeng.” 

Wang: ”Jeg er svært fornøyd med remis. 
Jeg kunne ikke teorien og overså e5 fulgt 
av f6. Jeg fikk en stadig dårligere stilling 
og forsøkte å komplisere spillet med 
25.h4. Carlsen spilte meget bra, og jeg 
er glad for resultatet.”

Wang (2736) - Carlsen (2772)
Runde 3, 30.09.2009

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Lg7 
5.e3 0–0 6.Tc1 Le6 7.c5 c6 8.Ld3 Lg4 
9.Dc2 Sfd7 10.Lxb8 Sxb8 11.h3 Lc8 
12.f4 b6 13.Sa4 e5 14.dxe5 f6 15.exf6 
Dxf6 16.Sf3 De7 17.Kf2 b5 18.Sc3 
Sa6 19.Dd2 Sxc5 20.Lb1 Kh8 21.b4 
Sb7 22.Se2 Sd6 23.Sed4 Sc4 24.Dd3 
Ld7 25.h4 Tae8 26.Tce1 Dxb4 27.h5 
Sd6 28.hxg6 Se4+ 29.Kg1 h6 30.Tc1 
Db2 31.Dc2 Da3 32.Sb3 c5 33.Te1 Lf5 
34.Sh4 c4 35.Sxf5 Txf5 36.Sd2 Txf4 
37.Dd1 Tf6 38.Sxe4 dxe4 39.Dd7 De7 
40.Dxb5 De6 41.Th4 Tf5 42.Da4 Tef8 
43.Txe4 Dxg6 44.Te8 Txe8 45.Lxf5 Df7 
46.Dd7 Dxd7 47.Lxd7 Td8 48.Td1 c3 
49.La4 Txd1+ 50.Lxd1 Le5 51.Kf1 
Kg7 52.Ke2 h5 53.Kd3 h4 54.Lf3 Kf6 
55.Kc2 Ke6 56.Kd3 Kf6 57.Kc2 Ke6 
58.Kd3 ½–½

Sterk snuoperasjon
I fjerde runde møter Magnus Jakovenko, 
som svart. Det blir siciliansk der svart 
etter hvert klarer å doble tårn i e-linjen. 
Deretter spiller han g6, og det åpnes 
opp for mange muligheter med de 
lette offiserene. Jakovenko spiller solid 
sjakk, men blir utfordret hele tiden, 
for eksempel med Lh6 og Sg4. Det må 
være forferdelig slitsomt å være Magnus’ 
motstander og aldri få noen ro. Etter at 
Magnus hopper inn med springeren på 
e3, blir den byttet pluss et tårnbytte. Så 
tar Magnus igjen med løperen og Jako-
venko flytter straks De2. Dh6 er forsert, 
men Carlsen ser ikke glad ut. Han
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finner imidlertid en imponerende 
parade med Te6, Lg5 og Df8. Så etter 
tidsnøden lener jeg meg tilbake og 
betrakter stillingen. Hva har skjedd? Jo, 
partiet har snudd. Den sterke d-bonden 
har stoppet opp og kan fort bli et svakt 
punkt etter dronningbytte. Det er plut-
selig vunnet stilling for svart!

Partiet utviklet seg akkurat som jeg 
hadde trodd. Det ble dronningbytte 
og hvits d-bonde falt. Det ble tårnbytte 
samtidig og etter dette er det et spørs-
mål om teknikk å vinne, en ny seier 
for Carlsen!

Siden det var sent, ble det ingen pres-
sekonferanse. Jeg gikk likevel frem 
til Magnus og spurte om partiet. Han 
hadde helt oversett De2. Sin parade 
var han fornøyd med, men han mente 
at Jakovenko i tidsnød skulle ha byttet 
bort svarts løper. Da ville det blitt veldig 
vanskelig for Magnus.

Jakovenko (2742) - Carlsen (2772)
Runde 4, 1.10.2009

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Le2 e5 7.Sb3 Le7 8.0–0 0–0 
9.Le3 Le6 10.Dd2 Sbd7 11.a4 Sb6 12.a5 
Sc4 13.Lxc4 Lxc4 14.Tfd1 Tc8 15.f3 Tc6 
16.Kh1 Dc8 17.Tac1 Td8 18.Sd5 Lxd5 
19.exd5 Tc4 20.Dd3 e4 21.fxe4 Txe4 
22.c4 Te8 23.Lg1 Lf8 24.Sd4 g6 25.Tf1 
Lh6 26.Df3 Tf4 27.Dd3 Sg4 28.Sf3 Tfe4 
29.Tc3 Se3 30.Te1 Dg4 31.Te2 Dh5 
32.Lxe3 Txe3 33.Txe3 Lxe3 34.De2 Dh6 
35.c5 dxc5 36.d6 Te6 37.d7 Lg5 38.Dd1 
Ld8 39.Txc5 Df8 40.Td5 Db4 41.b3 
Te3 42.Sd2 Dc3 43.Sf3 Db4 44.Sd2 Df4 
45.Sf3 Tc3 46.De2 De3 47.Dxe3 Txe3 
48.Td4 Kf8 49.Tb4 Td3 50.Txb7 Td1+ 
51.Sg1 Lxa5 52.g4 Ke7 53.Kg2 Txd7 
54.Txd7+ Kxd7 55.Kf3 Kd6 56.Ke4 Kc5 
57.Kd3 Kd5 58.Sf3 Ld8 59.h3 h6 60.h4 
h5 61.gxh5 gxh5 62.Ke3 Kc5 63.Kd3 
Kb4 0–1

Å følge de andre partiene samtidig var 
ikke lett. Den norske gutten stjal showet. 
Men jeg fikk med meg at det var et uhyre 
dramatisk og spennende parti mellom 
Radjabov og Topalov. Med 19.d5 satte 
Topalov fyr på brettet og alt sto i slag. 
Da kruttrøyken hadde lagt seg, ble det et 

morsomt sluttspill. Hvit hadde kvalitet 
over, men en springer på f8 som sto 
fast. Svart tilbød trekkgjentakelse, men 
etter å ha tenkt lenge, gjorde Radjabov 
et prisverdig forsøk på å vinne. Topalov 
spilte bra forsvarsspill og klarte å holde 
remisen. 

Siden også det tredje partiet endte med 
remis, ledet Magnus nå med 3,5 poeng, 
1,5 poeng foran nr to.

Fnisete jenter
Like før start på den femte runden sto 
den alltid like hyggelige og sympatiske 
Topalov og snakket med en journalist 
som jeg hadde snakket med tidligere. 
Siden jeg hadde sett en hel del av Topa-
lov, både nå og i fjor, nærmet jeg meg 
forsiktig. Jeg begynte med å gi ham et 
kompliment for gårsdagens parti, og 
sa at det var umulig å følge med på alle 
trusler frem og tilbake. ”Ja”, sa han, 
”det var det for meg også. Jeg har hatt 
hodepine siden i går!” Senere sa jeg 
litt nølende: "Carlsen seems to be very 
impressive…" Hans respons var veldig 
spesiell. Han så rett ut i luften. Så sa
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han, og det var umulig å tolke hans 
tonefall: ”What shall I say?”

Så gikk jeg ned og hilste på Magnus’ hyg-
gelige far, Henrik. Jeg sa at jeg beundret 
Magnus’ spillestil, at han aldri lot mot-
standeren få hvile, men var etter ham 
hele tiden. Det han svarte, gjorde meg 
urolig: ”Ja, men han er sliten nå.” Aj, aj, 
aj, det hadde jeg ikke tenkt på. Men det 
var jo logisk. Fire harde partier på fire 
dager. Jeg spurte hva Magnus gjorde når 
han ikke spilte, forberedte han seg mye? 
”Nei. Han liker å spille bordtennis og så 
hviler han”, fortalte Henrik.

Partiet Carlsen-Radjabov varte ikke 
lenge. Det ble fort komplisert, og så må 
Radjabov ha gjort en stor feil, for han ga 
straks opp. Det virker som om det blir 
stadig vanskeligere for motstanderne å 
spille mot Magnus. Å spille på angrep 
mot ham er nok ikke å anbefale, og om 
man bare holder stillingen, så finner 
nordmannen før eller siden likevel en 
måte å bryte igjennom på. Også i dag 
endte øvrige partier med remis, og halv-
veis leder Magnus med to poeng og er 
den eneste som har vunnet et parti!

Carlsen (2772) - Radjabov (2757)
Runde 5, 2.10.2009

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 e6 4.0–0 Sge7 
5.c3 a6 6.La4 b5 7.Lc2 Lb7 8.De2 d5 
9.e5 d4 10.Le4 Db6 11.d3 Td8 12.a4 Sd5 
13.axb5 axb5 14.cxd4 cxd4 15.Sbd2 Sf4 
16.Dd1 Sb4 17.Sb3 Lxe4 18.dxe4 Sfd3 
19.Lg5 Tc8 20.Sfxd4 Sxb2 21.De2 Sc4 
22.Tfc1 Lc5 23.Sxb5 0–0 24.Sxc5 Sxe5 
25.Le7 1–0

På pressekonferansen var det mange 
søte funksjonærer til stede som fniste, 
fleipet og beundret sine helter Carlsen 
og Wang. Magnus kommenterte sin 
poenghøst: “Jeg har spilt ganske bra. 
For å få en slik poengsum må du også 
ha litt flaks. Noen av mine motstandere 
har ikke spilt sitt beste. Bare se på da-
gens parti.”

Wang ble bedt om å kommentere 
Carlsen: “Vi kjenner hverandre godt. 
Carlsen liker komplisert spill mens jeg 
foretrekker fred og rolige angrep. Han 
er den største stjernen i sjakkverden 
i dag.”

De fortryllende jentene måtte jo også få 
spørre: “Karjakin, en av verdens beste 
spillere, har nylig giftet seg, bare 19 år 
gammel. Hvordan ser du på dette (å 
gifte deg tidlig og ha en sjakkarriere)?” 
Carlsen: ”Det fungerer vel for han. Jeg 
vet faktisk ikke hva jeg skal si.” Wang: 
“Jeg vil vente til det rette øyeblikket. Jeg 
mener dette er to forskjellige saker.”

Så var man halvveis med hviledag før 
andre del med fargebytte.

Leko på krigsstien
I sjette runde var det en revansjelysten 
Peter Leko som hadde hvit mot Mag-
nus. Det var åpenbart at han fikk inn 
en forberedelse, og han var oppe og så 
sammenbitt ut mens Magnus tenkte. 
Magnus ble ganske tidlig nødt til å ofre 
et tårn for offiser pluss bonde. Ganske 

tidlig byttet de også dronning, og det 
ble et sluttspill med bare offiserer på 
kongefløyen. Her kom tårnet med sin 
lange rekkevidde ikke til sin rett, og 
Magnus hadde ingen problemer med 
å holde remis.

Leko (2762) - Carlsen (2772)
Runde 6, 4.10.2009

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 d5 
5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sb6 7.Se2 c5 8.d5 e6 
9.0–0 0–0 10.Sbc3 Sa6 11.Sf4 e5 12.Sd3 
Sc4 13.De2 Da5 14.a3 Ld7 15.Lg5 Tfc8 
16.Le7 Db6 17.d6 Le6 18.Sd5 Lxd5 
19.d7 Le6 20.dxc8D+ Txc8 21.b4 cxb4 
22.axb4 Lf8 23.Lxf8 Txf8 24.Tfc1 Td8 
25.Lf1 Td4 26.Td1 Sxb4 27.Sxb4 Txd1 
28.Dxd1 Dxb4 29.Da4 Dxa4 30.Txa4 Sd6 
31.Txa7 Sxe4 32.Txb7 Kg7 33.Tb5 Kf6 
34.f3 Sd6 35.Tb6 Ke7 36.Kf2 h5 37.Ld3 
Sf5 38.Ta6 Sd6 39.Ke3 Sc4+ 40.Kf2 
Sd6 41.Lb1 Sf5 42.La2 Lxa2 43.Txa2 g5 
44.Ta4 h4 45.g4 Sd6 46.Ke3 Ke6 47.Ta6 
Kd5 48.Kd3 f6 49.Ta5+ Ke6 50.h3 Sb7 
51.Ta6+ Sd6 52.Kc3 Kd5 53.Ta5+ 
Ke6 54.Kb4 e4 55.fxe4 Sxe4 56.Tf5 Sd6 
57.Tf1 f5 58.Kc3 fxg4 59.hxg4 Se4+

Fornøyd far og manager Henrik Carlsen
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60.Kd4 Sf6 61.Te1+ Kf7 62.Tg1 h3 
63.Th1 Sxg4 64.Txh3 Kg6 ½–½

Topalov ofret som svart offiser mot 
Jakovenko. Det virket ikke som om 
offeret var riktig, men da russeren var 
på vei til å ri av stormen, bukket han 
plutselig et helt tårn. Noen trekk senere 
måtte han gi opp. Det var et meget 
merkelig parti.

Wang, remiskongen, viste igjen, nå 
mot Radjabov, hvordan man enkelt 
får et halvt poeng uten å risikere noe 
som helst.

Teoriduell mot Topalov
I syvende runde var det igjen et publi-
kumsparti, Topalov hvit mot Carlsen. 
Det utviklet seg til et lynparti, hvor jeg 
umulig kunne forstå hvordan de rakk å 
notere. At de flyttet så fort var kanskje en 
duell, hvem hadde forberedt seg lengst? 
Først etter 25 trekk stoppet spillet opp, 
og det var Topalov som måtte tenke. Til 
slutt trakk han springeren tilbake til b1, 
og det tolket jeg som en innrømmelse 
overfor Carlsen, at han ikke lengre 

spilte så hardt for å vinne. Etterpå ble 
remisen nesten forsert etter bytter og 
Lb4. Den hvite springeren skulle byt-
tes av. Det ble den etter hvert også, og 
tårnsluttspillet utførte Magnus lekende 
lett. Topalov får til og med mulighet til 
å gå matt på h1. På tross av remis synes 
jeg det var et spennende og dramatisk 
parti – en stund var Magnus tre bønder 
under – der nesten alt arbeidet var gjort 
på kammerset.

Topalov (2813) - Carlsen (2772)
Runde 7, 5.10.2009

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 
b5 9.Lxf6 gxf6 10.Sd5 Lg7 11.Ld3 Se7 
12.Sxe7 Dxe7 13.0–0 0–0 14.c4 f5 
15.Dh5 Tb8 16.exf5 e4 17.Tae1 Lb7 
18.Dg4 Tfe8 19.cxb5 d5 20.bxa6 Lc6 
21.Tc1 exd3 22.Txc6 De2 23.h3 Txb2 
24.f6 Dxg4 25.hxg4 Txa2 26.Sb1 Lf8 
27.Tc3 Txa6 28.Txd3 Txf6 29.Txd5 
Lb4 30.g3 Te2 31.Kg2 Le1 32.Tf5 Txf5 
33.gxf5 Lb4 34.Tc1 h5 35.Tc4 Tb2 
36.Sc3 Lxc3 37.Txc3 Tb5 38.Tf3 Kg7 
39.Kh3 Kh6 40.Kh4 Tb1 41.Kh3 Tb5 

42.Kh4 Tb1 43.Kh3 ½–½

Pressekonferanse med Carlsen. “Dagens 
parti varte ikke så lenge, men var likevel 
meget spennende. Vi spilte veldig skarpe 
varianter. Det var et teoretisk viktig parti. 
Til slutt var det i balanse og teoretisk 
remis.” Jeg spurte om gårsdagens parti 
mot Leko: “Det var et veldig tøft parti. 
Jeg gjorde antagelig noe feil i åpningen, 
men stillingen var likevel ikke tapt. Vi 
spilte begge veldig bra. Til slutt kunne 
han ikke finne noen måte å komme 
igjennom på.”

Et lyst hode spurte hva de hadde forbe-
redt seg på for morgendagen. Carlsen: 
“Det vil jeg ikke røpe her.” Wang, mer 
diplomatisk: “Det blir et tøft parti.”

Rørt brikke må flyttes
Både under åttende og niende runde 
misbrukte fotografene femminutters-
regelen og var dessuten ganske nærgå-
ende. Det synes jeg var dårlig gjort.

Magnus hadde svart mot Wang i runde 
åtte, og det ble som Wang hadde lovet
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på pressekonferansen: Et tøft parti! Et-
ter slavisk ble det skarpt spill og rokade 
til forskjellige fløyer. Wang hadde forbe-
redt seg skikkelig og etter 20 trekk bare 
brukt fire minutter, hvorav to hadde gått 
da han forlot bordet. Snart stopper dog 
svarts eventuelle angrep opp og det blir 
dronningbytte. I en kritisk stilling, der 
hvits sentrumsbønder kan bli farlige, 
slår Wang plutselig til: Lxe5! Hvit slår 
en gang, men avstår fra flere bytter. 
Etter noen trekk dukker det plutselig 
opp på demobrettet at Wang har spilt 
Tc3. Men Wang har ikke flyttet! Isteden 
går det en stund, og så flytter Wang 
Tb3. Nå viser Magnus seg frem med en 
veldig pen og forsert vinstfortsettelse. 
Wang får velge mellom å bli matt eller 
å miste sin gjenstående springer og gå 
et langsomt tap i møte. Han føler ikke 
for å plage seg selv mer, men gir opp, 
og Magnus kan legge enda et poeng til 
sitt fantastiske resultat.

Da jeg snakker med Magnus etterpå, 
forklarer han hva som skjedde. Wang 
tok sitt tårn og satte det på c3, men 
slapp det ikke. Han var selvfølgelig 

nødt til å flytte det likevel, og fant ingen 
bedre rute enn b3. Om han isteden 
hadde spilt Ka5, mente Magnus at det 
ville vært remis.

Carlsen (2772) - Wang (2736)
Runde 8, 6.10.2009

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 
5.a4 Lf5 6.Se5 Sbd7 7.Sxc4 Dc7 8.g3 
e5 9.dxe5 Sxe5 10.Lf4 Sfd7 11.Lg2 g5 
12.Se3 gxf4 13.Sxf5 0–0–0 14.Dc2 
Sg6 15.0–0 Kb8 16.Tfc1 a5 17.b4 axb4 
18.Sb5 De5 19.Sbd4 Lc5 20.Sb3 h5 
21.Tab1 La7 22.Lxc6 fxg3 23.hxg3 Tc8 
24.Dd3 bxc6 25.Dxd7 Tc7 26.Dd3 h4 
27.Sbd4 hxg3 28.Txb4+ Ka8 29.Sxg3 
Td8 30.e3 Sh4 31.Kf1 Da5 32.Tcb1 
Sf3 33.Sb3 Dd5 34.Dxd5 cxd5 35.Td1 
Tc2 36.Tf4 Se5 37.Sd4 Tc4 38.Sde2 
Txf4 39.Sxf4 d4 40.Sge2 Sc6 41.e4 Tb8 
42.Sd5 Tb2 43.Sef4 Kb7 44.Sd3 Tb3 
45.Ke2 Ta3 46.f4 Txa4 47.Tb1+ Kc8 
48.Tc1 Kb7 49.e5 Ta3 50.Th1 Ta5 51.Sf6 
Lb8 52.Tb1+ Kc8 53.Tc1 Kb7 54.Se4 
Ta3 55.Th1 Lxe5 56.fxe5 Sxe5 57.Sd6+ 
Ka6 58.Sb4+ Kb6 59.Tc1 Te3+ 60.Kd1 
Tb3 61.Sd5+ Ka7 62.Ta1+ Kb8 63.Kc2 

Th3 64.Tb1+ Ka7 65.Tb7+ Ka6 
66.Tb6+ Ka5 67.Tb5+ Ka4 68.Sb6+ 
Ka3 69.Txe5 1–0

Topalov hadde begynt å spurte i andre 
halvdel og spilte fullstendig ut Leko, 
som svart. Det tredje partiet endte 
med remis.

Seieren i boks
Med to runder igjen ledet Magnus med 
to poeng foran Topalov. Et halvt poeng 
nå og han var sikret seier i turnerin-
gen. Slik ble det også. I et ikke altfor 
dramatisk parti ble offiserene byttet 
raskt og det oppsto en klar remisstilling. 
Jeg mente å se at Radjabov var ganske 
fornøyd da han forlot brettet.

Radjabov (2757) - Carlsen (2772)
Runde 9, 8.10.2009

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 
5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 c5 8.Se2 Sc6 
9.Le3 0–0 10.0–0 Dc7 11.Tc1 Td8 12.h3 
a6 13.Lf4 Da5 14.Db3 e6 15.a4 cxd4 
16.cxd4 Sxd4 17.Sxd4 Txd4 18.Le3 Td6 
19.Tfd1 Txd1+ 20.Txd1 b5 21.axb5

I skyggen av Magnus: Leko, Radjabov, Jakovenko, Wang og Topalov



15

axb5 22.Dxb5 Dxb5 23.Td8+ Lf8 
24.Lxb5 Lb7 25.Txa8 Lxa8 26.f3 f5 
27.Ld3 fxe4 28.Lxe4 Lxe4 29.fxe4 Kf7 
30.Kf1 h5 31.Kg1 Ld6 32.Kf1 Lf8 33.Kg1 
Ld6 34.Kf1 Lf8 ½–½

Sterk avslutning
I siste runde hadde Magnus hvit mot 
Jakovenko. Jakovenko spilte veldig fort 
i åpningen for så å tenke desto mer 
senere. Magnus spilte sunt, og det virket 
som han fikk en stilling han trivdes 
bra med. Han fikk bondesentrum, og 
var på vei å få kongeangrep. Jakovenko 
gjorde en springermanøver, men hadde 
oversett at det hang på d5. Det ble bon-
detap, dronningbytte, veldig vanskelig 
tårnsluttspill og tidsnød. Til slutt pranget 
hvit med sammenhengende fribønder 
på sjetteraden, og svart ga opp etter 
noen tårnsjakker. Det virket så enkelt 
som bare det og ”Magnus-effekten” 
hadde slått til igjen. Etterpå var Magnus 
enig med meg og mente at Jakovenko 
hadde vanskelig med å spille mot ham 
med elendig statistikk i deres innbyrdes 
oppgjør.

Sluttresultat: 1. Magnus Carlsen, 8 po-
eng og ratingprestasjon over 3000! Hvis 
ikke Topalov hadde gjenfunnet litt av 
formen på slutten, ville seiersmarginen 
på 2,5 poeng vært enda større.

Jeg har forstått at dere i Norge har 
hevet Magnus til skyene, så det er ikke 
mye mer å tillegge. Resultatet taler sitt 
tydelige språk.

Jeg ønsker ham all lykke for fremti-
den og håper å få se ham neste år i 
Nanjing.

Bla om for det avsluttende partiet 
Carlsen-Jakovenko grundig kommentert 
av IM Torbjørn R. Hansen.

(Artikkelen er oversatt til norsk av Eva 
Liljegren.)

Den siste seieren er i havn!

Hvis Magnus fortsetter som han 
turer fram nå, så kommer Magnus 
Carlsen til å bli det hotteste navnet 
Norge har produsert i idretten. 
Magnus kommer til å overgå Ole 
Gunnar Solskjær.

Jacob Lund, sponsorsjef i DnB Nor 
til Dagbladet 9. oktober 2009

“
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Før siste parti hadde Magnus allerede 
vunnet turneringen. Nå gjaldt det å 
vinne med stil. Magnus innfridde 
forventningene og slo Jakovenko med 
tilsynelatende enkle midler. 

Kort tid i forveien hadde Kasparov 
benyttet seg av samme variant til å ned-
kjempe Karpov. Disse to er imidlertid 
ikke de eneste verdensmesterne som 
har duellert i denne varianten. Jeg kan 
nevne Petrosjan, Botvinnik, Spasskij, 
Karpov, Kasparov, Khalifman, Kramnik, 
og Kazimdzhanov. For utenom verdens-
mesterne har også Kortsjnoj og Bareev 
vært med på å føre teorien dit den er i 
dag. Men nå er det altså Magnus som 
har sagt det siste ordet.    

Før vi ser på partiet er det viktig å få 
med seg at noe av kjernen i denne 
varianten er svarts hvitfeltsløper på c8. 
For at svart skal kunne klare å utligne 
må denne komme i spill. Hvit forsøker 
naturlig nok å gjøre denne oppgaven 
vanskelig for svart.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Le7 En av 
de første som begynte å spille denne 
trekkrekkefølgen var Tigran Petrosjan. 
Ideen er å unngå bindingen som opp-
står etter 3...Sf6 4.Lg5. 

4.cxd5 exd5 5.Lf4 c6 I VM-matchen 
i 1963 mellom Botvinnik og Petrosjan 
valgte Botvinnik å tillate utviklingen 
av svarts løper på c8 med 6.e3 De to 
eksverdensmesterne hadde da en duell 
over tre partier i stillingen 6...Lf5 7.g4! 

6.Dc2 

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zpp+-vlpzpp'

6-+p+-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-sN-+-+-#

2PzPQ+PzPPzP"

1tR-+-mKLsNR!

xabcdefghy

Med sitt siste trekk forhindret Magnus 
svart i å få utviklet hvitfeltsløperen. 
Dette var også trekket blant annet 
Kortsjnoj valgte å spille mot Spasskij 
i 1968. Spasskij valgte da 6...g6 for å 
insistere på å spille Lc8-f5. 

6...Ld6 Et overraskende trekk, et-
tersom løperen flyttes for andre gang. 
Ting er riktignok ikke så enkelt, for 
svarts tankegang er at hvits løper på 
f4 er langt mer aktiv enn løperen på 
e7. I tillegg frigjøres feltet e7 for den 
svarte springeren som igjen støtter opp 
om Lc8-f5. Karpov valgte nylig å spille 
samme trekk mot Kasparov i 2009 (i 
den første hurtigsjakkmatchen av totalt 
fire de to skal spille). Kasparov vant da 
overbevisende. Karpov har åpenbart 
valgt å legge varianten på hylla, for 
i en hurtigsjakkmatch mot Anand i 
månedsskiftet oktober/november 2009 
valgte Karpov 6…Sf6. Verdt å nevne er 
at Petrosjan og en verdensmester av 
nyere dato, Khalifman, gjerne har tatt 
den svarte stillingen.

7.Lxd6 Bareevs favorittrekk i denne 
stillingen er 7.Lg3!? Bareev var Mag-
nus’ overmann i VM-cupen i Khanty 
Mansiysk i 2005 etter å ha beseiret 
vår helt med sifrene 2½ -1½. Poenget 
med trekket er å beholde spenningen 

og å åpne h-linjen. Beklager å rippe 
opp i gamle sår, men Bareev er ingen 
smågutt. Med denne strategien beseiret 
han både Petrosjan og Khalifman. 

7...Dxd6 8.e3 Se7 I partiet Kramnik - 
Belikov forsøkte svart å bytte dronninger 
med 8...Dg6, men Kramnik avvek med 
9.Dd2. 9.Ld3
XABCDEFGHY

8rsnl+k+-tr(

7zpp+-snpzpp'

6-+pwq-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-sNLzP-+-#

2PzPQ+-zPPzP"

1tR-+-mK-sNR!

xabcdefghy

9...b6 I partiet mellom Kasparov og 
Karpov valgte Karpov å spille 9...g6. 
Poenget er å spille Lc8-f5, men Kasparov 
reagerte profylaktisk med 10.f3! siden 
10...Lf5 besvares med 11.e4! Trekket 
som Jakovenko valgte i partiet har også 
blitt spilt av eksverdensmester Rustam 
Kasimdzhanov. Poenget er å bytte ut 
hvitfeltsløperne med Lc8-a6. 

10.Sf3 La6 11.0–0 Lxd3 12.Dxd3
XABCDEFGHY

8rsn-+k+-tr(

7zp-+-snpzpp'

6-zppwq-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-sNQzPN+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Spiller som en verdensmester
Magnus Carlsen vs Dimitrij Jakovenko 

kommentert av Torbjørn R. Hansen
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Vi følger partiet Harikrishna - Kasim-
dzhanov. Hvit er ferdig med utviklingen, 
mens svart på sin side mangler to trekk 
før utviklingen er fullført. Dersom Jako-
venko kunne fått spilt både Sb8-d7 og 
0–0 i løpet av ett trekk hadde han hatt 
en fin stilling. Siden dette ikke er mulig, 
betyr det at svart har noen problemer 
som må løses.  I det nevnte partiet valgte 
Kasimdzhanov å prioritere kongens 
sikkerhet med 12...0–0. Hvit kunne fått 
et behagelig initiativ med 13.e4! dxe4 
14.Sxe4 siden svart ikke har fullført 
utviklingen. 

Jakovenko valgte 12...Sd7. I denne 
stillingen er det viktig å forstå at hvit 
må handle umiddelbart for at fordelen 
ikke skal forsvinne. Utviklingsforsprang 
er nemlig en midlertidig fordel og det 
er derfor viktig å sette svart under 
press med en eneste gang. Derfor: 
13.e4! Dersom hvit spiller slapt (a la 
Harikrishna i partiet nevnt ovenfor) 

med 13.Tac1?! klarer svart seg fint et-
ter 13...0–0.
XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7zp-+nsnpzpp'

6-zppwq-+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zPP+-+$

3+-sNQ+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

13...0–0 En litt trist nødvendighet, og 
med dette blir det nå klart at hvit har 
fått en behagelig fordel. Med kongen i 
sentrum finnes det ofte taktiske mu-
ligheter. Svart skulle gjerne spilt 13...
dxe4, men dessverre for Jakovenko blir 
det møtt med 14.Sxe4 Dd5 15.Da3! Et 
trekk av voldsom styrke. Poenget er at 
svart ikke får rokert siden springeren på 
e7 henger. 15...Dxe4? taper til 16.Tfe1, 

mens 15...Sf5 for å hindre 16.Sd6+ 
blir møtt med 16.Tfe1! Kort rokade er 
da ikke lovlig for svart, mens lang ro-
kade ikke er spesielt fristende ettersom 
bonden på a7 henger. Man kan trygt si 
at hvit står til vinst.

14.e5 De6 15.Tae1 Hvits utviklingsfor-
sprang har forvandlet seg til terrengfor-
del og gode angrepssjanser takket være 
en majoritet på kongefløyen. Med sitt 
siste trekk signaliserer hvit at et angrep 
på kongefløyen er i anmarsj. F-bonden 
skal fremover! 

15...Tfe8 16.Sh4 Åpner vei for vinst-
bonden.

16...Sg6 I stillinger med dårlig plass 
lønner det seg som regel å bytte av brik-
ker. Magnus bytter noe med 17.Sxg6 
Dxg6, men forenkler samtidig ikke 
for mye: 
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18.Dd2! Avbytte av dronninger vil gjøre 
svarts forsvarsjobb enklere. 

18...Sf8 19.f4 I slike stillingstyper kan 
det være en god idé å blokkere hvits 
avansement på kongefløyen med 19...
f5. Svart får en perfekt blokadespringer 
på e6, men dette er til gjengjeld det 
eneste positive å si om svarts stilling. 
Hvit har en gardert fribonde i e-linjen og 
terrengfordel. Antagelig er 20.b4 riktig 
plan for å underminere d5-bonden og 
å låse fast c-bonden som en etterhen-
gende svakhet. 

19...Df5 Svart ser ut til å ha fått stoppet 
hvits f-bonde, men dronningen er som 
kjent en elendig blokadebrikke.
XABCDEFGHY

8r+-+rsnk+(

7zp-+-+pzpp'

6-zpp+-+-+&

5+-+pzPq+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-sN-+-+-#

2PzP-wQ-+PzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

20.Sd1! Springeren skal til e3.

20...f6?! Antagelig gjør dette bare vondt 
verre for svart, men det var ikke lett å 
finne konstruktive alternativer. 

21.Se3 Dd7 22.Dd3 Det er interessant 
å se hvordan Magnus hele tiden tar seg 
tid til å forbedre brikkenes plassering. 

22...fxe5 23.dxe5! Mange ville nok 
automatisk slått igjen med f-bonden, 
men Magnus har fått kjenne ferten av 
utrygg konge. Hvits umiddelbare plan 
er å spille Se3-f5-d6. Svart må i tillegg 
bekymre seg for at f-bonden skal avan-

sere videre. 

23...Se6 Svart ønsker å få springeren 
aktivisert med Sf8-e6-c5-e4, men prisen 
er å måtte tillate 24.f5! Magnus lar seg 
selvsagt ikke be to ganger. 

24...Sc5 25.Dd4 Se4
XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zp-+q+-zpp'

6-zpp+-+-+&

5+-+pzPP+-%

4-+-wQn+-+$

3+-+-sN-+-#

2PzP-+-+PzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

Svart var kanskje stolt av springeren på 
e4, men den viser seg bare å være årsak 
til nye bekymringer. 

26.Sxd5! Dxd5 Svarts beste sjanse var 
å spille 26...Sc5! Det hele blir plutselig 
veldig komplisert, men hvit ser ut til 
å kunne få stor fordel med 27.f6 som 
truer en gaffel på f7. 26…cxd5 blir møtt 
med 27.Txe4! 

27.Dxe4

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zp-+-+-zpp'

6-zpp+-+-+&

5+-+qzPP+-%

4-+-+Q+-+$

3+-+-+-+-#

2PzP-+-+PzP"

1+-+-tRRmK-!

xabcdefghy

Magnus har vunnet en bonde og partiet 
er i realiteten over. 27...Tad8 28.e6 
Dxe4 29.Txe4 Td6 30.g4 Nå skal svart 
virkelig få smake på majoriteten. 

30...Kf8 31.g5 Ke7 32.Kg2 Td5 
33.Kg3 Kd6 34.h4 c5 35.f6 gxf6 
36.gxf6 Td3+ 37.Kh2 Td2+ 
38.Kh1

XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7zp-+-+-+p'

6-zp-mkPzP-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-+R+-zP$

3+-+-+-+-#

2PzP-tr-+-+"

1+-+-+R+K!

xabcdefghy

Svart fikk et par hevnsjakker, men 
valgte nå å gi opp. Hvits fribønder 
avgjør. 1–0

Han tar inner-
svingen på alle. 
Han er jo en 
superstjerne.

Landslagskaptein i fotball 
Brede Hangeland om 

Magnus Carlsen til VG Nett 
8. oktober 2009.

“
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Kramnik Gift Box inneholder et flott trebrett, trebrikker, 
klokken DGT Easy Plus og en cd med 100 av eks-
verdensmester Vladimir Kramniks beste partier.

DEN PERFEKTE 
JULEGAVEN TIL 

SJAKKSPILLEREN

Kun 1100,-

Bestill julegavene i vår nettbutikk på 

www.sjakkhuset.no
kom innom oss på Sagene, eller ta kontakt for tips:

post@sjakkhuset.no / tlf 21 01 98 11

Sjakkhuset Sjakkhuset

Sjakkhuset
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Hammer med storslegga i lag-EM

Norges to EM-lag: Fra venstre Jon Ludvig Hammer, Leif E. Johannessen, Frode Elsness, Joachim Thomassen, 
Ellisiv Reppen, Ellen Øen Carlsen, Sylvia Johnsen og Marianne Wold Haug.

Lugubre spilleforhold, 
uvanlige forberedelser og 
norsk suksess. Kvinnela-
gets toppscorer forteller 
fra EM for landslag i Novi 
Sad.

Tekst og foto: Ellisiv Reppen

Da Magnus Carlsen trakk seg en uke før 
start, så det en stund mørkt ut for det 
norske laget i åpen klasse. Og da pcen til 
Jon Ludvig Hammer kræsjet noen dager 
senere så krisen ut til å bli komplett. Ka-
tastrofen skulle snart endres til suksess 
da en ny norsk verdensstjerne skulle 
fødes. Nå fikk også media med seg at 
det finnes flere enn Magnus Carlsen 
som kan spille sjakk i Norge.

Sist gang Norge stilte i lag-EM var i Gø-
teborg 2005. EM er en stor økonomisk 
utgift, og har dermed vært nedprioritert 

i NSFs budsjett i en årrekke. Etter initia-
tiv fra danske Peter Heine Nielsen som 
ønsket å stille som sekundant dersom 
Magnus Carlsen var på laget, startet 
Eliteutvalget prosessen med å se på 
muligheten for å allikevel stille lag.

En uke før start trakk Magnus seg etter 
oppfordring fra sin nye trener, Garry 
Kasparov. Kasparov mente det ble for 
tett spilleprogram for Magnus og rådet 
han heller til å hvile seg før høstens tøffe 
turneringer “Tal Memorial“ og “London 
Chess Classic“. Uten Magnus ble ikke 
laget i åpen klasse bare betydelig svek-
ket, de mistet også muligheten til å ha 
reserve da fristen for å melde på spillere  
for lengst hadde gått ut. Forventningene 
til laget sank drastisk med Magnus sitt 
fravær, men de norske heltene skulle 
snart endre på dette. Laget i åpen klasse 
besto til slutt av Jon Ludvig Hammer 
på 1. bord, Leif Erlend Johannessen 

på 2. bord, Frode Elsness på 3. bord og 
debutanten Joachim Thomassen på 4. 
bord. Og Peter Heine Nielsen stilte som 
kaptein selv om Magnus ikke deltok.

I kvinneklassen stilte vi også med et 
forholdsvis svekket lag da ingen av de 
fire beste spillerne kunne delta. Også 
her stilte vi uten reserve og laget bestod 
av Marianne Wold Haug på 1. bord, 
Sylvia Johnsen på 2. bord, Ellen Øen 
Carlsen på 3. bord og Ellisiv Reppen 
på 4. bord.

Tvilsom standard
EM ble arrangert i Novi Sad i Serbia, 
ca 1,5 time fra hovedstaden Beograd. 
Foruten en flott kirke i gamlebyen, 
består byen stort sett av nedslitte grå 
høyblokker. Byen bærer litt preg av kri-
gen i 1999, med en del bygninger som 
fortsatt er ødelagte etter bombingen. 
Langs motorveien gikk barn og solgte 
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røyk, og på restauranter fikk vi flere 
ganger besøk av tiggere og prostitu-
erte. En ti minutters taxitur kostet i 
underkant av 10 kroner, så prisene 
var ekstremt lave.

De norske lagene ble innkvartert på det 
heller enkle 2-stjerners hotellet “Novi 
Sad hotell“, ca ti minutter kjøring 
fra spillestedet. Det trådløse nettet 
hotellet skrøt av ble sprengt allerede 
dag to, heisen var defekt, 
kun noen etasjer hadde 
varmtvann og serviceinn-
stillingen var heller ikke 
veldig imponerende. Da 
Peter Heine Nielsen spurte 
resepsjonisten hvilket rom 
Leif Erlend bodde på, fikk 
han til svar “that's not 
my problem!“ Maten var 
også ekstremt dårlig. Det 
var sjelden man ble mett 
rett og slett fordi maten 
var så udelikat, utvalget 
var veldig begrenset og det 
var sjelden man kunne 
identifisere hva slags kjøtt 
som befant seg i gryta.

Disko-tidsnød
Spillestedet var en stor 
gymsal med dårlig luft. 
Sylvia spilte i samme hall 
for 20 år siden og hun 
mente det ikke var gjort 
noen endringer siden den gang. 
Ved siden av spillestedet lå det 
et stort diskotek som åpnet hver dag kl 
19, parallellt med tidsnøden. Doene i 
spillehallen må også nevnes. For det 
første lakk det fra dem så det lå en 
stor dam på gulvet, de manglet lås, 
de manglet sete, og dopapir var en 
sjeldenhet.

Det ble satt opp buss hver dag som 
skulle frakte spillerne fra hotellet til 
spillestedet. Som de sunne og spreke 
nordmennene vi er, avslo vi tilbudet 
om skyss og tok heller bena fatt. Som 

regelen også var i OL, tapte man partiet 
dersom man ikke satt på plassen sin 
da runden startet. Første dag vi skulle 
gå til runden var det ingen som hadde 
kontroll på hvor lang tid det egentlig 
tok å gå. Ingen var heller egentlig helt 
sikre på veien, så spaserturen endret 
seg raskt til jogging, for så løping og til 
slutt spurt før vi trygt kunne sette oss 
noen sekunder før arbiteren blåste 
runden igang.

Kaptein Peter Heine Nielsen var ikke 
veldig begesitret for dette stuntet. Før 
en av rundene hadde han rimelig høy 
puls da det kun var Jon Ludvig på her-
relaget som var på plass da arbiteren 
annonserte “one minute till start“.

Kamp utenfor brettet
I sin forargelse over å ha tapt et parti 
hvor han hadde hatt klar fordel stort 
sett hele partiet, gikk Joachim feil vei 
hjem, og havnet i en sidegate. To menn 
kom bort til ham og begynte å snakke 

til ham på serbisk. Den ene tok jakken 
hans, slang den i bakken og tråkket på 
den før den andre ga Joachim et slag 
i ansiktet.
 
Man skulle kanskje tro at en naturlig 
reaksjon på dette var å gi fra seg det 
en hadde av verdisaker, men Joachim 
derimot svarte med å gi serberen et 
enda kraftigere slag tilbake. Mannen 
ble tydeligvis overrasket over denne 

responsen og stakk, mens Jo-
achim la den andre i bakken. 

Vi var i godt selskap i EM og 
flere superstormestere var på 
plass. Her kunne man være 
heldig å dele heis med Topalov, 
sitte ved siden av Svidler på 
bussen, eller bli irritert når 
Kortsjnoj snek i dokøen.

Nær sensasjon
Det er stort sett kun de beste 
nasjonene som stiller lag i 
EM, “hobbylag“ som man kan 
møte i OL deltar ikke her. I EM 
er hver kamp en hard kamp. 
Laget i åpen klasse endte på 
24. plass, fem plasser høy-
ere enn forhåndsrangeringen. 
Laget imponerte med uavgjort 
mot Ukraina, Georgia, England 
og Slovenia. I matchen mot 
Ukraina var Norge nær sensa-
sjon da stillingen var 1,5-1,5 

og Joachim stod godt i det gjen-
værende partiet. Partiet hans 

endte til slutt med remis, men uansett 
var dette et meget imponerende re-
sultat. Uavgjort mot Slovenia var også 
veldig bra, da Norge tapte mot dem i 
OL i 2008, da med Magnus Carlsen og 
Simen Agdestein på laget i stedet for 
årets 3. og 4. bordspillere.

Ny superstormester
Jon Ludvig tok imponerende 6,5 av 9, 
med blant annet sterke remiser mot 
Englands Michael Adams og georgiske 
Baadur Jobava. Jon Ludvig gjorde

Artikkelforfatter Ellisiv Reppen
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med dette sin beste turnering noensinne 
med ratingprestasjon på 2792. Han vant 
med dette sølvmedalje på førstebord, 
bak ukrainske Pavel Eljanov som Jon 
Ludvig faktisk slo i turneringen! Dette 
fantastiske resultatet førte han opp 
med rating over 2600 og opprykk til 
superstormester-klassen! Media fikk 
også med seg Jon Ludvigs fantastiske 
prestasjon, under avslutningsseremo-
nien ringte det journalister non stop, og 
Jon Ludvig ble spurt om å stille til nett-
møte dagen etter turneringsslutt.

Jon V. Gunnarsson - Jon L. Hammer

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 d6 6.Le3 Le7 7.Le2 O-O 
8.O-O Sc6 9.f4 Ld7 10.Kh1 Tc8 
11.De1 Sxd4 12.Lxd4 Lc6 13.Dg3 g6 
14.Lf3 b5 15.a3 a5 16.b4 d5 17.exd5 
Sxd5 18.Sxd5 Lxd5 19.Tad1 axb4! 
20.axb4 Txc2! 21.Lxd5
XIIIIIIIIY

8-+-wq-trk+0

7+-+-vlp+p0

6-+-+p+p+0

5+p+L+-+-0

4-zP-vL-zP-+0

3+-+-+-wQ-0

2-+r+-+PzP0

1+-+R+R+K0

xabcdefghy

Her må svart ta en viktig avgjørelse. Det 
nærliggende valget er 21…exd5, men 
da kan hvit fortsette 22.f5! med et farlig 
angrep. Jeg fant ut at å ofre en kvalitet 
var et bedre valg. 21…Dxd5! 22.Lg7 
De4 23.Td4 Dette mellomtrekket må 
jeg innrømme at jeg hadde oversett. 
Ideen min var at svarts aktive brikker 
sikrer en fordel etter 23.Lxf8 Kxf8. Hvits 

b-bonde står ikke til å redde, og da kan 
min egen fribonde bli veldig farlig. Nå 
fikk jeg isteden en mulighet til å ofre 
dronningen. 
23…De2 24.Te1 
XIIIIIIIIY
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Tfc8! 25.Txe2 Txe2 med mattrussel 
på sisteraden. 
26.h3 26.Td1 var ikke spesielt bedre 
ettersom b-bonden faller på sikt, og 
dermed kjemper hvits dronning en 
umulig kamp mot svarts offensive 
offiserer. 26…Tc1+ 27.Kh2 Tee1 
28.Dxe1 Hvis hvit hadde flyttet dron-
ningen ville 28…Lh4 fanget hvits konge 
i et mattnett. 
28…Txe1 29.Lh6 f6 30.Td7 Kf7 
31.Tb7 e5? 32.Txb5?? Hvits siste 
sjanse til å kjempe var å spille 32.fxe5 
Txe5 33.Lf4 Td5 34.g4! Da ville bindin-
gen på sorts løper skapt store problemer 
i vinstføringen, på tross av den grufullt 
svake b4-bonden. 
32…e4 Nå får e-bonden spasere inn til 
matchseier mot Island! 
33.Kg3 Tf1 34.Ta5 e3 35.Ta2 g5 
36.fxg5 Ld6+ 37.Kh4 Kg6 0-1

Lure forberedelser
Leif Erlend spilte solid gjennom hele 
turneringen og endte opp med 4,5 av 
9. Kvelden før runden mot England 
ofret Leif Erlend seg sammen med El-
lisiv for laget sitt da de dro britene med 
ut på byen. “It's better drinking than 
sleeping with the enemy“ var britenes 
motto, så de stilte sporty opp. Dette ble 
en stor suksess, og dagen etter kom den 
ene briten trøttere enn den andre til 
runden. Spesielt Frode som i stedet for 
å dra ut hadde lest Kasparovs “My Great 

Predecessors“ dro godt nytte av dette da 
han møtte Stuart Conquest som var den 
som hadde holdt ut lengst kvelden før. 
Dagen etter ble Ellisiv invitert til å spille i 
en lukket WIM-turnering under London 
Chess Classic i desember, så dette var på 
alle måter en vellykket kveld.

Bartlomiej Macieja - L. Johannessen

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 Skotsk. Et 
ubehagelig åpningsvalg! Macieja spiller 
alle mulige åpninger med hvit, og dette 
hadde jeg ikke hatt tid til å forberede 
meg på. Problemet er at en hel del av 
variantene her kan bli veldig konkrete 
og taktiske. Jeg hadde bare vage minner 
om at Magnus moste Leko i Kina (ikke 
akkurat egnet til å berolige!), og at det 
antakelig fantes en forbedring et eller 
annet sted som var prøvd i et helt ferskt 
stormesteroppgjør. (Se side 7 for partiet 
Carlsen-Leko - red.) 
3...exd4 4.Sxd4 Lc5 5.Le3 5.Sxc6 Df6 
6.Df3 har også blitt spilt mye den siste 
tiden, men dette engstet meg ikke noe 
særlig. Med dronningene borte tenkte 
jeg at jeg ikke skulle gå matt med en 
gang i alle fall!
5...Df6 6.c3 Sge7 7.Lc4 Omtrent her 
ante det meg at han kom til å gjenta 
Magnus sin resept, og jeg forsøkte fe-
brilsk å rekonstruere hva som hadde 
hendt i Kina. 
7...Se5 8.Le2 Dg6 9.0–0 d6 10.f4!? 
Dette er altså motevarianten for tiden. 
Selve trekket er gammelt, men Magnus/
Kasparov-laben forberedte det med en 
moderne idé for øye, nemlig å knørve 
svart fullstendig (den tekniske termen 
er muligens innskrenkning eller restrik-
sjon). 10.f3 0–0 har lenge vært
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opplest og vedtatt som den mekaniske 
fortsettelsen, da hvit forbereder f3-f4 
med 11.Sd2 eller 11.Kh1.
10...Dxe4 Svart er nødt til å ta opp 
hansken. 
11.Lf2 Lxd4 Sikrer dama noen retrett-
muligheter. 
12.cxd4 12.Lxd4 S5c6 er mindre farlig 
for svart, for eksempel 13.Sd2 (13.Lxg7? 
Tg8) 13...Dg6. 
12...S5g6 13.g3!? Dette er ideen. Hvit 
roer tempoet, og satser på å holde svart 
nede med løperparet samt et raskt 
d4-d5. Han spiller på langsiktig posi-
sjonell kompensasjon. Som Magnus 
demonstrerte mot Leko, kan dette være 
fryktelig effektivt dersom svart ikke 
er oppmerksom. Det taktiske 13.Sc3 
Dxf4 14.Sb5 er den gamle måten å 
spille denne gambiten på, men etter 
14...0–0 15.Sxc7 Tb8 har ikke svart 
mye å frykte. 
13...Lh3 Et viktig innsmett. Leko spilte 
det automatiske 13...0–0?! , da Magnus 
fikk drømmestillingen etter 14.Sc3 Df5 
15.d5! fulgt av Lf3. 
14.Lf3 Df5 15.Te1 d5 Nøkkeltrekket. 
Svart må kjempe tilbake på de hvite 
feltene. Det forekom meg under partiet 

at Leko hadde rokert for tidlig og at dette 
var kilden til hans problemer. Nå hadde 
min motstander for alvor begynt å bruke 
tid også, noe jeg tok som et godt tegn. 
16.Db3 0–0 I etteranalysene var det en 
vennlig jente som foreslo 16...0–0–0!? 
her, noe vi begge avfeide med et overbæ-
rende smil. Nå leser jeg at Magnus angir 
det som en interessant mulighet... Jeg 
antar at i disse computertider er dyden 
å ha et mest mulig åpent sinn. Rybka 
simpelthen digger svarts merbonde. 
17.Sc3
XIIIIIIIIY
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17...Lg4! Dette trekket kostet meg 
en halvtime på klokka, men det er 
sterkt. Min motstander var også over 
seg av lovord etter partiet. Poenget er 
at umiddelbart 17...c6 strander på 

18.Dxb7 Tfb8 19.Dc7 Txb2 20.Txe7 og 
han vinner materiell. Da kan han møte 
20...Dc2 med  21.Sd1! som dekker alt. 
Dersom ...Lg4 Lg2 er innskutt i denne 
stillingen, derimot, har han ikke lenger 
springerretretten og det er jeg som vin-
ner materiell. Dette er den konkrete 
begrunnelsen for partitrekket. 
18.Lxd5 En trist beslutning sett med 
hvits øyne. Det er opplagt at dette er 
ensbetydende med å vinke farvel til alle 
håp om åpningsfordel. Problemet hans 
var altså at 18.Lg2 (eller 18.Lh1) stran-
det på 18...c6 19.Dxb7 (ellers spiller 
svart ...Dd7 med full kontroll) 19...Tfb8 
20.Dc7 Txb2 og siden slaget på e7 ikke 
fungerer, beholder svart merbonden. 
18...Sxd5 Det hører med til historien 
at alle trekk til nå faktisk ble spilt et par 
uker før dette partiet, i Europacupen for 
klubblag. I partiet Nakamura-Grischuk 
ble man enige om remis her. Min irrita-
sjon var stor da vår danske lagkaptein 
kom bort etter partiet og gratulerte meg 
med gode forberedelser. Jeg hadde som 
sagt en vag forestilling om at varianten 
var forbedret for svart kort tid etter 
Magnus sitt parti, men at partiet var 
identisk helt hit hadde jeg ingen anelse 
om. Dermed fikk mine illusjoner om at 
jeg egenhendig hadde reparert varianten 
for svarts vedkommende seg et kraftig 
skudd for baugen. 
19.Dxd5 Dxd5 20.Sxd5 c6 21.Se3!? 
21.Se7+ Sxe7 22.Txe7 b6 er temmelig 
dødt, men Macieja hadde fremdeles 
forhåpninger om fordel basert på min 
strandede springer på g6. 
21...Lf3 22.Sc4 f5! Et viktig trekk. 
Dersom han får inn f4-f5, Te7 og Sd6 
kan han utvikle et irriterende trykk. 
23.b3 Tad8 23...Ld5 ville forhindret 
hans neste. Kanskje har svart til og med 
en akademisk fordel her, selv om remis 
er overveiende sannsynlig.
24.d5!? Kvitter seg med den isolerte 
bonden og åpner opp for f2-løperen.
24...Txd5 En mer eventyrlysten sjel 
ville kanskje ha valgt 24...cxd5 25.Sd2 
Le4 26.Lxa7 Tc8 med en spennende stil-
ling. Poenget er at det ikke er så lett

Leif Erlend klarte seg bedre mot skotsk enn Leko gjorde (se side 7).
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for ham å opponere i c-linja da 27.Tac1 
møtes med 27...Txc1 28.Txc1 Ta8 og det 
henger på a2. 
25.Lxa7 Le4 Med planen å reintro-
dusere g6-springeren i kampen med 
...Se7-d5 på et tidspunkt. 
26.Le3 Etter 26...Se7 viser Rybka 0.00. 
Også matchsituasjonen tilsa et fredelig 
utfall. Som Macieja oppsummerte etter 
partiet: 

“Never play a Norwegian variation 
against a Norwegian!“ 

½–½

Vellykket makeover
Frode var lagets slowstarter med 1,5 av 
7. I enkelte av partiene var han i følge seg 
selv aldri over femteraden og som han sa 
“så hjelper det lite å for eksempel være 
god i sluttspill når man er i sluttspillet 
og motstanderen fortsatt er i midtspil-
let“. Frode opplevde også noe ganske 
spesielt da han i runden mot Slovenia 
strakk ut hånden mot motstanderen for 
å signalisere at han ga opp. Motstan-
deren så bare rart tilbake på Frode, da 
han hadde sett at Frode fortsatt hadde 
sjanser i partiet. Frode trakk da hånden 
tilbake og utførte et trekk. Motstanderen 
til Leif Erlend startet en stor diskusjon 
etter dette og mente partiet var ferdig 
da han mente at Frode hadde gitt opp. 
Partiet varte en stund til, men Frode 
tapte dessverre til slutt allikevel. 

På tross av en treg start kom Frode sterkt 
tilbake på slutten da han vant runde 8 
og 9 mot henholdsvis Englands Stuart 
Conquest og Georgias Merab Gagu-
nashvili. Han tok dermed flere poeng 
på de to siste rundene enn i resten av 
turneringen til sammen. 

Joachim endte opp med 2,5 av 9 poeng. 
Joachim stod flere ganger veldig godt 
og hadde fortjent høyere poengsum. 
Joachim scoret derimot meget godt 
på en helt annen arena i Serbia. Etter 
å ha blitt tvunget med på shopping av 
Marianne og Ellisiv kom han tilbake 

med ny skjorte, bukse, sko og slips. 
De serbiske jentene la godt merke til 
Joachims makeover og på avslutnings-
seremonien flokket det seg syv serbiske 
jenter rundt han som alle ville ha en bit 
av den kjekke vikingen.

Best i Norden
Damelaget var rangert nest sist og 
hadde dermed få forventinger til noen 
høy plassering. Jentene kjempet godt i 
alle kampene, og hadde fortjent flere 
lagpoeng enn de endte opp med. Jentene 
endte på 27. plass, samme plassering 
som forhåndsrangeringen. Vi ble i hvert 
fall beste nordiske lag.

Marianne debuterte på landslaget og 
hadde en tøff jobb som førstebords-
spiller. Marianne imponerte med seier 
i 2. runde mot Italias IM Zimina, samt 
remis mot Østerrikes store stjerne, IM 
Eva Moser i nest siste runde, et parti 
hvor Marianne stod best hele veien og 
hvor Rybka i sluttspillet ga +5 i fordel til 
Marianne! Marianne endte til slutt opp 
med 2,5 av 9, men hadde det ikke vært 
for et par uheldige partier hvor hun stod 
til vinst, men bukket i tidsnøden, kunne 
poengsummen ha blitt mye høyere.

IM Olga Zimina - Marianne W. Haug

1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 
d5 5.e5 Lg7 6.Sc3 Sc6 7.Lb5 7.h3 er 
grunnen til at 2...g6 egentlig ikke er så 
godt for svart. 7...f6 8.f4 Sh6 9.g4 0–0 
10.Sf3. I denne stillingen scorer hvit 
veldig bra, det er vanskelig å finne en 
god plan for svart.
7...f6 8.f4 Sh6 9.Sf3 0–0 10.0–0 Lg4 
Hele poenget med åpningen er å presse 
på d4-bonden. 
11.Lxc6 11.h3?! Lxf3 12.Txf3 fxe5 
13.dxe5 (13.fxe5 Txf3 14.gxf3 er ikke 
noe hvit har lyst til å spille) 13...Sf5 og 
jeg har i hvert fall ingen problemer.
11...bxc6 12.Sa4 Tb8 Jeg hadde en idé 
med dette trekket, som vises senere, 
men den viste seg å ikke være helt gjen-
nomførbar dessverre. 12...Sf5 var mer 
naturlig. En annen ok mulighet var 12...
Da5 13.Sc5 Sf5 14.Se6 Tfe8 15.h3 Se3

Ellen Øen Carlsen og Marianne Wold Haug forbereder seg.



25

med en lik stilling. 
13.Sc5 Db6 14.h3 Lxf3? Slikt burde 
man vel kanskje regne ordentlig på 
før man spiller det, men jeg er ikke så 
flink til å bruke tiden min. På de første 
14 trekkene hadde jeg nemlig klart å 
bruke over en time og satt igjen med 
24 minutter, så jeg valgte å ikke bruke 
dem opp her. Det var ikke så lurt. 14...
Lc8 og jeg står fortsatt helt greit. 
15.Txf3 fxe5 16.Tb3 Dette gjorde litt 
vondt. 16.Sd7 Dxd4+ var poenget, 
hvor jeg har nok kompensasjon etter 
17.Dxd4 exd4 18.Sxb8 Txb8. 
XIIIIIIIIY
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16...Dd8 16...Dc7 gikk ikke: 17.Sa6 
Dd6 18.fxe5 og så må jeg gi et helt 
tårn, og det blir jo litt mye. 16...
Da5 var ideen, men da kan hun jo 
bare spille 17.Ld2 (17.Sd7? Txb3 
18.Dxb3 De1+ 19.Kh2 exf4 Her 
kommer ingen av hvits brikker ut, 
og jeg står til kliss vinst). 
17.Se6 Da5 Jeg fikk inn ideen 
fra 16...Da5, bare med et tempo 
mindre. Dessverre var det litt av-
gjørende. 
18.Ta3 Men IMer kan også tabbe seg 
ut! 18.Ld2 Da4 19.fxe5 og hun står 
bare posisjonelt mye bedre, eller 
18.Sxf8 nå er også bare mye bedre 
for henne. 18...Txb3 19.Dxb3 (19.
Ld2 var enkleste vei til seier, da jeg 
bare kan gi opp) 19...De1+ var nok 
det hun var redd for, men med det 
manglende tempoet holder nok selv 
ikke dette. 
18...Db6 19.Sxf8?  IMer kan også 
tabbe seg ut! Hun hadde fortsatt 
muligheten til å stå klart best etter 

19.fxe5. 
19...Txf8 20.Tb3 Dxd4+ 21.Dxd4 
exd4 
XIIIIIIIIY
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Det ble merkelig nok et interessant 
sluttspill ut av alt surret, hvor begge 
hadde under ti minutter på klokken. 
(Skal nevnes at det legges til 30 sek-
under per trekk.)
22.Ld2 22.Tb7 var også interessant. 
22...Sf5 23.Tc1 Tc8 Nå er alle brikkene 
mine med og resten var egentlig bare å 
løpe med bøndene. 
24.Tb7 24.Tb5 var litt triksy, men jeg 
hadde 24...Se3. 

24...c5 25.Txa7 Litt i grådigste laget. 
25.Tb5 nå taper for 25...d3; 25.Kf1 var 
nok et bedre forsøk. 
25...c4 26.Td7 26.g4 for å gå etter e-
bonden ser naturlig ut, men da kommer 
26...d3 med en liten sjakk på d4 som 
gjør det veldig vanskelig for hvit. 
26...d3 26...c3 27.bxc3 dxc3 28.Lxc3 
(28.Txd5 Ld4+) 28...Lxc3 var enklere, 
men jeg tenkte bare på å ta igjen med 
tårnet, og syntes det så litt remisaktig 
ut. 29.Txd5 Ld4+ er poenget. 
27.Txd5? Hun måtte prøvd å dekke b-
bonden med 27.Tb1, men det er fortsatt 
vanskelig for henne. 
27...Lxb2 28.Tb1 Ld4+ og det er 
kliss vunnet. 
29.Kh2 c3 30.Lxc3 Txc3 31.Tb8+ 
(31.g4 Tc2+ 32.Kh1 Sg3#) 
31...Kf7 32.Tb1 d2 33.Td1 Td3 
34.Tb5 Se3 35.Tbb1 Sxd1 36.Txd1 
Lf2 37.a4 Le1 38.Kg1 Ta3 39.Kf1 
Txa4 40.g3 Tc4 41.Ke2 Tc1 42.g4 
h6 43.h4 h5 44.gxh5 gxh5 45.f5 
Kf6 0–1

Vinnerne i åpen klasse: Azerbadjan
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Uvanlige forberedelser
Sylvia endte også opp med 2,5 av 9. 
Sylvia hadde en egen måte å forberede 
seg til partiene på. Hun gikk gjennom 
samtlige tapspartier til motsanderen 
sin, og analyserte hva de tapte på. 
Sylvia mente hun kunne se et mønster 
i hvordan de gjentatte ganger tapte på 
samme måte, og prøvde dermed å spille 
på dette. I første runde så Sylvias strategi 
lenge ut til å virke godt. Hun møtte da 
en WIM fra Romania, og Sylvia hadde 
konkludert med at motstanderens svake 
punkt var å forsvare seg mot stormende 
bønder. Sylvia satte i gang bondeangre-
pet og motstanderen svarte med å gjøre 
flere dårlige forsvarstrekk på rad. Sylvia 
bukket dessverre senere i tidsnøden, og 
tapte dermed til slutt. 

Også Ellen endte opp med 2,5 av 9. 
Ellen stod godt i mange av partiene og 
var antakeligvis den i hele turneringen 
som spilte lengst i omtrent samtlige 
partier. Ellen sin forberedelse var av den 
mer musikalske sorten, da hun hadde 
en kortime før hver runde. Ellen sang 

diverse oppvarmingssanger og klarte 
etter hvert å få med seg alle de norske 
på “hode, skulder, kne og tå“ og “jeg 
gikk en tur på stien“, i kanonversjon 
til og med! 

Ellisiv ble toppskårer på damelaget 
med 4,5 av 9. Også Ellisiv hadde en 
egen oppvarming til runden, nemlig 
shopping. Hun startet med dette først 
før runde seks, til nå hadde hun kun 
tatt 1,5 poeng. Da hun på de neste run-
dene tok 3 av 4 kan det vel konkluderes 
med at dette var den mest effektive 
oppvarmingen.

Azerbadjan og Russland
Åpen klasse ble vunnet av Azerbadjan 
med Russland og Ukraina på de neste 
plassene. Vi hørte noen rykter om at 
azerbadjanerne hadde fått en ny spon-
sor som støttet dem ekstra dersom de 
ble europamestere. Med seier i EM ville 
alle på laget få hver sin sportsbil og den 
nette sum av $ 30 000. De hadde med 
andre ord god grunn til å glise. 

Dameklassen ble vunnet av Russland, 
med Georgia og Ukraina på sølv og 
bronse. Det russiske damelaget så deri-
mot meget alvorlige ut og rikket ikke en 
mine verken da de mottok medaljene 
og den gigantiske pokalen, eller da den 
russiske nasjonalsangen ble spilt over 
høytaleren.

Selv om verken spillestedet eller inn-
kvarteringen var særlig god, var det en 
veldig fin tur. Turneringen var til stor 
inspirasjon for samtlige av de norske 
spillerne, og vi håper lag-EM kan bli en 
fast prioritering for NSF.

God stemning med allsang under middagen. 
Fra venstre Joachim Thomassen, Sylvia Johnsen og Ellen Øen Carlsen.
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Løsningene står på side 51.

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

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

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Svart trekker
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Et æresmedlem slår til

Aage Mella ble utnevnt til æresmedlem i Norges Sjakk-
forbund på årets kongress. Han er en sterk spiller med 
blant annet senior-norgesmesterskap og en seier mot 
selveste Mikhail Tal på merittlisten (mer om dette på 
sidene 44-47).

En av redaktørene lærte selv mye av Mella som barn, da 
Mella var ikke bare en av drivkraftene, men også en av 
de sterkeste spillerne i Strømmen Sjakklubb. At det ble 
mange smertefulle (men lærerike!) tap for redaktøren 
kan du se i kombinasjon nummer fem og seks.
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Stort...

Gjøvik vant lagturnering
Kretsmesterskapet for lag i Hedmark 
og Oppland ble arrangert 17. oktober. 
Gjøviks lag, bestående av Jan Sørgjerd 
(bildet), Philip Keryakes, Ole I. Karlsen, 
Anders G. Iversen, Per Skogli og Vegard 
Steen vant alle sine matcher og ble 
kretsmestere. På de neste plassene 
fulgte Hamar, Elverum og Nord-Odal. 
Turneringens toppscorer ble Gjøviks 
Per Skogli med 3 av 3 poeng.

Magnus Carlsen med ny sponsor 
Magnus Carlsen har inngått en avtale med meglerhuset 
Arctic. Arctic sponser Magnus med to millioner kroner 
fordelt på to år. Til gjengjeld skal Magnus stille opp på 
diverse arrangementer for firmaet, og Magnus har en ny 
blogg på http://www.arcticsec.no/ 

Avtalen sikrer Magnus videre samarbeid med Garry 
Kasparov for en lengre periode.

“Magnus er spesiell. Han representerer det ypperste av 
analyse og gjennomføring, er ambisiøs og hardtarbei-
dende og jobber under et ekstremt press i turneringer. 
Magnus' ytelse og presisjonsnivå skal stå som et forbilde 
for våre ansatte, og denne avtalen gir utrolig spennende 
muligheter for oss både når det gjelder arrangementer 
internt og overfor kunder,“ sier Mads Syversen i Arctic 
til Dagens Næringsliv.

Ny forbundsdommer
Reglementsutvalget i Norges 
Sjakkforbund har utnevnt Erling 
Skjelstad fra trondheimsklubben 
SMPOAÅ til forbundsdommer. 
Norge har nå 16 aktive forbunds-
dommere. Du finner oversikt 
over alle dommere på Norges 
Sjakkforbunds hjemmesider: 
http://www.sjakk.no/nsf/

Ulrichsen vant NM
NM i hurtigsjakk for seniorer 
(over 60 år) ble spilt i Trond-
heim 17.-18. oktober. Hjem-
mehåpet Jarl H. Ulrichsen 
(bildet) gikk til topps med 
“Fischer-score“ 7 av 7 poeng, 
foran Vidar Taksrud fra Tempo 
og  Jan Arne Bjørgvik fra Ver-
dal. Kun åtte spillere deltok.

Kasparov vs Karpov 
Legendene Garry Kasparov 
(bildet) og Anatolij Karpov 
møttes til gjenforeningsmatch 
i Valencia i september. Kas-
parov viste seg ikke overras-
kende å være sterkest, og vant 
3-1 i hurtigsjakk-partiene og 
6-2 i lynsjakk-delen.
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OSS leder eliteserien
Oslo Schakselskap har tatt en overbe-
visende ledelse etter eliteseriens første 
kamphelg. “Selskapet“ har vunnet alle 
sine kamper overlegent. På plassen bak 
følger noe overraskende Akademisk, 
som har startet sterkt med tre seire. Også 
nyopprykkede SOSS har imponert med en 
seier og to uavgjorte kamper, og er oppe på 
4. plass. Seriens toppscorer er Nicolai Getz 
fra OSS (bildet), med 3 av 3 poeng. Det 
blir mer om eliteserien i senere nummer 
av Norsk Sjakkblad.

VM for seniorer 2009 
VM for seniorer (over 60 år) ble spilt i Italia 27. oktober - 
7. november. Det var 170 deltakere, hvorav åtte norske.
1. GM Miso Cebalo (CRO 2500)   8,5 av 11 poeng
2. GM Janis Klovans (LAT 2408)   8,5 p.
3. GM Vitalij Tseshkovskij (RUS 2549)  8,0 p.
79. Vidar Taksrud     5,5 p. 
83. Bernt Nordby   5,5 p.
95. Leif Kverndal    5,5 p.
114. Gunnar Bue    5,0 p.
119. Kjell Haug    5,0 p.
128. Odd Birkestrand   4,5 p. 
151. Anker Aasum    3,5 p. 
155. Erling Fløtten    3,5 p.

I kvinneklassen var det ingen norske deltakere. Klassen ble vunnet 
av GM Nona Gaprindashvili (GEO 2349), 7½ poeng, foran WGM 
Elena Fatalibekova (RUS 2216) med 7 poeng og WIM Tatjana 
Fomina (EST 2232) med 6½ poeng.

...og smått

Sjur i siget 
Sjur Ferkingstad kvalifiserte 
seg til eliteklassen under årets 
Landsturnering, og nå fortset-
ter han den fine fremgangen. 
I First Saturday-turneringen i 
Budapest i oktober vant Sjur 
fem strake etter en litt svak 
start, og spurtet dermed inn til 
seks poeng og en ratingpresta-
sjon på pene 2372.

Sjakksider hos SOL 
SOL er en meget populær 
internett-portal der man finner 
informasjon og lenker om de 
fleste temaer. SOL har også sine 
egne sjakksider, som driftes av 
Tarjei Joten Svensen (bildet). 
På sidene finner du sjakkny-
heter, lenker, anbefalinger og 
mye annet nyttig. Sjekk http://
sol.no/guide/sjakk/

Bronse i nordisk  
Nordisk lagmesterskap for synshem-
mede ble spilt på Hurdal i månedsskif-
tet oktober/november. Årets utgave ble i 
følge turneringsleder Johs R. Kjeken “en 
meget spennende affære der det jevne, 
finske laget til slutt trakk det lengste 
strået. Norge stilte med sitt tilnærmet 
beste lag og [...] var egentlig nære på å 
gå helt til topps. Tormod Prytz ble topp-
scorer på det norske laget med 2½ av 
3.“ Norge endte til slutt på tredjeplass.

Odd Birkestrand med 4,5 poeng i 
senior-VM (Foto: Tore Hansen)
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9. plass i VM!
Bare 16 år gammel opp-
nådde Katrine Tjølsen en 
av tidenes beste norske 
plasseringer i et junior-VM 
(U20). Samtidig ble hun 
Norges femte kvinnelige 
internasjonale mester. 
Katrine forteller selv fra 
mesterskapet.

Tekst: Katrine Tjølsen
Foto: Åse Østebø 

Det ble høst og typisk tid for VM for 
juniorer. Fra Norge stilte jeg (16) og 
Lasse Østebø Løvik (17) til start – begge 
elever ved Norges Toppidrettsgymnas. 
Erfaringen sier at dette arrangementet 
som regel befinner seg på avsideslig-
gende og/eller lite spennende steder, og 
årets VM for juniorer var intet unntak. 
Turneringen skulle egentlig utspille seg i 
deilige Mar del Plata, men ble av ukjente 
årsaker flyttet.

Fra Buenos Aires fortsatte reisen da to 
timer sørover til den lille byen Trelew, 
hvor arrangørene møtte oss med buss 
og fraktet oss én time til nærmere 
sydpolen. Svette og ekle ankom sjakk-
spillere fra hele verden – mange sterkt 
preget av tidsforskjeller – spillehotellet 
i Puerto Madryn 42° sør. Byen som 
visstnok har hele 80 000 innbyggere 
(liksom) ligger midt i ingenting. Ser du 
i én retning ser du endeløs ørken. Snur 
du deg ser du endeløst hav. Der var vi 
strandet de neste to ukene. 

Mål: Topp 10
På forhåndsrangeringen i jentegrup-
pen lå jeg som nummer 17 og tenkte 
at i dette selskapet skulle jeg sparke 
hardt fra meg. Jentegruppen var enda 
svakere enn vanlig da ingen av de 10 
høyest ratede jentene i aldersgruppen 

stilte, så Mary Ann Gomes fra India var 
førsterangert med 2396, tett etterfulgt 
av Xiaowen Zhang fra Kina med 2391. 
Mål? Topp 10.

I åpen gruppe (med kun mannlige 
deltakere) var franske Vachier-Lagrave 
med sine 2700+ forhåndsfavoritt, men 
man fant også navn som Rodshtein, 
Howell og Andreikin i toppen. Lasse var 
i tøft selskap.

Turneringen min startet så  som så, og 
godfølelsen kom først et stykke ut i tur-
neringen. Jeg spilte nemlig i toppen av 
gruppen min store deler av turneringen. 

Spillet var så som så, og stillingene mine 
gjentatte ganger nokså håpløse, men 
poeng ble det. Heller et dårlig parti og 
et helt poeng, enn et godt parti og null 
poeng, tenker jeg.

Målet er nådd!
Jeg har også alltid tenkt at man er idiot 
når man taper på tid. Denne turnerin-
gen fikk jeg oppleve det. Stillingen er 
remis, men jeg glemmer tiden min. 
Plutselig ser jeg på klokken: 00:01. Oj. 
Raskt slenger jeg ut trekket mitt uten å 
rekke det. Minutter senere slenger jeg 
igjen døren til hotellrommet og setter på 
punk-rock på fullt volum. PC-en

Godt spill og spennende opplevelser i Argentina. Her er Katrine 
på båttur (mer om dette i artikkelen).
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havner i fanget og ChessBase er første 
program opp på skjermen.

Med ett poeng på de to siste rundene 
havnet jeg på 9. plass i gruppen min. 
Målet om en topp ti-plassering var 
nådd! 

Lasse fortjener kanskje også  noen ord 
i min meget subjektive lille tekst. Man 
kan si at han hadde mange meget gode 
stillinger og dessverre ikke tok like 
mange poeng som stillingene skulle 
tilsi. Han avsluttet dog sterkt og i siste 
runde slo han en IM med de svarte 
brikkene!

Spennende opplevelser
Midt mellom rundene og vår travelhet 
med å gjøre ingenting og spille sjakk 
fikk vi også en etterlengtet fridag. Vi fikk 
da se Puerto Madryn fra sin beste side: 
Store hvaler så nærme båten at man 
garantert kunne tatt på dem, pingvi-
ner, seler og en kjempesøt sjøløve. Vår 
kunnskapsrike guide kunne også skryte 
av strutselignende fugler og lamaer som 
befant seg i området. 

Junior-VM er som nevnt en turnering 
som samler mange av verdens beste 
junior-sjakkspillere, men også  dyktige 
trenere var på plass. Mikhael Gurevich 

forberedte tyrkerne, mens Mihail Marin 
gjorde sitt beste for italienerne. Howell 
hadde med seg 2700-GM Nigel Short 
som hjalp ham med forberedelser deler 
av turneringen. Fra Norge kom Åse, mor 
til Lasse, og passet på at vi spiste, sov og 
møtte opp til runden i tide. Hun regjerte 
dessuten som turneringens beste foto-
graf (se www.chessbase.com).

“This is Argentina”
To uker i Argentina gir mange inntrykk, 
og selv i dagens globaliserte verden 
merket vi visse store forskjeller sam-
menlignet med Norge. Tydeligst var 
nok forholdet til tid. Det finnes kjente 
begreper som ”African time”, og i Rio 
de Janeiro følger de ”Carioca time”. Jeg 
snakket med en tysker under turnerin-
gen som fortalte om tyskeres punktlige 
forhold til tid, og i Norge lever vi etter 
prinsippet ”tid er penger”. I Argentina 
finner man den sør-amerikanske tanke-
gangen og tålmodigheten settes på prøve 
gjentatte ganger. Teknologien er ikke på 
samme stadium som vi er vant til, og 
holdningen er rett og slett laid-back. Un-
der turneringen gikk dette bare under 
navnet ”the Argentinian style”.

Vi fikk virkelig oppleve hva ”the Argenti-
nian style” kunne innebære. Hjemturen 
ble noe dramatisk og her var jeg – og de-

finitivt mamma og pappa – glad for å ha 
Åse på plass som reiseleder. Det hadde 
seg nemlig slik at nesten samtlige sjakk-
spillere skulle på samme fly fra Trelew 
til Buenos Aires. Lasse, Åse og jeg var tre 
høflige nordmenn som respekterte kø 
og stilte oss i den. Dessverre gjorde få 
andre det, og vi var blant de siste som 
kom frem til skranken. Beskjeden var 
enkel: Flyet er overbooket. Neste fly går 
om tre timer.

Vi ble naturligvis sjokkert. Hva? Kan de 
bare gjøre noe sånt? Greit, hvis vi drar kl 
13.00 kommer vi til Buenos Aires 15.00 
– OK, vi rekker Paris-flyvningen. Da vi 
videre fikk høre at flyet vårt kommer til 
å mellomlande på en annen flyplass og 
bruke to timer ekstra på flyvningen slik 
at vi ikke rekker flyet videre, setter Åse 
foten ned. Den meget selvsikre foten 
var dessverre til ingen nytte, og andre 
argentinske passasjerer som etter hvert 
ankom flyplassen forklarte oss at ”this 
is Argentina, deal with it”.

Flere problemer
Nå ja, vi endte med hotellrom i Buenos 
Aires og skaffet flybilletter til Oslo da-
gen etter. Et døgn senere enn planlagt 
ankom vi Oslo og alt var bra. I hvert fall 
til jeg fant ut at jeg ikke kunne komme 
inn i huset hvor jeg bor før søndag kveld. 

Jeg fant ikke husnøklene mine da jeg 
skulle dra av sted og spille sjakk, og 
hadde en (ustødig?) plan om å komme 
hjem en torsdag til fullt hus. Nå var 
det derimot fredag og alle mine tre 
samboere hadde dratt hjem for helgen. 
Løsningen ble en påtrengende telefon 
til Marianne Wold Haug og hennes 
meget gjestfrie familie som ga meg 
tak over hodet, mat, vaskemaskin og 
kjempehyggelig selskap! 

”Det ordner seg”, som Simen pleier 
å si. 

Lekre partier
Torbjørn R. Hansen kommenterer 
noen av Katrines sterke trekk:

Lasse Ø. Løvik forbereder seg til partiet.
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Katrine Tjølsen - Stephanie Amed 
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Katrine har spilt sylskarpt og fått en 
vunnet stilling. Det er nå flere måter å 
vinne på, men Katrines løsning er den 
mest elegante. 
34.Tf8+! Først avledes løperen bort fra 
forsvaret av springeren. 
34...Lxf8 Deretter skal tårnet avledes 
fra d8-feltet: 
35.Lxf6+! Etter 35...Kg8 36.d8D 

Txd8 37.Lxd8 har hvit vunnet offiser. 
Svart innså at slaget var tapt få trekk 
senere. 1-0 (43 trekk) 

Deimante Daulyte - Katrine Tjølsen 
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Med de svarte brikkene har Katrine 
en tøff oppgave. Motstanderen hennes 
er kvinnelig stormester og ved første 
øyekast ser det ut til at Katrine virkelig 
får kjørt seg. Hvit truer død på f7 og 

fordervelse på g6. Katrine lot seg ikke 
vippe av pinnen. 
23…Txe5!  Springeren må bort. 
24.Lxe5 Sd2! Poenget med svarts 
spill. Plutselig hagler truslene over hvit. 
Svart truer matt på g2 og i tillegg må 
hvit bekymre seg for løse offiserer på 
både c4 og e5. 
25.Dg3 Det beste forsøket. Antagelig 
hadde Daulyte oversett at 25.Lg3 be-
svares med 25...Dc6! 26.f3 og nå 26...
Sxf3! som pulveriserer hvits forsvar. 
Etter 25...Dxg3 26.Lxg3 Sxc4 har 
svart vunnet to lette offiserer for tårn 
og står objektivt sett best. Partiet svingte 
mye i fortsettelsen, men Katrine var 
den som til slutt gikk seirende ut. Et 
skikkelig sluggerparti, med andre ord. 
0-1 (50 trekk)

Junior-VM (U20), Argentina.
21. okt. - 4. nov. 13 runder.

Kvinneklassen
1. WGM Swaminathan Soumya (IND 2297)  9,5
2. WIM Deysi Cori Tello (PER 2361)     9,5
3. WIM Betul Cemre Yildiz (TUR 2224)     9,5
9. WFM Katrine Tjølsen (NOR 2178)     8

Åpen klasse
1. GM Maxime Vachier-Lagrave (FRA 2718) 10,5
2. GM Sergei Zhigalko (BLR 2646)    10,5
3. GM Michal Olszewski (POL 2544)    9
34. FM Lasse Ø. Løvik (NOR 2320)    7

Feiring med argentinsk biff!
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Asker best i Bærum!

Askers vinnerlag etter siste runde. Sittende (fra venstre) Carl Fredrik Ekeberg, Berge Østenstad 
og Nils Grotnes, stående bak (fra venstre) Jonathan Tisdall og Jøran Aulin-Jansson. Bjarke Sahl 
spilte også på laget, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fra nedrykksstrid til NM-
tittel – Asker Sjakklubb 
satset hardt og over-
beviste i årets NM for 
klubblag.

Tekst og foto:
Torstein Bae og Silje Bjerke

NM for klubblag har blitt en stor suksess 
siden oppstarten i 2007. Årets arran-
gement på Norges Toppidrettsgymnas 
i Bærum var både det største og ster-
keste mesterskapet så langt, og de 34 
lagene varierte fra glade amatører til 
profesjonelle utenlandske spillere. 

Oslo Schakselskap har vunnet begge 
de foregående mesterskapene, og med 
fravær fra Jon Ludvig Hammer og Leif 
Erlend Johannessen (se side 20) hadde 
de leid inn svensk mester Emanuel Berg 
for å forsterke laget. Også Kristiansund 
satset som vanlig for fullt med det sven-
ske supertalentet IM Nils Grandelius på 
førstebord.

Det var imidlertid ingen av disse lagene 
som skulle få favorittstempelet. Fire 
bord og kun tre dager så nemlig ut 
til å passe Asker perfekt. Klubben har 
på papiret mange svært sterke spil-
lere, men har slitt med å mobilisere 
toppet lag i eliteserien. Denne gangen 

var stormesterne Berge Østenstad og 
Jonathan Tisdall på plass, i tillegg til 
tittelspillerne IM Bjarke Sahl, FM Carl 
Fredrik Ekeberg, FM Nils Grotnes og 
FM Jøran Aulin-Jansson. Asker ledet fra 
start til mål og så ut til å ha full kontroll 
hele veien. Med dette kvalifiserte klub-
ben seg til Europacupen for klubblag i 
2010, der også vinneren av eliteserien 
2009/2010 får spille.

Asker imponerte denne gangen også 
med sin bredde, og klubbens andre- og 
tredjelag slo til med sterke plasseringer. 
Asker 3 ble beste lag med ratingsnitt 
under 1600.
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Et ungt Stavangerlag anført av juniornorgesmester 
Sondre Waage Tofte (bildet) kapret en svært sterk 
tredjeplass. Tofte tok sterke 5 av 6 poeng på førstebord. 
De andre på bronselaget var Håkon Strand, Victor 
Havik og Joar Gullestad Pettersen. Stavanger spiller 
til vanlig i vestlandsserien – vi blir ikke overrasket 
om denne talentfulle gjengen blir å finne i eliteserien 
neste sesong. 

Også studentklubben Akademisk stilte 
sterkt i årets NM. Både første- og an-
drelaget kjempet helt i toppen, og Aka-
demisk 2 ble beste lag med ratingsnitt 
under 2000. De glade premievinnerne 
er (fra venstre) Egmond-Gabriel Dul-
man, Jan Gunnar Fredriksen, Kenneth 
Einarsen og Hans Arild Runde. Også 
Kjell Tage Øhman, Njaal Roholdt og 
Henning A. Knutsen spilte på laget.

Stortalentet Armin Gholami (bildet) på Oslo Schaksel-
skaps femtelag var en av dem som virkelig imponerte 
under NM. Mot meget sterk motstand fikk tiåringen 
ingen tap, 4 av 6 poeng og en ratingprestasjon på 
1868.

Det ble også delt ut premier til toppscorerne på hvert 
bord. Disse gikk til:

1. bord - Nils Grandelius, Kristiansund  5 / 5
2. bord - Frode Urkedal, 1911 1  5,5 / 6
3. bord - Inge S. Skrondal, Akademisk 1 5 / 6
4. bord - Edwin David, Kristiansund 4,5 / 5
Innbytter - Hrannar Baldursson, OSS 2 5,5 / 6
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NM for klubblag 2009 
NTG Bærum, 23.-25. oktober 

1. Asker 1      +17  +07  +04  +06  +09  =03   18,5  (11 lagpoeng)
(Berge Østenstad, Jonathan Tisdall, Bjarke Sahl, Carl Fredrik Ekeberg, Nils Grotnes, Jøran Aulin-Jansson)

2. Oslo Schakselskap 1    +27  +14  =09  +05  =04  +11  17,5  (10 lagpoeng)
(Emanuel Berg, Atle Grønn, Andreas Moen, Kristian Trygstad, Nicolai Getz, Ørnulf Stubberud, Daniel Kovachev)

3. Stavanger      +15  +26    -06   +16  +12  =01   16,5   (9 lagpoeng)
(Sondre W. Tofte, Håkon Strand, Victor Havik, Joar Gullestad Pettersen)

4. Kristiansund 16,5/8 5. Akademisk 1 15,5/9 6. Black Knights 15/9 7. Harstad 15/8 8. Asker 2 14,5/8 9. 1911 1 14,5/7 
10. Oslo Schakselskap 2 14,5/7 11. Hønefoss 13,5/7 12. Akademisk 2 13,5/7 13. Moss 1 13,5/6 14. Porsgrunn 13/7 
15. Oslo Schakselskap 3 13/7 16. 1911 3 12,5/7 17. Trondheim 12/6 18. Alta 11,5/6 19. Akademisk 3 11,5/6 20. 
Asker 3 11,5/6 21. Modum 11/6 22. Bergens 11/4 23. Oslo Schakselskap 4 10,5/6 24. Bærum 10,5/5 25. Nordstrand 
1 10,5/4 26. Oslo Schakselskap 5 10/4 27. Fribonden 9,5/5 28. Kirkegata 9,5/4 29. Nordstrand 2 9/4 30. Lørenskog 
8,5/1 31. Akademisk 4 8/2 32. 1911 2 7,5/4 33. Moss 2 5/2 34. 1911 4 4/2

NMs peneste avslutning
NMs flotteste avslutning stod leder i 
Oslo Schakselskap Ole Christian Moen 
(bildet) for. Han spilte på OSS 2, og fikk 
inn følgende godbit mot klubbkamerat 
Henrik Wrangell på OSS 3:

O. C. Moen - Henrik Wrangell
XIIIIIIIIY
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Stillingen ser noe kaotisk ut, men Moen 
har full kontroll: 
22.Dxd7+! Dronningen kan ikke slås 
på grunn av matt på f8. 
22...Kb8 23.Tf7! En morsom stilling. 
23...Tc8 Nå kunne Moen satt kronen 

på verket med 24.Dxc7+! som igjen 
utnytter svarts svake sisterad (24...Txc7 
25.Txf8+ blir matt). 
24.d6 viste seg imidlertid også som godt 
nok. 24...cxd6 25.Dxb7# 1-0 
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Sjakktriks for barn. 

Følger opp Hvordan 
banke pappa med tak-
tiske motiver, og lærer 
deg de 50 tøffe triksene 
erfarne spillere bruker 
for å vinne sjakkpar-
tiene sine. Skrevet av 
Murray Chandler og 
oversatt av Silje Bjerke. 

Kr. 149,–

Barnepakke.  
 

Ett eksemplar 
av Bompis sjakk-
skole, ett Fersking i sjakk, ett 
av Bronse-, Sølv- og Gullspringeren, 
og komplett sett med Sjakktrappen. 
Alt for den ringe sum av: 
 

Kr. 150,–

Kaisa og den magiske 
sjakkboken. Lille Kaisa 

finner en magisk sjakkbok 
hos morfar. Leseren får 
en spennende fortelling 
samtidig som hun lærer 
sjakk sammen med Kaisa. 
Her er det oppgaver, 
tips og lærerike partier. 
 

Kr. 150,–

Stormesterhefter. USF 
er i gang med å lage 

ett hefte for hver nor-
ske stormester. Forelø-
pig kan du kjøpe heftene 
om Simen Agdestein, 
Jonathan Tisdall, Einar 
Gausel, Rune Djurhuus, 
Leif Erlend Johannes-

sen og Berge Østenstad. 

Ett hefte: kr. 59,–               
To hefter: kr. 100,-  Alle seks: kr. 270,–

Lær sjakk med Fritz 
og Mats. Morsomt, 

lærerikt og populært 
dataspill for barn! 
Spillet har vunnet en 
rekke internasjonale 
priser. Passer for både 
nybegynnere og deg som 
har spilt litt tidligere. 
 
 Kr. 295,–

Hvordan banke 
            pappa i sjakk. 

En morsom og systema-
tisk gjennomgang av de 50 
knusende mattene sjakk-
mestre knuser motstanderne 
med. Boka er skrevet av den 
engelske stormesteren Mur-
ray Chandler og oversatt 
til norsk av Silje Bjerke. 

 
Kr. 149,–

Brikkepose. 
Meget pen og 

praktisk tøypose 
med USF-
logo. Passer 

både for lokallag og 
privatpersoner. 
Finnes i lilla. 
 
Kr. 20,–

Plastbrett. Rullebrett i plast og tøy. Krøller lite. 
Brune og hvite ruter, med koordinater. Veldig 

fint til skolesjakk. 

                   Kr. 25,–

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

 
Kr. 50,–

Samlepermer til Norsk 
Sjakkblad. Meget praktisk 

og fin samleperm for Norsk 
Sjakkblad. Permen er blå med 

gullskrift og i hard plast. Plass 
til ca to årganger. Passer også til 

Stormesterhefter. 
 

Tilbud: kr. 50,– 
(normalt kr. 95–)

Trebrikker. 
Flotte 

trebrikker 
til klubber og 

privatpersoner. 
Kan brukes i alle 

typer turneringer. 
Nesten prikklike de 

klassiske Staunton-
brikkene. 

 
        Kr. 195,–

Bestillinger sendes:
Sjakkontoret

Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
Telefon: 22 15 12 41

E-post: sjakkfor@online.no
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Nye napp i 
Europacupen

Tittelnapp i Europacupen 
har blitt en tradisjon for 
Oslo Schakselskap.

Av Kristian Trygstad

Europacupen for klubblag 2009 ble 
spilt i Ohrid i Makedonia i starten av 
oktober. Også i år stilte Norge med to 
lag, og i år var dette regjerende serie-
mester Moss og Oslo Schakselskap 
(OSS). Moss stilte uten GM Kveinys, 
mens OSS denne gangen måtte klare 
seg uten mange av sine faste spillere, 
og uten faste poengplukkere som Jon 
Ludvig Hammer, Leif Erlend Johan-
nessen, Atle Grønn og Leif Øgaard. På 
papiret var det likevel to relativt jevne 
lag som dro nedover, dog med Moss 
som knepne ratingfavoritter. 

Makedonia og Ohrid var et nytt bekjent-
skap for de fleste av oss, og vi hadde 
ingen grunn til å klage. Sol og tempera-
turer på rett under 30 grader er luksus 
for nordmenn i oktober, og prisene 
var så lave at selv sjakkspillere kunne 
leve som grever. Moss vant den første 
innbyrdes kampen, nemlig om å være 
flinkest på innkvarteringen. Lagleder 
Paul Johansen fikk full uttelling for 
selv å ha organisert innkvarteringen, og 
Moss bodde på et bra hotell helt nede 
ved bryggekanten i Ohrid. OSS bodde 
på sin side i den lille byen Struga vel 30 
minutters kjøretur fra spillestedet. 

IM-napp til Kovachev
I selve turneringen endte både Moss 
og OSS til slutt opp med seks lagpoeng, 
men veien frem dit var ganske forskjel-
lig. Moss nok var noe misfornøyd med 

egen innsats underveis i 
turneringen, men rettet 
opp noe gjennom en sterk 
sluttspurt. Europacupen 
er en knalltøff turnering, 
og er man ikke på høyden, 
kan selv lavt rangerte lag 
være skumle. Kanskje 
undervurderte Moss de 
lavt rangerte lagene fra 
Balkan? Jeg har selv vært 
vitne til at disse lagene 
slår hardt fra seg om de 
får sjansen...

OSS gjorde på sin side en 
jevnt over god turnering, 
noe som ble gjenspeilet 
ved at alle spillerne på laget gikk opp 
i rating unntatt én. Mats Persson på 
sjettebord åpnet som en rakett med 
tre poeng av tre mulige. Til slutt var det 
imidlertid Daniel Jakobsen Kovachev 
som gjorde det best. Daniel spilte på 
fjerdebord, men tok likevel et solid IM-
napp med ratingprestasjon rett under 
2500. Mens Daniel tidligere har vunnet 
mange partier ved solide åpningsfor-
beredelser og et våkent taktisk blikk, 
imponerte han denne gangen med å 
vinne mange lange slitepartier. Hvis 
dette er et signal om at Daniel har 
utviklet også denne siden ved spillet 
sitt, er det mange motstandere som 
bør passe seg framover.

Sterkt av Moen
To andre OSS-spillere var også nære 
IM-napp. Andreas Moen bet godt fra 
seg på førstebord, og han kunne tatt sitt 
andre napp ved å vinne i siste runde. 
Dessverre ble det tap, men jeg tipper 
Andreas finner en del trøst i følgende 

nedspilling av sterke Adam Horvath 
fra Ungarn:

Andreas Moen - Adam Horvath
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+-wq-vlpzp-'

6p+nzppsn-+&

5+-+-+-+p%

4-zp-sNP+-+$

3zP-sN-vLP+P#

2-zPP+-wQP+"

1+-mKR+L+R!

xabcdefghy

Andreas starter nå en slagveksling 
som utnytter at motstanderens konge 
bør holde seg i sentrum fordi han har 
svekket kongestillingen med h5. 
13. Sxc6 bxc3 14. Sxe7 cxb2+ 15. 
Kb1 Dxe7 16. Dd2
Selv om hvit for øyeblikket ligger bonde 
under og har ødelagt kongestillingen 
sin, står han godt. Svart har problemer 
med å dekke alle de svake bøndene

IM-napp til Daniel J. Kovachev
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sine, og hvits løperpar kan fort bli farlig. 
Det at svart er så dårlig utviklet, gjør 
også at han ikke klarer å få i gang et 
motangrep i tide. 
16...d5 Svart dekker d-bonden, men 
svekker seg samtidig på de svarte fel-
tene. Andreas sikter seg inn mot disse 
med en gang. 
17. Da5 Lb7 18. Lc5 Dd7? Her hadde 
nok 18...Dd8 vært bedre for å prøve å 
fjerne noen fiender. 
19. c4! Linjer skal åpnes mot den svarte 
kongen! Svart har store problemer her. 
19...Tc8 20. exd5 h4 21. Ld3 Gjør 
klart for hvitfeltsløperen i angrepet. 
21...Th5 22. Lc2 og svart kan ikke 
hindre 23. La4 med total ødeleggelse. 
Resten er krampetrekninger. 
22...Dc7 23. La4+ Sd7 24. Dxc7 
Txc7 25. Lb6 Txc4 26. dxe6 fxe6 
27. Lxd7+ Ke7 28. Ld8+ Kf7 29. 
The1 Ld5 30. Txd5 exd5 31. Le6+ 
1-0. Instruktivt!

Stubberud nær napp
Ørnulf Stubberud var også svært nære 
IM-napp. Hadde han vunnet siste runde 
ville nappet vært i boks, men dessverre 
gikk han feil da partiet nærmest var 
vunnet og lot motstanderen slippe unna 
med remis. Sånt er irriterende, men 
Ørnulf får trøste seg som best han kan 
med at han tjente en god del ratingpo-
eng og vant flere fine partier, blant annet 
dette partiet fra andre runde.

Ørnulf Stubberud - Georgi Filev
XABCDEFGHY

8-tr-wq-+-mk(

7+-+-+-zpp'

6-+-zplvl-+&

5tR-+N+-+r%

4-+L+p+-+$

3+PzP-sNnzPP#

2Q+-+-zPK+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Svart har akkurat spilt 28...Le6 og han 
har flere brikker pekende mot den 

hvite kongen. Ørnulf har imidlertid 
full kontroll. 
29. g4 Lxc3 Svart prøver å komplisere 
og ofrer en offiser for å åpne for dron-
ningen. 
30. Sxc3 Txh3 31. Lxe6 Dh4 32. Sxe4 
Så enkelt. Svart får noen sjakker, men 
hvits konge er trygg. 
32...Sd4 33. Sg3 Sxe6 34. Ta8 Th2+ 
35. Kg1 Tf8 36. Txf8+ Txf8 37. Da8 
1-0 Iskaldt spilt!

Kampen i toppen var som alltid overlatt 
til de helproffe lagene, og til slutt var det 
russiske Economist-SGSEU-1 Saratov 
som stakk av med seieren. Dette laget 
hadde et ratingsnitt på 2703, og norske 
lag må nok øve mye før vi kan hamle 
opp med lag som det!

Europacupen for 
klubblag 2009

1. Economist-SGSEU-1 Saratov 
(Alekseev, Eljanov, Tomashevskij, 
Bu, Ni Hua, Moiseenko, Andreikin, 
Roiz)

2. Mika Yerevan (ARM)
3. Ural Svedrdlovskaja (RUS)

33. Oslo Schakselskap
(A. Moen, Trygstad, Stubberud, 
Kovachev, Getz, Persson)  

34. Moss Schakklubb 
(Miezis, Thomassen, Forså, Haugli, 
Johansen, Stray, Kongevold, Sel-
bekk)

Kvinneklassen

1. Spartak Vidnoe (RUS) 
(Kosintseva, Stefanova, Kosintseva, 
Lahno, Ovod)

2. Cercle d'Echecs Monte Carlo
3. Samaia Tbilisi (GEO)
(Ingen norske lag)

De seks kvalifiseringsturneringene 
til årets BNbank Blitz-finale ble spilt 
31. oktober. Disse vant hver sin tur-
nering og kvalifiserte seg til den store 
finalen: 

Oslo: Daniel J. Kovachev

Bergen: Kjetil Stokke

Trondheim: Pål A. Hansen (under)

Porsgrunn: Anders Hobber (under)

Stavanger: Vadims Daskevics 

Tromsø: Elias DeMac 

Finalen, der du blant annet kan se 
Magnus Carlsen i aksjon, finner sted på 
Oslo Sentralstasjon 29. november.

Unge talenter til 
BNbank-finalen
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Stormesterhefte nr 5: 
Leif Erlend Johannessen 
av Arne Danielsen m. fl.

Nummer fem 
i denne serien 
p re sen t e re r 
stormester Leif 
Erlend Johan-
nessen. Heftet 
er bygd opp 
over samme 
lest  som de 
tidligere hef-

tene. På de 32 
sidene blir man kjent med stormesteren 
(i dette tilfellet Leif Erlend) gjennom et 
portrettintervju før man får se helten i 
aksjon i diverse oppgaver som spenner 
over mattoppgaver, kombinasjoner og 
”finn planen”. Avslutningsvis presente-
res partieksempler. 

Portrettintervjuet avslører sider ved 
Leif Erlend som mange kjenner til, 
men også detaljer som jeg antar ikke 
er allment kjent. For å sitere stormes-
teren: ”Jeg spilte fotball på relativt høyt 
nivå for Lørenskog, var spiss sammen 
med den ikke ukjente John Carew, han 
var primadonna allerede da.” Vi som 
er interesserte i sjakk får være glade 
for at Leif Erlend valgte å satse på den 
presumptivt mindre innbringende 
kombinasjon sjakk/juss istedenfor spill 
i Premier League. En av de viktigste 
lærdommene fra intervjuet er at man 
må våge å satse. Det er vel ikke mange 
av oss som vil følge i Leif Erlends fotspor 
og drive kun med sjakk i to og et halvt 
år. Men vi kan likevel basere oss på de 
samme grunnelementene som i hans 
satsing, om det er kun en halv time i ny 
og ne eller mange timer i uken. 
 
Oppgavene spenner ganske vidt. Det 

starter med svært enkle matt i ett trekk 
til kombinasjoner som selv mesterspil-
lere vil ha problemer med. I ”Finn 
planen” er det gjort et godt arbeid 
med løsningene; de gir ikke bare løs-
ningstrekket, men forklarer utfyllende 
hvorfor trekket er godt og hvordan det 
logisk resulterer i et vunnet parti. 

Blant partiene som gjennomgås i dette 
heftet er spesielt partiet mot Nakamura 
verdt å nevne. Det er et veldig stilrent 
eksempel på hva hvit forsøker å få til 
mot åpningen Grünfeld.

Heftene er et positivt bidrag til norsk 
sjakklitteratur, og vi får håpe det fort-
setter å komme flere utgivelser i tiden 
fremover!

Stormesterhefte nr 6: 
Berge Østenstad 
av Arne Danielsen m. fl.

Nummer seks i denne serien presen-
terer Askers store sønn, stormester 
Berge Østenstad. Berge er sammen 
med Simen Agdestein den største NM-
grossisten gjennom tidene.

Gjennom et portrettintervju og også 
i andre sammenhenger formidler 
Berge sitt forhold til sjakk. Vi får vite 
at han synes det har gått inflasjon i 
mange av de ”spektakulære” ofre som 
krydrer sjakkspalter og lignende; de er 
for ham generelt variasjoner over det 
samme tema og bringer lite nytt. Berge 
foretrekker de intuitive ofre som man 
ikke kan regne til bunns. Det er derfor 
muligens ikke noen stor overraskelse 
at han foretrekker posisjonsspill frem-
for lange åpningsdueller og taktiske 
slagvekslinger.     

Heftet gir gjennom stormesterens be-
traktninger en rekke råd som de fleste 
sjakkspillere bør merke seg (inklusive 
undertegnede!): Det er svært mye å lære 
av å gå gjennom egne partier grundig. Og 
man trenger slett ikke være en teoriløve 
for å lykkes i sjakk. For de som satser på 
å gjøre en god NM-innsats kan det være 
nyttig å følge stormesterens oppskrift; 
han tar alltid fri uken før NM for å stille 
uthvilt og best mulig forberedt!  

Berge har også det til felles med en del 
andre stormestere vi har stiftet bekjent-
skap med at han i en kortere periode 
(90-92) satset på sjakk på heltidsbasis. 
Dette er nok noe som vil være vanskelig 
å kopiere for de fleste hobbyspillere. Av 
detaljer som de fleste muligens ikke 
kjente til avsløres det at han har en tid-
ligere karriere både som langrennsløper 
og bordtennisspiller, i det siste tilfellet 
sammen med en annen ikke helt ukjent 
sjakkspiller også fra Asker.

Etter å ha lest noen hefter får man 
muligens en litt sterk følelse av deja vu 
siden heftene har så mange fellestrekk. 
Men for de som ønsker å stifte nærmere 
bekjentskap med våre stormestere og få 
gode råd om egenutvikling, er disse hef-
tene en god mulighet i så måte. Spesielt 
setter jeg pris på detaljene og de små 
anekdotene i portrettintervjuene.

Nytt innen sjakk
Av Carl Peter Kirkebø



41

Champions of the New Mil-
lennium av Ftacnik, Kopec 
og Browne

I dette samarbeidet mellom de tre 
ovennevnte forfattere presenteres etter 
deres oppfatning de 18 beste sjakkspil-
lere i det 21. århundre. Listen består 
både av allerede etablerte stjerner som 
Anand, Kramnik, Topalov og Aronian, 
og stjerner som antas å dominere i 
fremtiden som Karjakin, Radjabov og 
ikke minst Magnus. Hver spiller blir 
presentert med et kort portrett og fire 
kommenterte partier. 

Selve konseptet er ikke nytt, men jeg 
synes likevel denne type bøker er en 
velkommen tilvekst til sjakklittera-
turen, spesielt i en tidsalder der det 
florerer av åpningsbøker. Partiene er 
både instruktive og spennende. Boken 

er også krydret med en rekke farge-
fotografier av spillerne i diverse ulike 
sammenhenger.

Dessverre er det noen skjønnhetsfeil 
ved boken som jeg synes trekker ned. 
I forordet gjøres det et poeng av at alle 
tre forfattere har kontrollert hverandres 
arbeider for feil og mangler. I så fall 
vinner ikke akkurat trioen noen pris 

for korrekturlesing. Allerede i det første 
partiet dukker en løper som står på c8 
ved en feil opp på g6. Og noen av de 
etterfølgende variantene gjentar denne 
feilen på uforklarlig vis.

Jeg synes også at det i enkelte partier 
kunne vært mer forklarende tekst for å 
avlaste variantrikdommen. 

Boken får ikke en æresplass i min bok-
hylle, men mitt overordnete inntrykk 
er at dette er en bra bok og at man får 
mye sjakk for pengene med bokens 72 
partier fordelt på 450 sider. 
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Seniorhygge i 
Fredrikstad

40 seniorer hadde funnet veien til Fredrikstad i september, for årets nordiske mesterskap. Ikke uventet gikk GM Heikki 
Westerinen fra Finland (i midten) ganske suverent til topps. På de neste plassene fulgte svenske Nils-Ake Malmdin (til høyre) 
og hjemmehåpet Per Ofstad (til venstre).

Turneringen dreide seg ikke bare om kampen på brettet. Blant de sosiale opplevelsene hadde Fredrikstad kommune invitert 
alle deltakerne til lunsj i Fredrikstad rådhus. Varaordfører Ingrid Willoch kåserte om Fredrikstad bys historie, om blant an-
net gamlebyen som Nord-Europas best bevarte festningsby, fotball og plankeby. Et fint innslag som tydelig ble satt pris på av 
deltakerne.

Under turneringen var det også lagt opp til et kulturelt innslag, der Willy Lien, som er leder av Fredrikstad Schakselskaps 
Ungdom, tok med seg noen av deltakerne på tur i Fredrikstad og Hvalers skjærgård. Det var god stemning om bord!

Foto: Bjørn Berg Johansen
Tekst: Odd B. Johansen/red.
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Aage Mella
I 1956 klarte Aage Mel-
la noe alle sjakkspillere 
drømmer om: Å vinne mot 
en verdensmester. Drøyt 
50 år senere kan han se 
tilbake på et liv i sjakken, 
både ved brettet og i mø-
terommet.

Av Torstein Bae

Aage Mella vokste opp i Hedmark, 
nærmere bestemt Grue i Solør, mel-
lom Kongsvinger og Elverum. Det var 
imidlertid et annet sted i landet at Mella 
første gang satte sine ben i en sjakklubb. 
Det skjedde høsten 1955, byen var 
Bergen og klubben var BS – Bergens 
Schakklub. Under krigen hadde Mellas 
interesse for sjakk blitt vekket av faren 
og av C.O. Hovinds bok ”Sjakk for alle”. 
(Samme bok var viktig for Per Ofstad, 
se intervju i NSb 5/09.) 

Mella hadde spilt en god del sjakk og han 
fikk derfor lov til å hoppe over laveste 
klasse i klubbturneringen da han be-
gynte i Bergens SK. Det tok bare et halvt 
år før han kunne bokføre en fantastisk 
suksess: Seier mot Mikhail Tal, som fire 
år senere ble verdensmester. Aage for-
teller om dette selv (se side 46). Vi skal 
ikke dvele ytterligere ved prestasjonen, 
men kun konstatere at det kan være 
en sammenheng mellom seieren 25. 
april 1956 og Mellas livslange pasjon 
for sjakk.

50 år i styrer
De siste 45 årene har Aage Mella vært 
bosatt på Lørenskog og Rælingen, rett 
utenfor Oslo. I hele denne perioden har 
han vært en grunnpillar i Strømmen 
Sjakklubb. Han kom inn i klubbstyret 
som kasserer i 1966 og har vært med i 

de fleste styrene senere, som sekretær, 
turneringsleder og leder. I dag er han 
igjen kasserer i klubben, et verv han nå 
har hatt i snart ti år. En imponerende 
innsats, men vervene i Strømmen er 
kun en liten del av arbeidet Mella har 
nedlagt for norsk sjakk.

På Norges Sjakkforbunds kongress i juli 
ble Aage Mella utnevnt til æresmedlem. 
Det var nøyaktig 50 år etter at han ble 
valgt inn i forbundets styre for første 
gang. Året før han ble valgt hadde han 
giftet seg med sin Inger, og de to hadde 
slått seg ned på Hamar. (Det ble snart tre 
sønner og etter hvert seks sønnesønner.) 
Der ble Aage i 1959 formann i klubben, 
da Torleif Lukassen ønsket å gi fra seg 
vervet. En satsing på sjakk for ungdom 
ble svært vellykket, forteller Mella. ”I 
ungdomssatsingen 1959/60 hadde vi til 
sammen 60 deltakere i de innledende 
rundene på skolene og 28 deltakere i 
finalen i Hamar-mesterskapet for skoler. 

Dette var barn i alderen 11 til 14 år, det 
som den gang var 4. til 7. klasse. I 1960 
fikk vi inn 25 juniorer som medlemmer 
i voksenklubben, av disse var det 14 
stykker under 16 år.”

Dette er forbløffende tall. I dag har 
noen av de store klubbene SFO-sjakk 
for mange hundre barn, men kun en 
håndfull av disse blir noen gang med-
lemmer i Norges Sjakkforbund. Mella er 
positiv til lekbetont barnesjakk, som han 
mener er samfunnsnyttig, morsomt og 
positivt på alle måter. Det er imidlertid 
et problem hvis ikke sjakkmiljøet kan 
tilby noe mer i tillegg, sier han. ”Vi må 
passe på at vi også rekrutterer og har 
et opplegg og miljø for tenåringer – og 
også for yngre barn som er modne 
for mer seriøs sjakk. Det må ikke bli 
slik at 11-12-åringer som finner veien 
til sjakken føler at de blir ’vassende i 
småunger’. Da kan det fort bli til at de 
snur i døra.”

Aage Mella (nr to fra høyre) i aksjon for Strømmen Sjakklubb i Øst-
landsserien 1992. De andre på laget er (fra venstre) Dag Ulvin, Eddy 
Nygaard og Geir Helmersen. (Foto: Rune Andersen)
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Etter kort tid med Mella som for-
mann i Hamar søkte klubben om 
å få arrangere Landsturneringen 
i 1961. I 1960 ble det NM-tittel til 
Daan de Lange, Hamars store spiller 
på denne tiden. Det hadde gitt sjak-
ken spesielt stor oppmerksomhet 
lokalt hvis Daan de Lange hadde fått 
forsvare sin tittel på hjemmebane, 
men slik ble det ikke. ”Sandefjord 
viste til at de hadde tapt en tilsva-
rende avstemning mot Hamar en 
gang på 30-tallet, så en del følte nok 
at det var Sandefjords tur i 1961”, 
sier Mella med et smil. Det ble 
hvalfangerbyen som fikk NM i 1961. 
Året etter ble det landsturnering på 
Hamar, men uten suksess for Daan 
de Lange.

Aage Mellas innsats som tillitsvalgt 
på forskjellige nivåer i norsk sjakkliv 
er bemerkelsesverdig. Dette er en 
mann som svært mange har ønsket 
å ha med i sitt styre – en kar man 
vet er til å stole på. En illustrasjon på 
dette er hva som skjedde da Mella i 
1984 igjen ble styremedlem i Norges 
Sjakkforbund. ”I 1984 deltok jeg 
på Landsturneringen og kongres-
sen for første gang på mange år. 
Daværende generalsekretær Øystein 
Brekke hadde fått beskjed om at det 
manglet forslag på et styremedlem. 
Han fikk øye på meg, og dermed var 
det gjort”, erindrer Mella. De neste 
årene ble det en rekke tunge verv i 
NSF: Sekretær og medlem av styret, 
leder og kasserer i Sjakkens Venner 
og formann i valgkomiteen.  Mellas 
foreløpig siste verv i NSF har vært  
som medlem av seniorutvalget og 
arkivutvalget.

Mange har hatt glede av deltakerdi-
plomene som deles ut under Lands-
turneringen. Det er færre som vet at 
Aage Mella er mannen bak den store 
registreringsjobben. Han begynte 
med dette mot slutten av 80-tallet, 
og i 1989 ble det for første gang delt 
ut diplomer for 10, 15, 20 (o.s.v.) 

deltakelser. ”Ved siden av diplomene 
bruker jeg oversikten til å sette opp 
adelskalender og noen andre lister”, 
forteller Mella. ”Delvis også på grunn 
av litt samlemani prøver jeg å få en 
mest mulig komplett oversikt over 
alle som har deltatt siden starten i 
1918, men jeg kommer antakelig 
ikke helt i mål. Det er vanskelig å 
finne komplette deltakerlister for en 
del gamle turneringer”.

Ved siden av sine mange verv, har 
Mella selvfølgelig også satt seg til 
brettet jevnlig. Han er beskjeden 
når det gjelder å beskrive sine egne 
fremganger, men det er ingen tvil om 
Mella har vært en meget dyktig spil-
ler. I en periode var han godt etablert 
i mesterklassen, og på et tidspunkt 
ble han også norgesmester i post-
sjakk med laget ”Hedmark”. Hans 
største suksesser har nok likevel 
kommet som senior. Tre ganger har 
han gått til topps i seniorklassen; det 
skjedde i 1994, 1997 og 2000. Siste 
gang var seniormesteren gitt status 
som norgesmester, så Aage Mella 
kan med rette kalle seg norgesmes-
ter i sjakk – og altså i postsjakk. 
I desember fyller han 76 år. Aage 
Mella har utvilsomt levd et sjakkliv 
utenom det vanlige.  

[Mikhail Tal] fikk 
den krevende 
oppgave å spille 
mot 28 utvalgte 
innen den ber-
genske sjakkverden. For 
russeren lot det imidlertid 
til å være nokså lett. Han 
spilte i hvert fall i et tempo 
som forekom å være noe 
høyt oppdrevet, men som 
viste seg å holde. [...] Bare 
tre av hans motstandere, 
nemlig J. Rein, Åge Mella og 
W. Hansen klarte å slå den 
unge mester... 

Fra Bergens Arbeiderblad 
26.4.1956

”
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Redaktør Torstein har bedt 
meg komme med den mest 
minneverdige opplevelsen 
i mitt sjakkliv og da må jeg 
nok tilbake til våren 1956 
- bare et halvt år etter at 
jeg ble medlem i NSF.

Av Aage Mella

Jeg begynte i Bergens Schakklub høsten 
1955. Jeg hadde spilt en god del privat 
og fikk lov å starte i nest laveste klasse, 
klasse 3, hvor jeg fremdeles befant meg 
da det kom storfint besøk til Bergen.

Det var tre Sovjet-spillere som kom fra 
studentverdensmesterskap i  Uppsala.
Leder var stormester Alexander Kotov og 
han hadde med seg studentene Viktor  
Kortsjnoj og Mikhail Tal.

En av disse skulle spille simultan, og vi 
håpet å få møte Kotov som hadde vun-
net en av kvalifiseringsturneringene for 
VM noen år før, eller eventuelt Kortsjnoj 
som nettopp hadde vunnet Sovjet-
mesterskapet og blitt stormester.

Men det var 19-åringen Tal som ble satt 
opp. Han var forholdsvis ukjent på våre 
breddegrader, men vi ble trøstet med at 
han hadde spilt veldig sterkt i Uppsala og 
at han hadde gjort rent bord i simultan-
spill på Østlandet. 

Tal ble jo noe mer kjent etter hvert - 
verdensmester fra 1960 til 1961, kjent 
som ”Trollmannen fra Riga” og fryktet 
for kompromissløst angrepsspill.

Partiet mitt:

Hvit: Mikhail Tal, Sovjetunionen
Sort: Aage Mella, Bergens SK

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e6 4. Lxc4 
c5 5. Sf3 Sf6 6. 0-0 a6 7. Sc3 b5 8. 
Lb3 Lb7 9. De2 c4
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1tR-vL-+RmK-!
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Åpningen gikk rimelig greit så langt. 
Men i dag ville jeg nok betenkt meg på 

å gi opp sentrum, og jage løperen til 
angrepsdiagonalen.   

10. Lc2 Le7 11. e4 0-0 12. e5 Sd7 
13. Se4 Ld5 14. Lg5 
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Angrepsspilleren Tal går til aksjon.
14...f6 15. exf6 Sxf6 16. Se5 Sbd7 
17. Sxf6+ Lxf6 18. Dh5 g6 19. Lxg6 
De7 20. Sxd7 Dxd7

Møte med Mikhail Tal 
- Trollmannen fra Riga

Farlig ved brettet: Aage Mella er en av de få nordmenn som har slått 
en verdensmester. I hånden har han det synlige beviset på at han er 
blitt æresmedlem i NSF.
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Her kan hvit avvikle med 21.Lxf6 Txf6 
22.Lc2 og stå bonde over og med behage-
lig stilling. Men Tal var jo ingen ”gnikke-
spiller”, som enkelte bergensere kalte 
motstandere som ville sitte og file på 
små fordeler. Han ville fortsette angrepet 
mot min utsatte kongestilling.
21. Lc2? Lxd4 22.Tad1 e5 23.Le3
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Og så ble det morsommere å spille sort: 
23...Dg7! 24.Dh3
På 24. g3 følger jo 24...Lf3 og på 24. Lg5 
går tårnet fra a8 til d8 og videre til d6.
24...h5 25.Tfe1 Lf3 26. Td2 Lg4 27. 
Dg3 Tad8 28. Lxd4 exd4 29. h3 Lf5 
30. Lxf5 Txf5 31. Dxg7+ 
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Tal velger litt overraskende å bytte dron-
ning, og regner vel med at jeg kan gå 
vill i tårnspillet. Men sort står best og 

jeg er veldig fornøyd med sluttføringen 
av partiet. 31...Kxg7 32. Te6 Tf6 33. 
Te7+ Tf7 34. Txf7+ Kxf7 35. Kf1 
d3 36. Td1 b4 37. Ta1 Te8 38. Td1 
Te2 39. b3
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39...c3! 40. Txd3 c2 41. Kxe2 c1D 42. 
Td2 Dc6 43. f3 h4 44. Ke3 Ke6 45. 
Ke2 Ke5 46. Ke3 Dc5+ 47. Kd3 Kf4 
48. Tc2 Dd5+ 49. Ke2 Kg3 50. Ke1 
Dd3 51. Td2 Db1+ oppgitt. 0-1
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Som bevis har jeg partiskjemaet med 
”white resigned” undertegnet av Mik-
hail Tal og bekreftet av A. Kotov og 
Kortsjnoj.

Tal spilte mot 28 motstandere, vant 21, 
spilte 4 remis og tapte 3. Altså vesentlig 
dårligere score enn på Østlandet, men 
det syntes bergenserne var naturlig.

Neste dag fikk jeg være med gjestene og 
klubbledelsen på sightseeing i Bergen. 
Det var en interessant dag for en sjakk-
frelst ungdom. Tal som hadde hatt 28 
motstandere, husket partiet mot meg 
og kunne vise det trekk for trekk, i hvert 
fall første halvdelen, inntil han måtte 
gå i forsvar.

I klubben ble jeg regnet som ung og 
lovende en stund etter dette, men det 
gikk jo over etter hvert.

Den beste pre-
stasjonen syntes 
jeg imidlertid Thal 
var mann for. En 
av hans motstan-
dere, den unge lovende spil-
leren fra Bergens Schakklub, 
Åge Mella, som forøvrig vant 
sitt parti mot simultangive-
ren, var sammen med rus-
serne dagen etterpå. Hans 
parti kom selvfølgelig på tale 
og med en lommesjakk som 
Mella hadde, gjennomgikk 
den unge Thal partiet trekk 
for trekk etter hukommel-
sen. [...] Thal som spilte 28 
partier samtidig kunne uten 
å ha noen notater for hånden 
rekonstruere dette partiet 
uten videre. Det er rett og 
slett utrolig...

Fra Bergens Arbeiderblad 
28.4.1956

”

Foto: Odd Eikrem
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Lær sjakk med Torbjørn

Profylakse

Det er lurt å ha mange skumle planer 
og varianter i ermet når man spiller et 
parti. Mange glemmer imidlertid at det 
er like viktig å finne ut hva motstande-
ren pønsker på. Dersom motstanderen 
din har en god idé er det viktig å tenke 
forebyggende. På sjakkspråket kaller 
man dette profylakse.

For å spille profylaktisk bør du forsøke 
å forstå motstanderens tankegang og 
planen bak det siste trekket. Dersom du 
ser at motstanderen har en god plan bør 
den stoppes, og dersom det er en dårlig 
plan må den gjerne gjennomføres.  

I tillegg er det viktig at man er konkret 
når man spiller. Før man flytter bør 
man ha en klar mening om hva som 
er motstanderens beste svartrekk. 
Dersom motstanderens trekk kommer 
overraskende på deg har du antagelig 
ikke tenkt profylaktisk. 

Kraften bak profylakse    
I boken Secrets of Positional Play 
forteller Mark Dvoretsky at han fikk føl-
gende oppgave av Simagin da Dvoretsky 
fortsatt var en skolegutt. 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 
c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 Lb4 7.a3 La5 
8.Dc2 De7 9.Ld2 dxc4 10.Lxc4 e5 
11.0–0 0–0 
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Stillingen har oppstått i en rekke partier. 
Storheter som Botvinnik, Najdorf og 
Reshevskij har alle hatt de hvite brik-
kene i denne stillingen. Simagins opp-
gave kom derfor antagelig overraskende 
på Dvoretsky. Oppgaven var nemlig: Hvit 
trekker og vinner!

Men dette kan ikke stemme, tenkte an-
tagelig Dvoretsky (og jeg tipper du også). 
Det finnes jo ingen kombinasjon som 
setter matt eller vinner materiell. 

På virkelig toppnivå er nok vurderingen 
”vunnet” litt annerledes enn for klubb-
spillere flest. På høyeste nivå resulterer 
hvits beste trekk i en stilling som man 
bør vinne med beste spill, men for døde-
lige klubbspillere er nok ”klar fordel” 
en mer presis vurdering. Én ting er det 
imidlertid ingen tvil om – hvit gir svart 
store problemer med et profylaktisk 
kanontrekk. 

Før vi begynner med å løse oppgaven 
er det viktig å finne kjernen i stillingen. 
Man finner raskt ut at løperen på c8 er 
hovedproblemet. Den står både offside 
og sperrer for resten av utviklingen.  

Okay, la oss sette i gang! Det er hvit i 

trekket, men først spør vi oss – hva ville 
svart gjort dersom han var i trekket?

Det første som faller meg inn er 12…
Sb6 for å åpne opp for løperen på c8. 
Hvit kan imidlertid spille 13.Sxe5! med 
bondegevinst. 

Det kan derfor virke naturlig å starte 
med 12…exd4, men hvit besvarer 
dette med 13.exd4! Poenget er å utnytte 
åpningen av e-linjen til å vinne tempo 
med 14.Tfe1 og svart blir liggende fare-
truende langt etter i utvikling. 

Neste naturlige forsøk blir derfor 12...
e4, men den taktisk våkne spilleren 
oppdager raskt 13.Sxe4! som vinner 
bonde. 

12…Lxc3 kan vi nesten forkaste på 
generelt grunnlag. Svart mister løperpa-
ret og det ser heller ikke ut til å hjelpe 
utviklingen noe særlig. Hvit svarer med 
13.Lxc3 med soleklar fordel. 

Hva ellers? Trekk som 12…Te8 blir 
møtt med 13.Sg5, mens 12…h6 
strander på 13.Sh4 med ideen 14.Sg6 
eller 14.Sf5.

Som du ser finnes det nesten ingen 
trekk. Forsøket med å få løperen i 
spill på dronningfløyen fungerer hel-
ler ikke. 12…b6 blir selvfølgelig møtt 
med 13.b4! 

12…b5 er et posisjonelt grusomt trekk. 
Etter 13.La2 får svart flyttet løperen med 
13…Lb7, men noe utviklingstrekk kan 
dette neppe kalles. Løperen er nærmest 
begravet bak egne bønder etter 14.b4!       
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Når man har tenkt slik en stund blir det 
klart hvilket trekk svart må gjøre: 12…
Lc7! Som vi så stod løperen klønete 
på a5. I noen varianter ble den fanget, 
mens i andre varianter kunne hvit 
utnytte at den stod udekket. Dersom 
svart får gjort dette trekket har han all 
grunn til å være optimistisk. Han kan 
for eksempel følge opp med e5-e4 og 
Sd7-b6, og vips så løser utviklingen seg 
på et blunk.  

Nå kommer siste, men avgjørende, 
ledd i den profylaktiske prosessen. 
Vi skulle så gjerne har hindret 12…
Lc7. Hvis dette trekket ikke hadde vært 
mulig, hadde svart vært tom for trekk. 
Ser du det? 

Med 12.La2! kan hvit stoppe svarts 
plan. Poenget er at 12…Lc7 blir møtt 
med 13.Sb5! Hvit vil da både true løpe-
ren på c7 og en spidder med 13.Lb4. Alt 
dette ble mulig siden løperen på c4 ikke 
lenger blokkerer for hvits dronning mot 
c7. Etter hvits briljante trekk må svart i 
tillegg bekymre seg for trusselen 13.Sd5 
som vinner løperparet.        

La oss ta en titt på stillingen etter hvits 
mesterlige profylakse. 
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Det finnes ingen trekk som forbedrer 
den svarte stillingen. I de seks partiene 
hvor hvit har funnet 12.La2 har svart 
kun sluppet unna med remis én gang. 
Synes du dette var vanskelig? Da kan 
du trøste deg med at verken Botvinnik 
eller Reshevskij fant 12.La2! Najdorf, 
derimot, klarte biffen.

Mannen som tenkte profylaktisk 
Du har nå sett hvor sterkt profylakse 
kan være. I neste eksempel vil jeg il-
lustrere forskjellen på en som tenker 
profylaktisk mot en som ikke ofrer 
motstanderens planer en tanke. Partiet 
er å finne i Dvoretskys bok Secrets of 
Positional Play og Nimzowitschs klas-
siker Mitt system. 

Von Gottschall - Nimzowitsch
Hannover 1926
XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7+p+-+kzp-'

6-+l+pzp-+&

5+-zP-+-+p%

4p+-tR-zP-+$

3zP-+-vL-zPP#

2-zP-+-mK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy 

Svartspilleren var ingen ringere enn 
Nimzowitsch selv. Ikke overraskende var 
han en mester i profylakse. Motstande-
ren, Hermann Von Gottschall, ante fred 
og ingen fare i dette tilsynelatende døde 
sluttspillet.

Svart står unektelig litt bedre ettersom 
han har mulighet til å lage en fribonde 
i e-linjen, mens hvits majoritet på 
dronningfløyen nærmest er verdiløs. 
Stillingen ser likevel remispreget ut 
ettersom det er ulikefargede løpere. 
Hadde man fjernet tårnene hadde det 
vært remis, men nå er det noe spill igjen 
i stillingen.

Med sitt siste trekk 28.h2-h3 planlegger 
hvit 29.g4 for å ta kontroll over de hvite 
feltene. Vi må derfor spørre oss om dette 
er noe som bør forhindres. Samtidig bør 
vi se etter hvordan svart kan forbedre 
stillingen. Det skal selvsagt etableres 
en fribonde i e-linjen, men før man gjør 
dette bør de øvrige brikkenes posisjon 
optimaliseres. Kongen på f7 deltar ikke 
i spillet. Om man kunne satt den på 
f5 ville den stått mer aktivt. 28…Kg6 

besvares imidlertid med 29.g4 og hvit 
ser ut til å ha kontroll. Det er nå det 
profylaktiske forarbeidet gir resultater. 
Nimzowitsch spilte nemlig 28…Th8! 
Poenget bak det mystiske tårntrekket 
er simpelthen å forhindre 29.g4 siden 
svarts tårn da vil innta hvits andrerad.
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Vi vet svarts plan (kongen skal marsjere 
frem til f5). Men Von Gottschall hadde 
ingen anelse om hva som var i ferd 
med å skje. Hvordan kan hvit stoppe 
svarts plan?

29.Td1? Det riktige trekket var 29.Td6! 
for å hekte seg fast på e6-bonden. Nå, 
derimot, får svart forbedret stillingen 
uten noen form for forstyrrelser. 29…
Kg6 30.Td4 Kf5 31.Ld2
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Svart har gjort fremskritt. Det er på tide 
å tenke på e6-e5-bruddet for å lage en 
fribonde i e-linjen, men det er viktig å 
ikke forhaste seg. 31…e5? blir møtt 
med 32.fxe5 fxe5 33.g4+! og den svart 
kongen blir presset ytterligere tilbake 
etter en tårnsjakk på d6. Profylaktisk 
tenkning handler også om å se etter 
motstanderens beste trekk i konkrete 
varianter. Ved å gjøre dette kan man 
finne ut at en variant ikke bør spilles,
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eller som i denne stillingen, forbedres 
ytterligere. Svart spilte 31…Tf8! Tårnet 
har gjort ferdig jobben på h8 ettersom 
kongen på f5 forhindrer g3-g4. Det 
kommer derfor ikke som noen over-
raskelse at tårnet skal forbedres før svart 
begynner å forsere, men ser du hvorfor 
trekket gjør en avgjørende forskjell i 
varianten ovenfor? Hvit spilte rolig (og 
planløst) videre. 32.Le1 Nå er svart klar 
for gjennombruddet. 
32…e5! 33.fxe5 fxe5 
XABCDEFGHY

8-+-+-tr-+(

7+p+-+-zp-'

6-+l+-+-+&

5+-zP-zpk+p%

4p+-tR-+-+$

3zP-+-+-zPP#

2-zP-+-mK-+"

1+-+-vL-+-!

xabcdefghy

Forskjellen er åpenbar. 34.g4+ er nå 
ikke mulig ettersom den svarte kongen 
flytter med sjakk og det hvite tårnet 
faller.

Svart har derfor gjennomført alt det 
han ønsker og har forbedret sin stilling 
betraktelig. Hvit fortsatte 34.Th4 og 
Nimzowitsch spilte nøyaktig til siste 
slutt. 34…g5! 35.Tb4 35.Txh5 ville 
blitt besvart med 35…Kg6+ og svart 
plukker med seg tårnet på h5. Jeg vil 
anbefale deg å spille gjennom resten 
av partiet, for svart gjennomfører på 
mesterlig vis. 

35…Ke6+ 36.Ke2 e4 37.Lf2 Tf3 
38.Tb6 Ke5 39.Tb4 Kd5 40.h4 
gxh4 41.gxh4 Th3 42.Td4+ Ke5 
43.Td8 Ld5 44.Te8+ Le6 45.Td8 
Kf4 46.Tf8+ Lf5 47.Tf7 Th2 48.Te7 
Lg4+ 49.Ke1 Kf3 50.Tf7+ Kg2 
51.Kd2 Kf1 52.Ke3 Lf3 53.Lg3 Txb2 
54.Ld6 Tb3+ 55.Kd4 Kf2 56.Tg7 
e3 57.Lg3+ Kf1 58.Tf7 e2 59.Te7 
Lc6 0–1

Oppgaver: Profylakse

Du får nå tre oppgaver. Husk å se etter 
motstanderens beste trekk! 

1. Enkel
XABCDEFGHY

8K+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-mk-+-+-#

2-zp-+-+p+"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

Hvit er i trekket. Svart planlegger 1…
Kc2 med planen 2…b1D. Hvordan kan 
hvit redde remisen? 

2. Middels
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-sn-wqpvlp'

6-zp-zp-snp+&

5+PzpP+-+-%

4-+-+-+-+$

3+Q+-+-zPP#

2-zP-sNPzPL+"

1tR-vL-tR-mK-!

xabcdefgh

Hvit er i trekket. Hva truer svart og hva 
bør hvit gjøre? 

3. Vanskelig
XABCDEFGHY

8r+l+-tr-mk(

7zpp+-wq-zpp'

6-+p+-zp-+&

5+-zp-sn-+N%

4-+-+P+-+$

3+PsNP+-wQP#

2-zPP+-tRP+"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Hvit er i trekket!

Løsninger

Oppgave 1
Svart truer å spille 1…Kc2 for å es-
kortere bonden i mål. Hvit vil da måtte 
spille 2.Te2+, men da kan svart spille 
2…Kb3. Hvit er så nødt til spille 3.Td1, 
men svart vinner etter 3…Ka2. 
Eneste trekk som redder remisen er 
1.Tg1! Poenget er at dersom svart spil-
ler 1…Kc2 får vi tatt g-bonden med 
sjakk, og dersom svart manøvrerer 
kongen til a2 kan vi ta bonden på g2 
med binding.

Oppgave 2: 
Hva truer svart? Jo, svart ønsker å spille 
1…Dd7 for så å snappe bonden på b5. 
Hvit bør derfor spille 1.Sb1! Det er to 
grunner til at dette er et godt trekk. 
For det første stod springeren rett og 
slett dårlig på d2 siden den sperrer 
for utviklingen. Ved å trekke den til b1 
kan den flytte videre til c3. Der vil den 
stå langt bedre, og viktigst av alt: Den 
dekker på b5.

Oppgave 3:
Hvit har et ubehagelig trykk mot svarts 
kongestilling. Det er ikke så lett å finne 
svarts beste plan, men du har kanskje 
funnet ut at svart bør spille 1…Ld7 med 
planen å spille løperen til e8 for å jage 
bort springeren på h5. Hvordan kan 
hvit stoppe denne planen? Løsningen 
er 1.Sd1! Ideen er at 1…Ld7 besvares 
med 2.Se3. Svart kan da ikke spille 2…
Le8 for hvit vil da svare 3.Sf5! Med den 
elegante springermanøveren til e3 er 
det vanskelig å se hvordan svart skal 
løse problemene. Dersom du var fristet 
til å spille 1.Sxg7, med poenget 1…
Dxg7 2.Dxe5!, kan du klappe deg selv 
på skulderen. Og dersom du fikk med 
deg svarts beste svar i 1…Tg8! er du en 
profylaksens mester.
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Oppgave 1
Mella - Jahn Spillum
Østlandsserien 1992
XABCDEFGHY

8-+lwq-trk+(

7trp+-vl-zp-'

6-+-+psn-zp&

5zp-+-+p+-%

4-+Pzp-+-+$

3zP-+P+NzP-#

2-zP-+RzPLzP"

1tR-vLQ+-mK-!

xabcdefghy

Hvit vant en viktig bonde med 18.Sxd4! 
Etter 18... Dxd4 19.Le3 henger tårnet 
på a7. 1-0 (40 trekk)

Oppgave 4
Hans Christian Fotland - Mella
Landsturneringen 2005
XABCDEFGHY

8ltr-+-+k+(

7zp-+-wqpzpp'

6-tr-+-sn-+&

5+-zpp+-+-%

4-+-+-+-+$

3tRP+LzPN+-#

2P+Q+-zPPzP"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy

Svart vant en offiser med 24...c4! som 
også truer tårnet på a3. 0-1

Oppgave 2
Mella - Manfred Schober
Senior-VM 2000
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+qzppmk-'

6-zp-+l+p+&

5zp-+pzP-wQP%

4-+-vLL+-+$

3+P+-+-+-#

2P+-+PzP-mK"

1+-tr-+-+-!

xabcdefghy

Mange ville automatisk spilt 33.Dxc1, 
men langt sterkere er Mellas 33.Lxg6!! 
Svart valgte å gi opp ettersom h-bonden 
er ustoppelig etter 33…fxg6 34.Dxg6+ 
Kf8 35.h6 1-0 

Oppgave 5
Mella - Silje Bjerke
Høstturnering Strømmen 1996
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zp-+-vlpzpp'

6Lzp-+p+-+&

5+-snl+-+-%

4-+-+P+-+$

3+P+Q+N+-#

2PvL-+-zPPzP"

1+-tR-+RmK-!

xabcdefghy

Redaktøren truer hvits dronning, men 
Mella har alt under kontroll. 17.Txc5 
Lxc5 18.exd5 med avgjørende materi-
ell fordel til hvit. 1-0 (59 trekk)

Oppgave 3
Mella - Sigurd Løvåsdal
Landsturneringen 2004
XABCDEFGHY

8-trlwq-trk+(

7+-+-+pvlp'

6pzp-zp-snp+&

5+-+-zp-+-%

4-+PvLP+-+$

3+-sNQ+-zP-#

2PzP-+-zPLzP"

1+R+R+-mK-!

xabcdefghy

Hvit utnyttet bindingen i d-linjen med 
16.Lxe5! Svart valgte å gi opp. 1–0 

Oppgave 6
Mella - Silje Bjerke
Høstturnering Strømmen 1994
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7+p+lvlpzpp'

6p+n+psn-+&

5+-zp-+-+-%

4-+-zPPvL-+$

3zP-sN-+N+-#

2-zP-+-zPPzP"

1tRL+QtR-mK-!

xabcdefghy

Nok en gang er det redaktøren som får 
kjørt seg. Mella vant offiser med 14.d5 
fulgt av d5-d6. 1-0 (45 trekk)

Oppgavene står på side 27.
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