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Vi sitter på siste rest av det utrolig pop-
ulære CD-spillet  «Lær sjakk med Fritz 
og Mats» i norsk versjon. Dette er et 
morsomt og lærerikt data-spill for barn, 
som har vunnet en rekke internasjonale 
priser. Fritz og Mats møter mange 
spennende utfordring-
er før de til slutt må 
bekjempe den skumle 
svarte kongen.
   Passer for både ny-
begynnere og deg som 
har spilt litt tidligere.

Siste sjanse!

Kr. 295,–
Sjakkontoret
Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo
Telefon: 22 15 12 41
E-post: sjakkfor@online.no
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Trondheims femdobbelte 
norgesmester

Rett før starten av NM for 
ungdom i Trondheim i no-
vember hadde jeg gleden 
av å besøke en femdob-
belt norgesmester i sjakk 
som i dag nesten er glemt, 
selv i hjembyen sin.

Av Øystein Brekke

- Ja, nå har jeg vært hos Trondheims 
eneste femdobbelte norgesmester i 
sjakk. Hvor har jeg vært?, testet jeg 
mange utmerkede trondhjemske sjak-
karrangører og spillere, og så stort 
sett bare levende spørsmålstegn i 
ansiktene deres. Hva mente jeg? Du 

kyndige leser av Norsk Sjakkblad sliter 
kanskje også?

Bare Trondheim-sjakkens evig trofaste 
lederskikkelse Tore Høe Løvaas lot seg 
selvfølgelig ikke vippe av pinnen: - Så du 
har vært og besøkt Tora?

Ja endelig, endelig hadde jeg fått besøkt 
Tora Mølmann som vant fem suverene 
norgesmesterskap for damer i tids-
rommet 1957–62. I løpet av de fem 
mesterskapene avga hun til sammen to 
remiser. I det sjette av årene, i Ålesund 
i 1958, var det ikke mange nok damer 
påmeldt til en egen klasse, og da delte 
Tora Mølmann i stedet andreplassen i 

Landsturneringens klasse to gruppe to, 
sammen med senere elitespiller Svein 
Tore Fesche. 

Sjakk hver dag i 60 år
I en lys og trivelig leilighet på Heimdal, 
Trondheims forstad oppe på høyden en 
mils vei sør for sentrum, blir jeg tatt 
imot av Tora (80) og datteren Marit (42), 
på besøk sammen med barnebarnet 
Khadija (8) som leker i nærheten.

Tora er stillferdig og beskjeden, men 
rask og lett på foten. Hun deltar blant 
annet på ringdans hver uke, men sjakk-
brikkene bruker hun ikke lenger etter at 
mannen Per (1920-2008) døde før jul

Tora Mølmann blant sølvpokaler vunnet på 50- og 60-tallet.
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året før. De to spilte sjakk med hveran-
dre i praksis hver eneste dag gjennom 
nesten 60 år, enten på kjøkkenbordet 
eller på hytta i Lensvika, forteller Tora. 
Per Mølmann var en av Trondheims 
sterkeste sjakkspillere gjennom flere 
tiår, og i samtalen mener Tora flere 
ganger at dette skulle jeg ha truffet Per 
og spurt ham om, for han hadde alle 
disse sjakkhendelsene i hodet. 

Hun ble født Tora Bjørnstad 16. januar 
1929 i Lensvika utenfor Trondheim, 
fikk tuberkulose etter krigen og havnet 
på et hjem for tuberkulose-pasienter på 
Melhus. Det var der hun 19 år gammel 
traff Per Mølmann som var enda ster-
kere rammet av sykdommen og på et 
tidspunkt nær ved å dø. Av Per lærte hun 
sjakk, og i 1953 giftet de seg også. 

Julekort med 
verdensmesteren
Tora Mølmann hadde deltatt i turne-
ringssjakk bare i et par års tid da hun 
NM-debuterte på Lillehammer i 1957 
og tok 8 poeng av 8, to hele foran Mary 
Klingen.  Tora tok så vidt jeg kan se 40 
poeng av 41 i løpet av sine fem starter 
i NM for damer, derav enten 4½ eller 5 
av 5 mot sin sterkeste konkurrent Mary 
Klingen, og hadde med andre ord ingen 
reell konkurranse her hjemme.

Den samme høsten 1957 fikk Tora 
Mølmann sin dessverre eneste store in-
ternasjonale opptreden og opplevelse da 
hun og Catharina Skjønsberg utgjorde 
Norges lag i den aller første sjakko-
lympiaden for kvinner, i nederlandske 
Emmen. Tora klarte seg svært bra på 
førstebord med 5 poeng av 11 blant 
de sterkeste nasjonene og vant blant 
annet sensasjonelt mot Jugoslavia. Det 
norske sjakktalentet ble kjent med en 
del av spillerne, blant dem regjerende 
verdensmester Olga Rubtsova fra Sovjet 
som hun utvekslet julekort med i mange 
år framover.

Symaskin til mesteren
Datteren har hentet noen sølvpokaler 
fra hytta, og også brikker og brett kom-
mer fram i anledning besøk og bilde. 
Bare vinnerpokalen fra NM i Oslo i 1959 
mangler, for da ble norgesmesteren 
for damer i stedet belønnet med en 
symaskin, som ikke lenger er blant oss. 
Norgesmesteren i åpen klasse, Svein 
Johannessen, fikk en staselig sølvpo-
kal, mens norgesmesteren for damer 
nærmest fikk en liten påminnelse om å 
komme seg hjem til annet arbeid... 

Utenom norgesmesterskapene deltok 
Tora Mølmann i blant annet Trondheim-
smesterskap, i klubbturneringer i Jarl og 
lagkamper i Östersund. Men fra en gang 
på slutten av 60-tallet ble det dessverre 
ikke mer turneringssjakk. 

- Jeg måtte ta meg av mor som ble sjuk, i 
mange år, og så ble det ikke noe mer, an-
net enn partiene med Per, forteller Tora. 
Hun virker slett ikke bitter. Hun har hatt 
et rikt liv og har en god helse.

God førsteklasse-spiller
På 70- og 80-tallet fortalte Arnold Eikrem 
meg alltid at Tora Mølmann egentlig var 
den suverene norske kvinnen i sjakk 
og en god førsteklasse-spiller. Jeg har 
bare noen av partiene hennes og håper 
at hun til sommeren finner pappesken 
der mange av de gamle partiene trolig 
ligger. Etter å ha besøkt henne, over 40 
år etter hennes siste turneringsparti, er 
det naturlig å lure på både hvor bra hun 
spilte etter forutsetningene og hvor sterk 
hun kunne ha blitt. 

Norgesmestere på Hamar i 1962: Svein Johannessen for andre 
gang og Tora Mølmann for femte gang. Dessverre siste gang 
hun deltok i Landsturneringen.
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Vi tok turen til Wijk 
aan Zee siste tors-
dagen i januar for 
å få med oss de 
tre siste rundene i 
den prestisjetunge 
Corus-turneringen. 

Tekst og foto: 
Arne Danielsen

Bakgrunn: Magnus Carlsen 
har nylig gått til topps på 
FIDEs verdensranking, her 
hadde han sin første anled-
ning til å vise seg posisjonen 
verdig. I Norge ble tenåringen 
før jul utropt til årets idretts-
mann både i VG og Dagbladet. 
For en norsk sjakkspiller 
framstår situasjonen som 
bisarr og uvirkelig, og det 
vokste fram en uimotståelig 
trang til å gå inn i denne 
ønskedrømmen, se den og 
kjenne på den, klype meg i 
armen og forsikre meg om 
at jeg var våken.

På Schipol sto leiebilen og 
ventet, en tre mils kjøretur langs mot-
orveier nordvest i pannekakelandet, 
til byen Beverwijk, uttalt ”Befferveik”. 
Derfra tre kilometer videre helt ut i 
havgapet, til den lille badelandsbyen 
Wijk aan Zee, som med klitter og mare-
halm minner mest om Løkken. Her er 
sikkert et yrende liv i sommersesongen, 
nå virket stedet øde, kaldt og forblåst. 
De drøyt to tusen innbyggerne holdt seg 
inne i sine engelskliknende rekkehus, 
og sjakkspillerne hadde fridag. 

Sjakk av stål
I det hele tatt vitnet svært lite om at 
denne kystflekken antakelig er verdens 
fremste sjakkarrangør. Her har pågått 
turneringer siden 1938, riktignok under 
navnet Hoogoven-turneringen de første 
61 år, og fram til 1967 i selve Beverwijk. 
Fra 1968 har den imidlertid holdt hus i 
”filialen” Wijk aan Zee. 

I 2000 endret turneringen navn til Co-
rus-turneringen, etter hovedsponsoren. 

Fra landsbyen ser man godt 
pipene til Corus-verkene, Euro-
pas nest største stålprodusent. 
Nå er giganten kjøpt opp av en 
enda større kjempe, indiske 
Tata Steel, verdens sjette største 
i sitt slag. Eierskiftet parret med 
usikkerhet i markedet som en 
følge av finanskrisa, har ført til 
uklarhet rundt sponsingen av 
framtidige sjakkturneringer.

Alle var der
Galleriet over deltakere gjen-
nom tidene er fantastisk. Spas-
skij, Kasparov, Keres, Euwe, 
Botvinnik, Bronstein, Petro-
sjan, Larsen, Anand, Kortsjnoj, 
Tal, Karpov, Kramnik og Topalov, 
bare for å nevne et lite utvalg. 
Det er nesten bare Fischer som 
mangler. Av nordiske størrelser 
kan blant annet nevnes Gideon 
Ståhlberg, Gösta Stoltz, Bent 
Larsen, Ulf Andersson, Fridrik 
Olafsson, Margeir Petursson, 
Simen Agdestein – og i år 
Kjetil Lie i C-gruppa og Magnus 
Carlsen i A-gruppa. 

Magnus fikk sitt internasjonale gjen-
nombrudd da han vant C-gruppa i 2004, 
kun tretten år gammel. Den gang vant 
regjerende verdensmester Viswanathan 
Anand A-gruppa. I år kjempet de to 
mot hverandre, og det var tidlig klart 
at Anand ikke hadde ambisjoner om å 
ta nok en turneringsseier. Han sparte 
både krefter og åpningsrepertoar til den 
kommende VM-matchen mot Topalov, 
og hadde før jeg kom spilt en lang rekke 
remiser, deriblant mot Magnus.

Spennende vinterdager 
i Nederland



7

Trekløver i ledelsen
Magnus hadde foreløbig gjort en glim-
rende turnering, men gikk på et for-
smedelig nederlag mot Kramnik i 
niende runde, noe som førte den 
tidligere verdensmesteren opp i ledelsen 
sammen med Sjirov, som hadde spilt 
en fantastisk første del av turneringen, 
og lenge toppet listene alene. I tiende 
runde hadde han kvelertak på Anand, 
noe som kun hadde den effekten at den 
sovende bjørnen ble vekket, og inderen 
slo voldsomt tilbake. Magnus vant et 
pent parti mot Karjakin, mens Kramnik 
kun klarte remis mot Ivantsjuk. Før siste 
hviledag var dermed Kramnik alene i 
ledelsen, et halvpoeng foran Sjirov og 
Magnus. Det var åpenbart at seieren 
ville gå til en av disse tre.

Så opprant fredag og ellevte runde. 
Turneringslokalene ble langsomt fylt 
opp. Ved inngangen ble det solgt bøker 
og andre sjakkartikler. Her hang også 

innrammede bilder av tidligere turne-
ringsvinnere. Til venstre lå restauran-
ten, her kunne man få kjøpt ypperlig 
hollandsk øl og tjukk ertesuppe med 
fleskebiter. Duften av ertesuppe lå i det 
hele tatt over hele området, det var ikke 
noe hemmelig nederlandsk våpen, men 
en tradisjon tilbake til slutten av krigen, 
da tidene var så knappe at turneringsar-
rangørene kun hadde ertesuppe å tilby. 
Siden har denne sikringskosten stått på 
programmet.

Svært opplegg
Selve turneringslokalet var delt i to 
med fysiske sperringer. I den minste 
delen spilte de tre stormestergruppene, 
og i de første fem minuttene av hvert 
parti svermet verdenspressen inn på 
området, en rekke fotografer og i hvert 
fall tre TV-team. Norsk Sjakkblad var 
også til stede. Deltakerne hadde streng 
ordre om å være presise for å stå til 
disposisjon disse hektiske minuttene. Så 

senket freden seg, pressen ble jaget ut 
bak sperringene, der man kunne følge 
partiene med det blotte øye eller via 
store monitorer. Et hundretall tilskuere 
var stort sett til stede under partiene.

Bak tilskuerne, men i samme lokale, ble 
det så spilt en turnering, som i omfang 
og klasseinndeling mest kunne minne 
om en mellomstor norsk landsturne-
ring. I tillegg fantes et enormt telt i en 
havnehage hundre meter unna. Her ble 
partiene løpende kommentert av neder-
landske sjakkspillere, og her fulgte også 
et større antall tilhørere ivrig med.

Alene på topp
I ellevte runde fornektet Anand seg 
ikke, og tok nok en fredfull remis i 
bare fjorten trekk, mot den nederland-
ske hjemmeyndlingen Jan Smeets. 
Magnus vant mot kubaneren Lenier 
Dominguez. Etter partiet var Magnus 
langt fra fornøyd og innrømmet at han 
hadde vært heldig i tidsnøden. ”Jeg er 
glad jeg vant. Turneringa kunne vært 
verre, turneringa kunne vært bedre, 
men jeg kan i hvert fall fortsatt vinne 
den”, var kommentaren hans etterpå. 
Siden rivalene Sjirov og Kramnik spilte 
remis, delte nå vår gutt førsteplassen 
sammen med Kramnik, halvpoenget 
foran Sjirov.

Lørdag. Nest siste runde. Med svart 
spilte Magnus remis mot Leko. Kramnik 
spilte russisk mot Anand, og trodde 
han hadde remis ved trekkgjentakelse, 
men underveis hadde det forsvunnet en 
bonde på f7. Inderen var nådeløs. ”Først 
og fremst er jeg god til å spolere andres 
turneringer”, flirte verdensmesteren, 
vel vitende om hvor god hjelp han hadde 
gitt Magnus ved å nedkjempe begge hans 
argeste konkurrenter. I og med at Sjirov 
kun klarte et halvt poeng mot Karjakin, 
var plutselig Magnus et halvt poeng 
foran før siste runde. I teltet var det 
folkefest, der hele landsbyen deltok.
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Dramatisk finale
Søndag. Trettende runde, som på 
alle måter viste hvordan Magnus ikke 
lenger er noen ung utfordrer lenger, 
men ratingfavoritten som må forsvare 
sin ledelse mot yngre, sultne spillere. 
Motstanderen hans var den syttenårige, 
spebygde italieneren Fabiano Caruana, 
som sikkert har hatt Carlsen som sitt 
voksne ideal. Hvordan møter man en 
sånn utfordring? Spille safe og være 
sikker på i hvert fall delt turneringsseier 
med remis, eller bare guffe på? Magnus 
valgte det siste – selvfølgelig – men hav-
net rakt i en ganske ubehagelig posisjon, 
der det ikke var noen tvil om at det var 
Caruana som hadde initiativet. Finishen 
var ulidelig spennende.

Men imens skjedde drama på de andre 
bordene. Nigel Short startet med å dra 
opp et fantastisk, romantisk offisersof-
fer, men havnet raskt i tenkeboksen, 
og valgte til slutt å seife inn remisen 
ved evig sjakk. Kramnik fikk lite ut av 

sin dronninginder, og tok remis etter 
21 trekk. Sjirovs brett sto imidlertid i 
flammer. Sjirov ofret brikke etter brikke 
i et forrykende angrep, og i tidsnøden 
gjorde motstanderen Dominguez en 
fatal feil, men siden klaffen til Sjirov 
alt sto og dirret, benyttet Dominguez 
anledningen til å legge inn et taktisk 
remistilbud. Sjirov hadde ikke tid til å 
tenke, og grabbet den utstrakte lanken. 
Etterpå viste det seg at han hadde forsert 
matt i få trekk.

Dermed var det kun for Magnus å sikre 
remis for å vinne alene, noe han klarte 
etter 56 nervepirrende trekk. Puh! Etter 
premieutdeling med obligatorisk serve-
ring av ertesuppe, fikk Magnus besøk av 
den berømte nederlandske fotballstjer-
na Edgar Davids (han med brillene!), 
mens reporteren satte seg i leiebilen og 
vendte tilbake til fedrelandet. Jeg kjente 
en merkelig smak i munnen da jeg dro, 
det er visst den som kalles mersmak. 
Hipp hurra, Magnus!                 
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Remis?
Uansett hvordan partiet ender - 

vi tilbyr medlemmer av Norges Sjakkforbund GRATIS MEDLEMSKAP *. 
Trenger du rimelig overnatting er vi aldri langt unna. I tillegg garanterer vi 

gode opplevelser. Som medlem i Norske Vandrerhjem får du rabatt og 
fordeler på over 4000 vandrerhjem i hele verden.

Meld deg inn i dag på www.hihostels.no/sjakk2010 
Velkommen til oss!

* Ordinære priser: Enkeltperson 250,- / Familie 350,-
Tilbudet gjelder innmelding i løpet av 2010. Medlemskapet er gyldig i ett år fra innmelding og medfører ingen forpliktelser utover dette.
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Fra New York til Asker

- Jeg er egentlig ikke kon-
kurransemenneske og er 
langt bedre egnet som 
trener, analytiker og skri-
bent, sier Jonathan Tis-

dall.

Av Torstein Bae

Stormester uten å være konkurranse-
menneske? Det høres utrolig ut, men 
kanskje er det likevel sant for Jonathan 
Tisdall (51), en av norsk sjakks mest 
markante personligheter. Tisdall har 
lagt ut på lange reiser, både billedlig 
og bokstavelig, for å komme dit han 
er i dag. 

Jonathan Tisdall vokste opp i byen 
Syracuse på USAs østkyst, i delstaten 
New York. En by som sies å være USAs 

mest gjennomsnittlige, så midt på treet 
på alle måter at bedrifter gjerne tester 
nye produkter i Syracuse. Også starten 
på Jonathans karriere ved brettet var 
en vanlig historie. - Faren min var sjak-
kinteressert og lærte meg å spille. Jeg 
ble rett og slett hekta.
 
Spilte mot seg selv
Det ble raskt klart at Jonathan hadde 
teft for sjakkspillets finesser. Allerede 
som 15-åring ble han delstatsmester 
for voksne; tre år tidligere hadde han 
vunnet juniormesterskapet. Det skjedde 
ikke på grunn av god oppfølgning, men 
på tross av manglende miljø.

- Jeg led nok litt under mangel av trenere 
og av å være litt langt unna et sterkt 
sjakkmiljø. Hvis man skulle utvikle 
seg ordentlig på østkysten måtte man 

til Manhattan. Det var litt for fjernt og 
farlig for meg da, men jeg reiste dit av 
og til. At Ken Rogoff bodde i nærheten 
var min største fordel. Han var et utro-
lig talent, med så stort intellekt at han 
kunne planlegge hele karrieren sin på 
forhånd. Han gjorde alt han ville med 
sjakk [stormester i 1978 – red. anm.] 
og gikk videre.

- Det eneste uvanlige jeg gjorde var å 
spille mye mot meg selv, ofte med en 
idé om å herme etter og prøve forskjel-
lige stiler. Faktisk er Magnus den eneste 
andre jeg har hørt om som har gjort 
noe lignende, så kanskje er det noe i 
metoden.

Hjemme i London
 - Mange spør hva som er viktigst for å bli 
god i sjakk: Talent eller trening. Einar
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Gausel uttalte en gang at ”det viktigste 
talentet er treningstalentet”. Er du 
enig i det?

- Jeg er fristet til å se det fra en annen 
vinkel. At talent kan være farlig både 
fordi man tror at man trenger å trene 
mindre, og fordi man til og med bruker 
talentet som forklaring på manglende 
resultater. ”Har talent, men mangler 
motivasjon” er en populær tanke, og 
oftest bare en dårlig unnskyldning, for 
de med talent, og de med mindre. Einar 
har også sagt, etter å ha blitt spurt om 
hva han skulle lære studentene sine: ”å 
tåle smerte”. Det er noe i det óg.

Da Tisdall var 20 år dro han til Europa. 
Og ble her. Først til England, og deretter 
til Norge. Samboerskapet med Marianne 
Hagen ga sønnene William og Theodor, 
som i dag er blitt 18 og 10 år gamle.

- Da jeg landet i London følte jeg meg 
med en gang ”hjemme”, og jeg skjønte 
at jeg aldri skulle tilbake til Statene. At 
jeg flyttet videre og ble i Norge er lett 
å forstå, siden jeg stiftet familie her. 
Men akkurat nå bruker jeg mye tid i 
London igjen, omtrent en uke hver 
måned i snitt.

Norges andre stormester
En grunn til Tisdalls hyppige turer 
til London, er et nytt skriveprosjekt: 
En bok om Londons stand up-scene. 
Han bruker noen måneder hvert år 
på dette – ”det er kanskje ikke lett å 
overbevise skatteetaten om at utgiftene 
til London-turer og masse klubber der 
er business”, sier han. I mange år var 
han medredaktør for Aftenpostens 

engelskspråklige nyhetstjeneste News 
in English. I dag jobber han mest 
mot privat sektor, med ”eksport” av 
bransjenyheter til spesialiserte engelske 
aviser og blad. Han er også aktiv blogger 
(jtisdall.wordpress.com), med omtale 
av norske fenomener fra et internasjo-
nalt ståsted. 

Da han flyttet til Norge på begynnelsen 
av 80-tallet, hadde han allerede tittelen 
internasjonal mester (IM). I 1987 ble 
han norgesmester for første gang; sene-
re er det blitt ytterligere to kongepokaler 
(1991 og 1995). I 1988 og 1989 tok han 
inntegninger i stormestertittelen. Det 
virket som om sjakkens høyeste grad 
var rett rundt hjørnet, men det skulle 
ta mange år før Tisdall kunne sette GM 
foran navnet. På begynnelsen av 90-tal-
let tok han tak i et gammelt problem: 
svake konkurransenerver. Arbeidet ble 
kronet med suksess. I 1993 tok han sin 
avgjørende GM-norm, og to år senere 
klarte han ratingkravet på 2500. Jonat-
han Tisdall ble dermed Norges andre 

stormester gjennom tidene; kun Simen 
Agdestein var før ham. Han trenger kun 
ett ord for å beskrive sine følelser da tit-
telen endelig var i havn: lettelse.

Godt miljø
- I en periode etter 1990 var det flere 
nordmenn som jaktet på GM-tittelen. 
Hvilken betydning hadde dette miljøet 
for at både du, Einar Gausel og Rune 
Djurhuus ble stormestere omtrent 
samtidig?

- Å være del av et kull med aspiranter 
kan bare være positivt. For min del var 
det bra å ha en spiller som man kunne 
jobbe med, og jeg tror at Einar og jeg 
utfylte hverandre stilmessig.

- Mange sliter med å finne nye ambi-
sjoner etter at GM-tittelen er sikret. 
Du hadde en maksrating på 2515 i juli 
1996, deretter har du falt litt tilbake, og 
du spiller heller ikke så mange partier. 
Skyldes dette mangel på ambisjoner?

En konsentrert Tisdall ved brettet

- Det eneste uvanlige 
jeg gjorde var å spille 
mye mot meg selv.
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- Ratingtapet er den naturlige konse-
kvensen av at jeg helt sluttet å spille. Jeg 
fulgte ikke lenger med på åpningsteori 
og ble fryktelig rusten. Det er nå over 
ti år siden jeg spilte min siste seriøse 
individuelle turnering. Mine eneste 
partier har vært i lagsjakken, og jeg har 
verken studert sjakk eller spilt på nettet. 
For øvrig er vel fallet en del større enn 
”litt”. Jeg var på vei oppover fra 2515 
da jeg begynte å spille så dårlig at jeg 
bestemte meg for å slutte. Etter det har 
jeg gitt bort noen poeng hvert år.

Foretrekker trening
- Du var sekundant for Jon Speelman i to 
VM-sykluser rundt 1990. Likte du en slik 
oppgave, der du kunne drive med sjakk 
uten å ha konkurransepresset?

- Det er ingen tvil om at jeg foretrekker 
å studere sjakk på forskjellige måter 
fremfor å spille. Det var en litt uvanlig 
oppgave å være Speelmans sekundant, 
han er litt lat og trenger motivasjon. Han 
hadde et uendelig talent, men utviklet 
det i liten grad. Av natur er han nokså 
fredelig innstilt, men i kampen mot 
Nigel Short hadde han lyst til å vise hva 
han var god for, og det klarte han til fulle. 
[Speelman vant 4-1 mot Yasser Seira-
wan og 3,5-1,5 mot Short, før han tapte 
mot Jan Timman med 4,5-3,5 – red. 
anm.] I den neste VM-syklusen hadde 
han ikke lenger noe å bevise, og det var 
nesten umulig å motivere ham.

- I 1997 kom du med boken Improve 
Your Chess Now, som ble svært godt 
mottatt av kritikere og sjakkpublikum. 
Har du noen nye planer som sjakk-
forfatter?

- Jeg er i samtaler om en bok som skal 
prøve å følge opp Improve Your Chess 
Now for folk som har mindre tid til 
sjakk – som klubbspillere – og meg 
selv egentlig. Og den skal være skrevet 
på en ganske uvanlig måte. Det kan 
hende jeg etter hvert i større grad vil 
drive med sjakktrening og –skriving, 
særlig hvis ”Magnus-effekten” fører til 
økt interesse for sjakk i Norge. Det er 
nok mindre sannsynlig at jeg begynner 
å spille i særlig grad, antakelig vil det 
føre til for mye frustrasjon. Dessuten 
er det mange andre ting jeg har lyst til 
å gjøre, jeg har brukt store deler av livet 
mitt på sjakken. Men sjakkfamilien er 
viktig for meg, så jeg kommer alltid til 
å være en del av miljøet.

Fantastiske trekk
- Du nevnte tidligere din sjakkvenn Ken-
neth Rogoff, som i dag er professor ved 
Harvard University og en verdenskjent 
økonom. Har du noen gang tenkt at 
du kunne nådd langt på andre felter 
dersom du ikke hadde viet deg til sjak-
ken?

- Det er ikke umulig det. Men det ville 
sikkert vært noe rimelig upraktisk også. 
Jeg har alltid vært mer opptatt av å prio-
ritere gleder og ikke streben, hvis man 
kan si det sånn. Det må også sies at jeg 
aldri var heltidsproff, jeg var alltid også 
journalist, selv om jeg var heldig nok 
til å få skrive mye om sjakk. Og det går 
faktisk veldig bra akkurat nå å skrive 
om annet enn sjakk også, så man skal 
ikke klage.

- Du har spilt et svært berømt trekk, 
som blant annet er i boken The 100 
Most Amazing Chess Moves of All Time 
(mot Lee i London, 1980). Er dette ditt 
beste parti, eller er det et annnet parti 
du liker bedre?

- Trekket mot Lee er det mest spektaku-
lære. Mitt andre utrolige trekk, i hvert 
fall på listen til Tim Krabbé, var mot 
Short i 1985. Short sa at han fra andre 
siden av rommet så meg ta en brikke, 
men siden det ikke var mulig å slå noe, 
tenkte han at han måtte ha sett feil. 
Det forteller noe om hvor overraskende 
trekket var. 

Tisdall er en viktig spiller og miljøskaper i Asker sjakklubb. Her med 
laget som vant NM-gull i fjor.

- Jeg har alltid vært 
mer opptatt av å 
prioritere gleder og 
ikke streben.



13

- Jeg liker mange av mine partier like 
godt som de mot Lee og Short – partiene 
jeg tok med i Improve Your Chess Now 
er høyt oppe på listen min. Jeg kan ikke 
si at jeg har ett spesielt favorittparti. Jeg 
hadde en ganske ekstrem stil, som ga 
mange fine partier, og minst like mange 
stygge tap.

Trekket mot Lee finner du på side24 
(oppgave fire). Her er Tisdalls andre 
bidrag på Tim Krabbés liste over tidenes 
110 flotteste trekk.

Nigel Short (2535) – Tisdall (2420)
Vestmannaeyjar 1985
XABCDEFGHY

8-+rtr-+k+(

7+pwq-vlpzp-'

6p+-zplsn-zp&

5zP-+-+-+-%

4R+-+PvL-+$

3+-sN-+L+P#

2-zPPwQ-+P+"

1+-+R+-+K!

xabcdefghy

21...Lxh3!! 
22.gxh3 Dd7 
23.Dg2 Txc3 
24.Tad4 Txc2 
25.Dxc2 Dxh3+ 
26.Lh2 Dxf3+ 
27.Dg2 Dxg2+ 
28.Kxg2 Sg4 
og partiet endte remis etter 73 trekk.

Nordnorsk mesterskap for lag:

Tromsø fikk motstand
Det ble til slutt et nytt 
lagmesterskap til Tromsø, 
men denne gang fikk klub-
ben kamp til døren.

Av Torstein Bae

På papiret er Tromsø den sterkeste klub-
ben i Nord-Norge. Den fremste konkur-
renten har pleid å komme sørfra, men i 
år manglet Narvik sitt solide kort Torben 
Søraas. Derimot hadde Alta forsterket 
laget med de unge bergenserne Joachim 
B. Nilsen og Elias DeMac, som i likhet 
med Alta-gutten Erlend Mikalsen er 
elever ved Norges Toppidrettsgymnas. 

Ratingsnitt for de beste lagene var 1. 
Tromsø (2191) 2. Alta (1991) og 3. 
Narvik (1907). Med et forsprang på 
nesten 200 ratingpoeng var Tromsø 
soleklare favoritter, men rating er som 
kjent ikke alt.

Runde 1
Harstad - Tromsø 2-2
Narvik II – Narvik 0,5-3,5
Alta – Alta II 2,5-1,5

Favorittene fikk uventede problemer 
mot Harstad i første runde, og dét 
selv om Tromsøs bestemann Espen 
Forså nedkjempet stortalentet Peter 
Flermoen. Men Harstad slo tilbake. 
På fjerdebord tok Christer Eide en 
sjokkseier mot den flerfoldige nordnor-
ske mester Trond Romsdal.

Romsdal (2107) – Eide (1260)
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+p+-'

6-zp-+p+k+&

5+-+-+p+-%

4-+R+-+-+$

3+P+-vl-zPK#

2PwQ-+-+-zP"

1+-+q+-+-!

xabcdefghy

I remisstilling gjorde Romsdal en 
avgjørende feil med sitt siste trekk, 
41.Th4-c4. Eide griper sjansen begjær-
lig. 41...Ld2! Med trusselen Df1+ 
fulgt av Lg5 matt. Mot dette finnes ikke 

noe akseptabelt forsvar, og Romsdal ga 
derfor opp partiet. 0-1

Runde 2
Tromsø – Alta II 3-1
Narvik – Alta 1-3
Harstad – Narvik II 2-2

Tromsø og Alta vant greit, mens Harstad 
kom ned på jorden. Rundens spiller

Nytt mesterskap til Tromsø med 
unge Espen Forså i spissen.
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ble Bengt Arne Jørgensen, som sikret 
uavgjort for Narvik II gjennom of-
ferspill.

Odd Ketil Selnes (1528) – 
Bengt Arne Jørgensen (1155)
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+Q+-zpk'

6-+-zp-+-zp&

5+-zp-+P+K%

4-+P+-zPP+$

3+-+-+-+P#

2-+-+q+-+"

1+-+q+-+-!

xabcdefghy

Oppgave: Svart setter matt i to trekk! 
(Løsning til slutt i artikkelen.)

Runde 3
Narvik II – Tromsø 1-3
Alta – Harstad 2-2
Alta II – Narvik 0,5-3,5

Også Alta måtte nøye seg med uavgjort 
mot overraskelseslaget Harstad, og igjen 
var det Christer Eide som viste skarpt 
taktisk blikk. Tromsø vant mot Narviks 
andrelag, slik at både Tromsø og Alta 
sto med fem lagpoeng med to runder 
igjen å spille.

Christer Eide (1260) – 
Odd Erling Mikalsen (1762)
XABCDEFGHY

8r+-+-+rmk(

7zpp+nzppvlp'

6-+n+-+-+&

5+-+psNq+-%

4-+-zP-vL-+$

3+-zP-+P+N#

2PzP-+-+PzP"

1tR-+QtR-mK-!

xabcdefghy

19.Dd3! Svart kan ikke slå dronningen 
på grunn av Sxf7 matt, og 19...De6 
20.Sg5 blir også matt i løpet av få trekk. 

Det er derfor ikke noen annen mulig-
het enn å stikke av med madammen, 
men da ryker hesten på d7. 19...Dh5 
20.Sxd7 Lxd4+ 21.Kh1 Lg7 22.Sg5 
f6? Men svart var uansett fortapt. 
23.Dxh7+! 1–0

Runde 4
Tromsø – Narvik 2,5-1,5
Harstad – Alta II 3-1
Narvik II – Alta 1,5-2,5

De to tetlagene beholdt føringen gjen-
nom knappe seire mot Narviks to lag. 
Trond Romsdal avgjorde for Tromsø 
gjennom en taktisk finesse.

Birk Rølvåg (1883) – 
Trond Romsdal (2107)

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7zp-+-+p+p'

6-zpp+q+p+&

5+-+l+-+n%

4P+-zP-+-+$

3+-zPL+P+-#

2-+-wQNmKPzP"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

31.g4? Df6! Plutselig er hvits stilling 
et sørgelig skue. 32.Sg1 Sf4 En herlig 
springerplassering. Svart står utvilsomt 
til vinst. 33.Kg3 g5 34.Se2 Sh5+! Det 
er matt i fem trekk. 0–1

Runde 5
Alta – Tromsø 1,5-2,5
Alta II – Narvik II 2-2
Narvik – Harstad 3-1

Så var det duket for den store finalen. 
Det hadde utvilsomt vært en del rusk 
i Tromsø-maskineriet så langt. Spørs-
målet var om dette ville fortsette, eller 
om favorittene kunne heve seg i den 
avgjørende kampen. I ettertid kan man 
si at rusket ikke ble borte, men Tromsø 
klarte likevel uavgjort, hvilket var nok til 
førsteplass på flere individuelle poeng. 
Man kan lese sluttabellen slik at det nå 
er jevnt i Nord-Norge, men det spørs om 
ikke en annen tolkning er vel så god: 
Det blir vanskelig å hamle opp med en 
klubb som vinner selv når formen er 
riktig så dårlig.

Løsning på oppgaven: 48...Dxg4+ 
49.hxg4 Dh1#.

Tredjeplass til Narvik 
anført av Mikael Rølvåg

Fjerdeplass til Harstad med 
stortalentet Peter Flermoen
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Stort...

Fide Arbiter Henrik Sjøl
Den ivrige sjakkdommer Henrik 
Sjøl (bildet) er utnevnt til FIDE Ar-
biter (FA). FIDE Arbiter er den nest 
høyeste dommertittelen i verdens-
sjakkforbundet. Sjøl spiller til daglig 
i Akademisk sjakklubb, og er ofte å 
se som dommer, blant annet under 
årets eliteserie. Neste og øverste steg 
på dommerstigen er International 
Arbiter (IA).

WIM Tjølsen
Stortalentet Katrine Tjølsen 
(17) har nå offisielt blitt 
utnevnt til kvinnelig interna-
sjonal mester (WIM). Med 
en rating på 2252 er det nok 
ikke lenge til Katrine sikrer 
seg WGM-tittelen (kvinnelig 
stormester).

Høyt nivå i Tromsø
Et av årets norske sjakkhøyde-
punkt er Tromsøs Arctic Chess 
Challenge i august. Årets felt 
blir sterkere enn noensinne. 
Foreløbig er 18 stormestere på-
meldt, åtte av disse med rating 
over 2600! Aller høyest rangert 
er nederlandske Loek Van Wely 
(2639). Din sjanse til å spille 
mot en verdensstjerne? 

Seriesuksess for Nordstrand
Nordstrand sjakklubb i Oslo kan si seg svært godt fornøyd med 
innsatsen i årets østlandsserie. Førstelaget vant 1. divisjon su-
verent og etter seier i opprykkskamp mot Tromsø er de klare 
for eliteserien. Men som man kan se på side 34, stopper ikke 
suksessen der. Nordstrand 4 gikk til topps i 2. divisjon avdeling A, 
Nordstrand 3 tok seieren i 2. divisjon avdeling B mens Nordstrand 
5 seiret i 3. divisjon! 

Resultatet vitner om at Nordstrand har styrke både i topp og 
bredde, noe man også kan se av det som antagelig er Norges 
største klubbmesterskap: Hele 51 spillere deltar i det ukentlige 
mesterskapet på Lambertseter gård. 

Lagleder Tor Gulbrandsen (bildet) er blant dem som har skåret 
sterkt på førstelaget denne sesongen, med 6 av 9 poeng. Også Stig 
Tjomsland (8 av 9 poeng på førstebord) og Ole Jørn Gyldenås (5 
av 5 poeng) har vært sentrale i Nordstrands poengsankning.

Sterkt av Holm
12-årige Kristian Stuvik Holm 
fortsetter sin flotte fremgang. 
Etter seier i nordisk mesterskap 
(mer om dette i Førsteraden) 
ble det fem av sju poeng og 
en ratingprestasjon på 2213 i 
sveitsiske Bad Ragaz Oster Open 
i påsken. Dette ga 8. plass og 
premie som beste junior.Foto: Tore Hansen
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Cramling europamester 
Den svenske stormester Pia Cramling vant 
europamesterskapet for kvinner i Rijeka 
i Kroatia i mars. Pia tok 9 av 11 poeng og 
hadde en ratingprestasjon på 2677. På de 
neste plassene fulgte norgesvennene Vikto-
rija Cmilyte fra Litauen og Monika Socko fra 
Polen. I den åpne klassen gikk seieren til 
russiske Ian Nepomniachtchi, foran Baadur 
Jobava fra Georgia og russiske Artyom Timo-
feev. Eneste norske deltaker var Per Ofstad, 
som tok 4,5 poeng og endte på 332. plass av 
de 408 deltakerne - nøyaktig samme plass 
som forhåndsrangeringen! 

...og smått

Hammer i form
Norges nest beste spiller, stormester 
Jon Ludvig Hammer, har gjort nok 
et sterkt resultat. I den franske 
storturneringen Capelle La Grande 
endte han på 15. plass med 6½ 
poeng og ratingprestasjon på 2654. 
Hammer gikk ubeseiret gjennom 
turneringen, og sanket ytterligere 
ratingpoeng. Hammer er for tiden 
nummer 14 på verdenstoppen blant 
juniorene (under 20 år) med sine 
2617 i rating.

Ferden fortsetter 
I Norsk sjakkblad nr 2/2009 
kunne man lese Arne Danielsens 
beretning om hvordan nystarta 
Vålerenga sjakklubb rykket opp 
fra 4. til 3. divisjon. Denne seson-
gen tok klubben et skritt videre, 
med opprykk til 2. divisjon. Ser vi 
Vålerenga i eliteserien om to år?

Unggutta best i Finmark
Alta 1 var suverene under årets Fin-
marksmesterskap for klubblag. Laget 
bestod av de fire 16- og 17-åringene 
Elias DeMac, Joachim B. Nilsen, Er-
lend Mikalsen (bildet) og Alf Gøran 
Jakobsen. Tre av guttene har vært 
skolekamerater på Toppidrettsgym-
naset den siste tiden.

Foto: W
ikim

edia Com
m

ons

IM-napp til Thomassen
Joachim Thomassen sikret seg sitt tredje IM-napp i San 
Sebastian Open i mars/april.

Thomassen tok seks poeng på de ni rundene og slo 
til med seire mot flere sterke tittelspillere, blant dem 
stormester Parada Cifuentes. Dette ga 16. plass blant de 
150 deltakerne og ungguttens tredje inntegning i tittelen 
Internasjonal Mester. Nå gjenstår det kun å få ratingen 
over 2400 før tittelen er i boks. Etter turneringen står 
Thomassen med en rating på 2357.

Thomassen er tidligere klassekamerat med Magnus 
Carlsen, Jon Ludvig Hammer og Espen Forså fra Norges 
Toppidrettsgymnas, og en del av norsk sjakks suksessrike 
1990-årgang.
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ÆSJ, 
det ble patt!

Du tror kanskje at det å 
sette patt er forbeholdt 
nybegynnere. Da må du 
tro om igjen.

Av Torbjørn R. Hansen

Det var ikke så mange som slapp unna 
med poeng når de satt ovenfor Bobby 
Fischer. Det vil være naivt å tro at du 
skulle være så heldig at den legenda-
riske amerikaneren skulle sette deg 
patt. Vel, skulle man få til dét må man 
gjøre som Paul Keres og være sin egen 
lykkes smed. 

Paul Keres - Bobby Fischer
Kandidatturnering 1962

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+L+-+k'

6-zp-+-+-+&

5+P+-+-+-%

4-+-+-+-mK$

3+-+-+-wQ-#

2-+-+-+p+"

1+-+-+q+-!

xabcdefghy

Med stødig hånd har Fischer manøvrert 
seg unna Keres sine sjakker og står klar 
til å få ny dronning. Det hele ser gan-
ske mørkt ut for hvit, for hvordan i all 
verden skal han stoppe g-bonden? 

Keres spilte 72.De5!! Fischers kom-
mentar til dette trekket sier alt: 

”What’s this? He makes no attempt to 
stop me from queening!? Gradually my 

excitement subsided. The more I stu-
died the situation, the more I realized 
that black had no win.” 

Men hva er det egentlig spillerne 
hadde fått øye på? Se på følgende vari-
ant og du vil dette av stolen. 72...Df2+ 
73.Kh3 g1D 74.Lf5+ Kh6 75.Df6+ Kh5 
76.Lg6+! Dxg6 77.Dg5+!!

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+-+-'

6-zp-+-+q+&

5+P+-+-wQk%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+K#

2-+-+-wq-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Uansett hva svart gjør, blir det patt. 
Fantastisk! 

Fischer ville ikke gi Keres denne gleden 
og fortsatte isteden med 72...Dh1+ 
73.Lh3 Dxh3+!? 

Men vent et øyeblikk! Kunne ikke hvit 
gått inn og tatt dronning? Jo, men nok 
en gang er det patt som er poenget. 73...
g1D 74.Dh5+ Kg7 blir nemlig besvart 
med 75.Dg6+! og igjen blir det patt:

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+-mk-'

6-zp-+-+Q+&

5+P+-+-+-%

4-+-+-+-mK$

3+-+-+-+L#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-wqq!

xabcdefghy

I partiet endte det hele med en rime-
lig alminnelig og kjedelig evig sjakk. 
74.Kxh3 g1D 75.De7+ Kh8 76.Df8+ 
Kh7 77.Df7+ ½–½ 

Pattens ubestridte mester
En som antagelig hatet den dumme 
pattregelen mer enn noen andre var 
Samuel Reshevsky. Den amerikanske 
verdenstjernen satte nemlig patt hvert 
ellevte år. 

Carl Pilnick - Samuel Reshevsky
USA 1942

En ung Bobby Fischer 
(Foto fra Wikimedia Commons)
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7mkp+-+-+-'

6p+-+-+-+&

5zP-+-+Qzp-%

4-+-+-+-zp$

3+-+-wq-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Reshevsky hadde nok mentalt innkas-
sert hele poenget og spilte 92…g4?? Jeg 
vil tro Pilnick gliste bredt da han svarte 
med 93.Df2!! Svart har ikke noe bedre 
enn 93…Dxf2 patt. Derfor: ½–½ Surt. 
Men surere skulle det bli. 

Samuel Reshevsky - Efim Geller
Sveits 1953

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-tR-+&

5+-+-+p+k%

4-+-+-zP-zP$

3tr-+-+-zP-#

2-+-+-mK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Igjen satt antagelig Reshevsky og gned 
seg i hendene. Hvit leder med to bønder, 
så dette må vel være vunnet? 

Geller spilte 53...Tf3+!! Dersom hvit 
slår tårnet er det patt, og på 54.Kg2 
kommer selvfølgelig 54…Txg3+! 
Reshevsky forsøkte å trylle noe ut av stil-
lingen etter 54.Ke2, men måtte få trekk 
senere innse at slaget var patt. ½–½ 
Bittert. Men bitrere skulle det bli.

Man skulle tro at Reshevsky hadde lært, 
men den gang ei. 11 år senere ble han 
nemlig offer for det som av mange kalles 
århundrets svindel.

Larry Evans – Samuel Reshevsky
USA 1963
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Reshevsky har akkurat snappet en 
bonde på g3. Han har imidlertid ikke 
tatt lærdom fra katastrofene mot Pilnick 
og Geller. En patthjemsøkt spiller ville 
nemlig ha innsett at den hvite kongen 
ikke har noen felt. Evans ønsket derfor 
å kvitte seg med de resterende brikkene 
og spilte 48.Dg8+!! Etter 48…Kxg8 
fulgte 49.Txg7+! og svart kan ikke 
unnslippe hvits desperadotårn. ½-½

Pattens omstridte regler
Det har ikke alltid vært slik at patt har 
blitt belønnet med et halvpoeng til hver. 
Det var først i Italia på 1200-tallet at patt 
ble regnet som remis, og etter hvert 
spredte dette seg til omverdenen. Det 
var imidlertid noen som tvilholdt på 
litt sære regler:

•	 I	de	arabiske	land	ble	den	som	pattet	
belønnet med seieren. 

•	 I	Frankrike	mistet	den	som	ble	satt	
patt sitt trekk. Motstanderen fikk derfor 
flytte to ganger på rad.  

•	 I	Russland	og	England	ble	det	regnet	
som seier for den som ble satt patt!

•	 I	Øst-Asia	 var	 ikke	patt	 tillatt.	Den	
som satte patt måtte gjøre om sitt siste 
trekk. 

(Kilde: Wikipedia)

Åtte år gamle Samuel Reshevsky slår flere franske mesterspillere. 
(Foto fra Wikimedia Commons)
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Sprek 20-årsmarkering i Nord-Odal

Norsk sjakk hadde vært 
en nasjonal maktfaktor, 
glødende av aktivitet, hvis 
Norges 430 kommuner 
gjennomsnittlig hadde 
noe nær en Nord-Odal 
Sjakklubb. Den finnes i en 
til daglig stille skogbruks-
kommune i Hedmark med 
5000 innbyggere.

Tekst og foto: 
Øystein Brekke

Før jul var det 20 år siden klubben ble 
stiftet, og i helga 23. – 24. januar ble 
det lille jubileet flott markert med jubi-
leumsturneringer for både store og små 

og med en stormesterduell i hurtigsjakk 
mellom Sveriges nr 1 Emanuel Berg 
og vår egen nr 2 Jon Ludvig Hammer. 
Vertshuset med det passende navnet 
Milepelen var en utmerket arena for 
alle arrangementene.

48 spillere møttes i NVGP-turneringen 
over to dager, og A-gruppen var riktig 
sterk der åtte av de ni spillerne hadde 
rating over 2100. Den aller gjeveste av 
dem, stormester Rune Djurhuus fra 
Akademisk Sjakklubb (men egentlig 
hedmarking fra Elverum) innfridde 
favorittstempelet, men avga tre remiser 
i tillegg til to seire.  Nærmest fulgte Jo-
hannes L. Kvisla som selv har far Terje 
fra Nord-Odal. I B-gruppen ble det full 
hjemmeseier til Jan Henrik Ytteborg 

som var i Simen Agdesteins første kull 
av sjakkelever på NTG fra 1998, og i C-
gruppen ble det også Hedmark-seier til 
Sigurd Kittilsen fra Elverum. 

Nord-Odal Sjakklubb har levd et aktivt 
liv gjennom 20 år, med en overkomme-
lig voksenklubb og et jevnt godt arbeid 
blant de unge. Det største arrangemen-
tet var NM for ungdom i 2004. Jonar 
Lensebakken (51) har vært og er selve 
drivkraften. Jonar er en sentral mann 
for sjakken i hele distriktet og er blant 
annet leder i Hedmark og Oppland 
Sjakkrets. Barnesjakkturneringer har 
det vært mange av, og heldigvis ble det 
to også i jubileumshelga takket være 
en god hjelpende hånd fra nesten-nabo 
Oddvar Solum i Strømmen Sjakklubbs 

Hjemmeseier i gruppe B: Jan Henrik Ytteborg (til venstre) vant finalepartiet mot Øyvind Lense-
bakken, mens bygdas sjakkpappa Jonar rekker en titt i starten av spillet.
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Ungdom. De unge stortalentene Sondre 
Merkesvik fra Bergens SKU og Andreas 
G. Tryggestad fra Nordstrand vant én 
turnering hver.

Så må vi ikke glemme at det ble en 
spennende match mellom stormes-
terne Berg og Hammer, med resultatet 
2½ - 1½ til Sverige, da Jon Ludvig 
misset gevinsten i sitt ene svartparti 
(svart vant for anledningen 3½-½!). 
Det var også nesten hjemmeseier, siden 
Emanuel bor med kone og barn i Arvika 
ikke langt over svenskegrensen… Til 
slutt spilte stormesterne som bonus 
en forrykende sporty klokkesimultan 
mot alle barnesjakkspillerne. Vi er alle 
en sjakkfamilie, i alle fall i Nord-Odal. 
Merk at det er ny turnering der allerede 
i juni, garantert trivelig og bra!

Stormesterduell i Nord-Odal: Emanuel Berg vinner 2½ - 1½ over Jon 
Ludvig Hammer. Her ved starten av det siste partiet.

Nordstrand til eliten

Nordstrand vant kvali-
fiseringsmatchen mot 
Tromsø og er klare for 
eliteserien 2010/2011.

Osloklubben hadde full kontroll i kva-
lifiseringsmatchen mot hjemmelaget 
Tromsø 10. april. På andrebord vant 
Stig Tjomsland (bildet) overbevisende 
med en fin tårnmanøver:
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Gunnar Johnsen (hvit) har akkurat 
klart å dekke den svake c-bonden. 
Men dessverre har han en svakhet til, 
noe Tjomsland vet å utnytte seg av: 

29...Ta5! Nå må hvit også tenke på å 
redde a-bonden. 

30.Te2 Ta4! Dermed mister hvit en 
bonde, da 31.Tc2 besvares med 31...
b5. Med bonde over førte Tjomsland 
partiet sikkert til seier. 0-1 (52 
trekk)

Dermed er Norges fem største 
klubber (SK 1911, Oslo Schak-
selskap, Bergens, Nordstrand  
og Trondheim) alle med i neste 
års eliteserie.

Nordstrand - Tromsø 4,5 - 1,5
Flemming Christenson - Espen Forså      1/2
Stig Tjomsland - Gunnar Johnsen            1-0
Bror Thanke - Gunnar Berg-Hanssen  0-1
Trond Solem - Jon Kr. Røyset                    1-0
Jan Sørgjerd - Pål Røyset                     1-0
Ole Jørn Gyldenås - Trond Romsdal         1-0
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Sjakk og matt
av Sverre Johnsen og 
Svetoslav Mihajlov

Som tittelen antyder handler denne 
boka om å sette matt. Forfatterne skriver 
i forordet til del 1: ”Sjakk dreier seg om 
å sette matt, og hvis du ikke klarer det, 
hjelper det ikke hvor godt du spiller i 
resten av partiet.” Dette understrekes 
videre av forordet til Simen Agdestein: 
”Alle har godt av å løse mattoppgaver!” 
Gitt dette som premiss burde dette være 
en bok alle har nytte av.

Boken er delt i tre: Den første delen 
gjennomgår kort kombinasjoner og 
ofre og videre grunnleggende matt-
bilder gjennom det forfatterne kaller 
mattalfabetet: 29 vanlige matter fra 
A til Å. Avslutningsvis presenteres 40 

mattoppgaver med overskriften ”Junior-
utfordringen”. Del to og tre bygger videre 
på del 1 ved mer avanserte oppgaver 
i henholdsvis ”Mesterutfordringen” 
og ”Stormesterutfordringen”. Således 
følger boka omtrent samme lest som 
de fleste kombinasjonsbøker. 

Det jeg føler i hovedsak utmerker denne 
boka er at den er på norsk, og det er 
prisverdig at det publiseres slike bøker 
på vårt morsmål. Jeg synes også det er 
imponerende at alle mattoppgavene er 
egenproduserte. 

Vurderingen av boka mener jeg i 
stor grad må avhenge av hvor godt 
forfatterne treffer sitt publikum når 
det gjelder rett vanskelighetsgrad på 
oppgavene. Min første reaksjon var at 
oppgavene i del 1 var for vanskelige for 
en relativt fersk spiller. For å teste ut 
denne teorien prøvde jeg et utvalg av 
oppgaver på fire kollegaer. To av dem 
løste oppgavene ganske greit mens de to 
andre slet veldig. Det viste seg i ettertid 
at de to førstnevnte ikke var helt ferske; 
de hadde begge erfaring fra barnesjakk i 
yngre dager. Min enkle test er ikke noe 
vitenskapelig bevis, men styrket min 
formodning.

”Stormesterutfordringen” vil jeg anta 
kan by på utfordringer for mesterspil-
lere, men jeg tviler litt på at det samme 
vil gjelde for GM-er. (Dette har jeg ikke 
fått testet.)

Både Johnsen og Mihajlov har langt 
mer erfaring enn meg når det gjelder 
sjakkundervisning. Jeg føler derfor at 
det blir galt av meg å trekke bombas-
tiske konklusjoner. I stedet kan man 
dømme selv ved hjelp av en smakebit 
fra ”Stormesterutfordringen”: 

Oppgave 6: Hvit i trekket 
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Var oppgaven for lett eller vanskelig?

Nytt innen sjakk

Av Carl Peter Kirkebø
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My Best Games
av Yasser Seirawan

I denne DVDen tar GM 
Yasser Seirawan for seg 
22 partier spilt i perioden 
1975-82. To av partiene er 
fra da han vant junior-VM 
i Skien i 1979. Mange av 
partiene er mot verdens-
stjerner som Tal, Timman, 
Kortsjnoj og Karpov. Total 
spilletid er cirka fem timer.

DVDen er riktig fornøyelig. Jeg falt gan-
ske raskt for Seirawans presentasjons-
form der han på en lettfattelig og vennlig 
måte kommenterer partiene pent 
iblandet små anekdoter. Et eksempel 
er partiet mot Tal hvor han spilte sløvt i 
åpningen fordi han ikke klarte å slutte 
å tenke på Tals deformerte fingre. Det 
var først da han skjønte at Tal stod best 

at han forstod at det 
ikke var noen grunn til 
å synes synd på han og 
begynte å spille bra! 

DVDens siste parti, der 
Seirawan møter regje-
rende verdensmester 
Karpov med svart, er 
kronen på verket. Sei-
rawan utspiller Karpov, 
og han skjønner at han 

har den store fisken på 
kroken: ”And this is it. The a8-rook will 
come to the defense of the h7-pawn. 
After this move it is it. Game over. I'm 
not saying Black is a bit better or much 
better, I'm saying White is lost, dead lost, 
prepared to meet his Maker, Walking 
the Green Mile. Over!” Dessverre for 
Seirawan forspiller han flere sjanser til 
å avgjøre partiet, og Karpov slipper til 
slutt unna med remis. Et forspilt parti 

mot en bedre spiller vil jeg tro er noe vi 
alle har opplevd, og Seirawan formidler 
følelsen på en måte verdig en Oscar. Det 
hører med til historien at straks etter 
Seirawan godtok Karpovs remistilbud 
hvisket verdensmesteren til ham: ”How 
did you not win this game?”

Jeg antar det alltid vil være noen skjønn-
hetsfeil på en slik DVD. Slik jeg ser det 
må den største kritikken være at Sei-
rawan flere ganger kan fomle litt mye, 
og at dette sannsynligvis kunne vært 
unngått med litt bedre forberedelser. 
I tillegg finner jeg det litt merkelig at 
partikommentarene og Seirawan selv 
ikke alltid virker synkroniserte. Noen 
ganger er et trekk gitt kommentaren ’?!’ 
når Seirawan sier ”good move”. 

Til tross for ovennevnte momenter må 
konklusjonen likevel være: ”Yes sir, I 
love Yasser!”

 Danmarks største åpne 
internasjonale turnering.

 Mulighet for å bo på 
spillestedet LO-skolen til 
rimelige priser.

 Betenkningstid: 100 min 
på 40 trekk + 30 min på 
resten av partiet + 30 sek 
tillegg for hvert trekk. 

 Mulighet for å ta GM- og 
IM-napp og få Elo-tall.

 Mange deltagende 
GMer og IMer fra 
forskjellige land. Blant 
+2600-stormesterne er: 
Eljanov, Meier, Krasenkow, 
Dreev, Wesley So og 
Malakhov.

 Det er alltid deilig å være 
norsk i Danmark!

 www.politikencup.dk

Startavgift (alle priser i DKK):
GM/IM/WGM/WIM: Gratis 
FM/WFM: 600 kr.
Jun. (f. 1989 el. senere): 600 kr.
Født 1949 el. tidligere: 600 kr.
Spillere m/ ELO: 900 kr.
Spillere u/ ELO: 1000 kr.
Kr. 100 i rabatt ved påmelding 
innen 30.6!

Påmelding
www.politikencup.dk

Hovedpremier (tusen DKK):
15-12-10-8-6-5-4-3-2-2-2-2-2-  
1-1-1-1-1-1-1.

Ratingpremier: 
1. 3000 2. 2000 for beste 
spiller i hver av disse 
ratinggruppene: 1000-1500, 
1501-1700, 1701-1900, 
1901-2050, 2051-2200, 
2201-2300 og 2301-2400.

Politiken Cup 2010 spilles som en åpen 10-runders 
turnering på 9 dager og i én stor gruppe, fra sterke 
stormestere til nybegynnere.
Turneringen spilles fra 31. juli til 8. august på LO-skolen i 
Helsingør. Mer informasjon og online påmelding på  
www.politikencup.dk 

POLITIKEN CUP 

Samtidig spilles match mellom Peter Svidler og 
Peter Heine Nielsen i anledning Bent Larsens 
75-årsdag.
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Løsningene står på side 27.

Nr. 3: Svart trekker

Nr. 6: Hvit trekker

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

Nr. 5: Svart trekkerNr. 4: Hvit trekker
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Blant tidenes beste trekk

Jonatan Tisdall ble Norges andre stormester i 1995. Siden da 
har han trappet ned sjakken, men er fortsatt å se innimel-
lom på turneringer, da særlig som en viktig brikke på Asker 
sjakklubbs eliteserielag.

Tisdall har mange fantastiske kombinasjoner på samvit-
tigheten, men særlig kombinasjon nummer fire (under) 
er berømt. Trekket er gjengitt i kombinasjonsbøker og 
sjakkspalter verden rundt. Hvit står offiser under og kan se 
ut til å ha problemer, men har en utrolig løsning.

Finner du Tisdalls trekk? 
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Stor seniordelegasjon i EM

Hele sju norske lag deltok 
i årets EM for seniorlag i 
Dresden.

Av Richard Wicklund-Hansen

For tiende gang arrangerte Dresden 
dette lagmesterskapet, og som vanlig 
ble det et prikkfritt arrangement. Det ble 
rekorddeltagelse med 78 lag fra 18 na-
sjoner, et resultat av Per Ofstads arbeid 
med å popularisere seniorsjakken i Eu-
ropa. Ofstad ble meget fortjent hyllet av 
arrangøren, ledelsen i European Chess 
Union (ECU) og deltagerne, etter åtte 
år som Senior Director i ECU. For et år 
siden gjorde Ofstad ECU oppmerksom 
på at han ville overlate roret til en annen 
i løpet av 2010. Nå blir det turnerings-
spill og mindre sjakkpolitikk for Ofstad, 
men han er fortsatt aktiv i ECU.
 
Fra Norge deltok sju lag med til sammen 
35 spillere. Norge 1, 2 og 3 var tatt ut 
av Seniorutvalget etter rating, mens de 
øvrige var sammensatt selv. 

Resultatene ble stort sett likt med 
forhåndsrankingen med Norge 1 som 
nummer 17, én plass opp fra rankingen.  
For vårt førstelag spilte Ragnar Hoen, 
Jarl H. Ulrichsen, Helge Gundersen, Tor 
Geir Harestad og Øystein Hjertnes. De to 
siste debuterte i denne sammenheng. 
Toppscorer ble Helge Gundersen med 
4,5 poeng på åtte runder.
 
Blindern Oldtimers ble en positiv over-
raskelse. Fra delvis sjakklig passivitet 
stilte fem "gamle" Blindernstudenter 
opp for å banke bort noe sjakklig rust.  
De var rangert nummer 75, men slutt-
resultatet ble nummer 41 og nest beste 
norske lag. På laget spilte gode, gamle 
sjakknavn: Ivar M. Dahl, Bjørn Lerstad, 
Arnold Mundal, Per A. Bergersen og Vi-

dar Fossum. Spillerne har lang fartstid, 
blant annet ble Ivar M. Dahl nummer 
seks i NM for juniorer i 1963.

En som stod for en sterk norsk presta-
sjon var Per Ofstad, som ville fått premie 
for høyeste score på bord 1 hvis han 
hadde fått 1/2 poeng mer. Bernt Nordby, 
nummer tre i NM for juniorer i 1960, 
gjorde også en fin innsats med kun ett 
tap på åtte runder. 
 
Uten tvil kunne resultatet for Norge 1 
og 2 blitt vesentlig bedre hvis spillere 
som Per Ofstad, Erling Kristiansen og 
Bernt Nordby hadde prioritert å kjempe 
på våre topplag. Det er flere enn refe-
renten som håper de er på plass neste 
år i Hellas.
 
Ramada hotel hvor vi bodde og spilte, 
var for tiende gang vertskap. Inntil i år 
har spillere og ledsagere vært fornøyd.  
Men uten å gå i detalj var servicen i år 
dårlig og matforgiftning som rammet de 
fleste lagene gjorde det ikke bedre. Hvis 
Dresden skal arrangere nok en gang må 
hotellet skjerpe seg betydelig.

Det skjer alltid mye merkelig i slike 
turneringer. Jan Svenske (Arctic Team) 
har i diagramstillingen spilt 40.fxg6+ 
og sort ga opp. Dagens nøtt, ville du 
gitt opp?
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Svar: Svart har overtaket etter 
40...Kxh6!

Erling Kristiansen på førstebord 
for Arctic Team.
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TIDENES TURNERING!
Kristiansund GP og Carlsen-Anand

26.-30. august

Se Magnus Carlsen og 
Vishy Anand spille hurtig-
sjakk mens du koser deg 
med egne partier og god 
stemning!

En super turnering for både bredden og eliten! Stormesterne 
Leif Erlend Johannessen, Kjetil A. Lie, Jonatan Tisdall og Leif 
Øgaard er allerede påmeldt.

• Langsjakk: 1,5 time på 40 trekk og 30 min på resten av partiet

• Seks runder i to grupper: Over/under 1500

• Gode pengepremier: 1. 10 000 kr, 2. 3500 kr, 3. 1500 kr og 4.-10. 1000 kr

• Rimelig overnatting

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

Mer informasjon: www.ksk.no
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Oppgave 1
Tisdall - Pål Vegard Hagesæther
Gausdal 1995
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Med 24.Dxf8+ avgjorde Tisdall bru-
talt. Etter 24…Lxf8 25.Lf6+ Lg7 er 
26.Td8 matt! Det fantes også en annen 
løsning, ettersom det elegante 24.Lf6! 
også ville ført til matt i få trekk. 1-0  

Oppgave 4
Tisdall - Lee
London 1982
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Dette partiet kan vi aldri se nok av. 
Etter det utrolige 15.e6!! mister svart 
dronningen eller blir matt i få trekk. 
For eksempel 15...Dxg7 16.exd7+ Lxd7 
17.The1+ Le6 18.Td8# 1-0

Oppgave 2
Tisdall - Alon Greenfeld
Oslo 1992
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50.e4+! fikk svart til å gi opp siden 
50…Kxe4 51.Te1+ Kd5 52.Te5 er 
matt! 1-0

Oppgave 5
Leif Øgaard - Tisdall
NM for klubblag 2005, Moss
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5wQ-+-+-+-%

4-+RzPPzP-+$

3+-+-+PmKL#

2-+-+r+-zP"

1+-+-tr-+-!

xabcdefghy

Hvit har et lite materielt overtak, men 
en utsatt konge. Tisdall straffet dette 
hardt med 37…Tg1+! 38.Kh4 h6! 
Trusselen g6-g5 fikk hvit til å kaste inn 
håndkleet. 0-1

Oppgave 3
Bjørn Erik Glenne - Tisdall
Gausdal 1995
XABCDEFGHY

8-+r+-trk+(

7zplzp-+pvlp'

6-zpnwqp+p+&

5+-+-zP-vL-%

4-+LzP-+-+$

3+-zP-+-+-#

2P+-wQNzPPzP"

1+R+R+-mK-!

xabcdefghy

Det lille trikset 15…Sxe5! 16.dxe5 
Dc6! med bondegevinst sikret svart 
seieren. 0-1 (70 trekk) 

Oppgave 6
Tisdall - Petter Haugli
Oslo 1991
XABCDEFGHY

8k+-tr-+-tr(

7zpp+-+qzp-'

6-vl-vLp+-zp&

5+P+nzPp+P%

4-+Q+-sN-+$

3+-+-+-+-#

2P+-+-zPP+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy 

Mange hadde kanskje nøyd seg med 
28.Sxe6 Dxe6 29. Dxd5 som vinner 
bonde. Tisdall hadde imidlertid fått øye 
på noe enda bedre og klemte til med 
29.Txd5! exd5 30.Sxd5. Hvit truer å 
spille 31.Sxb6 etterfulgt av 32.Da4 matt. 
Svart må i tillegg passe seg for avdek-
kersjakker som vinner dronningen på 
f7. Derfor: 1-0

Oppgavene står på side 24.
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Fra fantastiske trekk til 
hårreisende bukker - kom-
binasjonen hurtigsjakk 
og blindsjakk har gjort 
Amber-turneringen til en 
sikker vinner for sjakk-
fans over hele verden.

Av Torbjørn R. Hansen

Magnus Carlsen innfridde forvent-
ningene og kom på delt førsteplass i 
Amber-turneringen i Nice i mars. Bare 
ukrainske Vassilij Ivantsjuk maktet å 
holde følge. 

Man skal lete lenge for å finne noe 
så imponerende som det å beherske 
blindsjakk. Mens folk flest sliter med 
å holde oversikten når man sitter med 
brett og brikker foran seg, finnes det de 
som spiller bortimot feilfritt uten å se en 
eneste brikke. Magnus er en av disse. 

Selv om det var i hurtigsjakkdelen 
Magnus imponerte mest, har vi valgt å 
ta en nærmere titt på hva han presterte 

når han spilte i blinde. Det var kun rus-
siske Grisjuk som gjorde det bedre enn 
Magnus i denne disiplinen.  

Magnus Carlsen - Boris Gelfand 
XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+-+-vl-'

6-zp-+-+-+&

5+-+p+-+Q%

4qvL-zp-+-+$

3+-+P+-+-#

2-+r+-+RzP"

1+R+-+-+K!

xabcdefghy

Stort sett har Magnus full kontroll på 
hvor alle brikkene befinner seg. Han 
har derfor ingen problemer med å se at 
den svarte kongen er fullstendig avkledd 
etter 48.Txg7+! Ikke overraskende 
blir svart matt i få trekk. 48…Kxg7 
49.Tg1+ Kf6 50.Dg6+ Ke5 51.Ld6 
matt! 1–0

I partiet mot Jan Smeets hadde Magnus 
en vanskelig oppgave. Nederlenderen 
forsvarte seg tappert og det så lenge ut 
som om ikke Magnus skulle få hull på 
byllen. Da svart ble fristet til å snappe 
en bonde klarte Magnus å konstruere et 
effektivt mattnett.   

Magnus Carlsen - Jan Smeets
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+p+-+rzpp'

6n+p+k+-+&

5zP-+-zP-+-%

4-+P+-+P+$

3+-tr-vL-+P#

2-+-+R+K+"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

Svart planlegger å ta bonden på c4. 
Magnus bekymret seg ikke nevneverdig, 
og øynet sjansen til å sette Smeets på en 
prøve. 32.Td1! Første del av mattnettet 
er klart. Intetanende om hva som venter 
spiller svart 32…Txc4?

Magnus til topps i Nice
Foto: Daniel S. Lauten
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Magnus fortsatte 33.Lg5! og antagelig 
gikk det på dette tidspunktet opp for 
Smeets hva som var i ferd med å skje. 
Det trues matt på d6. Svart kjempet 
videre med 33…Td7, men etter 
34.Txd7 Kxd7 35.e6+ Ke8 36.Td2! 
viste det seg at svart likevel blir matt, 
bare at nå er åstedet d8-feltet. 1–0

Også Karjakin fikk smake på Magnus 
sine ferdigheter. Stillingen ble vanskeli-
gere og vanskeligere, og da russeren øy-
net muligheten til å komme til motspill 
ventet en ubehagelig overraskelse.

Sergej Karjakin - Magnus Carlsen 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+pzp-+-mkp'

6p+-vl-+p+&

5+-+P+-+r%

4-+-+Lwq-+$

3+-+-+P+-#

2PzPQ+-+RzP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

Med 34.Lxg6? trodde antagelig Kar-
jakin at det verste var forbi, men etter 
Magnus sitt neste trekk innså han trolig 
at han var blitt lurt. 

34…Txh2+! 35.Txh2 Dxf3+ 
36.Kg1 Lxh2+ 37.Kxh2 Df4+ 
38.Kg2 hxg6 Magnus har fått et dron-
ningsluttspill med bonde over. 0-1 
(64 trekk)

SLUTTSTILLINGEN
1. Magnus Carlsen
1. Vassilij Ivantsjuk
3. Vladimir Kramnik
4. Aleksander Grisjuk
5. Sergej Karjakin

Trondheim tilbake i  
eliteserien

Trondheim slo Stavanger 
3,5 - 2,5 og er klare for 
eliteserien 2010/2011.

Trondheim rykket ned fra eliteserien 
i fjor, men er nå klare for en ny se-
song i sjakkens øverste divisjon. 

Forsterket med to utenlandske tit-
telspillere slo trønderne det unge 
Stavangerlaget i kvalifiseringsmat-
chen på Haraldsheim vandrerhjem 
i Oslo 11. april.

Etter en rask remis på førstebord 
tok Trondheim snart ledelsen ved 

seier på sistebord i det spennende 
oppgjøret mellom Victor Havik og 
Martin Halsvik Larsen. Begge er 
spillere i tyveårene som har hatt pen 
fremgang den siste tiden.

Stormester Stojanovic fulgte opp 
med seier mot Jevgenij Kulikov, 
før det hele ble avgjort av remiser 
ved Tom Richard Evensen og Tore 
Kolås.

Midt-Norge beholder dermed en 
representant i eliteserien selv om 
Kristiansund rykket ned (mer om 
dette i neste sjakkblad).

Stavanger - Trondheim      2,5 - 3,5
FM Vadims Daskevics - IM Nikolai Ninov             1/2
Jevgenij Kulikov - GM Mihajlo Stojanovic            0-1
Sondre Waage Tofte - Tore Kolås             1/2
Jon Kr. Haarr - FM Jarl Ulrichsen             1-0
Johannes Kvisla - Tom Richard Evensen             1/2
Victor Havik - Martin Halsvik Larsen             0-1

Martin Halsvik Larsen (til venstre) vinner et raskt og viktig 
parti mot Victor Havik.
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KURS OG ARRANGEMENTER HOS

Sjakkhuset

ANNONSE

NM-TRENING 26.-27. JUNI
Kom i form til Landsturneringen! Dette er en turnering med lang tenketid der du får 
analysert alle dine partier med IM Torstein Bae eller IM Torbjørn R. Hansen. 4 runder. 
Pris 500 kr, som inkluderer alle analyser.

KURS FOR KLUBBSPILLERE: 
“NIMZOWITSCHs MITT SYSTEM - 

NØKKELEN TIL SJAKKFORSTÅELSE”
Gamle regler i moderne praksis. Fem onsdager fra 19. mai til 16. juni, kl 1915-2115 hver 
gang. Kursleder er IM Torbjørn R. Hansen. Pris 1790 kr, som inkluderer My System.

CAFÉSJAKK 5. JUNI
Spilles på Myrens Kjøkken på Torshov. Uhøytidelig stemning. Nedre aldersgrense på 
18 år. Seks runder med 15 minutter tenketid.

Påmelding	og	mer	informasjon:	
post@sjakkhuset.no	/	21	01	98	11.

Sjakkhuset har også privattrening, sjakkskoler for barn,
sjakkbutikk og mye mer. Les mer på vår hjemmeside:

 

 www.sjakkhuset.no
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Kvinnetoppen   
1 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2274 51
2 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2263 -2
3 WIM Silje Bjerke 1911 2179 -14
4  WIM Sheila Barth Sahl Kristiansund 2129 0
5 Marianne Wold Haug 1911 2090 0
6 Torill Skytte 1911 1981 0
7  WFM Sylvia Johnsen OSS 1931 -8
8 Yerazik Khachatourian OSS 1928 10
9 Ellisiv Reppen OSS 1912 2
10 Marte Egeland Sandnes 1869 0
11 Ellen Øen Carlsen NTG 1861 0
12 Sissel J. Stava Sevland 1843 0
13 Anita Grønnestad Bergens 1828 17
14 Line Jin Jørgensen Sevland 1799 0
15 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1751 -7
16 Erle Andrea M. Hansen Kristiansand 1682 121
17 Laila Sidselrud Kongsvinger 1614 3
18 Elise Forså Tromsø 1532 0
19 Ingrid Øen Carlsen NTG 1523 55
20 Ida Lahlum 1911 1497 0

Juniortoppen   
1 GM Magnus Carlsen NTG 2832 -4
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2605 -1
3 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2398 -2
4 FM Lasse Østebø Løvik Asker 2342 -1
5 FM Joachim Thomassen Moss 2338 13
6 FM Espen Forså Tromsø 2301 5
7 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2274 51
8 Nicolai Getz OSS 2265 -15
9 Sondre Waage Tofte Stavanger 2246 0
10 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2230 75
11 Elias DeMac Alta 2221 38
12 Benjamin Arvola Kristiansund 2216 8
13 Jon Kristian Haarr Stavanger 2187 9
14 Joachim B. Nilsen Alta 2172 6
15 Anders Hobber Porsgrunn 2157 14
16 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2154 -25
17 Johannes Kvisla Stavanger 2146 36
18 Even Thingstad Hønefoss 2127 -4
19 Peter Flermoen Harstad 2105 11
20 Marianne Wold Haug 1911 2090 0

Juniortoppen kvinner   
1 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2274 51
2 Marianne Wold Haug 1911 2090 0
3 Line Jin Jørgensen Sevland 1799 0
4 Erle A. Marki Hansen Kristiansand 1682 121
5 Elise Forså Tromsø 1532 0
6 Ingrid Øen Carlsen NTG 1523 55
7 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 1467 -31
8 Raksha Rathan OSS 1440 53
9 Anita Bratbak Masfjorden 1418 -4
10 Evy Færevaag Masfjorden 1381 -38

Kadettoppen   
1 Anders Hobber Porsgrunn 2157 14
2 Peter Flermoen Harstad 2105 11
3 Pål Andreas Hansen Verdal 2046 -16
4 Odd Martin Guttulsrud 1911 2041 -25
5 Kristian Stuvik Holm Hamar 1988 -5
6 Aryan Tari Asker 1975 22
7 Anders Thingstad Hønefoss 1923 -56
8 Tor Botheim 1911 1844 -1
9 Henning Kjøita 1911 1836 128
10 Stian Johansen Fredriksstad 1833 -35
11 Gregor Taube 1911 1831 -20
12 Ole Emil Frisvold Bergens 1796 -21
13 Jon Fredrik Åsvang Sortland 1794 0
14 David Lange Follo 1759 0
15 Jathavan Suntharalingam OSS 1749 15

Kadett jenter   
1 Erle A. Marki Hansen Kristiansand 1682 121
2 Elise Forså Tromsø 1532 0
3 Ingrid Øen Carlsen NTG 1523 55
4 Raksha Rathan OSS 1440 53
5 Jarani Suntharalingam OSS 1375 36
6 Monika Machlik Tromsø 1318 125
7 Edit Machlik Tromsø 1162 -9
8 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1154 43
9 Alise Haukenes Hamar 1101 3
10 Maud Rødsmoen OSS 1090 -15

Lilleputt   
1 Kristian Stuvik Holm Hamar 1988 -5
2 Aryan Tari Asker 1975 22
3 Lars Oskar Hauge OSS 1714 29
4 Sebastian Mihajlov OSS 1641 -22
5 Johan Salomon Nordstrand 1568 83
6 Armin Gholami OSS 1504 -36
7 Johannes Haug Nordstrand 1477 19
8 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 1440 177
9 Samuel Riiser OSS 1382 -12
10 Jarani Suntharalingam OSS 1375 36
11 Monika Machlik Tromsø 1318 125
12 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1275 2
13 Benjamin Haldorsen Bergens 1267 25
14 Martin Nilsen Stavanger 1266 0
15 Sherington Amarapala Lørenskog 1262 -29

Seniortoppen   
1 Gunnar Johnsen Tromsø 2229 0
2 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2212 -5
3 Helge Gundersen Randaberg 2155 8
4 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2154 22
5 FM Erling Kristiansen OSS 2151 -2
6 FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim 2141 -4
7 Per Ofstad Fredriksstad 2138 -26
8 Lars Kjølberg 1911 2056 0
9 Vidar Taksrud Tempo 2045 -20
10 Bernt Nordby Sarpsborg 2044 55
11 Ivar M. Dahl Bærum 2024 111
12 Øystein Hjertenes Førde 2002 36
13 Kjell Ole Kristensen Narvik 1992 -24
14 James Steedman Randaberg 1979 17
15 Øyvind Antonsen Aalesunds 1943 0

Eldre senior (over 75 år)   
1 Per Ofstad Fredriksstad 2138 -26
2 Richard Wicklund-Hansen OSS 1808 34
3 Thor Johansen Asker 1795 0
4 Magnus Monsen Sandnes 1718 0
5 Aage Mella Strømmen 1680 -4
6 Willy L. Olsen OSS 1680 0
7 Sverre Haug Gjøvik 1649 0
8 Kjell H. Johansen Tønsberg 1546 0
9 Øyvind Weberg Follo 1517 0
10 Reidar Skjold Tempo 1490 -39
11 Oddvar Høe Steinkjer 1489 0
12 Rolf A. Fesche Asker 1482 0
13 Håkon Sannes Nordstrand 1469 -6
14 Olav Andreas Moen Steinkjer 1468 0
15 Olav Øye Nordstrand 1443 -3

Flest spilte partier siste to år  
Nicolai Getz OSS  291
Aryan Tari Asker  264
Katrine Tjølsen Bergens  258
Gregor Taube 1911  253
Even Thingstad Hønefoss  243
Anders Hobber Porsgrunn  235
Stian Johansen Fredriksstad  228
Gunnar Bue Tønsberg  224
Vegar Koi Gandrud Hønefoss  224
Johannes Kvisla Stavanger  222
Jon Ludvig Hammer OSS  222
Tor Botheim 1911  210
Pål Andreas Hansen Verdal  209
Terje Lie Bergens  203
Sherington Amarapala Lørenskog  201

Norgestoppen   
(norsk rating; endring fra januar 2010; FIDE-elo)
1 GM Magnus Carlsen NTG 2832 -4   2813
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2605 -1   2617
3 GM Simen Agdestein NTG 2542 0   2570
4 GM Leif E. Johannessen OSS 2514 0   2535
5 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2487 -54   2521
6 GM Einar J. Gausel OSS 2479 0   2501
7 IM Espen Lie Porsgrunn 2473 0   2462
8 IM Frode Elsness Moss 2469 0   2460
9 GM Berge Østenstad Asker 2454 0   2474
10 GM Rune Djurhuus Akademisk 2414 -4   2437
11 IM Atle Grønn OSS 2406 0   2420
12 GM Jonathan Tisdall Asker 2404 0   2426
13 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2398 -2   2420
14 GM Leif Øgaard OSS 2389 0   2413
14 FM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2389 0   2404
16 IM Torstein Bae 1911 2387 -13   2414
17 IM Eirik Gullaksen Bergens 2386 0   2400
18 IM Roy H. Fyllingen Bergens 2381 0   2391
19 FM Espen Agdestein Oslo Vest 2372 0   2382
20 IM Torbjørn R. Hansen 1911 2370 0   2412
21 IM Øystein Hole Akademisk 2369 0   2386
21 FM Kjetil Stokke Bergens 2369 0   2382
23 FM Eilif Skodvin Oslo Vest 2343 0   2335
24 FM Lasse Østebø Løvik Asker 2342 -1   2345
25 IM Bjarke Sahl Asker 2338 0   2357
25 FM Joachim Thomassen Moss 2338 13   2331
27 IM Bjørn Tiller OSS 2336 0   2378
27 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2336 0   2355
29 IM Helge Nordahl Black Knights 2331 -1   2348
30 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2321 5   2320
31 FM Bjørnar Byklum SOSS 2318 0   2292
32 FM Andreas G. R. Moen OSS 2315 0   2309
33 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2303 3   2299
34 FM Stig Gabrielsen Oslo Vest 2302 0   2312
35 FM Espen Forså Tromsø 2301 5   2306
36 FM Kristian D. Trygstad OSS 2295 0   2300
37 FM Stein A. Aarland Oslo Vest 2294 0   2300
38  Ørnulf Stubberud OSS 2290 0   2270
39 FM Petter Stigar Bergens 2289 0   2281
40 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2275 -28   2311
41 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2274 51   2252
42  Per Ove Egeli Randaberg 2268 3   2283
42 FM Flemming Christenson Nordstrand 2268 3   2269
44 IM Ivar Bern Bergens 2267 0   2329
44 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2267 0   2305
46  Dag Orseth Masfjorden 2266 0   2282
47  Nicolai Getz OSS 2265 -15   2264
48 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2263 -2   2269
49  Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2261 22   2239
50 IM Petter Haugli Moss 2259 0   2314
51  Thomas Robertsen Team Bjørnsen 2249 0   2257
52 CM Inge S. Skrondal Akademisk 2247 6   2238
53  Sondre Waage Tofte Stavanger 2246 0   2204
54 FM Roar Elseth OSS 2241 0   2324
54 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2241 0   2293
56 FM Lars Hjelmås Drammens 2232 19   2290
57 FM Trond Gabrielsen Oslo Vest 2230 0   2273
57  Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2230 75   2196
59  Gunnar Johnsen Tromsø 2229 0   2231
60  Elias DeMac Alta 2221 38   2234
61  Halvard Hagesæther Bergens 2217 0   2265
62  Benjamin Arvola Kristiansund 2216 8   2231
63 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2212 -5   2251
64  Trond Thorstensen Akademisk 2209 0   2259
65  Gudmund Stenersen SOSS 2205 0   2213
65  Ludy Helsio P. Sousa 1911 2205 0   2236
67  Øystein B. Fossum Trondheimstud 2204 0   2199
68  Mats Persson OSS      2198            -2
69  Lars Breivik Drammens 2197 11   2224
69  Edwin David Kristiansund 2197 0   2243
71  Odin Blikra Vea Trondheim 2194 11   2195
72 FM Dag Madsen Trondheim 2191 0   2269
73  Hans K. Harestad SOSS 2190 -23   2239
74  Jon Kristian Haarr Stavanger 2187 9   2193
75  Lars Even Andersen Black Knights 2186 -12   2250
76  Alf Roger Andersen Akademisk 2184 -8   2185
76  Björn Gambäck Trondheim               2184            0 
78 FM Jøran Aulin-Jansson Asker 2183 0   2246
79 FM Gustav Gudbrandsen Akademisk 2180 0   2239
80 WIM Silje Bjerke 1911 2179 -14   2218

April 2010
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Overraskende påskevinner

Stortalent og storfavoritt 
Frode Urkedal måtte se 
seg slått av Inge Skron-
dal i årets  Knut Bøckman 
Cup.

Av Torstein Bae og 
Silje Bjerke

For andre året på rad arrangerte Oslo 
Schakselskap Knut Bøckman Cup i pås-
ken. I fjor gikk Frode Urkedal til topps 
foran Inge Skrondal - i år ble plassene 
byttet om. 

Det var et annet ungt talent, klubbka-
merat Tor Botheim (14) som stoppet 
Urkedal, med en pen angrepsseier: 

Frode Urkedal - Tor Botheim
XIIIIIIIIY

8r+lwq-vlk+0

7zppzp-+r+-0

6-zP-+-sn-+0

5zP-+PsN-+p0

4-+-+Pzp-sn0

3+-sN-+Pzp-0

2-+-+L+PzP0

1tR-+Q+RvLK0

xabcdefghy

I typisk kongeindisk stil har spillerne 
angrepet på hver sin side av brettet. Ur-
kedal har akkurat snappet en bonde på 
e5. Botheim har et knalltrekk på lager: 
22...Lh3! Løperen kan ikke slås, da den 
lille bonden vil sette matt med g3-g2. 
Samtidig truer svart Lxg2 matt. 

Urkedal måtte derfor prøve 23.Tf2, 
men etter 23...gxf2 24.gxh3 fxg1D+ 
leder hvit med et tårn og førte partiet 
til seier.

Da heller ikke andrerangerte Nicolai 
Getz hadde formen inne, lå veien 
åpen for mesterspiller Inge Sandstad 
Skrondal (22). Med fem helpoeng og to 
remiser endte Skrondal på seks av sju 
poeng. Samme poengsum fikk Frode 
Urkedal, men kvalitetsberegningen gikk 
i Skrondals favør. 

Her er et av vinnerens partier.

Pål-Ole Liabøtrø – Inge Skrondal
1.c4 g6 2.Sc3 Lg7 3.d4 Sf6 4.e4 d6 
5.f4 

XIIIIIIIIY

8rsnlwqk+-tr0

7zppzp-zppvlp0

6-+-zp-snp+0

5+-+-+-+-0

4-+PzPPzP-+0

3+-sN-+-+-0

2PzP-+-+PzP0

1tR-vLQmKLsNR0

xabcdefghy

Firebondeangrepet er hvits mest aggres-
sive valg mot kongeindisk. Varianten har 
fått et lite oppsving den siste tiden, blant 
annet på grunn av boken "Kill KID". 

5...0–0 6.Sf3 c5 7.d5 e6 8.Le2 exd5 

Fra det viktige oppgjøret mellom Hrannar Baldursson (t.v.) og Inge 
Skrondal. Partiet endte remis, men Skrondal tok sammenlagtseieren. 
(Foto: Hans-Ottar Riiser)
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XIIIIIIIIY

8rsnlwq-trk+0

7zpp+-+pvlp0

6-+-zp-snp+0

5+-zpp+-+-0

4-+P+PzP-+0

3+-sN-+N+-0

2PzP-+L+PzP0

1tR-vLQmK-+R0

xabcdefghy

Nå pleier hvit å slå tilbake med c-
bonden, for deretter å avansere med 
e5 eller f5. Liabøtrø velger et mer 
forsiktig trekk, som ikke gir svart de 
store problemer. 

9.exd5 Sa6 10.0–0 Sc7 11.Ld3 a6 
12.a4 b6 13.f5 Tb8 14.fxg6 fxg6 
15.Lg5 Ld7 16.Dd2 Tf7 17.Lh6 Df8 
18.Lxg7 Dxg7 19.Sg5 Tff8 
XIIIIIIIIY

8-tr-+-trk+0

7+-snl+-wqp0

6pzp-zp-snp+0

5+-zpP+-sN-0

4P+P+-+-+0

3+-sNL+-+-0

2-zP-wQ-+PzP0

1tR-+-+RmK-0

xabcdefghy

Hvit har spilt et godt parti, og står nå 
litt bedre etter 20.Tae1. I stedet sikter 
Liabøtrø seg inn på d6-bonden, men 
han har oversett en taktisk finesse. 

20.Df4? Sg4! Åpner opp for dron-
ningen. Nå bør hvit spille 21.Dg3, med 
nokså lik stilling. 

21.Dxd6? Dd4+ 22.Kh1 

XIIIIIIIIY

8-tr-+-trk+0

7+-snl+-+p0

6pzp-wQ-+p+0

5+-zpP+-sN-0

4P+Pwq-+n+0

3+-sNL+-+-0

2-zP-+-+PzP0

1tR-+-+R+K0

xabcdefghy

Nå kan svart få vinststilling med 22...
Txf1 23.Txf1 (23.Lxf1 Sf2+) Dxd3. I 
stedet gir Skrondal hvit en sjanse til å 
redde partiet.

22...Dxd3? 23.Tf3? Det var nødvendig 
å spille 23.Sf3! og hvit vinner tilbake en 
offiser på d7 eller c7. Da ville ikke hvit 
stått noe særlig dårligere, mens etter 
partitrekket får det hele en rask slutt. 

23...Txf3 24.gxf3 Sf2+ 25.Kg2 Dd2! 
26.Dxd7 
XIIIIIIIIY

8-tr-+-+k+0

7+-snQ+-+p0

6pzp-+-+p+0

5+-zpP+-sN-0

4P+P+-+-+0

3+-sN-+P+-0

2-zP-wq-snKzP0

1tR-+-+-+-0

xabcdefghy

26...Sg4+! Hvit ga opp. Det blir matt 
i løpet av få trekk, for eksempel 27.Kg3 
Dxh2+ 28.Kxg4 h5#. 0-1

Knut Bøckman Cup
Oslo, 31.3 - 5.4. 7 runder.

1. Inge S. Skrondal, Akademisk  6 
2. Frode Urkedal, SK 1911   6
3. Hrannar Baldursson, OSS  5,5
4. Svetoslav Mihajlov, OSS  5
5. Nicolai Getz, OSS   5
6. Viggo Guddahl, OSS   5
7. Per Omtvedt, Stjernen  5
8. Yerazik Khachatourian, OSS  5
9. Henning Kjøita, SK 1911  4,5
10. Hans K. Harestad, SOSS  4,5
11. Kaloyan Kostadinov, Stjernen  4,5
12. Johannes Kvisla, Stavanger  4,5
13. Aryan Tari, Asker    4,5
14. Helge E. Theting, Kragerø   4
15. Tore Langmyhr, Trondheim   4
16. Jan B. Wilsbeck, OSS   4
17. Jathavan Suntharalingam, OSS 4
18. Lars Oskar Hauge, OSS   4
19. Pål-Ole Liabøtrø, Stjernen   4
20. Anders G. Hagen, Moss   4
21. Gregor Taube, SK 1911   4
22. Øyvind Ukkelberg, Stjørdal   4
23. Aksel Brasøy, Alta    4
24. Stein Sollid, OSS    4 
25. Anders Rundgren, OSS   4
26. Thomas Bryn, Molde   3,5
27. Sebastian Mihajlov, OSS   3,5
28. Johan-Seb Christiansen, Caissa 3,5
29. Karim Ali, Fribonden   3,5
30. Olav Hjortås, Nord-Odal   3,5
31. Tor Botheim, SK 1911   3
32. Jens H. Kjølberg, SK 1911   3
33. Tarek Spreemann, Nordstrand  3
34. Gunnar Bue, Tønsberg   3
35. Jon Børresen, OSS    3
36. Torgeir Kjøita, SK 1911   3
37. Kjetil Nylund, Stavanger   3
38. Johannes Haug, Nordstrand   3
39. Jarani Suntharalingam, OSS   3
40. Terje Lie, Bergens    3
41. Steinar Leite, Modum   3
42. Armin Gholami, OSS   2,5
43. Andreas Tryggestad, Nordstr.  2,5
44. Bibek Liu, Lørenskog   2,5
45. Samuel Riiser, OSS   2,5
46. Bart Spruijt, Nederland   2,5
47. Per H. Wibe, Asker    2
48. Urim Asanoski, OSS   2
49. Olav Bakke, OSS    2
50. Steinar Beddari, SK 1911   2
51. Didrik Braathen, Nordstrand  1
52. Anita Gholami, OSS   0
53. Roger Moen, Stjernen   0

33 
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Østlandsserien

1. divisjon
Nordstrand 1  8 1 0  32     17
Hønefoss 1  6 2 1  29     14
Drammen Tigers  5 4 0  28,5  14
Black Knights  5 2 2  26     12 
Oslo SS 2   3 2 4  23,5    8
Sarpsborg   3 2 4  20,5    8
Stjernen 1   3 15  19       7
Moss 2   2 1 6  17,5    5
Strømmen 1  1 1 7  14       3
Nordstrand 2  0 2 7  15       2

2. divisjon avdeling A
Nordstrand 4  5 1 1  16,5  11
Caissa 1  4 2 1  17,5  10
Kristiansand 3 3 1 15       9
Nittedal  3 1 3 15,5    7
Bærum  2 2 3 15,5    6
Stjernen 2  3 0 4 13       6
SK 1911 3  2 0 5 8,5      4
Drammen 2 1 1 5 10,5    3

2. divisjon avdeling B
Nordstrand 3 5 1 1 17,5  11
SK 1911 2  3 3 1 17,5    9
Akademisk 2 3 2 2 16       8
Oslo SS 3  3 2 2 14,5    8
Lillestrøm  3 0 4 13,5    6
Moss 3  2 2 3 13       6
Follo  2 1 4 11,5    5
Lørenskog  1 1 5 8,5      3

3. divisjon avdeling A
Nordstrand 5 3 1 0 11,5    7
SK 1911 4   2 1 1 10       5
SK 1911 5  1 1 2 6,5      3
Stjernen 3  1 1 2 6,5      3
Oslo SS 4  1 0 3 5,5      2

3. divisjon avdeling B
Vålerenga 1 3 0 1 10,5    6
Fredrikstad  3 0 1 9,5      6
Kirkegata  2 0 2 8,5      4
Strømmen 2 2 0 2 8         4
Moss 4  0 0 4 3,5      0

3. divisjon avdeling C
Kongsvinger 3 0 1 12       6
Ullr  2 1 1 8         5
Lillehammer 1 2 0 2 9,5      4
Nord-Odal  1 1 2 7         3
Lillehammer 2 1 0 3 3,5      2

3. divisjon avdeling D
Hønefoss 2  2 2 0 9,5      6
Asker 2  2 1 1 9         5
Tønsberg  2 1 1 8,5      5
Kongsberg  1 1 2 6,5      3
Tempo  0 1 3 6,5      1

4. divisjon avdeling A
SK 1911 6  4 0 0 13       8
Oslo SS 5  2 1 1 8,5      5
Stovner  1 1 2 7         3
Vålerenga 2 1 1 2 5,5      3
SK 1911 7  0 1 3 5,5      1

4. divisjon avdeling B
Caissa 2  2 1 0 7,5      5
Modum  1 2 0 7         4
Caissa 3  1 0 2 6         2
Kviteseid  0 1 2 3,5      1

Vestlandsserien

1. divisjon avdeling nord
SK 96  4 0 1 16       8
Nordnes  2 2 1 14,5    6
Bergens 2  2 2 1 12       6
Bergens 3  2 1 2 12,5    5
Sotra 1  1 1 3  10       3
Førde  0 2 3 10       2

1. divisjon avdeling sør
Stavanger vant som eneste lag etter at 
Randaberg og begge Sandnes-lagene 
trakk seg.

Finalekamp 1. divisjon
SK 96 - Stavanger        1-4
Ove Sævareid - Vadims Daskevich       0-1
Daniel Hersvik - Sondre W. Tofte       1/2
John A. Kvamme - Jon Kr. Haarr         1/2
Nils E. Moe-Nilssen - Johannes Kvisla 0-1
Eirik Sandal - Victor Havik          0-1

2. divisjon avdeling nord
Masfjorden 1 6 1 0 21     13
Bergens 4  5 1 1 19     11
Bergens 5  4 1 2 16       9
Voss  3 2 2 15       8
Sotra 2  3 1 3 14,5    7
Bergens 6  1 2 4 11       4
Masfjorden 2 1 1 5 10,5    3
Masfjorden 3 0 1 6 5         1

Midtnorgeserien

1. divisjon avdeling Trøndelag
Trondheim 1 4 0 0 15       8
Verdal  3 0 1 13,5    6
Trondheimstud. 1 2 0 2 10       4
Trondheim 2 1 0 3 6         2
Orkdal  0 0 4 5,5      0

1. divisjon avdeling Møre og Romsdal
Aalesunds 1 4 0 1 16,5    8
Kristiansund 2 4 0 1 16,5    8
Molde   2 0 3 13       4
Kristiansund 3 2 0 3 12,5    4
Aalesunds 2 2 0 3 9         4
Ørsta  1 0 4 7,5      2

Finalekamp 1. divisjon
Trondheim - Aalesunds  3,5-1,5
Tore Kolås - Roar Naalsund          1-0
Jarle Reite - Emil-Lion Nomar       1-0
Christian Laverton - Sibe van Albad    1/2
Martin H. Larsen - Per-Chr. Stenvaag  1-0
Arild Monsøy - Roar E. Nakken       0-1

2. divisjon avdeling Trøndelag
SMPOAÅ  6 1 0 20     13
Trondheimstud. 2  5 2 0 20,5  12
Svartlamon   4 0 3 18       8
Trondheim 3 3 1 3 17       7
Trondheim 5 2 3 2 15,5    7
Trondheim 6 2 0 5 7,5      4
Trondheim 4 1 1 5 7         3
Horg  1 0 6 5         2

Nord-Norge

Finnmarksmesterskapet
Alta 1   5 0 0 16     10 
Kirkenes  4 0 1  13,5    8
Alta 2   3 0 2  11,5    6 
Komsa 1   3 0 2   11,5    6 
Vadsø           2 0 3 10       4
Alta 3  2 0 3 9,5      4
Samisk   1 0 4 6         2
Komsa 2    0 0 5  2         0

KM Troms og Nordre Nordland
Tromsø 1     4 1 0  16       9   
Narvik 1      4 0 1   15       8    
Harstad 1    2 2 1  11,5    6  
Narvik 4     3 0 2     9,5      6   
Narvik 2     2 1 2   10       5   
Narvik 3      2 0 3    9,5      4  
Harstad 3    2 0 3       9         4   
Tromsø 3     2 0 3   7,5      4  
Harstad 2    1 0 4      6,5      2   
Tromsø 2     1 0 4      5,5      2

Det er ikke arrangert KM for lag i 
Helgeland og Salten sjakkrets. For nord-
norsk mesterskap for lag, se side 13.

SERIESJAKKEN 2009/2010
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Jakten på suksess

Sjakk i skolen, forel-
dredrevne klubber eller 
sjakk på SFO? Magnus 
Monsen, Trond Romsdal 
og Johs Kjeken har for-
skjellige meninger om 
hva som skal til for å få 
opp rekrutteringen i en 
tid med Magnus-effekt, 
mediegjennombrudd og 
millionbevilgninger. 

Av Silje Bjerke

De tre ildsjelene har gjort suksess i 
hver sin landsdel - med tre forskjel-
lige oppskrifter.

Skolene er løsningen.
Året er 1997, og tidligere NSF-pre-
sident Magnus Monsen flytter hjem 
til Sandnes. Han bestemmer seg for 
å jobbe med rekruttering. I 1998 
starter han 18 nye barnesjakklub-
ber. Flere forsvinner raskt. Det er 
vanskelig å få til stabile klubber.

- Jeg begynte å miste troen på de 
foreldrebaserte klubbene, sier Mon-
sen. - Driften ble for ustabil.  Folk 
flytter ofte i dag, og nye ledere var 
vanskelige å oppdrive.

Monsen konkluderer med at sjakk 
må inn i skolen. - En ganske lang 
tid gikk jeg rundt på skolene og ga 
simultanoppvisninger, jeg vet at jeg 
passerte 100 slike. Jeg fikk mye god-
vilje på skolene og ble opptatt av at 
energien for rekruttering måtte over 

fra foreldre til skolens ansatte. Etter 
hvert fikk jeg venner blant rektorer 
og andre skolefolk.  

I 2008 bestemmer pensjonistene 
Monsen og Arne Barsnes seg over 
en kopp kaffe å starte Sjakkpedago-
gisk Forum (www.sjakkped.com). 
Forumet skal jobbe for at elever 
skal kunne spille sjakk i skoletiden. 
Barsnes har vært rektor på Lye skole 
i 21 år. For å få sjakk inn i skolen må 
virksomheten omdefineres.

- Det er skolens oppgave å skape et 
godt miljø, ikke å utdanne flinke 
sjakkspillere, sier Monsen. - Det 
som tidligere var mitt hovedpoeng 
– å skaffe medlemmer til USF – ble 
omdefinert til å få i gang sjakklig 
aktivitet blant elevene for å oppnå 
sosiale mål. Rekruttering til Ung-
dommens Sjakkforbund i skoletiden 
strider mot gratisprinsippet.

Med vekt på sjakkens positive ef-
fekter på skoleresultater og det so-
siale miljøet, får pensjonistene raskt 
godvilje fra skolene. Etter ett års drift 
har Sjakkpedagogisk Forum nå 933 
barn som spiller sjakk regelmessig 
i skoletiden. 

- Målet er å få opp et ganske så stort 
antall elever som spiller regelmes-
sig i skoletiden, gjerne flere tusen. 
Området vårt er i første rekke 
Sør-Rogaland, som har langt over 
hundre barneskoler. Et tett miljø her 
kan bli selvfornyende fordi skolefolk 
ser verdien av aktiviteten.  

Dette er saken

I Norsk Sjakkblad nr 4/2009 stilte Bjarte 
Leer-Salvesen noen kritiske spørsmål 
om Ungdommens Sjakkforbund. Han 
trakk fram de mange hundre medlem-
mene som kun spiller sjakk på skole-
fritidsordningen og ellers er lite med i 
sjakkmiljøet. Leer-Salvesen fikk senere 
støtte av Øystein Brekke i leserbrevet 
"USFs utfordringer mellom 'Magnus-
mania' og SFO-sjakk".

I Norsk Sjakkblad nr 1/2010 forsvarte 
Simen Agdestein SFO-sjakken og alle 
medlemmene dette genererte, og stilte 
istedet spørsmålet, "Hvordan står det 
egentlig til i resten av sjakk-Norge?"

Samtidig fikk Ungdommens Sjakkfor-
bund i desember tre millioner kroner av 
Sparebankstiftelsen DnB Nor. Pengene 
skal brukes til å få sjakk inn i skolen.

Magnus Monsen
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- Vi er innstilte på å utvide til resten av 
landet. I denne fasen – da alt er basert 
på frivillig arbeid uten dekning av kost-
nader - er vi avhengige av pensjonister. 
Vi kommer i det lange løp ikke videre 
uten tilskudd av penger. Vi tror likevel 
at det finnes pensjonister som vil delta 
i dette arbeidet også uten vederlag. Virk-
somheten er givende i seg selv og en 
flott hobby! 

I dag driver fem pensjonister Sjakkpe-
dagogisk Forum. Pensjonistene hjelper 
skolene med å komme i gang, de holder 
simultaner og arrangerer Rotarysjakken 
– en lagturnering mellom skolene. 

- Vi stiller krav til skolene før vi begynner 
om at en av de ansatte skal drive videre 
med avvikling av turneringer etter at 
vi har trukket oss ut. Det er en ganske 
enkel oppgave, vi lærer dem tilstrekkelig 
om monrad og det går greit. Vi går også 
tilbake til skolene og forsøker å få dem 

til å spille store skolekamper mot hver-
andre (minst 20 spillere fra hver skole) 
for å holde interessen oppe. Vår innsats 
kan i teorien begrenses til fem-seks gan-
ger med instruksjon og turneringsspill, 
men i praksis har vi nok brukt adskillig 
mer tid, forteller Monsen.

En utfordring for Sjakkpedagogisk 
Forum og Monsen er å få barna med 

videre i sjakken. 

- Jeg ser det som et meget viktig poeng 
å få flest mulig av spillerne inn i USF. 
Gratisprinsippet hindrer oss i å innkreve 
kontingent på skolen. Jeg har et forslag 
om å starte rekrutteringsturneringer, 
der avgiften inkluderer medlemkon-
tingent i klubb. En slik turnering hver 
høst og vår kan gi mange medlemmer. 
Sjakkpedagogisk Forum kan skape 
mange sjakkspillere, sier Monsen.

- Er dette fremtiden til Ungdommens 
Sjakkforbund?

- Jeg tror at de eksisterende lokallagene, 
hvorav en del fremdeles fungerer bra – 
kunne gå over til sjakkskoler godkjent 
av USF, gjerne basert på kveldsavgifter, 
mens en annen medlemsgruppe stort 
sett spiller i skoletiden - men deltar i 
lagsjakkturneringer mellom skolene og 
i USF-baserte turneringer som foregår 
på søndagene.

Foreldrene må med.
Der Monsen har troen på skolene, 
vektlegger Trond Romsdal i Tromsø 
foreldrene som den viktigste driv-
kraften i deres klubb. 

- Da jeg startet Tromsø Sjakklubbs 
Ungdom høsten 1998 var det viktig 
for meg å tenke nøye gjennom hva 
jeg ønsket med klubben. Tidligere 
hadde man drevet med skolesjakk 
i Tromsø. Det typiske opplegget var 
at en ildsjel hadde satt i gang, drevet 
2-3 år og når han ga seg var det ingen 
som tok over. Etter de 2-3 årene gikk 
det sikkert 4-5 år før en ny person 
overtok og drev 2-3 nye år. 

- Hvis jeg skulle starte en organisa-
sjon med sjakk for ungdom ønsket 
jeg ikke å ha det slik. Jeg ville ha 
et opplegg hvor man drev med 

kontinuitet gjennom flere tiår, ja flere 
generasjoner uten opphold. Hvis jeg ga 
meg skulle andre stå parat til å drive det 
videre. Jeg hadde min bakgrunn som 
fotballtrener og i fotballen lykkes man 
med dette ganske greit. Hvorfor ikke i 
sjakken? Jeg måtte da kunne ta noe med 
meg fra fotballen, sier Romsdal. 

Løsningen var å få med foreldrene. 

- I år har vi drevet det første tiåret uten 
opphold og det har ikke skjedd tidligere. 
Det hadde aldri kunnet gå uten å trekke 
med foreldrene. For å få med foreldrene 
må man kunne tilby et attraktivt miljø. 
For å ha en reklameplakat for foreldrene 
ville jeg ha en klubb med et sett 

- Finnes det en 
trylleformel ligger den 
i å få med foreldrene.

Trond Romsdal

- Målet er å få opp et 
ganske så stort antall 
elever som spiller re-
gelmessig i skoletiden, 
gjerne flere tusen.

Magnus Monsen

Trond Romsdal
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kjerneverdier som er forlokkende for 
alle foreldre: Trygghet, trivsel, ærlig-
het, humør, glede, toleranse, lojalitet 
og miljø.

- Sammen med kjerneverdiene ønsket 
jeg å utvikle en klubb hvor vi kunne 
bidra til at ungene fikk gode vilkår 
for personlig utvikling: Selvtillit, tål-
modighet, konsentrasjon, ydmykhet, 
være medmenneske. Videre måtte vi 
ha rammevilkår for dette. Rammen: 
Inkluderende, aksepterende, respekt, 
felles ambisjoner med langsiktighet. I 
sum ønsker vi å bidra til lykkelige har-
moniske barn med sunne verdier.

- Samtidig må jeg understreke at 
foreldrene er ikke dumme. De tingene 
jeg nevner her må ikke bare være fine 
ord. Det gjelder å planlegge godt og 
fylle på med gode tiltak så foreldrene 
faktisk ser at vi mener alvor med det vi 
sier. Jeg nevner ikke et eneste ord om 
det sportslige her. Sjakk er faktisk ikke 
det viktigste. Jeg vil aldri nøle med å si 
til et barn at det bør finne seg en annen 
hobby hvis det ikke trives i miljøet. Det 
viktigste er at ungene lever et godt liv.

- Finnes det en trylleformel ligger den 
i å få med foreldrene. Tromsø SKU er 
ikke avhengig av én ildsjel. 

I dag har Tromsø SKU mellom 80 og 
100 medlemmer, blant dem en relativt 
stor andel jenter. Klubben har en stabil 
medlemsmasse med ti faste kurs på 
forskjellige nivåer. Sju foreldre utgjør 
klubbens styre.

SFO-sjakk gir resultater.
I 2009 befant 60 prosent av Ungdom-
mens Sjakkforbunds medlemmer seg i 
Oslo og Akershus. Flesteparten var det 
Bjarte Leer-Salvesen i Norsk Sjakkblad 
nr 4/2009 kaller ”den store tause SFO-

massen”, barn som lærer sjakk på 
skolefritidsordningen. Johs R. Kjeken 
underviser sjakk på tre SFOer i dag, og 
klubben hans SK 1911 U er bygd opp 
rundt SFO-sjakk. Han kjenner seg ikke 
igjen i beskrivelsen av sjakk på SFO.

- For oss er SFO førsteklasses. Det pro-
duseres sjakkspillere i alle kategorier. 
Jeg har ikke helt troen på sjakk som 
skolefag – sjakk er en spesiell aktivitet, 
det er ikke noe for alle. Det finnes 
både dyktige og mindre dyktige barn 
som rett og slett ikke syns sjakk er noe 
gøy. Vår modell på SFO fungerer veldig 
bra, for barna som melder seg på er 
motiverte.

I 2009 hadde SK 1911 U 483 medlem-
mer, hvorav 10-15 norgesmestre. Her 
finner du alt fra elitespillere med 2400 
i rating til nybegynnere. USFs æresmed-
lem Finn Møller startet med barnesjakk 

på Korsvoll skole for mer enn 40 år 
siden, og har holdt på siden. En av 
hemmelighetene bak suksessen er 
kontinuiteten. - Ikke bare skapes det et 
miljø på skolen, man blir også flinkere 
selv som lærer, mener Kjeken.

- Det bør være et skikkelig tilbud til 
alle kategorier av spillere. Vi har også 
sjakk for dem som er for gamle for SFO 
(4.-7. klasse), de har egne timer etter 
SFO-tiden. Jeg tror også det er viktig 
med klubbidentitet, at barna føler de 
er med i en sjakklubb når de går på 
sjakk på skolen. Og at man får dem 
med i turneringer.

Hovedårsaken til barnesjakkens fram-
gang de siste 10-15 årene mener 
Kjeken er Sigmund Salomonsens 
oppfinnelse Barnas Grand Prix. - Barna 
lærer utrolig mye av å være på slike 
turneringer, sier Kjeken.

Men hva så med dem som ikke har en 
Møller eller Kjeken, kan man klare seg 
uten en ildsjel? 

- Jeg tror nok det må være en ildsjel, sier 
Kjeken. - Det spesielle med sjakk i for-
hold til for eksempel fotball er at mange 
foreldre har en interesse for fotball fra 
før, mens sjakk er en litt mer spesiell 
aktivitet. Det må finnes noe i spillestyrke 
og innsikt hos treneren.

TEMA: REKRUTTERING

- For oss er SFO 
førsteklasses.

Johs R. Kjeken

Johs R. Kjeken
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Hvordan bygger man opp en 
suksesshistorie i barnesjakk?

Debatt

TEMA: REKRUTTERING

Jeg vil takke for interessen fra redaksjo-
nen rundt sjakkens status i Midt-Norge 
og forespørselen om hvordan Byåsen 
sjakklubb er blitt til, samt den virkning 
den har hatt på barnesjakken i Midt-
Norge de siste årene. Jeg vil fortelle en 
suksesshistorie fra et lite hjertehjørne i 
Midt-Norge. Dette er relevant i forbin-
delse med den nasjonale oppmerksom-
heten sjakken har fått i Norge, debatt i 
tidligere blader og sjakkens vei videre. 

Sjakksatsning i Trøndelag starter
I 2005/2006 bygget Ronald Hübner med 
erfaring fra tidligere Øst-Tyskland en 
stor sjakksatsing i Trondheim, i sam-
arbeid med Trondheim sjakkforening 
(TSF). Dette resulterte i like mange 
sjakklubber som sjakkens hovedbrik-
ker; seks barneklubber. Det ble arran-
gert BGP-turneringer, kretsmesterskap 
og turneringer i offentlige rom som 
folkebiblioteket og skolegårder. Sjak-
kinteressen smittet resten av Trøndelag 
og det gikk ikke lenge før Trøndelag 
kokte i en sjakkfeber. Det ble lagt mange 
slagplaner for sjakkens fremtid i Midt-
Norge. Ideen om ’1001 brett’ så dagens 
lys i denne perioden. 

Den fantastiske innsatsen fikk dessverre 
oppleve fallende konjunktur. Drift av 
klubbene og sjakkundervisningen ble 
ansvaret til den ene sjakkspilleren i den 
respektive klubben uten forankring i 
lokalmiljø eller dugnadsinnsatsen til 
foreldre. 

Klubben som holdt fortet var den som 
het SK Dronning, geografisk plassert på 
Byåsen og drevet av daværende leder i 
TSF Bent Hestad. To av mine barn gikk i 
sjakklubben som etter hvert bare var på 
seks aktive medlemmer. Ildsjelen Bent 
Hestad begynte å se etter en etterfølger. 
Det var få villige hender.

Jeg er født i en sjakknasjon, en na-
sjon som fortsatt flørter med India 
om spørsmålet om sjakkens opphav 
etter flere århundrer. Jeg husker som 
8-åring å ha vært på min fødebys store 
fotballstadium i sørvest Iran blant flere 
tusen tilskuere som fulgte med krets-
mesterskapet spilt midt i gressbanen 
mellom deltakere i alle aldre! Jeg hadde 
mange ideer om hvordan og hva jeg ville 
en sjakklubb skulle tilby mine og andres 
barn og bestemte meg for å prøve. 

Den nye klubben ble kalt Byåsen 
sjakklubb. Innen utgangen av 2009 
oppnådde vi følgende: Over 150 med-
lemmer hadde vært innom klubben 
siden aktivitetstart i 2005, i 2009 en 
omsetning på kr 150 000 og forbruk på 

kr 2200 per hode og en imponerende 
utstyrspark. Vi arrangerte to BGPer hvert 
år, satte i gang jente- og mødresatsing 
og en klubbturnering hver måned hvor 
alle barn og ungdom og deres foreldre 
kan delta. Felleskjøring og charterbuss-
turer til lokale og fjerne arrangementer 
resulterte i deltakelse i over 40 barne- og 
voksenturneringer lokalt og nasjonalt. 
Klubben har hatt sju kretsmestere i 
sjakk siden 2005 og en bronse i NM 
for ungdom.

Kort fortalt, Byåsen sjakklubb er en 
suksess. Mange oppskrifter kan gi slike 
resultat. Her ønsker jeg å peke på fire 
hovedelementer som var viktige for 
Byåsen SK.

1. Visjoner
Jeg drømte om et miljø som hadde 
nok bredde og samtidig var spiss nok 
til at man slapp å reise til Oslo for å få 
matching. Visjoner om å markere seg 
samtidig som man tar vare på bred-
den. For å oppnå det må miljøet være 
inkluderende. Det er også viktig å være 
visjonær for alle, ikke bare egne barn.

Skolen er den viktigste arena for rekrut-
tering og bærekraftig utvikling av sjak-
ken i Norge. Dette fører oss til tanken 
om et systematisk utviklingsprogram 
allerede i barneskolen og gjennom ung-
domskolen før vi ender som spesialister 
i sjakklinjen hos Simen. Jeg følte likevel 
ikke at SFO kunne være en forankrings-
plass for en så stor og ambisiøs

Av Amir Ghaderi, tidligere leder i Byåsen sjakklubb
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satsning. Bredden kan ikke tas vare på 
gjennom begrensningen i aldersspennet 
som SFO står for.

2. Lokal forankring 
Sjakk kan bli like mye identitet som 
fotball, sett i en lokalsammenheng i 
dagens Norge. Dette er hovedårsaken til 
navnebyttet fra SK Dronning til Byåsen 
SK. Lokal forankring betyr også konti-
nuitet, både i form av medlemstilstrøm-
ning og foreldretilknytting. Viktigst av alt, 
lokal forankring betyr folkeliggjøring 
av sjakken. 

Å begynne på sjakk fordi kompisen 
går på sjakk, kan være utløsende 
faktorer til å trekke med nabolaget i 
klubben. Og mange latente talenter 
og hjemmespillere lokkes kun ut 
i lokale og ’trygge’ sammenhen-
ger. Lokalforankring har også to 
andre fordeler. Det er enkelt å 
synliggjøre og popularisere sjakken 
i lokalmiljøet gjennom skolen og 
foreldre samt at det finnes en god 
del sponsorer som er interesserte i 
lokale initiativ. 

3. Evne til å materialisere 
visjonene 
Spranget fra fixidé til omsetning 
er stort og krevende. Det viktigste 
var å bygge opp basisen gjennom 
en strømlinjeformet satsing med lo-
kalskolen som hovedforankringen, 
foreldre som drivkrefter og profesjonelle 
sjakkspillere og eventuelle pedagoger 
som faglige elementer. 

Sjakk er et komplisert spill, men kre-
ver enkle midler. Brett og brikker er i 
prinsippet alt man trenger, men for å 
drive barnesjakk skal litt mer til. Her 
trenges egnede lokaler. Byåsen har vært 
heldig med god forankring i lokalskolen, 
Åsveien skole, med tilgang på både 
lagerplass og kjøkken. 

Det trengs også et etablert sjakkmiljø i 
ryggen, slik som vi opplever TSF. Dette er 
også arena for barnas første møte med 
voksensjakken.

Den største utfordringen har vært 
sjakkinstruktører. Vi lærte fort at mange 
gode sjakkinstruktører er godt gjemt. Så 
her var det bare å nøye seg med de få 
gode ressursene vi hadde samt å brette 
opp ermene selv med håp om at gode 
sjakkinstruktører kom ut av skapet 
etter hvert. Noe som også skjedde med 
tiden.

Det koster penger å gjennomføre visjo-
nene. Vi måtte hente inn penger om vi 
skulle ha råd til å kjøpe nødvendig utstyr 
og betale instruktører. Vi ble flinkere til 
å innkreve kontingenter, fikk startstøtte 
fra USF, søkte kulturmidler fra kom-
munen og arrangerte BGP-turneringer 
hvor vi sørget for å gå med overskudd. 
Viktigst av alt, vi fikk sponsorer til våre 
turneringer. I skoleåret 2008/09 hentet 
vi inn kr 40 000 i frie midler fra spon-
sorer gjennom åtte lokale turneringer 
i klubben! Vi sørget for å være synlige 
ved å legge ut bilder med kort omtale 

og resultater på nettsiden raskt etter 
turneringene og sende dette til sponso-
rene med takk.

4. Dynamisk innhold
Visjonen, lokal forankring og evnen til 
å materialisere har vært rammene for 
det dynamiske innholdet i Byåsen SK. Vi 
har hentet inspirasjon utenfra og hver 
gang disse ble implementert, nådde vi 
nye høyder. Her gir jeg en summarisk 
oversikt:

I begynnelsen var medlemmene delt i 
to aldersgrupper med separat oppmøte. 

Etter hvert gikk vi over til en nivådeling 
etter sjakkmessige evner. Hvert nivå 
ble delt i enda mindre grupper bestå-
ende av 4-6 barn, med behovstilpasset 
læring og differensiering i bakhodet. I 
2010 har klubben gått over til en tre-
deling av nivåene med to instruktører 
på hvert nivå hvor alle er til stede 
samtidig, men fysisk adskilt.

Vi ordnet med klubbpass med bilder 
til barna. Instruktørene fylte ut evalu-
eringsskjema etter hver treningstime. 
Hver klubbkveld startet med en sam-
ling og vi avsluttet med oppsummering 
og plan for uken etter. Vi avsluttet hver 
sesong med en sosialkveld av en sort.

Veldig tidlig i klubbens oppbyggingsfase, 
kom vi i gang med uformelle måneds-
turneringer, noe som ble til fast tradisjon 
i klubben. Dette er blitt en samlemagnet 
for både egne medlemmer og naboklub-
ber.  Vi har bygget et eget ’Byåsenrom’ 
på chess.com som er i ferd med å bli en 
viktig arena for engasjement av foreldre 
og barna i sjakken. 

Vi sørget for en jevn strøm av informa-
sjon om klubbens aktivitet, oppdaterin-
ger om barnets utvikling og progresjon 
til foresatte. Vi opplevde dette var med 
på å trekke klubben tett sammen og 
engasjere foreldre. 
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Matt i tre!

Når vi sitter og blar i kombina-
sjonsboka er vi taktikkens mestre. 
Vi vet nemlig hva vi skal se etter. Matt 
i to trekk, løperoffer på h7 – ingen 
problem. Men når vi sitter og sliter i et 
turneringsparti er det annerledes. Man 
sitter der ensom og alene og hjernen 
er en langsom ting. Kunne ikke bare 
en fugl kvitret ”matt i tre” eller ”back 
rank combination”. Da hadde alt vært 
så mye enklere. 

Bent Larsen, bursdagsbarnet som ble 75 
år 4. mars, var en av verdens aller beste 
spillere i sin storhetstid. Ja, selv Bobby 
Fischer ble av mange ansett for å være 
dansken en smule underlegen. Larsen 
var en fremragende spiller, men han er 
også en stor forfatter av sjakkbøker. Med 
enkle og treffende kommentarer klarer 
han å formidle noe til leseren nesten 
som om han satt ovenfor deg og snakket 
direkte til deg.    

I Bent Larsens Sjakkskole 2, Finn 
planen! gir Larsen leseren 48 oppgaver 
der man skal finne den riktige planen. 
En gang i tiden prøvde jeg meg på disse 
oppgavene. Noen ganger klarte jeg å 
finne den tilsiktede planen, mens andre 
ganger så jeg de briljante fortsettelsene 
på løsningssidene. Etter å ha kommet i 
skikkelig planleggingsmodus kom jeg til 
følgende stilling i oppgave 13:

Av Torbjørn R. Hansen

Man kommer ikke utenom ildsjeler i 
barnesjakken. Ildsjeler utgjør basisen 
for å lykkes med å sette opp de viktigste 
rammene, og sørge for et godt og dy-
namisk innhold. Har man disse, vil en 
være på god vei mot en suksesshistorie 
slik som Byåsen sjakklubb. En suksess 
er også den beste måten å få flere frivil-
lige engasjert i driften. En suksess bør 
ha mange fedre. 

Veien videre
Norge kommer til å bli en stor sjakkna-
sjon, men på vei dit trengs en mange-

dobling av lokale initiativ. Vi i Midt-Norge 
bidrar med vår del: Byåsen er godt i gang 
med sitt. TSF er i gang med rekruttering 
til framtidens eliteserielag, og planlegger 
etablering av nye lokale barneklubber i 
Trondheim. Barnesjakkubbene i Frosta, 
Steinkjer og Hell er flotte eksempler 
på lokalinitiativ med kontinuitet i 
Midt-Norge. Våre driftige venner i Kris-
tiansund er i ferd med å skape enda et 
eventyr i Midt-Norge. 

Vi har et generasjonsgap i Midt-Norge 
i forhold til ungdommen. Ungdoms-

skolene er en arena som bør få mer 
oppmerksomhet. Og vi skulle gjerne 
sett en sjakklinje implementert i et av 
Trondheims gymnaser også. Drømmen 
er å implementere en lokal variant av 
sjakk 4’ern på Byåsen som resulterer 
i etablering av flere lokale klubber i 
deltakende skoler.  De neste årene blir 
altså veldig spennende. 

Amir Ghaderi
amir.k.ghaderi@gmail.com

TEMA: REKRUTTERING
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Der står det: Svart trekker og vinner! 

Da jeg skulle løse denne oppgaven så jeg 
på springersluttspillet etter et massivt 
tårnbytte. Er ikke det et ganske lovende 
sluttspill da? Etter hvert kom jeg fram til 
at det var på tide å se på løsningen. 

Der stod det: ”En lumsk felle! Hvis du er 
blitt så opptatt av posisjonbedømmelse 
og planlegging at ditt taktiske blikk er 
blitt sløret, så la dette være en oppstram-
mer. Jeg håper du ikke har fortapt deg 
i springersluttspillet etter to avbytter på 
e1…Det er matt i tre trekk!" Argh, først 
nå så jeg det: 1…Sf3+! fører til matt! 
(Westerinen – Larsen, Havana 1967)
Det måtte en kvitrete fugl til denne 
gangen også. 

Videre gikk ferden i boka. Jeg var nå litt 
klokere, men fortsatte i samme stilen. 
Oppgave 34 stod for tur. 
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Svart dominerer fullstendig. Min første 
tanke var at man da skal ta seg god tid 
og forbedre stillingen sakte, men sikkert 
med 1…Lf4. Men vent et øyeblikk, skul-
le jeg ikke se på taktikk først? Hvorfor 
skal man egentlig vente med å sette inn 
det dødelige støtet? Er ikke 33...Dxf1+ 
34.Kxf1 Txf2+ fullstendig drepende? 
To tårn som feier inn på andreraden 
sammen med en løper som er klar 
for å kaste seg inn i kampen. Jeg fort-
satte noen trekk og så at 35.Kg1 Txg2+ 
36.Kh1 Tgc2 er håpløst for hvit. Slik gikk 
partiet Gheorghiu - Diez del Corral, Las 
Palmas 1973. Jeg kunne klappe meg selv 
og fuglen på skulderen.   

Bent Larsen har lært meg en lekse: 
Fuglen som kvitret på skulderen kvitrer 
ikke av seg selv. Det er aldri slik at man 
kan slutte å regne varianter. Uten å 
regne varianter vinner man ikke.

Du må ikke tro du slipper unna uten å 
drive litt egentrening. Vi har nå kommet 
til oppgave 23 i boken:

XABCDEFGHY

8r+-+k+-tr(

7+pzp-sn-vlp'

6p+qsn-zpp+&

5+-+Nzp-+-%

4-zPP+P+-+$

3+Q+-+N+-#

2P+-+-zPPzP"

1tR-vLR+-mK-!

xabcdefghy

Hvit trekker. 

Løsning: Jeg gir ordet til Bent Larsen, 
siden jeg ikke får sagt det bedre selv: 
”Hvit står klart best. Han har terreng-
fordel, den sorte løperen er temmelig 
dårlig, og, mest iøyenfallende, sort har 
ikke fått rokert ennå. Det virker natur-
lig å åpne linjer og starte et direkte 
angrep. 

21.b5! er sterkt. Etter 21…axb5 
22.cxb5  strander 22…Sxb5? på 
23.Dxb5 Dxb5 24.Sxc7 med offisers-
gevinst. Man kommer ikke langt i sitt 
posisjonspill uten å se slike små taktiske 
finesser. 

22…Dd7 Hva har hvit oppnådd? Dia-
gonalen a3-d6 er blitt åpnet for løperen. 
Likeledes er c-linjen blitt åpnet, men 
den er ikke hvit parat til å besette. Den 
sorte dronningen er blitt tvunget inn 
i d-linjen og kan i mange varianter få 
oppleve noe ubehagelig. Hvit har valget 
mellom to sterke fortsettelser., 23.La3 
og 23.b6 som underminerer springeren 
på d6. Begge bør føre til gevinst.” 
(Keres – Barcza, Bad Salzbrunn 1950)    

(Foto fra Wikimedia Commons) 
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Velkommen til Landsturneringen 2010 
              Fredrikstad 3.-10.juli 

Vi ønsker alle sjakkelskere velkommen til landets største sjakk-
begivenhet i 2010. 
For å spare inn en overnatting blir det spilt dobbeltrunde på 
mandag. Detaljer om programmet finner du på 
hjemmesideadressen nederst. 
Klubben har arrangert fem landsturneringer tidligere. I 1933 med 
48 deltagere, i 1948 med 96 deltagere, i 1953 med 108 deltagere 
og i 1960 med 94 deltagere og ny rekord i 2003 med 624 
deltagere.

Rica City Hotel
Nygaarsgaten 44/46, 1607 Fredrikstad.
Tlf. 69 38 56 00 / 69 38 56 00   Faks 69 38 56 01
http://www.hotelcity.no
Ligger i sentrum, vestsiden av Glomma 

Hotel Victoria
Turngaten 3, 1606 Fredrikstad
Tlf. 69 38 58 00 / 69 38 58 00  Faks 69 38 58 01
http://www.hotelvictoria.no/
Ligger i sentrum, vestsiden av Glomma 

Parallelt med sjakk-NM går Glommafestivalen i Fredrikstad  
og Fotball-VM i Sørafrika. 

     Hjemmeside på internett 
http://www.nm2010.sjakk.net

Kontaktpersoner:
Svein Bjørnland 
Dammyr 31 
1605 Fredrikstad 
Tlf. 69 61 23 25 / 
413 57 885 
sbjornl@broadpark.no

Bjørn Berg Johansen 
Tlf. 69 34 52 20 /
951 44 369 
post@sjakk.net

Påmelding og 
startavgifter:
Elite   Gratis 
Mester  kr.650 
Klasse 1,2,3,4,5  kr.650 
Klasse Senior  kr.650 
Kl Kadett/Junior  kr.450 
Kl Lille-/Miniputt  kr.350 

Betaling sendes til: 
NM i Sjakk 2010 
v/Kjell Johansen 
Leiegata 13 
1617  Fredrikstad 
Bankgiro 1202.09.57679 

Husk: Å skrive navn på 
deltager(e). Påmelding er 
ikke endelig før startavgift 
er innbetalt. 
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Mester (rating 2000 og mer) 
1. Gunnar B. Hanssen, Tromsø     115
2. Bjørnar Byklum, SOSS      111
3. Frode O. Urkedal, 1911      108
4. Atle Grønn, OSS       105
5. Anders Hobber, Porsgrunn        98
6. Hallvard V. Ådnøy, Bl. Knights       94
7. Johannes Kvisla, Stavanger          91
7. Kim Chr. Astrup, SOSS                91
9. Joachim Solberg, Moss               89
10. Daniel J. Kovachev, OSS        88
 

Klasse 1 (rating 1750-1999)
1. Frank Remman, Tromsø      110
2. Gregor Taube, 1911      106
3. Lars Oskar Hauge, OSS      101
4. Aryan Tari, Asker         97
5. Øyvind Pedersen, Tromsø        89
6. John Joensen, Tromsø        84
7. Christian Grundekjøn, Tromsø     80
8. Odd Martin Guttulsrud, 1911       78
9. Markus Moripen, Nordstrand       78
10. Simon Pind Jessen, Tromsø       76

Klasse 2 (rating 1500-1749)
1. Gregor Taube, 1911      120
2. Lars Oskar Hauge, OSS      115
3. Markus Moripen, Nordstrand     110
4. John Joensen, Tromsø      105
5. Carl Chr. Aarnes, Nordstrand     101
5. Christian Grundekjøn, Tromsø  101
7. Trym Daniel Rødvik, Hamar       90
8. Jens H. Kjølberg, 1911        89
9. Kenneth Hamre, Sarpsborg        88
10. Erlend Kyrkjebø, Stavanger       86
 

Klasse 3 (rating 1250-1499)
1. Lars Oskar Hauge, OSS      115
2. Christian Grundekjøn, Tromsø  115
3. Johan Salomon, Nordstrand     111
4. Odd Ristesund, Kampen      110
5. Sebastian Mihajlov, OSS      106
6. Johan-Seb. Christiansen, Caissa 101
7. Håvard M. Skagseth, Tromsø       99
8. Samuel Riiser, OSS        97
9. Armin Gholami, OSS        96
10. Petter Lund, Asker        91

Klasse 4 (rating 1000-1249)
1. Samuel Riiser, OSS      120
2. Armin Gholami, OSS      111
3. Sebastian Mihajlov, OSS      110
4. Johan-Seb. Christiansen, Caissa 110
5. Monika Machlik, Tromsø      110
6. Håvard M. Skagseth, Tromsø     106
7. Bent Hestad, Trondheim      105
8. Eivind S. Berntsen, Nordstrand  100
9. Ulrik Olsen, OSS         98
10. Jon Machlik, Tromsø        97

Klasse 5 (rating 1000 og under)
1. Johan-Seb. Christiansen, Caissa 120
2. Eskil Ekeland Grønn, OSS      115
3. Jon Machlik, Tromsø      110
3. Håvard M. Skagseth, Tromsø     110
5. Mathias Sætre, Bergens      106
6. Benjamin Imsrud, Caissa      100
7. Per Magnus Larsen, Porsgrunn    92
8. Sondre Merkesvik, Bergens         91
9. Edit Machlik, Tromsø        88
10. Eirik Moltu, Sarpsborg        86

Norske Vandrerhjem Grand Prix
Sammenlagtstilling per 18. mars

Mange poeng i klasse 1: 
Øyvind Pedersen

Mange poeng i klasse mester: 
Johannes Kvisla

Mange poeng i klasse 3: 
Petter Lund
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Lær sjakk med Torbjørn

Tårn mot løper

Selv om man ligger under med kvalitet 
er det viktig å kjempe videre. En type 
sluttspill som det ofte feiles i er stillin-
ger der den ene parten har tårn mens 
motstanderen har en løper. Dersom du 
må forsvare en slik stilling bør du huske 
følgende festning.

XABCDEFGHY
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xabcdefghy

Stillingen er død remis ettersom det 
ikke er mulig å verken få til noen 
mattrusler eller få jaget kongen ut av 
hjørnet. Derfor må du huske: 

Den tryggeste måten å forsvare en 
slik stilling på er å løpe med kongen 
til et hjørne med motsatt farge av 
løperen.

Det er også trygt å holde seg på midten 
av brettet, men dersom du blir jagd til 
en av brettets kanter (utenom et av de 
trygge hjørnene) kan du fort få store 
problemer. Følgende situasjon (fra bo-
ken Dvoretsky's Endgame Manual) er 
ikke urealistisk. 
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Den svarte kongen er nær et hjørne, 
men det hjelper ingenting ettersom 
kongen bare er trygg i et hjørne med 
motsatt farge av løperen. Vinstføringen 
til hvit i en slik stilling er typisk. Siden 
hvit truer Tf7-d7 med trussel på løperen 
på d4 og matt på d8, er svarts trekk 
tvunget. 
1…Lg1 Løperen gjemmer seg bak den 
hvite kongen, men ved riktig spill skal 
ikke denne forsvarsstrategien lykkes. 
Hvit klarer å tvinge svarts løper ut i 
faresonen slik at man kan kombinere 
mattrussel og trussel på løperen. Bare 
se: 
1.Tf1! Lh2 2.Tf2 Lg3 3.Tg2! Vinst-
trekket. Den svarte løperen kan ikke 
gjemme seg i ly av kongen ettersom 3...
Lf4 besvares med 3.Kf5+. Svart er nødt 
til å spille 3...Ld6, men etter 4.Td2 Le7 
5.Tc2 er svart fortapt.
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Svarts store problem er at 5…Lf8 blir 
møtt med 6.Tc8! som setter svart i en 
dødelig trekktvang. Som du ser er vinst-
føringen langt fra triviell, men likevel 
svært viktig å være klar over. 

Remis selv med bønder på brettet
Når man har en bonde i tillegg til 
tårnet tenker du kanskje at det er en 
enkel sak å vinne. Men da må du tro 
om igjen. Det finnes nemlig en rekke 
tilfeller der selv en bonde ikke hjelper. 
Jeg må innrømme at jeg ble ganske så 
overrasket da jeg lærte at følgende stil-
ling er remis.
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Løperen klarer å holde den hvite kongen 
unna feltene e6 og g6. Hvit kan ikke 
gjøre fremskritt. Det beste forsøket er 
før eller senere å spille 1.f7!? med 
poenget 1…Lxf7 2.Kf6! og hvit vinner 
som i forrige eksempel. Men dersom 
svartspilleren kjenner til det lure 1…
Kg7! er stillingen fortsatt remis. Den 
hvite kongen får ikke tilgang til f6-feltet, 
og det er ingenting som kan hindre svart 
fra å oppnå festningen med kongen i 
det riktige hjørnet etter å ha tatt hvits 
bonde. 
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Ettersom det forrige eksemplet er remis, 
er det antagelig ikke overraskende at 
den neste stillingen også er remis.
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Så lenge løperen holder seg i diagonalen 
b1-h7 får ikke hvit gjort fremskritt.

En viktig detalj 
Noen ganger kan sjakk være ganske van-
skelig å forstå, og problemet som jeg nå 
skal vise deg er ganske fascinerende. 
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5+-+-+-+-%

4-+-+l+-zP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

For mange år siden lærte jeg at når 
bonden har kommet fram til h5 eller 
h6 er denne type stilling remis, mens 
om bonden er på h4 er det vunnet. 
Denne kunnskapen er utvilsomt viktig, 
men dersom man ikke aner hvorfor 
er det ikke sikkert det hjelper så mye. 
Jeg trodde at svart kunne holde remis 
med 1...Ld5, men som du skal se er 
det feil. Hvit kan nemlig vinne med 
presist spill. 
2.Td7 Le6 3.Td8+ Lg8 4.Kg5! Kg7 
5.Td7+ Kh8 6.Kg6! Svart er i trekkt-
vang. 6...Lb3 7.Th7+! Kg8

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+-+R'

6-+-+-+K+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-zP$

3+l+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hvit har fått lokket den svarte kongen 
ut av det trygge hjørnet, men dersom 
man ikke finner det neste trekket kan 
ikke hvit vinne.

8.Tc7! Hvit fratar den svarte løperen 
c2 feltet slik at den ikke kommer inn i 
diagonalen b1-h7. Hvit truer matt på c8 
så svart har ikke noe valg. 

8…Kh8 9.h5! Hvit finner det riktige 
øyeblikket å gå med h-bonden ettersom 
svart ikke kan spille 9…Lc2+. Med sitt 
neste trekk forsøker svart å komme inn i 
den viktige diagonalen via e4-feltet. 

9…Ld5 10.Th7+ Kg8 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+-+R'

6-+-+-+K+&

5+-+l+-+P%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

11.Te7! Hvit gjentok den samme finesse 
og slipper ikke svart inn i diagonalen. 
Det er nå opplagt at hvit vinner ettersom 
h-bonden marsjerer videre fremover. 

La oss gå tilbake til utgangsstillingen. 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7tR-+-+-+-'

6-+-+-+-mK&

5+-+-+-+-%

4-+-+l+-zP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Hva om svart forsøker seg med 1…Kg8 
for å gjemme kongen på f8 og beholde 
løperen i den viktige diagonalen? Hvit 
spiller da 2.Tg7+ Kf8 og nå 3.Tg5!

XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-mK&

5+-+-+-tR-%

4-+-+l+-zP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Som Dvoretsky skriver i Endgame Ma-
nual har hvit avskåret den svarte kongen 
med tårnet. Hvit har nå muligheten til å 
manøvrere sin konge vekk fra h-linjen 
via h5 og g4. Samtidig må løperen holde 
kontrollen over b1-h7-diagonalen, for 
om denne oppgis har vi allerede sett 
hvordan hvit vinner. Som om ikke 
dette skulle være nok må den svarte 
kongen også holde seg unna f6-feltet 
ettersom en sjakk i f-linjen da vil tvinge 
den svarte kongen enda lenger bort fra 
h-bonden.

Dvoretsky illustrerer dette med følgende 
variant: 3...Kf7 4.Tg3 Lc2 5.Kh5 Kf6 
6.Tg5 Ld1+ 7.Kh6 Kf7 8.Tg7+ Kf6 
9.Tg1 Le2 10.Tg2 Ld3 11.Tf2+ og 
hvit vinner.

Forvirret? Jeg må innrømme at dette 
ikke er enkelt å forstå. La oss forsøke
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å se hvorfor det er remis når bonden 
er på h5.

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7tR-+-+-+-'

6-+-+-+-mK&

5+-+-+-+P%

4-+-+-+-+$

3+-+l+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Som vi har sett må svart forbli i den 
viktige diagonalen. Hvit vinner nemlig 
etter 1...Lc4? 2.Ta8+ Lg8 3.Kg5 Kg7 
4.Ta7+ Kh8 5.Kg6 Ld5 6.Th7+ Kg8 
7.Te7! Grunnen til at det er remis med 
bonden på h5 er 1...Kg8! Dersom hvit 
forsøker samme fremgangsmåte som 
i det forrige eksemplet med 2.Tg7+ 
Kf8 er det enkelt å holde remis. Svart 
simpelthen holder seg i den viktige 
diagonalen med løperen mens kongen 
står i nærheten av g8-feltet.

Stormestere i Tromsø rører
Du tror kanskje at dette er noe du 
aldri i livet vil få bruk for? Vel, da tror 
jeg du tar feil. I Arctic Chess Challenge 
2009 fikk man se dette sluttspillet i to 
stormesterpartier. Først ute var turne-
ringsvinneren Socko. 

Emanuel Berg- Monika Socko 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+r+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+p%

4-+-vL-+k+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-mK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Stillingen er vunnet for svart, ettersom 
bonden ikke har kommet lengre enn 

til h5. Som du ser står hvits løper i feil 
diagonal og vi har sett på hvordan svart 
da skal vinne. 
73.Lb6 Td2+ 74.Kh1 Kh3 75.Lg1 
Tc2 76.Le3 Ta2 77.Lg1 Te2 78.Lc5 
Th2+ 79.Kg1 Tc2 80.Ld6 Tc1+ 
81.Kf2 Tc6 82.Le5 Tg6 83.Lc7 Tg8 
Den hvite kongen er avskåret. Svart 
burde spilt 83…Tg4 for å introdusere 
muligheten å stikke av med kongen via 
h4 og g5. 
84.Ld6 Tg7 85.Le5 Tg2+ 86.Kf1 Tg8 
87.Ld6 Tg6 88.Lc7 Tc6 89.Le5 Tc5 
90.Ld6 Tg5 91.Lc7 Tg6 92.Kf2

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-vL-+-+-'

6-+-+-+r+&

5+-+-+-+p%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+k#

2-+-+-mK-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

92…h4?? Nei! Nå er det plutselig 

remis. Fortsatt var 92…Tg4! vunnet. 
93.Kf1 Tg3 Hvit trenger selvsagt ikke 
ta tårnet. 
94.Ld6 Td3 95.Lc7 Kg4 96.Kg1 
Td2 97.Kh1 Kf3 98.Lb6 Hvit forlater 
den viktige diagonalen noen få trekk, 
men svarts konge står ikke optimalt 
plassert så remisen er fortsatt innen 
rekkevidde. 
98...Tc2 99.Ld4 Kg3 100.Le5+ Til-
bake i den sikre diagonalen. 
100...Kh3 101.Kg1 Tg2+ 102.Kf1 
Hvit forsvarer seg riktig. 
102...Tg5 103.Lc7 Tg6 104.Lb8 Tg7 
105.Ld6 Kg4 106.Kg1 Td7 107.Le5 
Kf3 108.Kh2 Td1 109.Lc7 h3 110.
Le5 Td2+ 111.Kh1 Tc2 112.Ld6 Kg4 
113.Le5 h2 114.Lxh2 Hvit har kongen 
i riktig hjørne og holder enkelt remis.  
114…Tc1+ 115.Kg2 Tc2+ 116.
Kh1 Kf3 117.Lg1 Tc1 118.Kh2 Tc6 
119.Kh1 Th6+ 120.Lh2 Th5 121.
Kg1 Td5 122.Kh1 Kf2 123.Lg1+ Kf1 
124.Lh2 Tg5 125.Lf4 Tg1+ 126.Kh2 
Tg2+ 127.Kh1 Tg1+ 128.Kh2 Tg4   
129.Lg3 Tg6 130.Le5 Kf2 131.Ld4+ 
Kf3 132.Kh1 Tg4 133.Lg1 Kg3 134.
Lh2+ Kh3 ½–½  

Monika Socko imponerte i Tromsø, men dette tekniske sluttspillet 
fikk hun ikke dreisen på.
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Nok en stormester forsøker seg
Selv ikke vinneren av Arctic Chess Chal-
lenge 2009 behersket dette sluttspillet. 
Bare fire runder senere oppstod slutt-
spillet nok en gang. Også denne gangen 
var det svært sterke spillere i aksjon. 

A. Simutowe - Gabaldon Gomez 
XABCDEFGHY

8-+-+-+lmk(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-mK&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-zP$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Øvingsoppgave: Selv om stormester Si-
mutowe lyktes i å vinne, var det en rekke 
feil som skjedde i partiet. Test deg selv 

og se om du har forstått finessene ved 
å finne feilene i fortsettelsen! 
67.Ta7 Ld5 68.Th7+ Kg8 69.Tg7+ 
Kh8 70.Th7+ Kg8 71.Td7 Le4 
72.Td8+ Kf7 73.Tb8 Ld3 74.Tb3 
Le4 75.Te3 Lc2 76.Tg3 Kf8 77.Tg2 
Ld3 78.Tg1 Lc2 79.Tg7 Ld3 80.Tg3 
Lc2 81.Kg5 Kg7 82.Tc3 Lh7 
83.Tc7+ Kh8 84.Kh6 Lg8 85.Kg6 
Ld5 86.Te7 Lc4 87.Td7 Lb3 88.h5 
Lc2+ 89.Kh6 Lb3 90.Tb7 Lc4 
91.Tc7 Ld5 92.Kg6 Le4+ 93.Kh6 
Ld5 94.Th7+ Kg8 95.Td7 Le4 
96.Kg5 Lc2 97.Kf6 Kh8 98.Te7 Ld3 
99.Tb7 Lc2 100.Kg5 Ld3 101.Tc7 
Le4 102.Kh6 Ld5 103.Tg7 Lc4 104.
Tg3 Ld5 105.Te3 Lg8 106.Kg5 La2 
107.Te1 Lb3 108.Te8+ Kh7 109.
Tc8 Ld5 110.Td8 Lc4 111.Td4 La2 
112.Td7+ Kh8 113.Tb7 Lc4 114.
Tb4 Lg8 115.Tb8 Kh7 116.Tb7+ 
Kh8 117.Kg6 Ld5 118.Th7+ Kg8 
119.Te7 Kf8 120.Kf6 Lb3 121.h6 Lc2 
122.h7 Lxh7 123.Txh7 1–0 

Her var det mange feil. Fram med ana-
lysebrettet og sett i gang!

Stormester Simutowe hadde også 
problemer med sluttspillet du 
lærer her.

12.-13.juni 2010

Tidspunkt: 12.-13.juni

Registrering senest kl.10.30

1.runde starter kl.11.15 Påmeldingfrist:

Spillested: Milepelen Vertshus,Storsalen Fredag 11.juni
meget gode spillelokaler Kr.50 i rabatt ved

Turneringsform: 5 runder monrad påmelding før 7.juni

Betenkningstid: 1,5t på 40 trekk,deretter 30min på resten av partiet

Gruppeinndeling: Over og under 1500

Premiering: Kl. A 2500-1500-1000 Påmelding:
Kl. B 1500-1000-750 Online under 

Turneringsservice
Med forbehold om 40 deltakere E-post:olenseba@bbnett.no

Startkontingent: Senior/Junior 400/300

Overnatting: På spillestedet, ta kontakt med Jonar Informasjon:
Sanngrund Camping 62 96 46 60 Jonar Lensebakken

Skarnes Vandrerhjem 62 96 70 70 M.tlf.: 95 74 77 53

    Ved forespørsel henter vi ved Timeekspressen og kjører mellom spillestedet og øvrige overnattingssteder

Velkommen til Nord-Odal

Nord-Odal Sommer Grand Prix
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På tide å planlegge sommerferien?

I sommerferien er det et nærmest 
uendelig antall sjakkturneringer. 
Det blir arrangert turneringer over 
hele verden, noe som vil gjøre det 
til en opplevelse uansett smak. Her 
finner du et lite utvalg av turnerin-
ger som kan anbefales. 

Turneringer i Norge

3. - 10. juli: Landsturneringen 
(Fredrikstad)
Landsturneringen er høydepunktet 
for de aller fleste norske sjakkspillere. 
Her samles alt fra den ypperste eliten 
til puttespillere og klubbspillere på 
alle nivåer. I 2003 satt Fredrikstad ny 
deltakerrekord med hele 624 deltakere, 
så om du tar turen til Fredrikstad i år 
må du være forberedt på en skikkelig 
sjakkfest. Mer info finner du her: 
http://www.nm2010.sjakk.net/
 
31. juli - 8. august: Arctic Chess 
Challenge (Tromsø)
For femte året på rad inviterer Tromsø 
til en turneringsmulighet av de sjeldne. 

Ved å delta her vil du få sjansen til å 
bryne deg mot stormestere i verdens-
klasse samtidig som du kan være med 
på utflukter som vil gi deg minner for 
livet. Mer info finner du her: 
http://arcticchess.org/

Turneringer i utlandet
  
19. - 26. juni: Pula Open (Kroatia)
En rekke nordmenn pleier å ta turen til 
solfylte Kroatia for å spille Pula Open. 
Her er det høy kvalitet på turneringen 
samtidig som man kan ta det som en 
skikkelig ferietur. Kanskje får du med 
familien også? Mer info finner du her: 
http://www.skpula.hr/

19. - 27. juni: Balaton International 
Chess Festival (Ungarn)
Turneringen spilles i Heviz i Ungarn. 
Etter å ha landet med fly i Budapest 
kan du ta en togtur som er en opple-
velse i seg selv. Når du ankommer Heviz 
befinner du deg i en koselig småby 
som er kjent for sine spamuligheter. 
Turneringen spilles på et fint hotell og 

det vil ganske sikkert bli en minnerik 
opplevelse. Mer info finner du her: 
http://www.rigochess.hu/   

13. - 20. juli: Artemis Cup 
(Hellas)
For andre gang arrangeres det en inter-
nasjonal turnering på Chritonis Paradise 
Hotel, et femstjerners hotell på den 
idylliske øya Leros. Det er allerede flere 
nordmenn som har meldt seg på og er 
klar for en uke med sommer og sjakk i 
paradis. Mer info finner du her: 
http://www.leroschess.gr/       

15. juli - 1. august: Czech Open 
Festival (Tsjekkia)
Tsjekkia arrangerer en rekke flotte tur-
neringer og en av disse er turneringen 
i byen Pardubice. Her kan du til en 
ganske rimelig penge få spilt en veldig 
stor og sterk turnering i en by med 
mange muligheter. I byens park er det 
en utekino hvor de blant annet har vist 
filmer med Charlie Chaplin på nattestid. 
Mer info finner du her: 
http://www.czechopen.net/

Flotte spilleforhold i Tromsøs Arctic Chess Challenge (Foto: Bjørn Berg Johansen)
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17. - 25. juli: International Chess 
Open (Andorra) 
Om du spiller bedre i frisk fjelluft er 
dette turneringen for deg. Turneringen 
spilles på et flott hotell som er idyllisk 
plassert i Pyreneene. På dette vakre 
stedet kan du bade i svømmebassenget, 
spille tennis og minigolf. Sjakkturnerin-
gen er forholdsvis stor med spillere på 
alle nivåer. Mer info finner du her: 
http://www.escacsandorra.com

20. - 29. august: Open de Sants
(Spania)
Barcelona er det ideelle reisemålet for 
mange. Her kan man kombinere bylivet 
med bading og sightseeing. Når man i 
tillegg kan spille en sterk og velorgani-
sert sjakkturnering er det naturligvis 
mange som velger å ta turen hit. Mer 
info finner du her: 
http://www.cotxeres.org/open/












































Balaton International Chess Festival avholdes i idylliske Heviz. 
Her et bilde av byens spa. (Foto: Wikimedia)



50  

MAI
8. Bergen hurtig-GP 
6 runder. Info: Eirik T. Gullaksen, Eirik.Gullaksen@bergen.online.no
8.-9. Nidelven NVGP med KM for Sør-Trøndelag, Trondheim
5 runder langsjakk. Info: Bent Hestad, bent-hes@online.no
8.-9. Åpent Møre og Romsdalmesterskap NVGP, Ålesund
5 runder langsjakk. Info: Per-Chr. Stenvaag, perchristian.stenvaag@hotmail.com
13. Stjernespretten NVGP, Oslo 
7 runder hurtigsjakk. Info: Guttorm Andersen, gutan@hotmail.com
22.-24. Nordnorsk mesterskap, Tromsø 
6 runder langsjakk. Info: http://www.tromsosjakklubb.com
22. Hell Gambit Blitz NVGP, Stjørdal
24 runder lynsjakk. Info: Torbjørn Dahl, torbjorn.dahl@ktv.no
23. Hell Gambit NVGP, Stjørdal
6 runder hurtigsjakk. Info: Torbjørn Dahl, torbjorn.dahl@ktv.no
29. Torgsjakken Drammen NVGP 
6 runder hurtigsjakk. Info: Ragnar Edvardsen, ragedvar@online.no

JUNI
12-13. Nord-Odal sommer NVGP 
5 runder langsjakk. Info: Jonar Lensebakken, olenseba@bbnett.no
18-22. Sveins 3. minneturnering, Oslo
9 runder langsjakk. Info: Bjarke Sahl, bjarke@sahl.no
19. Tarva sjakkfestival lyn NVGP, Trøndelag
18 runder. Info: Tormod Ingul, smpoaa@bntv.no
20. Tarva sjakkfestival hurtig NVGP, Trøndelag
6 runder. Info: Tormod Ingul, smpoaa@bntv.no

JULI
3-10. Landsturneringen, Fredrikstad 
9 runder langsjakk. Info: http://www.nm2010.sjakk.net/

AUGUST
20-22. Kragerø NVGP 
5 runder langsjakk. Info: Truls Jørgensen, trj@fibranet.no
26-29. Kristiansund NVGP
6 runder langsjakk. Info: Per Erik Hoem, peeho@online.no

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

90 år
17.05. Ivar Myran, direktemedlem

80 år
26.05. Willy L. Olsen, Oslo
29.06. Asle Marvin, Hønefoss

75 år
18.05. Alf Øverås, direktemedlem
19.05. Morten Røine, Hønefoss
31.05. Olaf Skaslien, Alta
02.06. Gunnar Lilleng, Strømmen
30.06. Harald Abildgaard, Kristiansand

70 år
13.05. Odd Birkestrand, Masfjorden
11.06. Leif B. Iversen, Oslo
25.06. Trond V. Braathen, Moss

60 år
03.05. Kjetil Vollan, Bodø
24.05. Per Hartvig Nilsen, Fredriksstad
13.06. Jan Arnt Hammari, Komsa

50 år
02.05. Kjell Arne Jensen, Namsos
12.05. Aki Pylvinen, Alta
04.06. Svein Klausen, Bærum
14.06. Tor Gulbrandsen, Nordstrand
15.06. Stig-Ove Floer, Tromsø

40 år
07.05.  Sveinung Ramsøy, Lillestrøm
12.05. Harald Furnes, SK 1911
02.06. Årstein Justnes, SOSS
23.06. Hrannar Baldursson, Oslo
27.06. Bjarne Undheim, Oslo
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Leserbrev

Landsturneringen 2010
 

Etter noen års "kamp" mot en inngrodd 
sjakkonservatisme maktet Per Ofstad og 
undertegnede å få kongressen overbevist 
om at det var mulig å arrangere NM uten 
dobbelrunder.  Men det sto arrangørene 
fritt å ha en dobbelrunde.  For de klub-
bene som fjernet dobbelrundene har 
det vært rekordstort fremmøte. Det var 
med vantro jeg så at Fredrikstad 2010  
har en dobbelrunde, med begrunnelsen  
"for å spare inn en overnatting". Til tross 
for at vi er et av verdens rikeste land med 

rekordlange ferier, så er vi det eneste 
land i Europa med dobbelrunde i det 
nasjonale mesterskapet. Hvorfor ikke 
si det som det er, arrangøren vil spare 
et leiedøgn!
 
Min drøm er at Landsturrneringen avvi-
kles med 11 eller 13 runder for klassene 
Elite, Mester, 1, Senior og Junior en gang 
i nær fremtid.

Richard Wicklund-Hansen

Den første bragden i 2009!
 

Jeg gir Dag Danielsen rett i at 2009 
er et tidenes jubelår i norsk sjakk, jfr 
artikkelen hans på side 40-41 i Norsk 
Sjakkblad nummer 1.

Magnus sine prestasjoner var kanskje 
enda mer spektakulære enn i årene før, 
og pengebevilgninger er kjærkomne. 
Men Norges gull i den 15. fjernsjakko-
lympiaden blir etter min mening tungen 
på vektskåla som sikrer gullposisjonen 
til hele året 2009.

Det var litt av en bragd laget Ivar Bern, 
Raymond Boger, Petter Stigar, Arild 
Haugen, Morten Lilleøren og Tor-Arne 
Klausen utførte med denne poengstil-
lingen i teten: Norge 23 lagpoeng (61), 
Tyskland 20 (60), Nederland 19 (59), 

Portugal 17 (55), Russland(!) 16 (54) 
osv. Saken ble klar 2. februar 2009 da 
Nederland noterte remis på ett av sine 
gjenstående partier og ikke lenger teo-
retisk kunne innhente oss.

Det største norske jubelåret tidligere var 
antagelig for 50 år siden, 1959, da Olaf 
Barda i starten av året vant turneringen 
i Jönköping på deling med Kotov og 
foran hans sovjetiske stormesterkollega 
Ragosin, omtrent samtidig som Svein 
Johannessen vant den sterkt besatte 
internasjonale ungdomsturneringen 
i Trondheim. Den største historiske 
susen skapte det at samme Svein J. på 
sommeren ble Nordensmester foran 
stormester Ståhlberg, som første nord-
mann som vant denne tittelen gjennom 

mesterskapets da 60-årige historie. 
Lillebror i Norden var endelig en gang 
storebror.

Det nest største jubelåret vårt tidli-
gere var antagelig 1976 som det store 
landslagsåret da Norge både for første 
gang vant en landskamp over ti bord 
mot Sverige, senere vant den nordiske 
6-landskampen i Bremen og til slutt 
ble best plasserte nordiske nasjon i 
sjakk-OL i Haifa.

Dette blir i sjakkhistorisk sammenheng 
tre krevende år å konkurrere mot 
framover...

Øystein Brekke



Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo


