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Delta i en eller flere turneringer i Norges nye sjakkfestival!
Hovedbegivenheten er Det åpne NM 2011 med en stormesterkvalifiserende
A-gruppe for spillere med FIDE-rating over 2000*.
* Noen spillere med lavere rating eller uten FIDE-rating får plass i A-gruppen. Meld helst interesse innen 20/11.
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Tromsø 2014
Drømmen ble til virkelighet

God stemning under Tromsø 2014s mottakelse dagen før avstemningen. Garry Kasparov (til venstre)
snakker pent om Tromsøs søknad sammen med styreleder Herman Kristoffersen, Tromsø-ordfører
Arild Hausberg, kulturminister Anniken Huitfeldt og styremedlem Roar Dons. (Foto: Silje Bjerke)

Med kulturminister Anniken Huitfeldt på plass, tok Tromsø og Norge
en overlegen seier i avstemningen om sjakkolympiaden i 2014.
- At dette kan være den største mulighet som norsk sjakk har fått, er
jeg ikke i tvil om, sier Norges sjakkforbunds president Jøran AulinJansson.
									
Tekst: Silje Bjerke
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Drømmen ble til virkelighet da Tromsø
vant avstemningen på kongressen i
Khanty Mansiysk, med hele 95 mot
47 stemmer til motstander Albena i
Bulgaria. Seieren er et resultat av hardt
og målrettet arbeid fra en rekke sentrale
aktører i norsk sjakk.

- Da statsstøtten var på plass, kunne vi
skifte fokus til FIDE-delegatene, forteller
Aulin-Jansson. - Her har Morten Sand
lagt ned en kjempeinnsats. Han har
reist over store deler av verden, samt
deltatt på utallige møter med mange
forskjellige mennesker.

- Det hele startet med en kronikk i VG
skrevet av Sylvia Johnsen i 2004, og ble
fulgt opp av sjakkforbundets jubileumsutvalg under ledelse av Øystein Brekke,
forteller president Jøran Aulin-Jansson
i Norges Sjakkforbund. - Jeg leste
kronikken, og meldte meg til tjeneste i
jubileumsutvalget. Der plukket vi ut fire
kandidatbyer og satte i gang en vurdering av disse. Til slutt ble Tromsø valgt,
delvis på grunn av den entusiasme vi ble
møtt av fra folkene der, og delvis fordi
de allerede var erfarne når det gjaldt
OL-søknader, sier Aulin-Jansson.

- Under hele dette arbeidet har styret
vært svært operative og deltatt på våre
stander i Dresden og Khanty Mansiysk.
I tillegg skal Arctic Chess Challenge
nevnes som en viktig faktor i vår streben
etter å gjøre Tromsø kjent i sjakkverdenen. Kort sagt har mange mennesker
vært involvert, og det er bare å takke
dem alle! sier en fornøyd president.

- Deretter opprettet Tromsø kommune
og NSF et aksjeselskap, ”Sjakk Tromsø
2014”, og fikk Henrik Andenæs som
styreleder. Hans innsats har vært helt
fantastisk, fortsetter Aulin-Jansson. - Fra
sjakken ble Ulf Hansen, Ida Lahlum
og jeg oppnevnt, og Dag Danielsen og
Morten Sand ble tilknyttet som rådgivere. Dag på grunn av sine kunnskaper
innen rikspolitikken, og Morten for sine
utallige kontakter innen FIDE. Kort tid
etter ble Børge Robertsen ansatt som
daglig leder, forteller presidenten.

Statstilskudd største
utfordringen
Styret var på plass, men nå kom de
virkelig store utfordringene.
- Vår første oppgave var å samle nok
støtte til å få regjeringen med på laget
og støtte vår søknad finansielt, forteller
Aulin-Jansson. - Vi jobbet mye med
søknaden, og lyktes å få Stortinget med
på et statstilskudd på 70 millioner kroner. At Magnus gjorde så stor suksess,
skadet ikke. Det var helt uvurderlig å ha
han med oss.

- Hva betyr dette for norsk sjakk,
utover selve mesterskapet?
- Når OL er ferdig i midten av august
2014, håper jeg vi har en solid stamme
av sponsorer, vi har en positiv dialog
med myndighetene, at sjakk i skolen
er ordentlig oppe, og at det er et yrende
liv i de gamle og nye sjakklubbene, sier
Aulin-Jansson.

Entusiasme i Tromsø
I Tromsø Sjakklubb er selvfølgelig entusiasmen stor rundt det kommende OL.
Flere fra klubben har vært til stede på
de siste olympiadene, og fulgt prosessen tett. Klubbene i byen har bidratt
godt til at nettopp Tromsø ble valgt til
OL-by i 2014.
- For oss i Tromsø har prosjektet vært
gjennom to faser, sier Gunnar Berg
Hanssen fra Tromsø Sjakklubb. - Den
første fasen besto i å bli den norske
kandidaten blant andre norske byer.
Her var Trond Romsdal svært tidlig ute
med å se muligheten for at dette var noe
for Tromsø. Veldig fort så vi realismen i
det, men også at vi hadde lyst! Utgangspunktet var at Tromsø hadde et fint og
aktivt sjakkmiljø, ikke minst på ungdomssiden i regi av Tromsø Sjakklubbs
Ungdom, sier Berg Hanssen.

- Før Tromsø meldte sin interesse, må
imidlertid viktige aktører i norsk sjakk,
som Øystein Brekke og Jøran AulinJansson trekkes fram, fortsetter Berg
Hanssen. - Øystein var kjempeviktig, og
satte på dagsorden muligheten for en
sjakkolympiade i Norge, slik vi ser det.
- Fase to var da Tromsø ble valgt som
Norges kandidat. Etter det ble Tromsø
Sjakklubb og Tromsø Sjakklubbs Ungdoms rolle en annen. Fremdriften av
prosjektet videre var det nå ”Sjakk
Tromsø 2014” som sto for, forteller
Berg Hanssen. - Tidlig framsto de som et
sterkt og profesjonelt team som arbeidet
målbevisst for å realisere prosjektet. Vi
er utrolig imponert over det arbeidet de
har nedlagt. De politiske myndighetene
må også nevnes, i Tromsø, men også
nasjonalt. Og så har vi jo fantastiske
Magnus Carlsen, og den betydningen
han har hatt og har for norsk sjakk.
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Berglund sentral
For sjakkmiljøet i Tromsø har den store
åpne turneringen Arctic Chess Challenge
vært en sentral del av arbeidet de siste
årene. Berg Hanssen trekker særlig fram
klubbens leder Jan Sigmund Berglund
som viktig i det lokale arbeidet.
- Arctic Chess Challenge-turneringene
har vært med på å profilere Tromsø som
sjakkarrangør internasjonalt, sier Berg
Hanssen. - Her har Berglunds arbeid
med turneringen vært helt avgjørende.
Hans innsats har vært utrolig, og vi
andre i miljøet har mye å takke han for.
Det har vært svært givende og lærerikt
for oss å kunne være med på arbeidet
sammen med han de siste årene. Det
har også vært veldig viktig for oss å ha
Ulf Hansen fra Tromsø Sjakklubb med
i OL-organisasjonen Tromsø 2014, sier
Berg Hanssen.
Den nordnorske toppspilleren har
stor tro på at en sjakkolympiade kan
gi sjakklivet i Tromsø en ekstra oppblomstring.
- For oss i Tromsø betyr OL veldig mye,
og gir muligheter for videre utvikling av
det lokale sjakkmiljøet som kanskje ellers ikke ville vært der, sier han. - Vi blir
gjennom å være de lokale sjakklubbene
i vertsbyen for sjakkolympiaden i 2014
lagt merke til på en helt annen måte enn
tidligere i lokalsamfunnet. Dette har
uten tvil kjempebetydning for rekrutteringen videre. Tromsø Sjakklubb og
Tromsø Sjakklubbs Ungdom har en omfattende aktivitet gående, med sjakklige
aktiviteter på så og si alle ukedagene! I
tillegg kommer ulike helgeturneringer.
Vi håper at en sjakkolympiade i Tromsø
skal gjøre at vi kan sitte tilbake med et
permanent klubblokale hvor vi kan
drive sjakklivet i Tromsø videre. Dernest
håper vi på en styrket rekruttering til
sjakkmiljøet, både blant barn og voksne,
forteller Berg Hanssen.

Hele Norges olympiade
Ildsjelene i Tromsø mener olympiaden
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Morten Sand foran Tromsøs proffe stand under
OL i Khanty Mansiysk. (Foto: Ellisiv Reppen)

kan føre til en oppblomstring for sjakken i hele Nord-Norge.
- Entusiasmen og tiltakslysten var stor
allerede før sjakkolympiaden kom på
dagsorden, og denne vil nå få en vitamininnsprøytning. Konkret arter dette seg
allerede i form av en rekke turneringer
og sjakkurs, rettet mot det lokale sjakkmiljøet i Tromsø, men også mot resten
av sjakkmiljøet i Nord-Norge og Norge,
sier Berg Hanssen.
- Ser man på situasjonen for
sjakkmiljøet i Nord-Norge nå, så
preges den av at det ikke lenger
er så mange klubber som driver.
Dette er ei utvikling som er
bekymringsfull på litt sikt. Sjakkolympiaden får forhåpentligvis ei
positiv betydning i denne sammenhengen. Dette ved at sjakkmiljøet i Tromsø befester seg, og
utvikler seg videre, og dernest at
et sterkt sjakkmiljø i Tromsø kan
ha ei positiv innvirkning på resten

av miljøet i landsdelen. Arctic Chess
Challenge har vært utrolig morsomt og
givende å utvikle, og vi ønsker å kunne
arrangere denne turneringen også i
framtiden. ACC har uten tvil styrket det
lokale sjakkmiljøet svært mye, fortsetter han.
- Ellers er vi opptatt av at sjakkolympiaden 2014 er hele Norges sjakkolympiade! avslutter Berg-Hanssen.

Fire nye år for Ilyumzhinov
Kirsan Ilymzhinov ble valgt til president
i verdenssjakkforbundet FIDE med klar
margin under årets kongress i Khanty
Mansiysk i september. Ilymzhinov sanket
95 stemmer, mot utfordrer Anatolij Karpovs
55. Det var opphetet debatt på kongressen, der blant andre Garry Kasparov talte
Karpovs sak. Ilymzhinov har vært president
siden 1995, og sitter nå i minst fire år til,
fram til kongressen i Tromsø i 2014. Jøran
Aulin-Jansson ble valgt til medlem av FIDEs
kontrollkomité.

Laber norsk OL-innsats

Det som skulle bli tidenes
OL-innsats, ble en stor
skuffelse for de norske
landslagene.

Av Silje Bjerke
Med Magnus Carlsen og Jon Ludvig
Hammer på toppbordene, var ikke
51. plass det sjakk-Norge hadde håpet
på for laget i åpen klasse i årets OL i
Khanty Mansiysk. Lagleder Peter Heine
Nielsen er likevel ikke bare negativ i sin
oppsummering:
- Seedet 23 er en 51. plass naturligvis
ikke tilfredsstillende, men det moderate ratingtapet på 5,2 poeng gir et mer
rettferdig bilde av innsatsen. Norge har
potensielt et meget lovende landslag
som har mulighet til å kulminere i
2014, på hjemmebane i Tromsø, skriver
Heine i sin rapport.
Heller ikke damelaget innfridde forventningene. 53. plassen var ti plasser
bak forhåndsrangeringen. - Det ble et

resultat litt under forventet, sier kaptein
Leif Erlend Johannessen. - Jeg syns
likevel mange av spillerne imponerte,
og det bor mer i dette laget enn resultatet tilsier.

Gode forhold i Sibir
Det var med en viss uro lagene reiste til
Sibir i slutten av september. På internett
gikk det rykter om uferdige hotell, snø
og generelt tvilsomme forhold. Ryktene
ble imidlertid raskt gjort til skamme da
vi ble møtt på flyplassen av vår strålende
blide russiske assistent Karina, som
fulgte oss til det flotte hotellet Olympic,
der alt var klart og etter skjema. Derfra
gikk alt på skinner gjennom hele mesterskapet. - I Russland vil vi gjøre ting
skikkelig når vi gjør dem, fortalte Karina,
og her var hele byen i sving for oss. 800
politifolk voktet gatene, det satt egne
hjelpere hele dagen ved heisene, egne
folk til å si ”velkommen!” i matsalen, og
tolker satt og ventet på eventuelle problemer i spillelokalet. Ingenting skulle
overlates til tilfeldighetene. Og da sola
skinte og vi vandret rundt i t-skjorter

den første dagen, skjønte vi at dette ville
bli en fin opplevelse.

Fin start
Også turneringen startet riktig så bra for
laget i åpen klasse, med tre strake seire
mot Jamaica, Portugal og Russland 5.
Særlig reserve Torbjørn R. Hansen og
Frode Urkedal hadde imponert, med
henholdsvis 3 av 3 og 2,5 av 3 poeng.
17-årige Urkedal koste seg i sitt første
OL. - Lagsjakk er litt morsommere enn
å spille individuelt. Vi har det sosialt
innad i laget, forteller han. Dagene for
de norske lagene gikk stort sett med til
analyser, ”prepping”, kortspill og noen
runder i den lokale bowlinghallen.
Også kvinnelaget fikk en fin start med
4-0 mot Thailand. I runde to ventet
Kina på andrebord. Damene gjorde en
god kamp og det så lenge ut til å gå mot
en sensasjon. 17-årige Katrine Tjølsen
nedspilte verdensstjernen Hou Yifan
(2578) på førstebord, på andrebord
hadde undertegnede et kaotisk og uklart
parti, mens Sheila B. Sahl hadde klar
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vinststilling mot GM Zhao Xue på
tredjebord. OL-debutant Ellisiv Reppen
hadde også en meget lovende stilling
på sistebordet. Dessverre snudde det,
som det ofte gjør mot sterkere lag, og
Sheila var den eneste som klarte å hale
inn et halvpoeng. Dette ble etter hvert
litt symptomatisk for det norske kvinnelaget, som kastet bort mange lovende
stillinger i løpet av turneringen.

Friskt åpningsspill
Etter den fine starten skulle mennene
opp mot de virkelig gode lagene. Men
med en Magnus ute av form, ble Norge
et nummer for små. Det ble tap mot Georgia og England, og uavgjort mot Spania. Debatten gikk høylytt på internett
da Magnus prøvde seg med den norske
varianten i moderne forsvar med svart
mot Englands Michael Adams:
1.e4 g6 2.d4 Sf6!? 3.e5 Sh5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzppzpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-zP-+n%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Magnus kom seg imidlertid greit fra
åpningen, men trådde feil senere i
partiet.

Sterk seier mot
Argentina
Turneringens høydepunkt for laget i
åpen klasse kom mot Argentina, som
ble knust hele 3,5-0,5 i runde åtte.
Torbjørn R. Hansen fortsatte å imponere
og lå etter følgende fine nedspilling godt
i rute til sin tredje stormesternorm:
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IM Torbjørn Ringdal Hansen (2429) –
GM Diego Valerga (2508)
Under OL ble det mer forberedelser enn
vanlig. Morgen og kveld ble stort sett
brukt til å studere motstanderen, slik
at man var klar til dyst. Før dette partiet
fant jeg ut at min motstander forsøkte
å styre partiet inn i den såkalte scheveningen-oppstillingen i siciliansk. Det
jeg også la merke til var at han hadde
for vane å velge en trekkrekkefølge der
han tillot det fryktede Keres-angrepet.
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 d6 6.g4! Det er dette trekket
som setter spørsmålstegn ved svarts
spilleopplegg. I andre sicilianskvarianter
må hvit gjøre flere forberedende trekk
før dette framstøtet er godt. Hvits umiddelbare trussel er 7.g5.
6...h6 Med dette trekket bremser
svart hvits angrep, men ulempen er at
med denne svekkelsen kan svart aldri
rokere kort.
7.h4 Hvit insisterer på å få gjennomført
g4-g5 trekket.
7...Sc6 8.Tg1 I forberedelsene brukte
jeg mest tid på 8...d5, som etter min
mening er svarts eneste spillbare fortsettelse i denne åpningsvarianten.
8...h5 Poenget med dette trekket er å
besvare 9.g5 med 9...Sg4. Istedenfor
å tillate dette, velger jeg å åpne opp
g-linjen for et framtidig angrep.
9.gxh5 Sxh5 10.Lg5 Hvit får utviklet
seg med tempo.
10...Sf6 Jeg har flere lovende trekk i
denne stillingen og antagelig finnes det
flere veier til fordel. Mitt neste trekk er
trolig den sterkeste fortsettelsen.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+nzppsn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sNP+-zP$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-+"
1tR-+QmKLtR-!
xabcdefghy

11.Tg3 Det er sjelden man utvikler
tårnet på denne måten så tidlig i
partiet. Tårnet er imidlertid svært
fleksibelt på dette feltet ettersom
det kan svinges over til d-linjen eller
videre til dronningfløyen.
11...a6 Siden svart ikke kan rokere
kort, virker det naturlig å forsøke å
rokere andre veien, noe som gjør
11...Ld7 til et nærliggende trekk.
Problemet er at hvit kan spille 12...
Sdb5! Db8 13.Td3! som gir svart
store problemer. Derfor endte svart
opp med å dekke b5-feltet, noe han
antagelig er nødt til å gjøre på et
tidspunkt uansett.
12.Sxc6 bxc6 Slike avbytter favoriserer ofte svart, men i dette tilfellet
Engasjerte diskusjoner under middagen. (Foto: Yerazik Khachatourian)
ser vi at svart ikke har noe trygt
hjemmested for kongen.
13.Df3 Jeg truer e4-e5. Ved første
16...Le7 17.Le3 Antagelig er dette det XABCDEFGHY
øyekast ser det ut som en god muligbeste trekket, men under partiet var 8r+-wqk+-tr(
het for svart å spille 13...Tb8, men
jeg også fristet av å ofre en bonde med
7+-+-+-zp-'
problemet er at etter 14.0–0–0 Db6
17.h5. Heldigvis klarte jeg å beherske
15.b3! kan hvit nærmest fnyse av svarts
6p+pzppvlR+&
meg. Ettersom jeg truer på g7 etter
angrep før marsjen mot svarts konge
5+-+-zp-+n%
17.Le3, har ikke svart særlig valg:
fortsetter. 13...e5 14.Lc4! Løperen
17...Sh5 18.Tg6 Hvit truer på e6 og 4-+-+P+-zP$
inntar en veldig sterk posisjon og svart
svarts forsøk på å evakuere kongen 3+-sN-vLQ+-#
er simpelthen nødt til å bytte den bort.
med 18...Kd7 blir møtt med 19.Txe6! 2PzPP+-zP-+"
Problemet er at et slikt avbytte vil svekke
Kxe6 20.Df5 matt. Heller ikke 18...Dd7 1+-mKR+-+-!
svarts stilling ytterligere.
er særlig vellykket, for etter 19.Sa4 truer xabcdefghy
14...Le6 15.Lxe6 fxe6 16.0–0–0
hvit innhopp både på c5 og b6, noe som 19.Lh6! Etter dette trekket mister svart
XABCDEFGHY gjør at svarts stilling faller sammen.
av h5-springeren. Svarts
8r+-wqkvl-tr( 18...Lf6 I denne stillingen hadde jeg dekningen
eneste alternativ til å slå løperen er 19...
7+-+-+-zp-' problemer med å velge mellom to Sf4, men da hadde jeg planlagt 20.Lxf4
6p+pzppsn-+& eksentriske løpertrekk. 19.Lc5 var min exf4 21.e5! og hvit får avgjørende angrep
5+-+-zp-vL-% opprinnelige plan. Dersom svart spiller i alle varianter.
4-+-+P+-zP$ 19...d5 er offeret 20.exd5 cxd5 21.Sxd5! 19...Txh6 20.Txh6 gxh6 21.Dxh5+
for hvit, men langt større proble- Kd7 22.Sa4! Istedenfor å snappe h63+-sN-+QtR-# godt
mer oppstår etter 19...De7! 20.Lxd6 Df7 bonden ved første og beste anledning,
2PzPP+-zP-+" når svart plutselig truer avdekkersjak1+-mKR+-+-! ken 21...Lg5+ som vinner dronningen, bringer hvit springeren til en mer aktiv
Jeg truer 23.Sc5, så svart er
xabcdefghy i tillegg til at tårnet på g6 er udekket. posisjon.
nødt til å flytte kongen enda en gang. EtDenne stillingen hadde jeg hatt fremme Jeg kan ikke finne noen vinstfortsetter 22.Dxh6? Lxh4 klarer svart seg fint.
kvelden før. Jeg hadde ikke gjort noen telse for hvit.
22...Ke7 23.Dxh6 Dh8 24.Dd2 Hvit
dypere vurdering av stillingen, men min
svinger brikkene over til dronningfløyen
mening var at hvit hadde klar fordel med
siden svart er minst like utsatt på denne
gode angrepssjanser. Det gir selvfølgelig
siden av brettet. Første trussel er mot
ekstra selvtillit å vite computerevalud6-bonden. I de neste trekkene har ikke
eringen av stillingen og at man har brukt
svart noe særlig valg.
minimalt med tid.
24...Td8 25.Da5 Lxh4 26.Dxa6 Lxf2
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27.Dxc6

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-wq(
7+-+-mk-+-'
6-+Qzpp+-+&
5+-+-zp-+-%
4N+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-vl-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

Jeg har beholdt merbonden og svarts
problemer med den utrygge kongen er
ennå ikke over. Hvits stilling bør derfor
være vunnet.
27...Dh5 28.Sc3 Le3+ 29.Kb1 Df3
I den neste fasen hadde jeg problemer
med å finne den enkleste vinsten. For
eksempel 30.a4 som både gir luft til
kongen og får fart på fribonden, ser ut
til å være avgjørende.
30.Dc4 Ld4 31.Tf1 Dh3 32.a4 Jeg var
fornøyd med denne avgjørelsen under
partiet. De doble c-bøndene skjermer
for angrep fra den svarte dronningen.
32...Lxc3 33.bxc3 Td7 34.Ka2 34.Tg1
ville vært enklere.
34...Dg2 35.Dd3 De siste par trekkene
har ikke vært optimale fra min side.
Svart hadde nå muligheten til å spille
35...d5! Under partiet hadde jeg tenkt til
å spille 36.Ka3. I etteranalysene har jeg
ikke klart å finne noe forsvar for svart,
men opplagt er det ikke. I partifortsettelsen har ikke svart noe forsvar mot
hvits angrep kombinert med a-bondens
frammarsj.
35...Ta7 36.Ka3 Tc7 37.Td1 Tc6
38.Tb1 Df2 39.Tb7+ Kf6 40.Kb2
40.Dh3 med trusselen 41.Dh6 matt
ville avgjort umiddelbart, siden jeg
unnslipper sjakkene etter 40...Dc5+.
Fortsettelsen er imidlertid ikke særlig
mer komplisert.
40...Tb6+ 41.Txb6 Dxb6+ 42.Db5
De3
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zppmk-+&
5+Q+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-wq-+-#
2-mKP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

43.a5 Ingenting kan stoppe a-bonden.
43...Dxe4 44.a6 d5 45.Db7 Dc4
46.a7 d4 47.Df3+ og svart ga opp.
Denne seieren blåste liv i håpet om
stormesternapp, men jeg kom kjapt ned
på jorda etter en dobbel punktering i de
to siste rundene.

Sheila imponerer
På kvinnelaget var Sheila B. Sahl den
store spilleren, i sitt åttende OL for
Norge. Hun scorte hele 7,5 poeng på
sine ti partier. - Jeg forberedte meg mye
til partiene, ved å se på motstandernes
partier og prøve å finne ut hva de trodde
jeg kom til å spille. Ved å forberede meg
lærer jeg også mye nytt, og denne gangen spilte jeg mange nye og inspirerende
åpninger. Vi hadde også veldig hyggelig
stemning i den norske leiren, og den
beste treneren jeg har hatt i et OL. Leif
Erlend la ned masse tid til ”prepping”
og analyser, og var veldig positiv hele
veien, sier Sheila. Prepping og kaffe ble
viktige stikkord for Sheilas turnering,
og resten av oss ble noe bekymret for
hva dopingkontrollørene skulle synes
om hennes 8-10 kopper kaffe per parti.
Kanskje like greit at vi ikke ble trukket
ut for kontroll denne gangen.

God debut, men bare nesten
GM-norm for Torbjørn R.
Hansen i årets OL.

Sheila B. Sahl: 7,5 av 10 i
sitt åttende OL.

Et eksempel på Sheilas strålende forberedelser kom i siste runde mot sterke
Uzbekistan:

Fin OL-debut for Ellisiv
Reppen. (Foto: Yerazik
Khachatourian)

WIM Yulduz Hamrakulova (2207) WIM Sheila B. Sahl (2175)
1.d4 f5 2.Sf3 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7
5.0–0 0–0 6.c4 d6 Klassisk hollandsk eller Williams' Dutch som vi unge kaller
det. Svart stiller seg dynamisk opp og blir
ikke så stiv i strukturen.
7.Sc3 a5 Ifølge partiene i basen hadde
min motstander aldri hatt denne
stillingen på brettet, men hun hadde
alltid fulgt planen med et hurtig e2-e4
i lignende stillinger og da ofte støttet
av Dc2. Opp til nå spilte hun trekkene
raskt, men etter 7...a5 tenkte hun seg
lenge om.
8.Dc2 Dette partiet illustrerer et element i partiforberedelser. Hvis du klarer
å gjennomskue din motstanders stil i
preppen, er det mulig å være så heldig
å gjette hvordan motstanderen vil svare
i en ny, men lignende stilling. Derfor
valgte jeg å fokusere mer på stillingen
som oppstår i dette partiet etter 10–15
trekk, enn å tenke på alle mulige alternativer helt tidlig i åpningen.
8...Sc6 9.a3 9.e4 Sb4 10.De2 fxe4
11.Sxe4 Sxe4 12.Dxe4 e5 13.g4 er Jon
Ludvig Hammer - Warren Elliott fra
Norge - Jamaica i første runde. Jon
Ludvig spilte 13.g4 som ikke er hvits
beste trekk i denne stillingen, og svart
kom inn i et helt fint sluttspill som hvit
vant fordi han er en god tekniker og den
klart beste spilleren av de to.
9...e5 10.dxe5 dxe5 11.Td1 De8
12.Sd5 Ld8 13.Lg5 Igjen tenkte
motstanderen min lenge. Jeg satt og
håpet hun skulle havne på et av de to
mest spilte trekkene i denne stillingen.
Det andre spilte alternativet er 13.Le3.
13.Lg5 er på ingen måte forsert, men
det er veldig fristende å spille aktivt
når svart ser ut til å trekke seg mer
og mer tilbake. Dessuten ser dette ut
til å tvinge svart til å forsvare c7 siden
14.Lxf6 Lxf6 tillater 15.Sxc7. I alle
partier med denne stillingen, har svart
enten spilt 13...Tf7 eller 13...Df7 for å
forsvare c7.

XABCDEFGHY
8r+lvlqtrk+(
7+pzp-+-zpp'
6-+n+-sn-+&
5zp-+NzppvL-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-+NzP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

13...e4!N Jeg mener at dette er en
nyhet. Jeg kan ikke finne noen partier
med 13...e4 i basen og ingen sterkere
spillere jeg har spurt, har sett dette
kvalitetsofferet før. Jeg forberedte det
kvelden i forveien etter å ha sett på en
del partier i lignende stillinger. Det var
klart for meg at hvis svart gjennomfører e4 så har hun minst utlignet, med
mindre hvit har en taktisk måte å straffe
bondefremstøtet på.
14.Lxf6 Txf6! 15.Sd4 Etter å ha tenkt
seg 40 minutter etter meg på klokka,
velger min motstander det mest fornuftige trekket. Det er ikke lett å først
gi fra seg løperen slik og deretter ikke ta
kvaliteten allikevel. I tillegg til fordelen
på tid som kan være svært flyktig, så er
denne stillingen uansett god for svart.
Dessuten hadde jeg sittet med akkurat
denne stillingen kvelden før, så jeg var
svært optimistisk allerede nå. Etter
15.Sxf6+ Lxf6 16.Se1 Sd4 blir det mye

dritt i diagonalen h8-a1. Det er vanskelig
for hvit å forsvare alle bøndene. Svarts
løperpar er sterkt og tårnet kommer fort
i spill via a6.
15...Sxd4 16.Txd4 Th6 17.Se3?! Nå
blir svarts initiativ tydelig. Hvit kan ikke
matche det svarte løperparet uten en
springer til å true løperne vekk og med
en innestengt hvitfeltsløper. 17.c5 er et
langt mer aktivt forsøk.
17...Lg5 18.Sf1? 18.Sd5 er tilsynelatende langt mer aktivt og ser ut til å
gi hvit sjanser til trekkgjentagelse hvis
svarts beste svar er å forsvare bonden
på c7 med 18...Ld8. Svart beholder sin
lille fordel ved å utnytte at tårnet på d4
er løst etter 18...c6 19.Sc7 De5 20.Sxa8
Dxd4. Hvits beste trekk i stillingen er
18.Tad1 som forsvarer det løse Td4,
dobler i en åpen linje og aktiverer hvits
siste offiser.
18...Le6

XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7+pzp-+-zpp'
6-+-+l+-tr&
5zp-+-+pvl-%
4-+PtRp+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPQ+PzPLzP"
1tR-+-+NmK-!
xabcdefghy
19.f3? Hvit ønsker å bryte opp

Ikke full
klaff for
Norges
superteam
denne
gangen.
(Foto:
Yerazik
Khachatourian)
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bøndene som kontrollerer sentrum og
åpne for Lg2. Problemet med f3 er at det
svekker de svarte feltene rundt kongen,
og at min svartfeltsløper får fritt spillerom siden hvit ikke har en motpart.
Du skal være en ganske ufølsom engine
for å tenke at 19.g4 skal være hvits beste
trekk i denne stillingen. Fritz foreslo g4
i flere trekk i dette partiet. Formålet er
det samme som partiets 19.f3, men det
gir ikke svart like store motspillssjanser.
Dessuten angriper g4 begge svarts bønder, siden det går på roten av svarts lille
bondekjede. Det er en kjent måte å få
bønder til å falle som korthus.
19...Le7 20.Tdd1 exf3 21.exf3 Rent
posisjonelt virker det fornuftig å skape
én bondeøy på kongefløyen, men, mer
enn posisjonell sunnhet, ønsker hvit
aktive offiserer og derfor gir 21.Lxf3 bedre sjanser. Selv om svart ikke mistrives
etter 21...c6 22.Tac1 Df7.

XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7+pzp-vl-zpp'
6-+-+l+-tr&
5zp-+-+p+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-+PzP-#
2-zPQ+-+LzP"
1tR-+R+NmK-!
xabcdefghy

21...f4! 22.g4 Df7 23.Tac1 Lc5+
24.Kh1 a4 25.De4 Tb8 Her begynte
motstanderen min å få veldig dårlig tid,
og jeg forsøkte å spille et ikke-konkret
trekk slik at hun måtte bruke mer tid på
å forstå stillingen. Rett etter at jeg hadde
spilt det, begynte jeg å mislike 25...Tb8
siden tårnet står enda mer passivt der
og - enda viktigere - blir et mål for hvits
angrep etter 27.De5 og derfor koster
meg tid i form av tempo på brettet og
minutter på klokka for å finne best mulig vei videre. 25...c6 26.De5 b6 er bedre.
26.Td2 c6 Dette er et godt eksempel på
at man kan bli for opphengt i standardplaner og trekk i en stilling. ...c6 var et
sentralt trekk i forberedelsene mine. Det
forsvarer vanligvis dronningfløybøndene
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De yngste koser seg i bowlinghallen.
(Foto: Yerazik Khachatourian)

mot Lg2 og forhindrer hvit i å sette en
springer på d5. Her burde jeg tenkt mer
konkret og forsvart alle brikkene med
det enkle 26...b6 27.Dc2 Ld7 28.Tcd1
Ld6 29.Td4 Te8.
27.De5 Df8 28.g5 Hvit forsøker å
utnytte mitt ensomme Th6. Dette
burde ikke fungere for hvit, men det er
praktisk spill som tvinger meg til å finne
de korrekte trekkene for å beholde den
klare fordelen.
28...Tg6 29.h4

svake hvite felter med 34.Lf1! Lf6
35.De4 med fordel hvit.
34...Lf6 35.Lg4 Te5 36.Dd7 Tbe8
37.Kg2? 37.Dxb7 Dc5 38.Da6 med
fordel hvit.
37...Dc5 38.Dd3 Te3?? 38...h5! Det
er viktig å ikke tillate mattruslene etter
omgrupperingen Dg6 og Lf5. Te3 inviterer til den manøveren. Det hadde vært
bedre å vinne tempo med å jage vekk løperen og deretter utnytte de åpne linjene
til å angripe hvits utsatte konge.

XABCDEFGHY
8-tr-+-wqk+(
7+p+-+-zpp'
6-+p+l+r+&
5+-vl-wQ-zP-%
4p+P+-zp-zP$
3zP-+-+P+-#
2-zP-tR-+L+"
1+-tR-+N+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+p+-+-zp-'
6-+p+-vl-zp&
5+-wq-+-+-%
4p+P+-zpL+$
3zP-+QtrP+-#
2-zP-tR-+KsN"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

29...h6?? Eneste trekk ut av denne
røra er 29...Te8! 30.De4 Lh3 31.Dc2
Df5 32.Dxf5 Lxf5 33.Tcd1 h6 med klar
fordel svart.
30.h5 Txg5 31.Dxe6+ Kh8 32.Tcd1
Txh5+ 33.Sh2 Le7 34.Lh3?! Hvit
hadde tid til å starte et angrep på svarts

39.Dc2?? 39.Dg6! Te2+ 40.Kh3 Dxc4?
41.Lf5 og hvit vinner.
39...Dg5 40.Df5?? Hvit har kastet bort
for mange tempi til at det er tid for aktivt spill nå. Hun må forsvare seg med
40.Sf1 Tb3 41.Df5 Lxb2 42.Dxg5 hxg5.
Hvit har en offiser mer, men svart har

allerede tre bønder for den, og et par av
dem kan bli farlige fribønder.
40...Dh4 Nå er den hvite kongen i et
dårlig område.
41.Dxf4 h5? 41...T3e7!! Det er vanskelig å finne slike stille trekk når man er
midt i et angrep. Svart har en dobbelttrussel med enten 42...Le5 eller 42...
Lg5. Under partiet forsøkte jeg forgjeves
å få de to trekkene til å virke i denne
stillingen.
42.Tf2 Te2! 43.Tdf1 Txf2+? Siden
alle hvits offiserer er bundet opp, har
svart tid til å spise bønder. 43...Lxb2!
var bedre.
44.Txf2 hxg4 45.Sxg4 Te1 46.Db8+
Kh7 47.Sxf6+ Dxf6 48.Dg3 Dh6
49.Tf1? Hvit øker remissjansene ved
å gå inn i tårnsluttspillet med 49.Dh2
Tc1 50.Dxh6+ Kxh6 51.f4 Txc4 52.Kf3
Kg6 53.Kg4.
49...Txf1 50.Kxf1 Dc1+ 51.De1
Dxc4+? Nå hadde vi begge under fem
minutter på partiet. Man får et halvt
minutt per trekk man utfører, men det
halve minuttet går utrolig fort når du har
lite tid, og du rekker ikke reorientere deg

når stillingen skifter karakter dramatisk.
Jeg er ikke utrolig skuffet over meg selv
for at jeg ikke gikk inn i et bondesluttspill med like mange bønder i stedet for
å beholde dronningene og slå en bonde.
Men, det viser seg at bondesluttspillet
faktisk er vunnet. 51...Dxe1+! 52.Kxe1
Kg6 53.Ke2 Kf5 54.Ke3 b5! 55.cxb5 cxb5
og den ekstra linja mellom bøndene
viser seg å være avgjørende.
52.Kg2 Jeg gikk inn i dette og trodde jeg
skulle ha ganske gode vinstsjanser, men
verken under partiet eller i analysene etterpå har jeg funnet en klar vinstplan.
52...Dc2+ 53.Kg3 b5 54.De5 Dg6+
55.Kf2 Kh6 56.Dd4 Df6 57.Db4 g5
58.Kg3 De5+ 59.Kh3 Kg6 60.Kg4 c5
61.Dxb5 Df4+ 62.Kh3 Dxf3+ 63.Kh2
g4 64.Dxc5 Dh3+ 65.Kg1 Dg3+
66.Kf1 Df3+ 67.Kg1 g3 68.Dd6+
Kg5 69.De7+ Kg4 70.De6+ Kf4
71.Df6+ Ke3 72.Dc3+ Ke2 ½–½
- I OL i Tromsø i 2014 satser jeg på
førstebordet, sier Sheila. - Men jeg tror
du skal jobbe hardt for å holde plassen
på det norske damelaget. Det er mange

Den avgjørende matchen: Russland vs Ukraina, med Kramnik mot Ivantsjuk på førstebord. Ivantsjuk var OLs store spiller, med åtte av ti poeng
på førstebord og mye spektakulær sjakk. Denne matchen endte 2-2 og
Ukraina tok gullet. (Foto: Leif E. Johannessen)

som trener mye og mange talenter på
gang.

Debutant i form
Også debutant Ellisiv Reppen gjorde en
fin turnering, med fire av sju poeng. Jeg har trent mye for å komme med til
OL og fram mot mesterskapet, forteller
Reppen. - Jeg trener med Torbjørn R.
Hansen og på egen hånd ved å se på
sjakk-DVDer. Målet framover blir en
plass på laget i 2012, sier hun. Ellisiv tok
en knusende seier mot tredjebordet på
det internasjonale døvelaget. Legg særlig
merke til det originale 20.Lh6!!

Ellisiv Reppen (1954) Anna Ryvova (1981)
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 I samtlige sortpartier
hadde motstanderne mine spilt 2...Sc6.
Jeg var forberedt på å spille spansk, og
ble dermed tatt på senga da hun plutselig spilte russisk.
3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3
Le7 7.0–0 0–0 8.Lf4 Lg4 9.Sbd2
Sxd2 10.Lxd2 c6 Svart burde nok spille
Le6 i stedet, for å ta h2-b8-diagonalen
fra hvit.
11.Lf4 Sd7 12.c3 Sf6 13.Te1 h6 Et
unødvendig og svekkende trekk.
14.h3 På grunn av svarts forrige trekk
kan hvit spille h3 og jage vekk løperen.
14...Le6 14...Lh5 15.g4 Lg6 16.Lxg6
fxg6 17.Se5 og hvit kan i neste trekk
spille Dc2 eller Dd3 og g6 blir veldig
svakt.
15.Dc2 Ld6 16.Se5 Dc7 17.Te2 Tae8
Svart burde nok heller spille Tfe8. Nå
blir tårnet på f8 innestengt.
18.Tae1 Lc8 19.Dc1 Truer Lxh6.
19...h5
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XABCDEFGHY
8-+l+rtrk+(
7zppwq-+pzp-'
6-+pvl-sn-+&
5+-+psN-+p%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+-+P#
2PzP-+RzPP+"
1+-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

20.Lh6 20.Lh6 kan faktisk spilles selv
om bonden ble flyttet.
20...Sh7 21.Lxh7+ Kxh7 22.Lxg7
Kxg7 23.Dg5+ Kh7 24.Dxh5+ Kg7
25.Dg5+ Kh7 26.Sg4 Jeg skuffet nok
mange da jeg overså Te4! som vinner
umiddelbart.
26...Te6 27.Sf6+ Txf6 28.Dxf6 Le6

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zppwq-+p+k'
6-+pvllwQ-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-+RzPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

29.Te5 Truer Th5+ etterfulgt av Th8#
29...Lxe5 30.Txe5 Dxe5 31.Dxe5 Tg8
32.Kh2 Tc8 33.f4 c5 34.dxc5 Txc5
35.f5 Lc8 36.De7 Kg7 37.Dxc5 1–0
Etter ett års studium på tegnspråklinjen
på universitetet, prøvde Ellisiv seg med
en liten samtale før dette partiet. Men
motstanderen hadde tydeligvis liten lyst
til å bli kjent med Norges representant
da hun snudde seg vekk etter at Ellisiv
hadde utført noen tegn…
Etter et avsluttende tap mot Uzbekistan,
ble det altså 53. plass på damene, nøyaktig samme plassering som i forrige
OL. Kun Sheila og Ellisiv kan si seg godt
fornøyd denne gang. Kvinneklassen ble
suverent vunnet av Russlands førstelag,
som vant alle sine kamper.
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Seier til slutt
Med unntak av Magnus, gjorde de
norske mennene en grei turnering.
Hansen mistet stormesternappet etter
to avsluttende tap, men kunne likevel
bokføre nye ratingpoeng på kontoen.
Også unge Urkedal scoret godt med
2510-prestasjon, til tross for sykdom
underveis. Før siste runde hadde Frode
Elsness gjort en solid turnering med
seks remiser på åtte runder mot sterk
motstand. I siste runde kom endelig
seieren. - Det var fantastisk. Jeg kunne
ikke huske sist jeg hadde vunnet et parti,
sier Elsness med et smil. - Alt i alt er jeg
relativt fornøyd med eget spill.

GM Trajko Nedev (2505) IM Frode Elsness (2485)
Foran siste runde stod jeg uten seier til
tross for etter vært brukbar innsats. Jeg
var derfor sterkt motivert for endelig å
få en stolpe i protokollen.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 Skotsk. Ingen
stor overraskelse da dette var mer eller
mindre fast på menyen til min motstander. Heldigvis hadde en av Sjakkhusets
aller sterkeste spillere/trenere hjulpet
meg med forberedelsene. Det var selvfølgelig veldig nyttig.
3...exd4 4.Sxd4 Skotsk spilles på
toppnivå, men sjelden fast av de beste
spillerne. Fordelen med åpningen er at
det er mindre teori enn for eksempel
spansk. Til gjengjeld har nok sort også
teoretisk sett lettere for å utlikne. Hva
som skjer i praksis kan imidlertid være
en annen sak.
4...Sf6 Det mest sexye. 4...Lc5 er solid
og godt.
5.Sxc6 bxc6 Som man ser er bondestrukturen ganske asymmetrisk, og det
blir interessant spill. Karpov anvendte

dette mot Kasparov, om enn uten hell.
6.e5 De7 7.De2 Sd5

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zp-zppwqpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+nzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy

Denne litt rare trekksekvensen er standard. Begge spillerne får en litt krøkkete
utvikling, men det er vært å merke seg
at det, mot normalt, er hvit som henger
etter med utviklingen.
8.c4 Aldri fred å få for denne hesten.
8...La6 Sort velger å binde også denne
bonden for å holde springeren i sentrum. Samtidig utvikles det en brikke.
8...Sb6 er alternativet og bør også
utlikne ved korrekt spill.
9.b3 Hvit dekker bonden og nøyer seg
foreløpig med nok et bondetrekk. Faren
for sort nå er at hvitfelteren kan bli stående og bite i granitt resten av partiet.
9...0–0–0!? Dette er ikke det vanligste,
men en del av preppen. Sort går aggressivt til verks med rask utvikling og lang
rokade. Det er imidlertid klart at kongen
ikke nødvendigvis bare står trygt på
dronningfløyen. 9...g6 er vanligere. Sort
får ut løperen og setter press på hvits
framskutte e5-bonde.
10.Lb2 Et fullt spillbart trekk, men langt
fra det vanligste. 10.g3 er main line. Og
det er en grunn til det...
10...f6!? Jeg bestemte meg for å kjekse
en bonde. 10...Dg5 skal gi relativt sikker
utlikning, men jeg ble ikke i ekstase av
for eksempel 11.Sd2 Lb4 12.h4 Df5
13.Dd3 Dxd3 14.Lxd3 Sf4 15.Lf1 d5
16.0–0–0 og sort skal kunne holde
sluttspillet.
11.Sd2! Dessverre hadde jeg nå bare
vage minner om hva som kunne skje
videre. 11.exf6?! er altfor risky for hvit:
11...Df7! 12.fxg7? Lxg7 og sort står til
vinst! 13.Kd1 The8 14.Dd2 Dh5+

15.f3 Lh6 osv.
11...fxe5 12.0–0–0

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zp-zppwq-zpp'
6l+p+-+-+&
5+-+nzp-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-sNQzPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

12…Te8! Dette naturlige og griske trekket er kun spilt et par ganger på høyere
nivå. Men skal man først lide, er det i
hvert fall greit å få noe for det.
13.g3! Hvit planlegger å legge trykk
på d7.
13...Sf6 14.Lh3 Kb8 15.The1 Dermed
er plutselig hvit fullt mobilisert, mens
sort fortsatt sliter med å få ut brikkene.
Begge har en noe luftig kongestilling.
Hvit har brukbar kompensasjon for
bonden.
15...Df7 Dette var faktisk en liten bukk,
men det var en god bukk! 15...d6 var et
griskt alternativ, men hvit har god komp.
etter for eksempel 16.f4.
16.Df3! Her fant jeg ingen god måte å

Elsness med en god kamerat.

beholde merbonden på.
16...Lb7! Etter å ha brukt opp hele
forspranget på klokka, gjorde jeg dette
logiske trekket. Nå hadde vi begge cirka
30 minutter fram til 40 trekk + tilleggstiden, det vil si et halvt minutt per
trekk. 16...d6?! 17.Dxc6 Lb7 18.Db5 a6
19.Db4 gav en altfor luftig kongestilling
for min smak, mens 16...Ld6? er enda
verre på grunn av 17.Se4! og det ryker
på d7 i alle varianter, noe som er nær
katastrofe for sort.
17.Lxe5 La3+ Løperen blir utviklet
med tempo, og jeg foretrekker sorts
stilling selv om det nok er i brukbar
balanse.
18.Kc2 c5 Og nå er den andre løperen
med igjen.
19.Dd3
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19…Lb4! Jeg brukte en del tid på dette
trekket, som er ganske subtilt. Sort bruker ikke opp d6-trekket, men gjør det
sterkere. Nå blir hvit i noen varianter
svak på det viktige e4-feltet, som ikke
er langt unna kongen.
20.f4 Et veldig naturlig trekk for å
kunne dekke h2, som fort kan ryke etter
at sort spiller Dh5.
20...d6 21.Lc3! Ikke akkurat drømmen for hvit, men alternativet var
verre. 21.Lb2 og man ser poenget med
Lb4 tidligere: 21...Lxd2! 22.Dxd2! Se4
og hvit er mer eller mindre ferdig, da
springeren kan hoppe. 23.De2 (23.Dc1
Sf2) 23...Sxg3.
21...Lxc3 22.Kxc3 Dh5 Jeg var egentlig
veldig fornøyd med spillet mitt i denne
fasen, men et sjakkprogram med artistnavn påpeker at sort egentlig bare rolig
kunne doblet i e-linja og stått best. Hun
har trolig rett. 22...Te7!? var kanskje
enda bedre.
23.Df1! 23.Df5? var det jeg håpet på,
for 23...Dh6! vinner på grunn av trusselen Lc8.

Reppen og Urkedal beundrer sjakk-kunsten på hotellet.
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23...g5! Min motstander var allerede
inne i den evige tidsnøden, så jeg så
ingen grunn til ikke å være hensynsløs
mot den hvite kongen. Selv hadde jeg
fortsatt cirka ti minutter igjen og så ingen grunn til å forspille nok en mulighet
med unødvendig filosofering.
24.Lg2?! 24.fxg5! var et mye bedre
trekk, selv om det ser skummelt ut å
åpne opp for den sorte dama. 24...Dxg5
25.Df4! Hvit får aktivisert den tyngste
brikken. Sort har trolig kun en liten
fordel uansett hva han finner på: 25...
Dh5!? (25...Dg7 26.Kc2 h5 med liten
fordel svart eller 25...Dxf4 26.gxf4 Sh5
også med liten fordel til svart) 26.Dxf6
Dxh3 27.Df2 og svart har kun en liten
fordel.
24...Lxg2! 25.Dxg2 gxf4! 26.gxf4
Plutselig er hvits stilling full av svakheter. Kongen står utsatt til samtidig som
brikker henger, og det er svakt på h2
og f4. Sorts eneste problem er at egen

Olympisk
mester
Aleksandra
Kostenjuk,
flankert
av Tjølsen
og Bjerke.
(Foto: Leif
E. Johannessen)
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konge heller ikke er helt trygg.
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26...Thg8! Tempo er viktig.
27.Dc6! Motangrep er den beste
sjansen. Men en dronning alene kan
lite utrette. Hun må alltid ha med
seg noen små tjenere, minimum en
liten bonde.
27...Dxh2! 28.Db5+ Det profylaktiske 28.Kc2! var eneste sjanse og i
praksis umulig å se med så dårlig tid.
28...Kc8 29.Da6+ Kd8 og det er
klart at hvit ikke har evig sjakk umiddelbart. 30.Dxa7? 30.Txe8+ unngår
offiserstap, men hvit er uansett ferdig.
30...Txe8 31.Dxa7 Te2. Det er umulig
å stå imot sorts angrep samtidig som
sort snart vinner materiell også. Sort
truer blant annet Se4+. 32.Da8+ Kd7
33.Df3 Tf2 34.De3 Sg4 35.Dd3 Txf4.
Dette var hvits beste forsvar, men han
er allikevel ferdig.
30...Dg3+ Nå er det bare å forsyne
seg av matfatet. Sort rekker å få opp

guarden i tide. 30...Txe1? ville vært en
stor feil da hvit får slått med sjakk i
e-linja etter en eller flere damesjakker:
31.Da8+! 0–1
Mens Norge kjempet midt i feltet, ble det
en spennende duell mellom Ukraina og
Russland på toppbordene, der Ukraina
til slutt stakk av med OL-gullet.

ÅPEN KLASSE
(antall seire, uavgjort, tap, lagpoeng)
1. Ukraina		
8 3 0 19
Ivantsjuk, Ponomariov, Eljanov,
Efimenko, Moiseenko
2. Russland 1		
8 2 1 18
Kramnnik, Gritsjuk, Svidler,
Karjakin, Malakhov
3. Israel			
7 3 1 17
Gelfand, Sutovskij, Smirin,
Rodshtein, Mikhalevskij
...
51. Norge		
5 2 4 12
GM Magnus Carlsen
4,5 av 8
GM Jon Ludvig Hammer 6,5 av 11
IM Frode Elsness		
4 av 9
FM Frode Urkedal		
4 av 7
IM Torbjørn R. Hansen
5 av 9
(149 lag)
KVINNEKLASSEN
1. Russland 1		
11 0 0 22
N. Kosintseva, T. Kosintseva, Kostenjuk,
Galliamova, Gunina
2. Kina			
9 0 2 18
Hou Yifan, Ju Wenjun, Zhao Xue,
Huang Qian, Wang Yu
3. Georgia		
7 2 2 16
Dzagnidze, Javakhishvili, Melia,
Khukhashvili, Khotenasvili
...
53. Norge 		
5 1 5 11
WIM Katrine Tjølsen
3 av 10
WIM Silje Bjerke		
5 av 10
WIM Sheila B. Sahl		
7,5 av 10
Ellisiv Reppen		
4 av 7
Yerazik Khachatourian
2 av 7
(115 lag)

Sjekk
prisen!

"Attack on the King"
treningsprogram:
249 kroner

Rybka 4: 439 kroner

"Chess Explained:
The Grünfeld" og
mange andre bøker:
179 kroner

Play the Najdorf
Sicilian:
175 kroner

Boost your Chess 2:
219 kroner

Sjakkhuset
Nettbutikk: www.sjakkhuset.no
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11
Butikk på Sagene i Oslo
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Vadsøsjakken fyller 30
Av Atle Grønn

Fornøyde premievinnere og turneringsledere i Vadsøsjakken 2010. (Alle foto: Odd Gunnar Malin)

Sjakk er en lek med brikker; i Vadsø
prøver man også å gjøre dette spillet til
en fest. Og de lykkes gang på gang. Jeg
opplevde dette selv første gang i 2004 –
og nå i trettiårslaget var alt enda større
(ny deltakerrekord) og bedre (tidenes
sterkeste toppgruppe).
Vadsøsjakken har funnet sin ramme
på Rica Hotel, et halvt minutts gange
fra Vadsø sentrum. I spillesalen har vi
armslag som i en stormesterturnering.
Turneringens superstormester, Sergej
Tivjakov, må ha hatt en utmerket helg
– som alle oss andre.

Leken på brettet
Men Tivjakov fikk virkelig slite for
prispengene. Inspirert av de gode spilleforholdene klarte jeg å få opp følgende
stilling i 2. runde.
GM Sergej Tivjakov - IM Atle Grønn
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Min tidsnød var her av den ubehagelige
sorten siden den utmerkede dommer
Karl-Johan Rist ikke kunne love meg
noe ekstra tid annet enn den halvtimen jeg hadde fått etter 40 trekk. I
diagramstillingen skjønte bakspiller
Andreas Esbensen med 20 års erfaring
fra Vadsøsjakken at tampen brant. I et
uhøytidelig lynsjakkparti ville jeg selvsagt også spilt 53...f4! (med ideer som
Se3, Lf5 og matt), som Andreas verket
etter å utføre, men hodet fungerer litt

annerledes når man har et par minutter
igjen på resten av partiet i langsjakk.
Hovedvarianten går slik: 54.Th6+ Ke7
Her redder hvit remisen med 55.Td4!
(55.Th7+? Lxh7 56.Kxg2 og svart kan
velge hva han vil plukke opp: 56...Se3+
eller 56...Txh5) 55...Tg3+ 56.Kh2
Tg2+ med evig sjakk.
Alt dette er kontrafaktisk historieskriving, for i partiet valgte jeg istedenfor
53...f4! et annet trekk som vant en
bonde, for så å bukke et par bønder
noen trekk senere. Så vidt jeg husker
bukket Tivjakov også en bonde, så vi
var på et vis likt materielt da jeg til slutt
tapte på tid. 1–0
Mot engelsk-bergenske IM Jovanka
Houska i 3. runde fikk Tivjakov ingenting til med svart, og partiet endte
raskt remis. Søndag morgen fulgte et
tungvektsoppgjør mot turneringens

store overraskelse så langt – tolvårige
Kristian Stuvik Holm fra Hamar.
GM Sergej Tivjakov - Kristian S. Holm
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30...a5!? Svart har neppe noen særlige
problemer i denne stillingen etter for
eksempel 30...Thc8 31.Tdc1 Kd7!, men
Krisitian velger en mer aktiv fortsettelse.
31.Txa5 Ta8! 32.Txa8 Txa8 33.Td3
f4+! 34.gxf4 gxf4+ 35.Kxf4 Lg6
Dette er Kristians poeng. Det er umulig for hvits tårn å dekke alle de svake
(mer-)bøndene. 36.Tc3 Lxd4 Snart
bør det også falle enten på a3 eller h2.
37.Tc6+ Kd7 38.Lh3!
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Superstormesterens siste håp om å
skvise mer enn et halvpoeng ut av stillingen. 38...Tf8+? I denne konkrete
stillingen er det best å spille passivt,
altså å forsvare e6-bonden samtidig
som svart beholder løperparet: 38...Lf7!
39.Tc2 Lg7 40.Td2+ Kc7 41.Tc2+ Kd7
42.Td2+ Kc7. Hvit har neppe noe bedre
enn evig sjakk: 43.Td3 Lb2 44.Sc2 Lg6
og hvit må redde seg med 45.Tb3! Ta4+
46.Ke3! Lc1+ 47.Ke2 Lxc2 48.Tc3+
Kd6 49.Txc2 Lxa3.
39.Kg3 Lf5? Nå får hvit beholde fribonden på dronningfløyen uforstyrret.

Tivjakov på tynn is mot Atle Grønn

Nesten remis for Kristian Stuvik Holm (12) mot superstormesteren
40.Lxf5 Txf5 41.Tc4 Lc5 42.h3 Lxb4
Etter dette avbyttet oppstår en teknisk
stilling av den typen som en 12-åring
aldri vil kunne forsvare mot en superstormester. Om stillingen objektivt sett
er vunnet for hvit eller ikke, har mer
akademisk interesse.
43.axb4 Tb5 44.Tf4 Ke7 45.Kf2 Th5
46.h4 Te5 47.Te4 Td5 48.Ke3 Td1
49.Td4 Tb1 50.Kd2 e5 51.Te4 Kf6
52.Kc2 Tf1 53.Te3 Th1 54.b5! Txh4
55.b6 Tc4+ 56.Tc3 Tb4 57.Tb3

Tc4+ 58.Kd3 Tc8 59.b7 Tb8 60.Ke4
h5 61.Tb6+ Kg5 62.Kxe5 h4 63.f4+
Kg4 64.f5 Kg5 65.f6 Kg6 66.Kd6
1–0
Men ut av Tivjakovs og Stuvik Holms
skygge – med ubeskjedne 4 av 4 – kom
Nicolai Getz. OSS-junioren hadde blant
annet fått med seg en overbevisende
seier i 2. runde mot den beste spilleren
fra Murmansk:
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Nicolai Getz – IM Aleksej Feoktistov
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Svart truer matt på h2, men hvit
har kontroll på variantregningen:
19.Te5! f6 20.Sxe6 Dxa3 21.Sxc7
fxe5 22.Lb3! med klar fordel og 1-0
i 38 trekk.
Også i finalepartiet mot Tivjakov var
Getz lenge med på notene, men til slutt
kunne Tivjakov løfte pokalen og ta imot
sjekken på 15 000 kroner.

Impressionen vom
Nordrand Europas
Det var nok ikke leken eller slitet på de
64 feltene som lokket Tivjakov til Vadsø.
Det var faktisk Vadsø selv. Tivjakov kom
for å oppleve norsk natur, knipset i vei
og sendte bildene til Chessbase.com der
de ligger ute med tysk omtale. En liten
seier for sjakkspråket tysk, og en fin
reklame for (sjakk-)Norge.
Banketten
På lørdagskvelden var det som alltid
festmiddag med tilhørende taler. Pål
Røyset var denne gang toastmaster, og
han løste oppgaven forbilledlig med den
korte velkomsthilsen “ordet er fritt…”.
Sjakk- og skuespiller Nils Reidar Utsi var
den siste som grep ordet, og han holdt
det lenge da han trollbandt forsamlingen med et samisk epos.
Innimellom Røyset og Utsi var brødrene
Svendsen fra Kirkenes blant dem som
fikk diplom, i dette tilfellet for 15 års
deltakelse, og de lovet å ta 15 til. Mange
takket for mye – og adressaten for
takknemligheten var, selvsagt, i første
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Gruppevinnerne: Fra venstre Erlend Mikalsen (B-gruppen), Valeria
Ivina (C-gruppen) og turneringsvinneren Sergej Tivjakov.

rekke Svein Harald Johnsen, som hvert
år drar det tyngste lasset i arrangementskomiteen.

En epilog om fest og
hverdag
Norsk sjakk er i festmodus, forsterket av
Magnus, OL, o.l. Den siste sjakk-helgen
i årets augustmåned var nesten absurd,
i så måte. Til tross for at Magnus og
verdensmester Anand samtidig spilte i
Kristiansund, valgte Svein Harald Johnsen å holde fast ved den tradisjonelle
datoen for Vadsøsjakken. Avgjørelsen
var sikkert riktig – sjakkfestene står
jo uansett i kø om dagen. Hvis noe tar
knekken på norsk sjakk, er det at vi i
festrusen glemmer hverdagene. (Som
sosiolog og sjakkspiller Dag Østerberg
har påpekt i en annen sammenheng.
Husk også kloke farmors ord til pappa
og Albert Åberg som sutrer over at det
ikke er julaften hver dag).
Jeg setter uansett pris på en god fest.
Dette er andre gang jeg skriver om en
GP-turnering; første gang var Vadsø-

sjakken 2004. I en lite gjennomtenkt
sjakkspalte for mange, mange år siden
ble jeg avlagt følgende pussige visitt:
“Atle Grønn hater grand prix-turneringer”. La meg benytte anledningen til
å legge dette “ryktet” dødt. Hvis valget
står mellom hat og kjærlighet, ender
jeg på sistnevnte; altså: Jeg elsker NGP,
nå NVGP.
Faktisk har jeg nesten min egen GP.
Mens Vadsøsjakken og Svein Harald
Johnsen er den ene ytterligheten, er vi
den andre. Forberedelsene til våre OSS
hurtig-GP starter ca. kl.10.40 søndag
morgen. Kl. 12 setter turneringsleder
Tarjei J. Svensen 1. runde i gang, og
kl. 18 kan jeg dele ut de beskjedne
premiene. Kontrasten mellom Vadsø
og hovedstaden er enorm. Måtte “hverdagene” blomstre i hovedstaden, mens
distriktene byr opp til fest. Det er bare
å glede seg til banketten neste år. Den
31. i rekken.

Magnus best i nordvest

Etter innledningen var det
Vishy Anand som smilte,
men Magnus Carlsen var
best da det gjaldt som
mest.

Av Torstein Bae
Kristiansund Sjakklubb hadde samlet
et sjeldent stjernelag til Arctic Securities
Chess Stars den siste helgen i august.
For første gang siden 1984 deltok
den regjerende verdensmester i en
turnering på norsk jord. I motsetning
til i 1984 – da Karpov seiret greit i Oslo
Schakselskaps jubileumsturnering –
var det denne gang høyst uklart om
verdensmesteren ville gå til topps. Hans
rival var i første rekke Magnus Carlsen,
Norges eget sjakkgeni. Magnus har nå
et godt forsprang på verdensrankingen,
men det er Anand som har VM-tittelen,
og inderen er kjent for å være spesielt
sterk i hurtigsjakk.

De to nevnte herrer var ikke de eneste
duellanter i Kristiansund. På startstreken sto også Judit Polgar, historiens
klart sterkeste kvinnelige spiller, og
norgestoer Jon Ludvig Hammer. Polgar
var for en del år siden blant de ti første
på verdensrankingen, men etter å ha
stiftet familie, har hun måtte tåle en
kraftig nedtur. – Mitt mål er å komme
tilbake blant de 20 første på rankingen,
sa Polgar kvelden før startskuddet gikk.
Selv om hun er blitt 34 år gammel, bør
det være mulig. Resultatet i Kristiansund
ga imidlertid ikke grunn til den store
optimismen.
For Jon Ludvig Hammer ble det en minneverdig historie. Oslogutten fikk sin
debut mot den absolutte verdenseliten,
og for en debut det ble. Forrige gang
Hammer vant mot sin mer berømte
landsmann var i NM for ungdom 2000.
I Kristiansund skjedde det følgende i
runde 2:

Magnus Carlsen – Jon Ludvig Hammer
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39.Td2?? ”Hva er det som skjer!”
utbrøt jeg da dette trekket spratt opp
på skjermen (jeg hadde fått oppdraget
med å kommentere partiene for NRK
nett-TV). Var det noe feil med overføringen fra de digitale brettene? Men nei,
Magnus hadde faktisk plumpet rett inn
i katastrofen, og Jon Ludvig kan takke
pent: 39...Tc1+ 40.Td1+ Txd1 41.Le1
Th1+ og svart kommer til å lede med
tårn og løper. Magnus hadde helt sikkert
gitt opp partiet etter 39...Tc1+, men Jon
Ludvig trakk i stedet raskt 39...Thxd2,
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og Magnus vant etter 73 trekk. Et forbløffende eksempel på dobbel sjakkblindhet. Det beste trekket i diagramstillingen
var for øvrig 39.Ld2, med remis som
sannsynlig utfall etter 39...Kf7.
De fire deltakerne spilte dobbel berger
(seks runder) gjennom helgen, før det
var finale og bronsefinale på mandag.
Verdensmesterens resultat i innledningen var imponerende. Kun Magnus unnslapp med to remiser, mens både Polgar
og Hammer måtte se seg slått med 2-0.
Det må sies at Hammer spilte opp en
klar vinststilling mot Anand, så inderen
var ikke så suveren som tallene kunne
tyde på. Like fullt var han den desidert
sterkeste i starten. Magnus hadde vært
utrolig heldig som overlevde første parti
mot Jon Ludvig. Det skulle snart vise seg
at flaksen var brukt opp.
Jon Ludvig Hammer – Magnus Carlsen
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45...Dd4?? To spørsmålstegn er hardt,
men det er nummer 1 på verdensrankingen som spiller svart. Etter 46...
Dg6 er stillingen temmelig jevn, med
sjanser for begge parter. 46.Dc2! Truer
matt på h7. Mot dette finnes ikke noe
akseptabelt forsvar. Magnus velger å gi
en offiser. 46...Sxg5 47.Dg6+ Lg7
48.Dxg5 Tf7 49.Dg6 Tcc7 50.Kg2
Hvit truer nå Se4-g5. 50...Txf4? Eneste
forsøk var 50...e5, men også da bør hvit
vinne greit. 51.Dh7+ Kf7 52.Txf4+!
Dxf4 53.Tf1 Dxf1+ 54.Kxf1 Tc5
55.Se4 Svart ga opp. 1–0
Likevel var det aldri noen tvil om hvem
som skulle gå til finalen, og hvem som
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fikk gjøre opp om bronsen. Sluttstillingen i det innledende spillet (6 runder):
Anand 5, Carlsen 3,5, Hammer 2,
Polgar 1,5. Lyspunktet for Magnus var
de to partiene mot Anand, der Magnus
samlet sett hadde et lite overtak. Det
virket som om Magnus klarte å heve seg
når han måtte, mens konsentrasjonen
sviktet mot antatt svakere motstand.
Spørsmålet var om han kunne heve seg
ytterligere et hakk til finalen. Hvis han
gjorde flere feil som i partiene mot Hammer, ville han bli straffet knallhardt.
Mandag 30. august var det titusener
av nordmenn som benket seg foran
PC-skjermen. Det som skulle avgjøres
var seierskampen i Arctic Securities
Chess Stars, men også dette: Hvem
er egentlig verdens beste sjakkspiller? Så lenge verdensmesteren og
nr 1 på verdensrankingen er to
forskjellige spillere, vil dette være
et spennende spørsmål. Svaret vi
fikk denne mandagen i Kristiansund
var utvetydig.
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21...a5? En grov tabbe. Anand ønsker
å stanse den hvite fremferden på dronningfløyen, men bonden på a5 blir
straks et angrepsmål. Etter det bedre
21...Se4 ville stillingen vært omtrent i
balanse.

7.Sbd2 Lf5 8.b3 Se4 9.Lb2 Sa6
10.Sh4 Sxd2 11.Dxd2 Le6 12.Tac1
Dd7 13.Sf3 Tfd8 14.Tfd1 Sc7 15.Da5
Se8 16.e3 Lg4 17.Td2 Lxf3 Anand gir
fra seg hvitfeltsløperen, og setter deretter
opp en bondekjede på hvite felt. 18.Lxf3
e6 19.Tdc2 Sd6 20.a4 f5 21.De1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+q+-+p'
6r+psnp+p+&
5+-+-+p+-%
4PtR-zP-+-+$
3+-+-zPLzP-#
2-+Q+-zPKzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Enn så lenge klarer Anand å holde
stand. Siden hvit har en svakhet på
a4, klarer han ikke angripe b7 med
full styrke. Med sitt neste trekk åpner
Magnus en ny front.
32.h4! Dette kan kalles partiets
avgjørende trekk. Svart kan ikke tåle
at h-linjen blir åpnet med h5-hxg6Th1 etc. Anand må derfor stoppe
den hvite h-bonden, men da blir den
svarte kongestillingen svært løs, hvilket Magnus utnytter gjennom å bryte
i sentrum. 32...h5 33.e4! T8a7
34.exf5 Sxf5 35.Te1 Ta5 36.Db3!
Svart har nå tydelige svakheter på b7
og e6, samt problemer med kongen
på g8. Slaget er imidlertid ikke over
ennå. 36...Kf7 37.Te4 Se7 38.Dc2
Sd5 39.Tc4 Ta8 40.Te5! Tiden er
kommet for et angrep på den svarte
kongen. 40...Se7

Magnus Carlsen - Vishy Anand
Finaleparti 1
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3
0–0 5.Lg2 c6 6.0–0 d5 Anand har
valgt et solid forsvar mot Magnus'
katalanske oppstilling. Nå er det
vanlige 7.cxd5 cxd5 8.Se5, men
Magnus ønsker å beholde spenningen i sentrum.
- Dette er ikke en åpning der hvit
prøver å få fordel. Det jeg ønsker
er å få en spillbar stilling, sa Magnus
etter partiet.

svart ikke kan finne på noe farlig. Det
er nyttig å ha kongen på g2, både for å
unngå et senere Ta1 fra svart (med spidder på dronningen eller sjakk) og for å
ha kongen nærmere sentrum i sluttspillet. 27...Sc4 28.Lb4 Lxb4 29.Txb4
Sd6 30.Dc3 Tca8 31.Dc2 Ta6

22.Lc3! Sterkt, men det fantes faktisk
noe enda bedre: 22.cxd5 exd5 23.Tc5!
og hvit vinner a5-bonden, siden 23...Dc7
24.Lxd5+! er uspiselig for svart.
22...dxc4 23.Lxa5 cxb3 24.Tb2 Tdc8
25.Txb3 Stillingen er blitt åpnet opp for
det hvite løperparet, og svarts sentrum
er ikke lenger hva det var. Hvit har nå
en betydelig fordel.
25...Lf8 26.Tcb1 Ta7 27.Kg2! Et
stormestertrekk. Magnus tar seg tid til
å forbedre stillingen, vel vitende om at

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+qsnk+-'
6-+p+p+p+&
5tr-+-tR-+p%
4P+RzP-+-zP$
3+-+-+LzP-#
2-+Q+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
41.Lxh5! Et herlig offer. Den frekke

23

løperen kan ikke slås: 41...gxh5
42.Dh7+ og svart kan ikke forhindre
at hvit etter hvert får spilt Dxh5+ eller
Dg5+, hvilket vinner tårnet på a5.
41...Txe5 42.dxe5 Dd5+ 43.Lf3
Dxe5 Stillingen er fortsatt materielt
lik, men den svarte kongestillingen blir
stadig dårligere. 44.Te4 Dd6 45.h5! En
ny småbruker kaster seg inn i kampen.
45...Tf8 46.Db2! Tar kontroll over den
lange diagonalen, og truer h5-h6.
46...b5 47.axb5 cxb5 48.Dxb5 Godt
var også 48.h6, men hvorfor ikke slå
en brikke? 48...Sf5 49.Db7+ Kf6
50.Dh7! Dronningmanøveren Db2b7-h7 gjør et sterkt inntrykk. 50...
gxh5 51.Lxh5 Dd5 52.Lf3 Dd2
53.g4! Sg7

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+-snQ'
6-+-+pmk-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+R+P+$
3+-+-+L+-#
2-+-wq-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

54.g5+! Anand ga opp. Hvis 49...Dxg5
følger 50.Tg4, og hvit vinner springeren
på g7 (og setter snart matt). Bedre for
svart er ikke 49...Kh5 50.Lh5+. Et nærmest perfekt parti av Magnus. 1–0
Finalens andre parti ble et antiklimaks.
Med fordelen av hvit forventet alle at
Anand ville gi jernet for en utligning,
men etter bare 28 trekk tilbød verdensmesteren remis. Det er sikkert riktig at
stillingen da var helt lik, for Magnus
hadde forsvart seg utmerket i den solide
Breyer-varianten i spansk. Anand burde
likevel ha kjempet lenger, men han
hadde tydeligvis sett nok til å slå fast
at dette ikke var hans dag. Spørsmålet
er om han fremover får så mange fine
dager i kamp mot Magnus. Hvis man
dømmer etter finalespillet i Kristiansund, er svaret et tindrende nei.
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Hammer slo til i bronsefinalen mot Judit Polgar.

Med førsteplass for Magnus, var turneringen allerede en soleklar suksess for
Norge. Triumfen ble fullkommen da
Jon Ludvig Hammer nedkjempet Judit
Polgar i bronsefinalen.
Jon Ludvig Hammer - Judit Polgar
1.d4 Det første partiet i bronsefinalen endte med remis. Hammer var
innstilt på å avgjøre kampen før det
ble lynsjakk. 1...Sf6 2.Sf3 e6 3.c4
b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.0–0 d5
7.cxd5 exd5 8.Se5 0–0 9.Sc3 Sa6
10.Lg5 Se4 11.Lxe7 Dxe7 12.Tc1 c5
13.e3 Tac8 14.Te1 Tfd8 15.Lh3 Ta8
16.Da4 Sc7 17.Sc6 Lxc6 18.Dxc6
Sxc3 19.bxc3 c4

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-sn-wqpzpp'
6-zpQ+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-zP-zPL#
2P+-+-zP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

20.e4! Hammer har utspilt sin navngjetne motstander i åpningsfasen, og

har nå stor fordel. 20...Td6 Truer
dronningen, men...
21.exd5! Med avdekker på svarts dronning. 21...Dd8? Bedre var 21...Txc6
22.Txe7. Hvit har klar fordel etter 22...
Sxd5 23.Td7 Sf6 24.Tb7, men partiet er
ikke helt over.
22.Dxc4 Sxd5 23.Te5 Nå leder hvit med
bonde, og har dessuten de klart best
plasserte offiserer. 23...Tb8 24.Tce1
a5 25.Lg2 Sf6 26.Te7 Df8 27.Dc7
Tbd8 28.Lc6 h5 29.h4 g6 30.a4 Dg7
31.T1e5 Sg4!? Et smart triks fra Polgar
i tapt stilling. 32.Te8+ Kh7

XABCDEFGHY
8-+-trR+-+(
7+-wQ-+pwqk'
6-zpLtr-+p+&
5zp-+-tR-+p%
4P+-zP-+nzP$
3+-zP-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

33.Txd8? Hammer trodde her at svart
skulle gi opp hvert øyeblikk, men han
hadde oversett hennes neste trekk.
Hvit kunne avgjort partiet straks med
33.Txh5+! gxh5 34.Le4+.

33...Df6! Plutselig truer svart stygge
saker med Dxf2+ fulgt av Dh2 matt.
34.Te2! Hammer holder hodet kaldt.
Selv om svart nå får tårnet tilbake, står
hvit til klar vinst. 34...Txd8 35.Kg2
Td6 36.Lf3 Kg7 37.De7! En god praktisk avgjørelse. Med dronningene borte,
forsvinner også brorparten av svarts
svindelsjanser. 37...Td8 38.Dxf6+
Sxf6 39.Lc6 Td6 40.Lb5 Sd5 41.Tc2
Td8 42.Kf3 Kf6 43.Ke4 Sc7 44.Lc6
Ke7 45.Tb2 Tb8 46.Ld5 b5 47.axb5
f5+ 48.Ke5 Txb5 49.Txb5 Sxb5
50.c4 Sc3 51.c5 a4 52.Le6 a3 53.d5
a2 54.d6+ Kd8 Bedre var 54...Ke8,
men hvit vinner greit uansett: 55.Lxa2
Sxa2 56.Kf6! Sb4 57.Kxg6 Sd3 58.Kxh5
Sxc5 59.Kg6 og h-bonden løper i mål.

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

55.c6! Svart ga opp. Hun kan få ny
dronning, men det hjelper så lite mot
trusselen c7+ og c8=D matt. 1–0
Arctic Securities Chess Stars var et arrangement i verdensklasse, og klubbens
leder Aage Sivertsen var da også svært
fornøyd.
- Det var en utrolig uke. Et par uker
før det hele startet fikk jeg den gode
følelsen, og da Roger Hojem hadde fått
med rundt 8-10 foreldre, hadde jeg inntrykk av at dette ville gå veien, sier han.
Sammen med Per Erik Hoem og andre
ildsjeler i Kristiansund sørget Sivertsen
for en herlig sjakkhelg, både for de som
fant veien til Nordmøre, og for de som
satt hjemme foran PC’en. Jon Ludvig
Hammer skryter av arrangementet på
bloggen sin (gmhammer.wordpress.
com), og han er ikke den eneste.

- Vi tar imot all skryt med stor glede!
Det hadde vært veldig trist å ha jobbet
dugnad i månedsvis og så bare fått kjeft
til slutt, sier Sivertsen.
- Denne gangen ser det ut til at selv den
gjengse kristiansunder fryder seg. Det er
uvirkelig. Min erfaring er at suksess ikke
tåles blant folk flest, men denne gangen
virker det som om alle gleder seg over
sjakklubben. Både her i byen og i resten
av sjakkverdenen, sier han.
Mandag kveld, etter at det hele var over,
inviterte Aage Sivertsen til bacalaoselskap i sitt hjem. De siste gjestene gikk
klokka to om natta, men for Sivertsen
var tiden ennå ikke kommet for å sove
ut. Allerede klokka 06.30 satt han på
fly med kurs mot Svalbard. Tanken
hadde vært at Vishy Anand og kona
Aruna skulle dra til Svalbard i etterkant
av turneringen i Kristiansund, men
Aruna var nødt til å melde avbud. Ville
Anand at Sivertsen skulle være med
som reisefølge? Svært gjerne, svarte
verdensmesteren.

Aage Sivertsen
imponerte
med bysang på
åpningsseremonien.

- Skulle vi treffe en
isbjørn, er det ikke så
farlig når man er to
stykker. Det er bare
farlig for den som løper
saktest.
Vishy Anand om hvorfor
han ville ha med Aage
Sivertsen til Svalbard

- Jeg lurte litt på hvorfor Anand ville ha
meg med til Svalbard, men grunnen
avslørte han under en tidlig frokost på
Gardermoen, forteller Sivertsen.
- Vi satt sammen med Judit Polgar og
ektemannen, da Anand fortalte: ”Skulle
vi treffe en isbjørn, er det ikke så farlig
når man er to stykker. Det er bare farlig for den som løper saktest.” Vi fikk
et veldig bra opphold med ekskursjon
til en isbre, besøkte en nedlagt gruve,
gjorde visitt hos en trivelig sjakklubb og
spiste masse god mat. For de som har
inntrykk av at Anand er en trivelig fyr,
vil jeg legge til: Alt det positive dere har
hørt om denne mannen er sannsynligvis
sant. Han er sympatisk, rolig og har et
særdeles behagelig vesen. Det er nesten
for godt til å være sant at en så trivelig
fyr skal være verdensmester i sjakk.
Dessuten har han ekstremt bra humor.
At han senket meg i noen lynpartier, er
til å leve med, sier Sivertsen.
Selv om arrangørgjengen knapt har fått
pusten igjen, er beskjeden klar: - Her
blir det nye turneringer - blant god
bacalao, sjakkstjerner og hyggelige
kristiansundere!
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Berg best i
sterk GP
Med kvinneverdensmester Aleksandra Kostenjuk
og mange flere stormestere på startstreken, var
Kristiansund Grand Prix
noe utenom det vanlige.
Av Torstein Bae
Det er ikke hverdagskost at en regjerende
verdensmester deltar i en norsk Grand
Prix-turnering. Aleksandra Kostenjuk
har blitt hentet inn som ambassadør
for Sjakk-OL i Tromsø. Dette var også
en hovedgrunn til hennes deltakelse i
Kristiansund. Gjennom å få Kostenjuk
til byen, fikk Kristiansund – og dermed
Norge som arrangørland – enda større
oppmerksomhet rundt det som skjedde
på Nordmøre de siste dagene i august.
Aleksandra Kostenjuk er en sterk stormester, med rating godt over 2500. I
de fleste GP-turneringer ville hun vært
soleklar favoritt, men i Kristiansund var
hun bare nummer seks etter ratingtall.
Forhåpningene om seier fikk et alvorlig
skudd for baugen gjennom tap mot
Emanuel Berg i runde to, og ble endelig
torpedert av Lars Madebrink i runden
etter. Kostenjuk vant sine siste tre partier, men likevel ble det bare 13. plass.
Topprangert i turneringen var Emanuel
Berg, som nå utvilsomt er broderfolkets
beste sjakkspiller. I sommer tok han sitt
andre svenske mesterskap på to år, og
ratingen har tippet over 2600. I Kristiansund var det bare hans landsmenn
Tiger Hillarp Persson og Nils Grande-
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lius som unnslapp
med remis. Bergs
sluttscore på fem
poeng holdt akkurat
til førsteplass, på
kvalitet foran stormesterne Vladimir
Georgiev (Bulgaria)
og Evgenij Romanov
Topp tre i årets sterkeste GP:
(Russland). Beste
Georgiev, Berg og Romanov.
norske spiller ble
Joachim Thomassen
Det ser ikke så verst ut for verdensmespå åttendeplass, tett
fulgt av stortalentene Johan Salomon teren, som fører de svarte armeer. Hvis
hvit flytter hesten kan svart spille Sxf2,
(Nordstrand) og Aryan Tari (Asker).
med remis som sannsynlig utfall. Berg
I B-gruppen (rating under 1500) la har andre planer. 55.Sxe4!! Som Axel
hjemmespillere beslag på første-, Smith påpekte i den flotte turneringstredje- og fjerdeplassen. Vinner ble Øy- bulletinen: Springeren er spesielt dårlig
vind Hoem Vaseng, med rutinerte Olav til å håndtere kantbønder, og her får hvit
Skjetnemark som nærmeste forfølger. to slike bønder.
Årets utgave av Kristiansund Grand Prix 55...Kxe4 56.h6 Berg hadde nå mindre
samlet 81 deltakere. Tross verdensmes- enn ett minutt på resten av partiet. Dette
terens nærvær, var kjønnsfordelingen ville for de fleste føre til tap, men den
alt annet enn jevn: Kun tre av spillerne svenske stormesteren er sterk med liten
tid på klokka. 56...Sg5 57.Kb5 Kf5
var damer.
58.Kxa5 Kg6 59.Kb6 Se4 60.Kc6!
Emanuel Berg – Aleksandra Kostenjuk Forhindrer at svart får stoppet a-bonden
med Sd6-c8. På brettet er løpet kjørt for
Kristiansund GP 2010, runde 2
XABCDEFGHY Kostenjuk, men tiden gir et ørlite håp.
8-+-+-+-+( 60...Sxf2 61.a5 Sd3 62.Kb5! Kxh6
“Resten er enkelt. Berg brukte
7+-+-+-+-' 63.a6
ikke mer enn ti sekunder på de siste
6-+-+-sN-+& trekkene.” (A. Smith i bulletinen.) 63...
5zp-+-+k+P% Kg5 64.a7 Kf4 65.a8D Ke3 66.Kc4
4P+K+p+-+$ Se5+ 67.Kd5 Sf3 68.De8+ Kf4
3+-+-+-+n# 69.De6 Sd2 70.De2 Sf3 71.Df2 Kg4
2-+-+-zP-+" 72.Ke4 Sg5+ 73.Ke3 Se6 74.Df6 Sg5
1+-+-+-+-! 75.Dg6 Kh4 76.Kf4 Sh3+ 77.Kf5 Sf2
78.Dg2 1–0

xabcdefghy

Løsningene står på side 48.

Europamesteren
kombinerer
Svenske Pia Cramling ble europamester
for andre gang i år. Hun ble stormester i
1992, som den sjette kvinnen gjennom
tidene. Pia er sammen med Magnus
Carlsen den eneste spilleren fra Norden
som kjemper helt i verdenstoppen.
Finner du Pias vakre kombinasjoner?

Pia analyserer med Sveriges og Kristiansunds unge stormester
Nils Grandelius. (Foto: Calle Erlandsson)

Nr. 1: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+p+p'
6l+-+q+p+&
5+nvLpzPNwQ-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy
Nr. 4: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+l+n+pvlp'
6p+-+-+p+&
5wq-zpP+-sN-%
4-zpR+-vL-+$
3+-+-+Q+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy

Nr. 2: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-mk(
7zp-+q+-+p'
6-+-+Q+p+&
5+p+P+-+-%
4-+nzP-sN-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Nr. 3: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7zpl+-+pmkL'
6-zp-+-+-zp&
5+-+-sN-vlP%
4-+-wq-+P+$
3zP-+-zp-+-#
2-zPQ+-+-+"
1+K+-tRR+-!
xabcdefghy

Nr. 5: Hvit trekker

Nr. 6: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-wq-+-+k+(
7+-+-zp-+p'
6-+P+-trpvL&
5zp-+-vl-+-%
4-zp-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-wQ-+-zP"
1+-tR-+-mK-!
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XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-+-+-+p'
6-zp-+-wq-+&
5zpP+P+n+-%
4-+P+p+-+$
3+-+QvL-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+RtR-!
xabcdefghy
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Altmuligmannen
Redaktør, forfatter, historiker, turneringsarrangør, trener, butikksjef og
dommer. Norges Sjakkforbunds nye æresmedlem
har gjort det meste man
kan forestille seg innen
sjakk.
Av Silje Bjerke

På årets kongress i Fredrikstad ble
Øystein Brekke (54) utnevnt til Norges
Sjakkforbunds 15. æresmedlem. Brekke
har vært svært aktiv i sjakkmiljøet helt
siden han fattet interessen for spillet for
mer enn 40 år siden.
- Det var i grunn ganske tilfeldig at jeg
begynte med sjakk. Jeg lærte reglene i
12-årsalderen, og min gode kamerat
Runar Mathisen og jeg spilte etter hvert
mye sammen. Det gikk i sjakk, fotball
og frimerker, minnes Brekke.
Brekke begynte i Gjøvik sjakklubb rett
før sin 16-årsdag. Deretter gikk det slag i
slag. - Vi var på mange måter produkter
av Fischer-boomen. Det tok ekstra av
den sommeren i 1972, da Fischer og
Spasskij spilte VM-match. I 1973 syklet
jeg til NM i Sandnes og kom på 2. plass
i junior B. Da var jeg helfrelst.

Sjakkgal
Året før startet Mathisen og Brekke
klubbavisen med det treffende navnet
”Sjakkgal”. Dette var starten på en lang
karriere som sjakkforfatter og journalist
for Øystein. Mens læreboka i historie
på gymnaset het ”Europas historie
fra Homer til Napoleon”, het Brekkes
skoleoppgave selvfølgelig ”Sjakkens historie fra Homer til Napoleon”. Samtidig
startet hans organisatoriske karriere, da
han arrangerte NM i sjakk for gymnaslag
på Gjøvik som 17-åring.
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Øystein Brekke er ofte å se med sjakkbutikken sin på turneringer
rundt om i Norge. Her fra Landsturneringen i 2006. (Foto: Rune
Andersen)
- Jeg reiste til OL i Nice som turist
samme året og fikk autografen til alle
de største spillerne. Det var stort. Den
internasjonale sjakkfamilien har vært
viktig for meg helt siden da, forteller
han.

Ofret studietiden
I 1974 var Brekke ferdig med gymnaset
og flyttet til Oslo for å studere. Men studiene måtte raskt vike for sjakken.
- Sjakkblader ble kun uregelmessig
utgitt på den tiden, så Tor Arne Hauge,
Henning Wadd Hermansen og jeg startet
”Aksjonsgruppen for et nytt norsk sjakkblad”. Og da gikk det som det måtte gå:
- I 1975 og 76 ble sjakkbladet laget fra
min ti kvadratmeter hybel på Sogn. Johs
Kjeken og jeg kjøpte bananer og julekake
og lagde sjakkblad, forteller Brekke.
Nettopp fra 1975 har Norsk sjakkblad
vært en permanent del av norsk sjakk,
mye takket være Brekke. - Norsk sjakk-

blad har slik jeg ser det vært min lille
bragd. Fra 1975-1980 ofret jeg det meste
av studiene for å holde liv i bladet. Jeg
satt oppe på nattevaktene i militæret og
skrev intervjuer på en reiseskrivemaskin til 200 kroner. Det var mye arbeid
og få kroner i betaling.
At Brekke utstrålte engasjement og tiltak
forstår man når han forteller om sitt
møte med Akademisk sjakklubb. - Jeg
møtte opp på en lynsjakkturnering en
tirsdag og vant ganske sensasjonelt foran
en rekke mesterspillere. Uka etter ble
jeg valgt til formann i klubben. Deretter
arrangerte vi internasjonale turneringer
i 1975, 76, 77 og 78.

Skjellsettende periode
Arnold Eikrem var president i Norges
sjakkforbund på denne tiden, og det
var stor aktivitet i sjakk-Norge. 19 år
gamle Øystein Brekke ble valgt inn
som styremedlem i 1975. - Dette var en
skjellsettende periode i norsk sjakk,

forteller sjakkhistoriker Brekke. - Arnold
Eikrem grunnla turneringssjakken,
Trygve Waage grunnla ungdomsforbundet, mens jeg skapte liv i sjakkbladet.
Vi dannet Norges Grand Prix i 1977, og
seriesjakken i 1979.
Sjakktilbudet var langt bedre den gang
enn det er i dag, mener Brekke.
- I dag skjer det lite med turneringstilbudet, sier han. - Det
er viktig at de som starter med
sjakk opplever kvalitet, ikke
kaos. Det er egentlig skammelig
hvor få som får tilbud om sjakk.
Hvis vi starter flere klubber, sier
barna ja takk! Den berømte
Magnus Carlsen-effekten består
i at voksne blir mer positive til
sjakk, og sjakken får økt status.
Men vi kan ikke bare vente på at
det skal skje noe, vi må gjøre noe
selv, fortsetter Brekke. - Den nye
sjakkfestivalen på Fagernes er ett
forsøk på å bøte på det dårlige
turneringstilbudet.

Det største løftet
I 1982 ble Brekke ansatt i 50
prosent stilling som generalsekretær i sjakkforbundene. Samtidig startet
arbeidet med det han kaller det største
løftet sitt i norsk sjakk, nemlig Gjøviks
75-års jubileumsturnering i 1983. Årets
Arctic Chess Challenge har blitt omtalt
som den sterkeste turneringen i Norge
noensinne, men her er sjakkhistoriker
Brekke uenig. - I jubileumsturneringen fikk vi med Spasskij, Miles, Nunn,
Browne, Adorjan og Ftacnik, og unge
Simen. Seks av de ti deltagerne var på
topp 45 i verden. Det var verdenseliten
mot norgeseliten. Noe lignende har
man ikke sett i Norge verken før eller
siden, sier han.
Brekke trappet litt ned på sjakklivet
i 1986, da han giftet seg med Solveig
og fikk sin første datter Jorunn året
etter. Han måtte kutte en dårlig betalt
generalsekretærstilling og ønsket ikke at
datteren skulle vokse opp på Kalbakken i

Oslo. Familien flyttet til Gjøvik og Brekke
ble annonsesjef i Oppland Arbeiderblad.
Senere ble han daglig leder i Bygdeposten i Modum, der familien fortsatt
bor og trives. Han er nå fembarnsfar
og jobber fulltid med sjakkbutikken i
Drammen, og som sjakkskribent og
med arrangementer.

i Norge byr også på utfordringer, mener
Brekke. - Sønnen min Audun er samme
årgang som Magnus Carlsen og Jon
Ludvig Hammer. Han var en habil spiller
med andreplass i lilleputt-NM bak Jon
Ludvig, men han ga seg da det føltes
umulig å holde følge med de to, samtidig
som han begynte med sykling.”
- Hva kan gjøres med rekrutteringen i denne nye hverdagen?
- Det er mange forskjellige fasiter.
Vi må klare å ha flere tanker i
hodet på en gang. Jeg mener det
er litt naivt å tro at lærerne skal
undervise sjakk på skolen. Vi må
bygge vår egen organisasjon, og
der vil alltid sjakklubbene være
fundamentet, sier Brekke.

- Storfamilien min
Brekke har skrevet sjakkbøker,
sjakkblad, arrangert store internasjonale turneringer, han er
internasjonal sjakkdommer og
Brekke mottar æresmedlemsbeviset fra
underviser barn og voksne. - Min
generalsekretær Dag Danielsen.
aller største interesse er likevel
norsk sjakkhistorie. Mens andre
spiller, dyrker jeg denne hobbyen.
Utfordringer i ny hverdag De gode historiene. Jeg har 10-15000
Med sitt engasjement for sjakk, har foto i arkivet, tatt på hobbybasis, forteller
Brekke vært innom de fleste områder han. Sin egen spilling er han ikke like
av det organiserte sjakkliv. Han har vært opptatt av. - Jeg la nesten opp sjakktrener i barneklubbene på både Gjøvik spillingen da jeg ble generalsekretær.
og Modum, og forteller stolt om sine tre Da hadde jeg 2215 i FIDE-rating på ti
klassevinnere i årets Landsturnering: partier og lå opp mot 10. plass i meNåværende elev Rasmus Haugland i mi- sterklassen.
niputt, eleven for noen år siden Anders
Thingstad i kadett, og elev fra 80-tallet - Hvorfor akkurat sjakk?
Lars Hjelmås i mesterklassen. Å være
trener er ganske annerledes i dag, me- - Det var litt tilfeldig, men samtidig ikke
ner Brekke, særlig fordi barna blir stadig så tilfeldig. Sjakkens skjønnhet og logikk
yngre når de begynner med sjakk. - Jeg gjør at man blir fortapt. Samtidig kom
synes ikke dette er noe negativt, men jeg godt i gang, og fikk til noe raskt. Nå
problemene oppstår når vi overfører er jeg blitt så involvert og føler jeg har
12-års ambisjoner på 6-8-åringene. noe å bidra med, sier Brekke. - Og det
Barn må få være barn, sier han. - Det er selvfølgelig viktig at det man gjør blir
har vært situasjoner i Ungdommens satt pris på. Nå har jeg også veldig mange
Sjakkforbund der foreldrene nærmest sjakkvenner, det er storfamilien min.
opptrer som advokater for sine barn, og Jeg er et sosialt dyr og trives i miljøet,
da blir det feil. Det stadig økende nivået avslutter NSFs nye æresmedlem.
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6. plass i VM
- men ikke fornøyd
- Dette var ikke min turnering, skrev Jon Ludvig
Hammer på bloggen sin
etter 6. plassen i årets
junior-VM.
Det er ikke så mange år siden en 6.
plass i junior-VM ville vært utrolig for
Norge, men med Magnus Carlsen og Jon
Ludvig Hammer har vi nå to spillere helt
i verdenstoppen. Hammer var rangert
som nummer to i årets VM, men fikk
ikke spillet helt til å stemme.
Hammer spilte likevel noen sterke partier, som han kommenterer selv her:

41.Kh2 Le5+ er helt krise!
39...Dxe8 40.Sxd4 De1+ 41.Kh2

Jon L. Hammer - GM Salem (2469)

XABCDEFGHY
8-+-wqr+k+(
7+-+-+-+n'
6-+Rzp-+-+&
5+NzpP+p+-%
4-+-vl-tr-zp$
3+-+-+-+P#
2-zPQ+-sNP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Jeg har vært under kraftig press hele
partiet, men når man kjemper tappert blir man belønnet! (noen ganger)
39.Txe8+ 39.Tf1 Txf2 40.Txf2 Te1+
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+n'
6-+Rzp-+-+&
5+-zpP+p+-%
4-+-sN-tr-zp$
3+-+-+-+P#
2-zPQ+-sNPmK"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

41...cxd4! Etter 41...Txf2 slipper jeg
unna med 42.Sf3! Df1 (42...Txc2
43.Sxe1 Txb2 44.Txd6 er mye bedre
for hvit!) 43.Tc8+ Sf8 44.Txf8+ Kxf8
45.Dxf5+ Her kan jeg til og med spille
på vinst! Det skjønte motstanderen min,
derfor spilte han:

42.Tc8+ Sf8 43.Dc7! Txf2
43...Dxf2 44.Txf8+ Kxf8 45.Dd8+
er også evig sjakk. 44.Dxd6 Txg2+
½–½
Jon L. Hammer - IM Tomczak (2507)

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

Selv for gode spillere er det fort gjort å
overse smarte triks. Her kunne jeg spilt:
56.Lc4!! Lxc4 57.Kc3 med dobbelt-

trussel! Heldigvis klarte jeg å vinne partiet - om enn ikke like pent og effektivt.
Seier er seier!
56.Tg6 Tb1 57.Kc3 Kf5 58.Td6 Tg1
59.Td7 Kf4 60.Txb7 Ke3 61.Lb5
Kf2 62.Te7 e3 63.Ld3 Tg4 64.Kb2
Tg2 65.c4 Ke1+ 66.Kc3 Tg3 67.c5
Tg5 68.Kb4 Kd2 69.Lb5 Ld5 70.Td7
e2 71.Lxe2 Kxe2 72.Txd5 Txg7
73.c6 1–0
FM Kasyan (2326) - Jon L. Hammer

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+ltrnsN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+L+RtR-mK-!
xabcdefghy

Hvit bestemte seg for å prøve et trekk
fullt av triks! 27.a4 Lxa4 28.La2
Binding! Alternativt kunne hvit prøvd
28.Txd5 Txd5 29.La2, men da overlever
svart med 29...Tcc5 30.Sd3 Kf8!
28...Lxd1 29.Txd1

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+-trnsN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2L+-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

29...Tc1! Et smart trekk! Svart innser
at springeren er tapt, men benytter
anledningen til å bytte vekk hvits gode
tårn. Springeren og løperen klarer ikke
å hamle opp med fribøndene til svart
alene!

30.Lxd5+ Kf8 31.Txc1 Txc1+
32.Kf2 Ke7 Men man må fortsatt
holde tungen rett i munnen! Hvis svart
prøver 32...Tc5? er det helt krise etter
33.Sd7+.
33.Sd3 Tc2+ 34.Ke3 Kd6 35.Le4
h6 36.Sb4 Tc4 37.Sc2 Kc5 38.Ld3
Ta4 39.Kd2 b5 40.Kc3 Tf4 41.Se1
a5 42.Le2 Kb6 43.Sd3 Tc4+ 44.Kb2
a4 45.Ld1 Ka5 46.h3 b4 47.Sc1 Td4
48.Lf3 Td2+ 49.Kb1 b3 0–1

Junior-VM 2010 Polen
1. Dmitrij Andrejkin (RUS) 10/13
2. Sanan Sjugirov (RUS)
10
3. Dariusz Swiercz (POL) 9
6. Jon L. Hammer (NOR) 9
Kvinneklassen
1. Anna Muzychuk (SLO)
2. Olga Girya (RUS)		
3. Rout Padmini (IND)

11
10,5
10

Bent Larsen er død
Bent Larsen, Danmarks beste spiller
gjennom tidene og gjennom mange år
del av den ypperste verdenseliten,
avgikk den 9. september ved døden
etter kort tids sykdom. Larsen ble 75
år gammel.
Etter ingeniørstudier i København og
endt militærtjeneste, viet Bent Larsen
resten av sitt liv til sjakken. Han ble
stormester i 1956, etter å ha scoret tungt
på danskenes førstebord i OL. I 1967 ble
han den første vinner av Sjakk-Oscar, en
prestisjetung pris til årets spiller, kåret
av internasjonale sjakkjournalister. I
perioden 1969-1972 var Larsen flere
ganger nummer tre på verdensrankingen. Det var i mange år en alminnelig

oppfatning at Larsen var verdens beste
turneringsspiller.
I en tid med korte remiser en masse,
utmerket Larsen seg som en fighter
helt utenom det vanlige. Nær sagt uansett stilling, gikk han for seier med en
ukuelig optimisme. Dette førte til noen
smertefulle tap, men innstillingen var
også det som gjorde han til en ener ved
brettet. Larsen var ikke redd for å gå
sine egne veier, ei heller i åpningsspillet. Trekket 1.b3 kalles i dag gjerne for
Nimzowitsch-Larsen - eller rett og slett
Larsen. Selv om Danmarks sjakkjempe
nå har forlatt denne verden, vil han
ikke bli glemt av sjakkentusiaster over
hele kloden.

(Foto: Wikimedia Commons)
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Duellen:
Hvem er best på
Sjakkontoret?

I lunsjen på Sjakkontoret er ofte
sjakkbrettet framme. Vibeke, Shaun,
Bendik og Dag som jobber i sjakkforbundenes administrasjon er alle ivrige
hobbyspillere. Mange jevne lynpartier
utspiller seg i Sandakerveien 24D på
Sagene i Oslo.
Norsk Sjakkblad utfordret kontorets to
mest drevne spillere, generalsekretær
Dag Danielsen og medlemssekretær i
USF Bendik Bjerke, til å stille opp i en
oppgaveduell for å avgjøre hvem som
er sjakkforbundenes beste. Begge stilte
sporty opp.
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Generalsekretær Dag Danielsen er en
aktiv klubbspiller med et ratingtall
på 1741. Han er en viktig spiller og
drivkraft i den relativt nye klubben Vålerenga, som rykker oppover
seriesystemet i rasende fart og nå
befinner seg i 2. divisjon. Dag er en
sjakkentusiast som følger ivrig med på
alle toppturneringene. Da han var ung
var han en lovende spiller som blant
annet ble beste førstebordspiller i NM
for ungdomskolelag i 1971.

Bendik Bjerke var miniputtnorgesmester i 1990 og ble flere ganger norgesmester for skolelag med klassekamerat
og nå stormester Leif Erlend Johannessen, og lillesøster Silje Bjerke. Bendik
spilte imidlertid sitt siste turneringsparti i 2004. Da stod han med 1770 i
rating. I dag spiller Bendik en del på
internett, og et uhøytidelig comeback
ser ikke ut til å være utelukket.
Det er altså duket for en jevn duell!

Test deg selv mot Dag og Bendik!
I alle oppgavene gjelder det å
finne den beste fortsettelsen,
og vurdere hvem som står best
eller sannsynlig resultat.
Noen av oppgavene er taktiske, der det gjelder å regne
best mulig eller se et overraskende poeng. Andre er
mer posisjonelle oppgaver av
typen “finn planen”.
Duellantene hadde ti minutter tenketid på hver oppgave.
Prøv selv før du blar om på
neste side!

1. Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zPq+-+-zpk'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+P+K%
4-+-+-+PzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
4. Hvit trekker

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

2. Svart trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+pmk&
5+-+-+L+p%
4-+-+-mK-vl$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
5. Hvit trekker

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

3. Hvit trekker

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpl'
6-+-vl-sn-zp&
5+Pzp-zp-+-%
4-+P+P+-sN$
3zP-+-+-zP-#
2-vL-sNQzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
6. Svart trekker

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-wqpzp-'
6-+-vl-sn-zp&
5+-+psNQ+-%
4-+pzP-zP-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy
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Her er løsningene
Prøv deg på oppgavene på forrige side og se om du slår duellantene!

1. Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zPq+-+-zpk'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+P+K%
4-+-+-+PzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Denne oppgaven er hentet fra Reshko Kaminskij 1972. Hovedpoenget var den
snedige pattfellen 1.a8D?? Df7+! med
patt og remis. Da gjenstår forsøkene
1.a8S og 1.a8L. Etter springerforvandlingen er det imidlertid vanskelig å komme videre etter 1...Da7! og springeren
kommer ingen vei, siden for eksempel
2.Dd8?? besvares med 2..Df7 matt. Det
riktige trekket er derfor 1.a8L! Partiet
fortsatte 1...Db3 2.Dd7 Dg8 3.Ld5 og
svart ga opp. Hvit vinner enkelt med of-

fiser over, for eksempel ved å manøvrere
løperen til g6.
Av våre to duellanter så Bjerke pattfellen,
mens Danielsen endte på 1.a8D. Bjerke
valgte til slutt 1.a8S, da han overså svarts
matt på f7 hvis hvits dronning flytter. Av
de ti mulige poengene ble det derfor:
Dag Danielsen
Bendik Bjerke

0 poeng
5 poeng

2. Svart trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+pmk&
5+-+-+L+p%
4-+-+-mK-vl$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Denne svært vanskelige oppgaven var
fra blindsjakkpartiet Anand - Karpov
1994. Det meget viktige poenget er at
svarts løper ikke behersker h-bondens
forvandlingsfelt. Dette betyr at hvis svart
slår løperen umiddelbart med 1...gxf5?
ender det remis etter 2.Kxf5 og hvits
konge spurter ned til h1. Med hvits
konge gående mellom h1 og g2 kan
svart aldri vinne (prøv selv!).
Svart har imidlertid en genial måte å
holde hvits konge unna hjørnet på:
1...Lg3+! 2.Ke4 (ellers får svart to
fribønder) 2...gxf5+ 3.Kxf5 Lb8!
(eller 3...Lc7) 4.Ke4 Kongen går mot
hjørnet. 4...h4 5.Kf3 h3 6.Kf2 og nå
poenget: 6...Lh2!

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

Hvits konge kommer ikke til hjørnet,
og svart kan rolig spasere bort med sin
egen konge og presse hvits konge enda
lenger vekk. 0-1

Det er jevne partier i lunsjen på sjakkontoret.
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Begge duellantene skjønte hovedpoenget
i oppgaven, nemlig at hvits konge ikke
må få nå h1. Danielsen prøvde seg med
varianten 1...Lg5+ 2.Ke5 Ld2, men her
har hvit det smarte 3.Lxg6! som fører
til remis. Bjerke var nærme løsningen
med sin variant 1...Lg3+! 2.Ke4 gxf5+
3.Kxf5 Lh2 4.Kf4 h4 5.Kf3 h3, men
hadde oversett 6.Kg4! som vinner

svarts bonde. Alt i alt:
Dag Danielsen
Bendik Bjerke

4 poeng
7 poeng

3. Hvit trekker

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpl'
6-+-vl-sn-zp&
5+Pzp-zp-+-%
4-+P+P+-sN$
3zP-+-+-zP-#
2-vL-sNQzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

En oppgave av den mer posisjonelle
sorten, hentet fra Polugajevskij - Unzicker 1972. Det fantes flere naturlige
trekk som ga poeng, blant annet planen
Sb1-c3-d5. Men her gjaldt det først og
fremst å tenke profylaktisk, det vil si å
stille spørsmålet: Hva planlegger svart?
Kanskje oppdager du ganske raskt
svarts sterke plan Se6-d4, der springeren vil dominere og nærmest må slås,
hvoretter svart får en gardert fribonde
og fint spill.
Dermed må det riktige trekket være
1.Lh3! med ideen 1...Se6 2.Lxe6!
Svarts plan er forhindret, og hvit kan
sette igang sine egne manøvre i ro og
mak.
Begge duellantene valgte det veldig naturlige 1.Sf5, for å aktivere springeren og
eventuelt åpne for hvitfeltsløperen hvis
springeren blir slått. Dette ga:
Dag Danielsen
Bendik Bjerke

7 poeng
7 poeng

Etter halvparten av oppgavene står det
altså 19-11 til Bjerke.

4. Hvit trekker

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

“Det mest fremtredende med ulikefargede løpersluttspill er den store sjansen
for remis,” skriver Artur Yusupov i Build
Up Your Chess 3, der vi har hentet denne
oppgaven. Hvit redder remisen hvis hun
kan blokkere de svarte bøndene. Dette
ordnes med 1.c5! Lxc5 2.Lb3 Tvinger
den svarte bonden til et felt der den
blir blokkert. 2...e5 3.Le6 Yusupov
kaller dette “the principle of the single
diagonal”: Løperen beskytter sin egen
bonde samtidig som den blokkerer de
svarte bøndene. 3...Kc7 4.Ke4 Hvit
har fått til en festning, og holder enkelt
remis ved å flytte løperen fram og tilbake
i h3-c8-diagonalen.
Bjerke løste denne oppgaven perfekt,
og konkluderte med remis etter 4.Ke4.
Danielsen så også temaet med ulikefargede løpere og c5-offeret, men hadde
ikke hele varianten i boks.
Dag Danielsen
Bendik Bjerke

5 poeng
10 poeng

5. Hvit trekker

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

Dagens klart vanskeligste oppgave.

Klarte du denne har du grunn til å
være stolt! Oppgaven er en versjon av
en studie komponert av D. Joseph i
1922. Se og nyt!
Det riktige førstetrekket er 1.b6+!
ettersom 1.bxa6?? taper til 1...b5! når
svart får dronning først og deretter
vinner hvits dronning med 6...Db8+.
1.h4? bør bli remis etter 1...axb5 og
begge får ny dronning.
Etter 1.b6+! må svart prøve 1...Kb8
siden alle andre kongetrekk taper når
hvit kommer først inn med h-bonden.
Poenget etter Kb8 er 2.h4 a5 3.h5 a4
4.h6 a3 5.h7 a2 6.h8D Som Bendik
påpekte har svart en festning etter
6.h8L, så det hjelper ikke hvit.
6...a1D Svarts smarte poeng: Hvis hvit
slår dronningen, er det patt!

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

Nå følger en utrolig manøver: 7.Dg8!
Det eneste som vinner; 7.De8 Dg7!
er remis. 7...Da2 Hvit truet å flytte
kongen med matt, så patten er svarts
eneste sjanse. 8.De8! Da4 og nå
9.De5+! som tvinger svarts konge i
hjørnet og ødelegger pattmotivet. 9...
Ka8 10.Dh8!

XABCDEFGHY
8k+-mK-+-wQ(
7+p+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4q+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Det var selvfølgelig ikke å vente at
duellantene (eller leseren) skulle se
alt dette, men begge klarte seg meget
bra ved å se både 1.b6+! og pattmotivet med 6...a1D. Herfra fant ingen ut
hvordan hvit kunne vinne.

Den siste oppgaven var av typen “finn
planen”, og var hentet fra partiet Lilienthal - Botvinnik 1945. Bent Larsen
omtaler stillingen som vunnet for svart
etter 1...Lb4! Svart skal simpelthen
slå hvits springer, etter hvert plante
sin egen springer på e4, jage bort hvits
springer med f7-f6 og trykke mot hvits
svake e-bonde. Begge duellantene løste
oppgaven med glans!

Dag Danielsen
Bendik Bjerke

Dag Danielsen
Bendik Bjerke

10 poeng
10 poeng

SUM:
Dag Danielsen
Bendik Bjerke

33 poeng
46 poeng

Dronningen er tilbake i hjørnet, og
svart kan ikke hindre matt med et
kongetrekk!

7 poeng
7 poeng

6. Svart trekker

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-wqpzp-'
6-+-vl-sn-zp&
5+-+psNQ+-%
4-+pzP-zP-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

Sjakkontorets beste oppgaveløser denne
gang ble altså medlemssekretær Bendik
Bjerke. Nå må resten av kontoret legge
seg i selen, så dere får tilgi dem om de
ikke tar telefonen lenger!

Klart for sjakk i skolen
Med sjakkforbundenes
nye storsatsning ”Sjakk3ern”, skal sjakk introduseres til tusenvis av
tredjeklassinger de neste
årene. - En gyllen mulighet
for norsk sjakk, sier prosjektkoordinator Vibeke
Ekeland Grønn (40).

Av Silje Bjerke
Tidligere sekretær i Ungdommens
Sjakkforbund Vibeke Ekeland Grønn er
nylig ansatt til å jobbe fulltid med sjakk
i skolen i tre år. Hun er godt i gang med
arbeidet med Sjakk3ern (se spalte på
neste side).
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- Det beste med Sjakk3ern er at det er
et sosialt prosjekt. Klassene som klarer
å få med flest elever, får flest poeng i
turneringen, forklarer Grønn. - Det gis
ett poeng for et tapt parti, to poeng for
remis og tre poeng for seier. Så selv de
som taper partiene sine, bidrar for klassen. Dette fører ofte til et positivt press
til å delta, der de flinkeste barna lærer
opp og oppmuntrer de svakere. Og det
er en unik mulighet til å få med flere
jenter, sier Grønn.
- Vi har lave ambisjoner nå i starten,
men tror det kan utvikle seg til noe
stort etter hvert. I første omgang er det
viktigste å få strukturen på plass og
informasjonen ut. Senere håper vi å

Prosjektleder Vibeke Ekeland Grønn
gleder seg til å jobbe med sjakk i skolen på heltid de neste tre årene.

Gjengen fra
Sjakk Intro
besøker Kilde
skole i Moelv.
Her får elevene
prøve seg som
levende brikker.
(Foto: Vibeke E.
Grønn)

utvide til Sjakk4ern og Sjakk5ern, slik
at vi kan holde på sjakkinteressen hos
barna lenger, sier Grønn.

Positivt for lokallagene
Barna som blir med på Sjakk3ern blir
ikke automatisk medlemmer i sjakkforbundet, så det er ikke opplagt at
medlemstallet vil stige. Men Grønn tror
likevel prosjektet vil ha store positive
virkninger for de lokale sjakkmiljøene.
- Jeg tror dette er en veldig fin mulighet
for klubbene og kretsene til å skape
store sjakkmiljøer i sine byer. Sjakk3ern kan være med å skape et positivt
bilde av sjakk både hos lærere og foreldre. Vi har Magnus Carlsen som et flott
forbilde i elitesjakken, mens Sjakk3ern
vil være et virkelig breddeprosjekt der
sjakk er en sosial greie, sier Grønn.
Hun mener sjakkmiljøet kan framstå
som ganske lukket utenfra, men at
dette prosjektet kan være med å vise
sjakkens samfunnsansvar. - Forskning
viser at sjakk trener opp blant annet
konsentrasjon og kreativitet, og har
stor overføringsverdi til andre skolefag,
sier Grønn.
Vibeke ble selv introdusert for sjakk i
voksen alder, da hun møtte elitespiller
Atle Grønn. - Jeg tror at hvis jeg hadde
lært sjakk som barn, ville jeg likt det
veldig godt. Slik er Sjakk3ern en kjempefin måte å få introdusert sjakk til et

veldig stort antall barn, og fange opp
de som liker det. Sjakk er en veldig
inkluderende aktivitet, og kan åpne
mange dører senere i livet. Sjakkspillere har et felles språk, sier Vibeke.
- Kan du sjakk, kan du få deg venner
uansett hvor du er. Sosial og kulturell
bakgrunn spiller ingen rolle i miljøet,
fortsetter hun entusiastisk.

Alle kan bidra
Parallelt med arbeidet med Sjakk3ern
har flere skoler den siste tiden fått
besøk av en gjeng fra ”Sjakk Intro”.
- Dette var et rent bonusprosjekt,
sponset av mer penger fra Sparebankstiftelsen, forteller Grønn. - Energiske
unge mennesker fra eventbyrået Bitmill reiste rundt og spilte sjakk med
elevene som levende brikker på store
utesjakkbrett. Det skapte stort engasjement og det ble mye heiing og roping.
En kjempemorsom introduksjon til
sjakk, sier Grønn. Om prosjektet fortsetter, er opp til stiftelsen og foreløpig
ikke avklart.

HVA ER ”SJAKK3ERN”?
I november 2009 fikk sjakkforbundene
tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB Nor for å fremme sjakk i
skolen. Pengene skal gå til to prosjekter:
”Sjakk3ern” og ”Sjakk i skolen”.
I ”Sjakk3ern” vil tredjeklasser få tildelt
en pakke med fem sjakksett, klokker og
noe læremateriale, og få en times besøk
av en sjakkinstruktør. Deretter kan
klassen forberede seg på egen hånd til
en stor turnering. Turneringen innledes
med kretskvalifiseringer, før de beste
klassene får reise til Oslo og spille den
store landsfinalen.
Sjakk3ern er inspirert av den svenske
”Schak4an”, som har vært en stor
suksess siden starten i 1979. I dag lærer
18-20 000 barn i Sverige sjakk hvert år
gjennom Schak4an.
Invitasjonen til Sjakk3ern er sendt ut
til alle kretser i Ungdommens Sjakkforbund. Kretsene og klubbene har
ansvaret for skolebesøkene og kretsfinalen. Landsfinalen i mai arrangeres
av sjakkforbundene.
På hjemmesiden www.sjakk3ern.no finnes all informasjon om prosjektet.
På sikt ønsker forbundene også å få
sjakk inn i skolen i enda større grad, for
eksempel ved å lære opp SFO-ansatte
og lærere.

- ”Sjakk Intro” illustrerte tydelig at du
trenger ikke være en sterk sjakkspiller
for å være en fremragende sjakklærer,
sier Grønn. - Sjakk3ern er også et
virkelig lavterskelopplegg, der alle
entusiaster kan bidra, uansett spillestyrke! avslutter hun.
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Et målbevisst talent
Kristian Stuvik Holm fra
Hamar er bare 12 år, men
står allerede med 2172 i
rating. Her forteller han
om sin siste turnering,
sitt treningsopplegg og
planer for fremtiden.
1. Heart of Finland
Av Ragnar Holm (far)

Vi byttet i år ut NM i Fredrikstad med
den åpne turneringen Heart of Finland
i Jyväskylä 5.-11. juli. Kristian hadde
i lengre tid ytret ønske om å spille en
internasjonal turnering og valget falt
da på Finland.
Turneringen ble spilt sentralt i byen
på byens IT-universitet. Det var veldig
varmt under hele uka, faktisk var det
over 30 grader de fleste dagene, noe som
var i heftigste laget for to blad Holm.
Jeg spilte ikke, og var ikke til stede så
mye under spillingen. Jeg så om ”preppen” gikk inn før jeg trakk meg tilbake
ved kjølevifta på hotellrommet og jobbet
det meste av dagene.
Turneringen ble prikkfritt gjennomført
og hadde 20-årsjubileum i år med elleve
stormestere og åtte IMer, hvorav en av
dem bare manglet noen måneder på å
feire sin 80-årsdag! Kristian var rangert
som nummer 47 av de 114 deltagerne
og ble til slutt nummer 28 etter å ha
møtt seks spillere med titler. Han endte
med prestasjon på hele 2317.
Hjemmehåpet GM Tomi Nybäck, for
øvrig nummer fire i Norden, og GM
Maxim Turov var høyest rangert og disse
delte da også seieren sammen med
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sensasjonsmannen, 24. rangerte FM
Tommi Luukkonen (2250).
Det største høydepunktet forutenom
sjakkspillingen var møtet med en finsk
ikke-spillende alkoholiker utenfor
hotellet. Han kom slepende med en
bærepose med to ølbokser, men falt og
boksene rullet nedover gata. Jeg hentet
dem og satte dem ved siden av han, men
da han skulle ta boksene opp i sin store
bærepose greide han å få posen over
hodet uten å komme seg ut igjen! Jeg
følte meg ikke særlig smart da jeg stod
i en av byens mest trafikkerte gater og
dro en bærepose av hodet på en tørst
skapning. Han mumlet noe uforståelig
og forsvant!
Kristian brukte underveis mye tid på
å forberede seg til partiene og hadde
god uttelling. Se hva som skjedde mot
den 74-årige sympatiske russeren Iosip
Grinberg (2249).
Grinberg - Stuvik Holm
Kommentarer: Kristian Stuvik Holm

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.dxc5 Sa6 4.Le3?
Herlig! Etter fire trekk har jeg aldri
spilt stillingen før, men basen viste at
det hadde han gjort. Men trekket hans
er ikke godt.
4...Sg4 5.Ld4 e5 6.Lc3 Sxc5 7.e3
7.h3?? Sxf2 med knusende angrep var
en drøm.
7...d6 8.Le2 Sf6?! Før partiet brukte
jeg en halvtimes tid på Dh4, men jeg
endte opp på dette.
9.b3 Le7 10.Sf3 0–0 11.0–0 Lf5
12.Lb2 Tc8 13.Sc3 Dd7 14.Sd5 Sxd5
15.Dxd5 De6 16.Dxe6 fxe6 17.Tad1
a6 18.Se1 e4 19.Sc2 Lg6 20.La3 Tf6
21.Sd4 h5 22.Lb2

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-vl-zp-'
6p+-zpptrl+&
5+-sn-+-+p%
4-+PsNp+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-+LzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

22...Sd3 Etter mye manøvrering
begynner det endelig å skje litt.
23.Lxd3 exd3 24.Sf3 Tff8 25.Se1
b5 26.Sxd3? Jeg hadde ventet 26.cxb5
fulgt av a3.
26...bxc4 27.Sf4 Lf7 28.bxc4 Txc4
29.La3 Td8 Tidsnøden nærmet seg og
jeg følte det var riktig å gjøre naturlige
og solide trekk. 30.Tc1 Ta4 31.Tc7
Lf6 Her følte jeg at jeg hadde kontroll.
32.Lc1 e5 33.Sd3 e4 34.Se1? Txa2?
Et meget svakt trekk. Jeg var innstilt på
å spille Txa2 uansett hva han gjorde,
men mye bedre var 34...Lc4. 35.Sc2
a5 Fribønder skal skyves! 36.Sd4 a4
37.Sc6 Ta8 38.Sb4 Te2 39.La3 Lb2
40.Lxb2 Txb2 41.Sc2 a3 42.Sd4
a2 43.Tcc1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+lzp-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-sNp+-+$
3+-+-zP-+-#
2ptr-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

43...Tab8 44.g3 Tb1 45.Sc2 Txc1
46.Txc1 Tb1 47.Tf1 Lc4 Denne gangen fikk jeg med meg Lc4. Et parti jeg
var godt fornøyd med! 0-1

2. Tanker om framtiden
Av Kristian Stuvik Holm

Jeg har ofte blitt spurt av kamerater
om hvordan jeg har blitt såpass god for
alderen, og hvordan jeg trener. Uten å
røpe altfor mye, tror jeg mye handler om
å sette seg mål samtidig som det skal
være moro. Det er selvfølgelig helt greit
å spille for det sosiale og uten å trene
systematisk, men da kan man heller
ikke regne med noe særlig framgang.
Etter at jeg skjønte hva rating og koeffisient var, satte jeg meg et mål på hvor
mange ratingpoeng jeg kunne klare å gå

Videre har jeg merket at ettersom jeg
har begynt å spille lange partier i mange
timer er det viktig med god fysisk form
og jeg har stor glede av fotballspillingen
ved siden av sjakken.
Foran hver turnering setter jeg meg et
mål. I år har jeg spilt Nordisk for ungdom og der var målet å vinne i og med
at jeg var knapp favoritt. Det klarte jeg.
Her var ratingprestasjonen helt uinteressant, det var seier som gjaldt.

opp i snitt per parti mens jeg hadde høy
juniorkoeffisient. De siste to årene har
jeg sett at med god trening kunne jeg
klare sju poeng i snitt, og med turneringen i Finland klarte jeg dette så vidt.
Dette høres sikkert ut som et rart mål,
men det er ikke så mange som har
såpass høyt snitt såvidt jeg vet, og jeg
mener at det kommer av at jeg har
trent mye og ikke spilt så voldsomt
mange turneringer. Jeg tror at dersom
jeg hadde spilt mye mer, hadde fokuset
på hvert enkelt parti nødvendigvis blitt
mye mindre (”det er ikke så farlig”) og
at det da hadde blitt motgang fortere og
interessen kunne dalt.
Det er mange eksempler de siste årene
på at mange spiller omtrent hver helg
og for mange føles det sikkert riktig, og
det er også riktig dersom man ikke liker
å trene selv. Jeg har imidlertid måttet
trene mye selv, ikke minst fordi gode
motstandere er milevis unna i ukedagene og slikt sett har jeg noen ganger
vært misunnelig på de som har elitespillere ”utenfor stuedøra”. Det viktigste er
uansett at treningen er lystbetont, og jeg
varierer derfor treningen mye.

- Det er selvfølgelig helt
greit å spille for det
sosiale og uten å trene
systematisk, men da
kan man heller ikke
regne med noe særlig
framgang.
Kristian Stuvik Holm (12)

Jeg vil nok også framover spille mindre
enn mange andre gjør på min alder
og føler at det jeg gjør passer godt for
meg. Jeg ser ofte på terminlistene både
hjemme og i utlandet og forsøker å
blinke meg ut spennende turneringer
som gir meg sportslig utbytte. Jeg har
også hatt en del privattrening med
Jesper Hall hvor han, jeg og to svenske
kompiser som jeg har blitt kjent med
trener sammen hele helger. I tillegg til at
jeg har trent noen ganger med Torbjørn
på Sjakkhuset. Begge er meget dyktige
trenere og har hjulpet meg mye! Jeg
håper også inderlig at Simen holder
koken på NTG slik at jeg kan starte der
om fire år.
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Rawgod!
Av Torbjørn R. Hansen
slike fisletrekk og tar sin del av sentrum
ved første anledning.

Magnus Carlsen har lenge
vært det hotteste navnet
i sjakkverden. Nå er
han også blitt fotomodell, og fredag 10.
september møtte
han verden til
kamp i G-Star
Raw World Chess
Challenge.
Magnus pryder
moteplakater verden over, og man
skal bo ganske langt
ute i ødemarka for ikke
å se et bilde av Magnus med
råtøft modellblikk. I forbindelse
med motekjeden G-Stars nye satsning
slo de på stortromma og utfordret
hele verden til å spille mot Magnus. I
et show som man aldri har sett maken
til, satt Magnus i en skyskraper i New
York og stod imot presset fra tusenvis
av sjakkspillere. Til tross for at verden
ble veiledet av stormesterne Judit Polgar,
Hikaru Nakamura og Maxime VachierLagrave, var de nærmest sjanseløse mot
verdens glupeste modell.
Hva blir neste utfordring for vår helt?
Med denne gutten er det umulig å svare
på. La oss isteden nyte den brutale nedsablingen av alle klodens sjakkspillere.
Magnus Carlsen – Hele verden
RAW World Chess Challenge, New York
1.d4 Allerede etter dette trekket var
avstemningen i gang. Nakamura foreslo
det dristige 1...f5, og naturlig nok var det
mange som ble fristet av dette frekke
framstøtet. Fornuften seiret imidlertid
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8.d5 Se7 9.e4

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-snpvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

med forholdsvis god margin.
1...Sf6 2.c4 g6 Ikke overraskende velger verden dette skarpe trekket. I dette
partiet er ikke motstanderen til Magnus
noen fornuftig stormester som er fornøyd med remis med svart. Nei, ovenfor
han sitter tusenvis av angrepshungrige
spillere med PC'en i fanget, klare til å
smadre verdenseneren.
3.Sf3 Lg7 4.g3 Som ventet velger
Magnus et av de roligere systemene mot
svarts kongeinder. Tanken er nok at i
kaotiske angrepsstillinger kan verden,
godt ledsaget av de angrepsglade stormesterne, bli en tøff utfordring. I stedet
tenker Magnus at tusenvis av spillere
ikke kan matche hans dype forståelse
og tunge strategiske planer.
4...0–0 5.Lg2 d6 6.Sc3 Sc6 7.0–0 e5
Svart har flere alternativer til dette trekket, deriblant det litt mer avventende 7...
a6. Verden tar seg imidlertid ikke tid til

Vi har fått en klassisk kongeindiskstruktur der sentrum er fullstendig
låst. Begge spillerne ser derfor etter
muligheter for å finne åpninger til sine
brikker. Praksis har vist at det beste
bruddet for svart i slike stillinger er å
forsøke å gjennomføre f7-f5. Dette er
imidlertid tidkrevende, og blant tusenvis
av svartspillere var det nok mange travle
arbeidsfolk som ikke hadde et sekund å
miste. Tid er penger, og verdens valg var
derfor uvanlig og utålmodig.
9...c6 Med svarts brikker klumpet
sammen på kongefløyen er det en risikabel strategi å åpne opp en ny front på
dronningfløyen. Det er på denne siden
av brettet hvit står best. Magnus bestemmer seg for å ta ytterligere terreng.
10.a4 Lg4 11.a5 Magnus har en enkel
stilling. Han så nok fram til å utvikle
seg videre for deretter å forberede en
åpning av dronningfløyen. Man kan trygt
si at Magnus gjorde et godt åpningsvalg,
mens verden derimot fomlet og slet med
å finne en god plan. Nakamura mente at
svart kunne spille 11...Dd7, men da

verden lot seg friste av Lagrave og Polgar
sitt alternativ, kunne Magnus gni seg i
hendene:

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-snpvlp'
6-+pzp-snp+&
5zP-+Pzp-+-%
4-+P+P+l+$
3+-sN-+NzP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

11...cxd5? Det gikk forbausende lett å
åpne opp en linje på dronningfløyen.
Hvit har en enorm fordel på dronningfløyen, mens svarts tradisjonelle angrep
på kongefløyen... vel, her er det ikke noe
angrep mot den hvite kongen.
12.cxd5 Dd7 13.Le3
Hvit fnyser av svarts plan
om å spille Lg4-h3.
Hvits løper på g2 var
uansett ikke noe å
skryte av.

dronningfløyen. Han lar seg selvfølgelig
ikke friste av testamentbonden på b7,
ettersom dronningen blir fanget.
17.Sc4 Sa6 I sin iver etter å skape
motspill velger verden å ofre en bonde.
Jeg er ikke i stand til å finne noe saklig
alternativ.

XABCDEFGHY
8r+rwq-+k+(
7zpp+-snpvlp'
6n+-zp-+p+&
5zP-+Pzp-+-%
4-wQN+P+l+$
3+-sN-vL-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

18.Dxb7! Magnus snapper testamentbonden, ettersom dronningen vil
unnslippe takket være den hengende
springeren på a6.

13...Tfc8 14.Da4! Det
var nok ikke et slikt
scenario verden hadde
sett for seg. Skal de
lide i et dronningløst
midtspill der hvit kan
utnytte svarts manglende evne til å overføre lette offiserer til
dronningfløyen?
14...Se8 Svart tillater et dronningbytte,
men hvit ønsker gunstigere omstendigheter.

er det imidlertid ikke, siden f5-f4 hele
tiden kan besvares med Le3-f2.
22.Dd2 La6 23.Tfc1 Db8 Svarts motspill begynner å bli irriterende, men
etter Magnus' neste trekk er det tydelig
at han har full kontroll.
24.Sa4! Truer 25.Sb6 som vil kutte
forsvaret av tårnet på b4.
24...Tb3 Verden fikk med seg Magnus'
triks og ønsker å beholde det aktive
tårnet i b-linjen.
25.Tc3! Svart kan ikke finne på å bytte
bort sin eneste aktive brikke, så nok en
gang må svarts tårn vike.
25...Tb4

XABCDEFGHY
8rwq-+-+k+(
7zp-+-sn-vlp'
6l+-zp-+p+&
5zP-+Pzpp+-%
4Ntr-+P+-+$
3+-tR-vLPzP-#
2-zP-wQ-+LzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

26.Tca3! Da jeg så dette trekket bli
spilt, tenkte jeg at det er nettopp på
grunn av slike manøvre at verden ikke
har nubbesjans mot Magnus. Nok en
gang trues Sa4-b6, og svart har ikke
lenger muligheten til å spille tårnet
tilbake til b3.

15.Sd2! Dd8 Omsider velger verden
å avvike fra et mulig avbytte. Prisen
er en sørgelig dronning tilbake på
utgangsfeltet.

18...Txc4 19.Dxa6 Tb4 Etter en forsert
sekvens har vi fått en stilling der Magnus
har en sunn merbonde. Likevel øynet
verden et håp, siden de svarte brikkene
hadde våknet til liv. Men trykket i blinjen gir ikke noe som er i nærheten av
fullverdig kompensasjon for bonden.

16.Db4 Sc7 Her er det flust av gode
trekk for hvit. Magnus velger å forflytte
den ene brikken etter den andre over til

20.f3 Lc8 21.De2 f5 Endelig fikk svart
trommet sammen dette tradisjonelle
bruddet på kongefløyen. Særlig farlig

26...f4 27.Lf2 Lh6 Om Magnus nå
hadde spilt 28.g4 ville verden vært
fullstendig blottet for motspill. De fleste
tenkte nok at Magnus ville gjøre dette
trekket uten å blunke, men isteden
brettet han opp ermene, tok seg et par
minutter i tenkeboksen og kastet seg
inn i kaoset. - Ønsker verden noen
taktiske forhåpninger? Vel, jeg er sjefen
i grumsevann også!
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XABCDEFGHY
8rwq-+-+k+(
7zp-+-sn-+p'
6l+-zp-+pvl&
5zP-+Pzp-+-%
4Ntr-+Pzp-+$
3tR-+-+PzP-#
2-zP-wQ-vLLzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

28.Sb6! Tårnet på b4 er nå udekket,
men verden hadde satt sin litt til sitt
neste trekk.
28...fxg3 29.Dxb4 gxf2+ 30.Kxf2
Magnus leder nå med kvalitet, men svart
har fått litt motspill på de svarte feltene.
Dersom svart hadde slått hvits springer
på b6 ville hvit fått åpnet opp for tårnene
og fått en dødelig fribonde på b6.
30...Lc8 Svarts beste trekk var 30...Lf4

med noen ørsmå sjanser. Nå, derimot,
er det ingen tvil.
31.Tb3 Med dette trekket dekkes dronningen på b4 og hvit truer derfor å ta
tårnet på a8.
31...axb6 32.Dxb6 Da7 33.a6! Det er
denne bonden som er hvits trumfkort.
33...Kf7 34.Dxa7 Txa7 35.Tb6 Hvit
sikter seg inn mot en ny svakhet.
35...Ke8 36.Txd6 Med tårn og tre
sterke fribønder for løper og springer er
stillingen enkelt vunnet for Magnus.
36...Lf8 37.Tb6 Sxd5 Et siste desperat
forsøk fra verden, men Magnus har full
kontroll.
38.Tb8! Bindingen av c8-løperen avgjør
partiet. Selvsagt ikke 38.exd5?? som blir

møtt med 38...Lc5+.
38...Lc5+ 39.Kg3 Se7 40.Lh3 Kd8
41.Lxc8 Sxc8 42.Tc1 Her kunne
verdenslaget gitt opp med god samvittighet.
42...Tc7

XABCDEFGHY
8-tRnmk-+-+(
7+-tr-+-+p'
6P+-+-+p+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+PmK-#
2-zP-+-+-zP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

43.Txc5! Txc5 44.a7 Ettersom a-bonden spaserer i mål, valgte verdenslaget
å kaste inn håndkleet. Magnus så ut til å
ha full kontroll fra start til mål. 1–0

KJØPES!
Venn av sjakkhistorie søker sjakktidsskrifter før 1960
og eldre sjakklitteratur på alle språk.
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Nytt innen sjakk
Av Kim Astrup
Aaron Summerscale og
Sverre Johnsen
A Killer Chess Opening Repertoire
Gambit 2010. 192 sider.
A Killer Chess Opening Repertoire er
en nyutgivelse av boken skrevet av Aaron
Summerscale i 1998. Sverre Johnsen
har gjort en fremragende innsats med
å oppdatere boken, og har samtidig utvidet boken med seks nye (av til sammen
47) kommenterte partier.
A Killer Chess Opening Repertoire gir
et komplett repertoar for hvit med 1.d4.
Grunnstammen i repertoaret er tre
systemer: Barry angrepet, 150- angrepet
mot Pirc-forsvaret og Colle-Zukertort.
Etter 1...Sf6 2.Sf3 g6 anbefaler Summerscale (og Johnsen) det mindre kjente,
men interessante, 3.Sc3!?, med den
enkle ideen å spille 4.e4 i neste trekk.
Dette gir svart et ubehagelig valg mellom
3..d5 4.Lf4! (Barry Attack) eller 3...
Lg7, som transponerer til Pirc-forsvaret
etter 4.e4 d6. Mot Pirc-forsvaret velger
Summerscale det farlige 150-angrepet
som karakteriseres av 1.d4 Sf6 2.Sf3 g6
3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le3!? med ideen å
spille på standardplanen Dd2 og 0-0-0,
etterfulgt av Lh6 og h4-h5.
Verken Barry- eller 150-angrepet gir
hvit teoretisk fordel, men stiller store
krav til sortspillerens presisjon om han
skal klare å nøytralisere hvits angrepssjanser. Jeg skal gi en smakebit fra
boken, hvor den ukjente spilleren Pira
knuser stormester og norgesvenn Mark
Hebden i det tilsynelatende harmløse
Barry-angrepet:
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4
Lg7 5.e3 0-0 6.Le2 Dette danner

utgangsstillingen for
Barry-angrepet. Hvits
stillingen ser veldig
solid ut, men virker
helt harmløs. Det er
vanskelig å forestille
seg at allerede seks trekk senere er sort
utsatt for et forrykende angrep.
6...c5 7.Se5 Første tegn på aggresjon.
Hvit planlegger å åpne h-linjen med
h4-h5.
7...b6 8.h4 La6 9.Lf3! Lb7

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-zppsN-+-%
4-+-zP-vL-zP$
3+-sN-zPL+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

10.h5 Med enkle midler har Pira disket
opp et farlig angrep mot den engelske
stormesteren.
10.Sbd7 11.hxg6 fxg6 12.Lg4 Sxg4
13.Dxg4 Sorts stilling er allerede
kritisk.
13...Tf5 14.Dh3 Sf8 15.g4 Txf4 Sort
prøver desperat å få motspill ved å ofre
kvaliteten. Men det viser seg å være
utilstrekkelig:
16.exf4 cxd4 17.Se2 g5 18.Dh5 Dd6
19.Df7 Kh8 20.0-0-0 Lxe5 21.fxe5
Dxe5 22.Sxd4 Dg7 23.Dxg7 Kxg7 Hvit
har avgjørende fordel i sluttspillet, som
han til slutt klarte å konvertere til seier
etter 40 trekk.

Barry-angrepet og brukte
det blant annet til å slå
tidligere verdensstjerne
John Nunn i to langpartier
(som selvfølgelig er med i
boken).
Mot 1...d5 har Summerscale valgt det
solide, men farlige Colle-Zukertortsystemet, som kjennetegnes ved 1.d4 d5
2.Sf3 Sf6 3.e3 e6 4.Ld3 c5 5.b3 og som
senere er blitt tatt opp med stor suksess
av blant annet tidligere nummer tre på
verdensrankingen, Artur Jusupov. Nok
en gang må sort spille meget presist for
å utligne og unngå farlig angrep. Og selv
om sort skulle lykkes i å nøytralisere
hvits initiativ, har hvit en fullt spillbar
stilling.
A Killer Chess Opening Repertoire er
ikke basert på spekulative angrepssystemer, men forankret i sunne og
solide åpningsprinsipper. Repertoaret
gir meget gode angrepssjanser mot rutinespill fra sorts side, og er samtidig lett
å lære. Boka synes derfor å være perfekt
for klubbspillere. Den passer også bra
som et supplement til Sverre Johnsens
tidligere bok om London-systemet.
I tillegg til å gi et praktisk og potent
angrepsvåpen med hvit, er boken meget
velskrevet og inneholder mye inspirerende og underholdende angrepssjakk.
Sverre Johnsen gjør en overbevisende
jobb med å tilpasse boken til Rybka og
databasenes tidsalder, og viser at ’’ Killer
repertoire’’ har tålt tidens tann tolv år
etter. Anbefales på det varmeste.

Dette tapet gjorde så stort inntrykk
på Hebden at han valgte å begynne å
spille Barry-angrepet selv med hvit
(if you can’t beat’em, join’em). Han
ble etter hvert hovedeksponenten for
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Lær sjakk med Torbjørn
Tårndobling på syvenderaden
For å bli god i sjakk er man nødt til
å gjenkjenne mønstre. Dette er én av
grunnene til at det er viktig å analysere
egne partier, men man har selvfølgelig også mulighet til å lære av andres
partier. Ofte forbinder man slike mønstre med taktiske muligheter som for
eksempel matt på sisteraden, men
det kan også handle om posisjonelle
beslutninger.
Hovedpartiet i denne artikkelen er
partiet mellom Trond Gabrielsen og
Silje Bjerke fra eliteserien 2009-2010.
Før vi ser nærmere på dette partiet vil
jeg vise hvordan det er mulig å trekke
paralleller til andre partier spilt tidligere.
Om man er i stand til å huske partier
og ideer, kan man gjenkjenne dette som
mønstre i sine egne. La oss ta en titt på
hvordan dette kan fungere.
Mønster 1: Tårndobling på
syvenderaden
I det følgende partiet er tårndoblingen
på syvenderaden det gjennomgående
temaet, og vi kan se at svart hele tiden
er like ved å gå matt. Jeg vil også gjøre
leseren oppmerksom på hvordan Sjirov
forsøker å åpne hele syvenderaden. I tillegg er det viktig å se hvordan han bytter
av motstanderens mest aktive brikke.
Alexei Sjirov - Veselin Topalov
OL i Dresden 2008

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

En tårndobling på syvenderaden er en
formidabel angrepsstyrke. Den kan ofte
kompensere for flere bønder. I dette
partiet er Topalov håpløst fortapt tross
en merbonde.
30.h5! Hvit baner vei for g-bonden.
Dersom g-bonden når fram til g6 vil
hele syvenderaden åpnes og tårnene ha
maksimal styrke.
30…gxh5 31.g5! Tg2 32.Kf5 Kongen
er på vei til f6-feltet der den vil skape
mattrusler på sisteraden.
32…Te2 33.Tc8+! Hvit bytter av svarts
mest aktive brikke.
33…Te8 34.Txe8+ Kxe8 35.Kf6 h4
Svarts eneste håp er fribonden, men hvit
vinner enkelt med 36.g6! Th6 37.Txf7
Hvis 37…h3 spiller hvit 38.Th7! som
vinner. 1–0
Mønster 2: Aktivt forsvar
Dersom man kan velge mellom å
forsvare seg passivt eller aktivt, lønner
det seg neste alltid å velge det aktive
forsvaret. I det følgende partiet valgte
svart feil.
Tigran Petrosian – Yuri Balashov
Leningrad 1977
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+R+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+r+-+$
3tr-+-zP-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Hvit planlegger å doble på syvenderaden. For eksempel 26…Txc4?? vil
føre til katastrofe etter 27.Tdd7! Nei,
svart er nødt til å forsvare bonden på
f7 og har valget mellom å dekke den
med Ta3-a8-f8 eller Ta3-a6-f6. Hva bør
svart velge? Balashov valgte feil og spilte
26…Ta8?? og tapte etter 27.Tdd7 Tf8
28.Tbc7 Txc4 29.Kg2 ettersom han
står altfor passivt.
Isteden burde han spilt 26…Ta6! med
ideen 27.Tdd7 Tf6. Dette hadde ført til
enkel remis ettersom tårnet står mye
bedre på f6 enn på f8.
Er man kjent med disse mønstrene, kan
dette være til stor hjelp under partiene
man spiller. Jeg vil illustrere dette med
et parti der svartspilleren benytter seg
av mønstrene vi akkurat gikk gjennom.
Vær hilset, ærede redaktør av Norsk
Sjakkblad!
Trond Gabrielsen - Silje Bjerke
Eliteserien 2009-2010

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+-+p+p'
6-wq-+-zpp+&
5+-+R+-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+Q+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Hvit har i praksis to merbønder på
dronningfløyen. Man skulle tro at svart
var fortapt, men som vi skal se er det
langt fra enkelt å vinne med de hvite
brikkene. 22...Tc2! Tårnet inntar den
viktige andreraden og planen er å oppnå
en tårndobling på andreraden slik som
Sjirov fikk mot Topalov. For eksempel
23.Tad1 blir møtt med 23...Te8 med
planen 24...Tee2 som ville ført til noe
lignende partifortsettelsen. Hvit forsøker
å hindre tårndoblingen, men til ingen
nytte. 23.Te1 Tfc8!

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-wq-+-zpp+&
5+-+R+-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+Q+-#
2-+r+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Svart planlegger å gjøre plass for det
andre tårnet på c2. Ettersom hvit ikke
kan hindre dette, er derfor den viktigste
oppgaven å unngå å få et passivt tårn på
f1 som skal forsvare f2.
Med 24.h4! kunne hvit forsvart seg
som vist i det andre eksemplet. Det
umiddelbare poenget er å lufte, samtidig som man truer h4-h5-h6 som
vil gi den svarte kongen problemer.
Svart er derfor nødt til å spille 25...h5,
men hvit spiller da 26.De3! for å lette
presset mot f2. Etter 26...Dxe3 27.Txe3
har hvit en forbedret utgave av partiet.
Hvits tårn kan innta en aktiv plassering

på f3 der det både angriper og forsvarer
på en gang.

dronningen. Etter 30...Txc8 31.Dxc8
Kg7 er imidlertid svart aktiv nok til å
klare remis.

Analysediagram:

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-zpp+&
5+-+R+-+p%
4-zP-+-+-zP$
3zP-+-tR-+-#
2-+r+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Etter f.eks. 26...Ta2 27.g3 Tcc2 28.Tf3! er
hvits plan ganske enkel: Ta5, b5, a4 som
bør være tilstrekkelig til seier.
Tilbake til partiet: 24.Td3? Etter
dette unødvendige trekket er det vanskeligere for hvit. 24...Ta2! Svart hekter
seg på a2-bonden og gjør seg klar til
tårndobling. 25.h4 Tcc2

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-wq-+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-zP$
3zP-+R+Q+-#
2r+r+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.Tf1 Akkurat som Balashov er Gabrielsen nødt til å gjøre dette litt sørgelige
trekket. Alternativet 26.Tee3 er heller
ingen dans på roser. Svart har en elegant manøver i 26...f5! med den sterke
planen Db6-f6-b2 og presset mot f2 er
sterkere enn noensinne.
26...h5 I slike situasjoner er det er lurt
å hindre hvits h-bonde i å rykke ytterligere framover. 27.Df4 Siste sjanse til å
presse videre var 27.Da8+ Kg7 28.Td8
f5 29.Tg8 Kf6 og nå 30.Tc8! Med dette
trekket framtvinger hvit tårnbytte ettersom svart ikke kan spille 30...Tcb2
på grunn av 31.Tc6+ som vinner

27...Db5 Nå, derimot, er det vanskelig
for hvit å finne på noe konstruktivt.
28.Dd4 Kg7 29.g3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-zpp+&
5+q+-+-+p%
4-zP-wQ-+-zP$
3zP-+R+-zP-#
2r+r+-zP-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

29...De5! Svart bytter av hvits best
plasserte brikke, og med dronningene
borte faller en av hvits bønder på dronningfløyen. Dette var også en strategi
Sjirov benyttet seg av i sitt parti. 30.Dxe5
fxe5 31.Tb3 e4 Ettersom svart enkelt
kan fortsette å forbedre stillingen med
f7-f5 fulgt av å sentralisere kongen, er
hvit nødt til å handle raskt. 32.b5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-+p+&
5+P+-+-+p%
4-+-+p+-zP$
3zPR+-+-zP-#
2r+r+-zP-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

32…e3! Svart utnytter at hvit ikke kan
tillate at andreraden åpnes fullstendig.
Dette var nøyaktig det samme som
skjedde i Sjirovs parti. Eneste forskjell er
at her fører det til remis og ikke seier, siden hvit kan ofre b-bonden for å bli kvitt
den sjenerende e-bonden. Svart bytter
av sin e-bonde mot hvits b-bonde.
33.Txe3 33.fxe3?? er matt i tre trekk etter 33...Tg2+. 33...Tcb2 34.Tf3 Txb5
35.Tc1 Tb7 36.Tcc3 Ta7 37.Kg2 Ta1
38.Tfe3 Ta2 39.Kf3 Kf6 40.Tb3 Kg7
41.Ted3 Ta6 ½–½
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- Sjakk er min lidenskap
Magnus Carlsen er ikke
den eneste skandinaven
i verdenstoppen. I mars
ble Pia Cramling (47)
europamester.
Tekst: Silje Bjerke
Foto: Calle Erlandsson

Helt siden 80-tallet har svenske Pia
Cramling vært en av verdens sterkeste
kvinnelige spillere. Hun ble stormester
i 1992, og europamester for første gang
i 2003. Hennes sjakkarriere begynte i
1973, takket være broren Dan Cramling,
som også er en sterk spiller.
- Dan er fire år eldre enn meg. Han
spilte sjakk hjemme, men først etter at
han begynte i en sjakklubb, Passanten
i Huddinge utenfor Stockholm i 1973,
ble jeg interessert. Da høstsesongen
begynte ble jeg med ham i klubben.
Jeg merket straks at dette var noe for
meg, selv om jeg ikke kunne noen ting.
I klubben lærte jeg hvordan brikkene
flyttet og to år senere begynte jeg å vinne
turneringer, forteller Pia.

- Sjakk var min greie
14 år senere bestemte Pia seg for å bli
profesjonell sjakkspiller. - Jeg hadde
truffet samboeren min Juan Manuel
Bellon noen år tidligere. I 1987 tok jeg et
studieår i Malmø og studerte programmering. Da forstod jeg at jeg skulle spille
sjakk – det var min greie. I januar 1988
flyttet jeg til Alicante og etter det har det
bare gått slag i slag.
Cramling bor fortsatt i Spania med
Bellon. Også han er stormester og sjakkproff. De er gift og har en datter på åtte
år. De 20 siste årene har de reist rundt
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på turneringer sammen.
- Hvilke av dine resultater rangerer
du høyest?
- Da jeg ble stormester i 1992, som den
sjette kvinnen gjennom tidene.

Flere kvinneturneringer
Cramling har spilt på det svenske
landslaget i åpen klasse mange ganger,
og har i større grad vært å finne i åpne
turneringer enn i egne kvinneturneringer. I det siste har dette imidlertid
forandret seg noe.
- I Sverige har det tradisjonelt nesten
ikke vært jente- eller dameturneringer,
så jeg vokste opp med å spille i vanlige
mix-turneringer. De siste årene har
jeg spilt flere kvinneturneringer enn
noensinne, og har oppdaget at jeg liker å
spille i ”dametouren”. Selv om vi fortsatt
er få kvinner som spiller sjakk, går det

- Jeg merket straks at
sjakk var noe for meg,
selv om jeg ikke kunne
noen ting.
Pia Cramling
framover og det blir hele tiden flere
kvinnelige spillere, særlig blant de yngre,
noe som er veldig gledelig. For meg var
det ikke noe veldig stort problem å være
eneste jente som junior, men nå som jeg
reiser rundt, ofte alene, er den sosiale
biten viktig, sier Cramling.
- Jeg tenker at med tiden, når omtrent
halvparten av sjakkspillerne er kvinner,
er det ingen grunn til å ha egne damemesterskap, fortsetter Cramling. Men
som det ser ut nå med mindre enn ti
prosent kvinnelige sjakkspillere trengs

turneringene virkelig. En
kvinneturnering lokker alltid
mange flere kvinner enn en
vanlig mixturnering. Derfor
synes jeg man skal gi damene
doble sjanser. Oppmuntre dem
til å spille i mixturneringer,
men også ha egne turneringer
for jentene. I Sverige har vi
for eksempel et svensk mesterskap for barn en helg på
høsten, men det finnes også et
eget jentemesterskap på våren,
som av og til har fått over 100
deltagere, forteller hun.

Vil over 2550
Cramling er tydelig engasjert
i rekrutteringsspørsmål, og
har flere ideer for hvordan
man kan få med flere kvinner
i sjakken.
- Jeg ønsker at Sverige skal
begynne med 4NCL-regelen at
man må ha en kvinne (og en
mann!) på hvert lag. Se bare
på Frankrike som har hatt den
regelen i sitt lagmesterskap
siden 1996 og som vant EM
for kvinnelag i 2002, tror jeg
det var. Når jeg deltar i eliteserien i Sverige er det kanskje
én kvinne til som spiller, men
ikke mer, og i de øvrige divisjonene er det også veldig få
kvinner, noe som er fryktelig
trist. Denne særbehandlingen
tvinger klubbene til å få frem
kvinnelige sjakkspillere, og det
gir resultater, sier hun.

- Å ha en slik regel i den svenske
juniorserien burde være en selvfølge.
Jeg syns også at man i juniormesterskap (der turneringene som regel er
blandede) skal gi premier til de beste
jentene, slik man gjør i Europa, sier
Cramling.

- For meg var det ikke
noe veldig stort problem
å være eneste jente som
junior, men nå som jeg
reiser rundt, ofte alene,
er den sosiale biten
viktig.
Pia Cramling

Etter sin suksess i EM i mars, var
Pia helt oppe på 6. plass på den
kvinnelige verdensrankingen. Hun
er en av de eldste og mest erfarne i
verdenstoppen.
- Hva er dine ambisjoner?
- Jeg har spilt sjakk i mer enn 35
år og synes fortsatt det er gøy. Som
best har jeg hatt 2550 i rating og
naturligvis vil jeg gjerne klatre enda
høyere, men ellers er mitt mål å nyte
å spille sjakk – det er min lidenskap
i livet.

Dette tiltaket Cramling støtter
har også vært oppe til diskusjon i Norge. For ti år siden
sendte styret i NSF et forslag
om eget kvinnebord ut på
høring. Responsen fra klubbene var imidlertid negativ,
så tiltaket ble ikke noe av. For
sjakkproff Cramling er det
ingen tvil om saken.
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Løsninger
Oppgavene står på side 27.
Oppgave 1
Pia Cramling - Iris Mai
Telesjakk 1981

Oppgave 2
Pia Cramling - Irina S. Levitina
Malmø 1986

Oppgave 3
Pia Cramling - Alisa Maric
Beograd 1988

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+p+p'
6l+-+q+p+&
5+nvLpzPNwQ-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-mk(
7zp-+q+-+p'
6-+-+Q+p+&
5+p+P+-+-%
4-+nzP-sN-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7zpl+-+pmkL'
6-zp-+-+-zp&
5+-+-sN-vlP%
4-+-wq-+P+$
3zP-+-zp-+-#
2-zPQ+-+-+"
1+K+-tRR+-!
xabcdefghy

Oppgave 4
Pia Cramling - Zenon Franco
Sevilla 1988

Oppgave 5
Pia Cramling - Marcelino S. Castro
Linares 1991

Oppgave 6
Pia Cramling - Florian Armbrust
Gibraltar 2009

XABCDEFGHY
8-wq-+-+k+(
7+-+-zp-+p'
6-+P+-trpvL&
5zp-+-vl-+-%
4-zp-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-wQ-+-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-+-+-+p'
6-zp-+-wq-+&
5zpP+P+n+-%
4-+P+p+-+$
3+-+QvL-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+RtR-!
xabcdefghy

29.Dh6! Hvit truer matt både på g7
og f8. 1–0

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+l+n+pvlp'
6p+-+-+p+&
5wq-zpP+-sN-%
4-zpR+-vL-+$
3+-+-+Q+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy

23.Lc7! Svarts brikker deltar ikke i forsvaret og hvit vant raskt etter 23...Dxc7
24.Dxf7+ Kh8 25.Th4! 1–0
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23.Sxg6+! Svart ga opp ettersom 23...
hxg6 blir møtt med 24.Tf8+! som vinner materiell. 1–0

Med 29.c7! skaper hvit kaos i den
svarte leiren. Etter 29...Lxc7 30.Txc7
Db6+ 31.Kg2 Dxc7 32.Dd5+ blir
svart matt. 1–0

31.Txf7+! Svart ga opp siden 31...Txf8
32.Dg6+ blir matt. 1–0

Hvit avgjorde med 41.Txf5! Poenget
er at 41...Dxf5 42.Ld4+ Tf6 blir
møtt med 43.Dxe4! Dxe4 44.Lxf6
matt. 1–0

Nødsjakk
Av Halvard Hagesæther

I september tok undertegnede
med seg sine lange spaghettiarmer til Haiti for å gjøre frivillig
arbeid i to og en halv uke. Dette var
for en organisasjon som heter All
Hands Disaster Response, en liten
amerikansk organisasjon som konsentrerer seg om praktisk gjenoppbyggingsarbeid. I Haiti betydde det
hovedsakelig å bygge opp igjen skoler.
Hardt fysisk arbeid med å rydde bort
sammenfalne bygninger og bygge opp
nye, mer jordskjelvsikre bygninger
uten hjelp av tyngre maskineri.
Lite forventet jeg at jeg kom til å gjøre
annet enn å svette i solsteiken og sove
om kvelden mens jeg var der, men
det viste seg at en ivrig liten gruppe lokale sjakkspillere møtte opp hver kveld
for å spille sjakk mot internasjonale
hjelpearbeidere. Bord og benker ble
satt opp utenfor inngangen vår og vi
spilte sjakk til leiren vår stengte av sikkerhetsgrunner, med mosquitoer som
ivrige tilskuere.
For noen år siden hadde skolene i Leogane, byen hvor vi jobbet og som har
kanskje to hundre tusen innbyggere,
startet med et større program hvor sjakk
inngikk i skoleundervisningen hver uke.
Nå er alt sjakkmateriellet gått tapt da det
ble oppbevart på skolene.

Den norske mesterspilleren Halvard Hagesæther fikk en uventet sjakkopplevelse under sitt frivillige arbeid i Haiti i september. Her spiller han
mot Leogane-mester Rovenson Boulin med grunnleggeren av All Hands
Disaster Response, David Campbell, som tilskuer. (Foto: Cassie Butler)
Alle de vi spilte mot var i tenårene og
hadde vært med på dette programmet.
Uten tilgang på sjakkbøker og lærere var
åpningskunnskaper og sluttspillteknikk
stor mangelvare, men de kompenserte
mye gjennom dynamisk og taktisk spill.
Til å bare ha spilt i noen år fikk de meg
ut på tynn is flere ganger enn jeg hadde
forventet. Men mest av alt ga det oss en
mulighet til å bli kjent med noen av de
lokale vi var der for å hjelpe.

Haiti var et av verdens fattigste land allerede før jordskjelvet i januar. Mye av
samfunnet er nå tilbake der det var før
skjelvet, blant annet med 80 prosent
arbeidsledighet, rent bortsett fra alle
de sammenfalne bygningene som det
vil ta et tiår å rydde opp i. Det var derfor
veldig inspirerende å se iveren og fremtidstroen til disse unge sjakkspillerne og
det føltes godt å hjelpe dem med å bygge
opp skolene deres igjen.
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Norsk Sjakkblad
gratulerer
med dagen
NOVEMBER
85 år
11.12. Arne Underland, Bærum

80 år
4.12. Klaus Smedtorp, Kongsvinger

75 år
28.10.
8.11.
23.11.
2.12.

Jan Forsberg, Sarpsborg
Rolf W. Tangen, Sarpsborg
Rolf Midtvåge, Sarpsborg
Bjørn Minge, Sarpsborg

70 år
26.10. Bjarne Kristensen, Narvik
12.11. Egil M. Nilssen, Tønsberg
7.12. Janos Schaeffer, Bergens

60 år
31.10. Kjetil Strand, Asker
12.11. Stein Sollid, OSS

3. Kaptein Roosen NVGP, Trondheim
6 runder hurtigsjakk. Info: Bent Hestad, styret@tsf.no
5.-7. Eliteserien, 1. helg
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no
6.-7. Seriesjakken, 1. helg
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no
13. BNbank Blitz kvalifiseringsturneringer
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no
27. BNbank Blitz finale
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no
26.-28. Bergen NVGP
5 runder langsjakk. Info: Eirik T. Gullaksen, klubbpost@bergensjakk.no
27.-28. Treningshelg for voksne, Oslo (se annonse på baksiden)
Info: Torstein Bae, torstein@sjakkhuset.no

DESEMBER
4.-5. Seriesjakken, 2. helg
Info: Norges Sjakkforbund, sjakkfor@online.no
29. Hurtigsjakk for seniorer, Oslo
Info: Kjell Martin Haug, kjell.martin.haug@getmail.no

Nakamura tilbake i BNbank Blitz

50 år
27.10.
3.11.
4.11.
30.11.
2.12.

Ahmad Pourali, Asker
Johan Berg, Black Knights
Eirik Kyrkjebø, Stavanger
Hans K. Gaarder, Nordstrand
Tor Ketil Larsen, Stavanger

40 år
28.10. Tiger H. Persson, Kristiansund
11.11. Nenad Damjanic, Lillehammer
4.12. Igor J. Zakharov, Steinkjer

Fjorårsvinner Hikaru Nakamura (bildet) er allerede klar for årets utgave av
BNbank Blitz. Fjorårets finale ble en vellykket affære på Oslo sentralstasjon,
med en thrillerfinale mellom Magnus Carlsen og Nakamura.
Blant de andre deltagerne i årets turnering er GM Simen Agdestein, GM og
stortalent Kateryna Lahno, og IM Jovanka Houska. Du kan også delta - hvis
du vinner en av de lokale kvalifiseringsturneringene den 13. november.
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September 2010
Kvinnetoppen			
1
WIM Ellen Hagesæther Akademisk
2276
9
2
WIM Katrine Tjølsen Bergens
2260 57
3
WIM Silje Bjerke 1911
2185
0
4
WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2159 21
5
Marianne Wold Haug 1911
2091
0
6
WFM Sylvia Johnsen OSS
1954 23
7
Torill Skytte OSS
1953 -12
8
Yerazik Khachatourian OSS
1930
2
9
Anita Grønnestad Bergens
1922
9
10 Ellisiv Reppen OSS
1893 -28
11
Marte Egeland Sandnes
1869
0
12 Ellen Øen Carlsen NTG
1856 -5
13 Sissel J. Stava Sevland
1843
0
14 Line Jin Jørgensen Sevland
1799
0
15 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga
1751
0
16 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1659 -27
17 Elise Forså Tromsø
1649 110
18 Laila Sidselrud Kongsvinger
1614
0
19 Ida Lahlum 1911
1497
0
20 Ingrid Øen Carlsen NTG
1468 -55
Juniortoppen			
1
GM Magnus Carlsen NTG
2853 21
2
GM Jon Ludvig Hammer OSS
2611
9
3
FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2424 24
4
FM Joachim Thomassen Stavanger 2389 52
5
FM Lasse Østebø Løvik Stavanger
2317 -6
6
FM Espen Forså Tromsø
2316 15
7
Nicolai Getz OSS
2294 50
8
WIM Katrine Tjølsen Bergens
2260 57
9
Sondre Waage Tofte Stavanger
2229 -10
10 Jon Kristian Haarr Stavanger
2205 26
11
Joachim B. Nilsen Bergens
2194 32
12 Vegar Koi Gandrud Hønefoss
2191 -37
13 Levi André Tallaksen Porsgrunn
2185
1
14 Benjamin Arvola Tromsø
2181 11
15 Kristian Stuvik Holm Hamar
2172 137
16 Anders Hobber Porsgrunn
2165 57
17 Elias DeMac Bergens
2162 50
18 Peter Flermoen Harstad
2139 29
19 Even Thingstad Hønefoss
2120
5
20 Odd Martin Guttulsrud 1911
2109 85
Juniortoppen kvinner			
1
WFM Katrine Tjølsen Bergens
2260 57
2
Marianne Wold Haug 1911
2091
0
3
Line Jin Jørgensen Sevland
1799
0
4
Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1659 -27
5
Elise Forså Tromsø
1649 110
6
Ingrid Øen Carlsen NTG
1468 -55
7
Lisbeth Haugsvær Masfjorden
1467
0
8
Raksha Rathan OSS
1445
0
9
Anita Bratbak Masfjorden
1418
0
10 Alise Haukenes Hamar
1399 213
Kadettoppen			
1
Kristian Stuvik Holm Hamar
2172 137
2
Anders Hobber Porsgrunn
2165 57
3
Peter Flermoen Harstad
2139 29
4
Odd Martin Guttulsrud 1911
2109 85
5
Aryan Tari Asker
1999 53
6
Pål Andreas Hansen Verdal
1968 -77
7
Anders Thingstad Hønefoss
1962 43
8
Ole Emil Frisvold Bergens
1938 54
9
Tor Botheim 1911
1931 82
10 Stian Johansen Moss
1890 60
11
Erlend Kyrkjebø Stavanger
1858 122
12 Markus Moripen Nordstrand
1852 90
13 David Lange Follo
1849 90
14 Henning Kjøita 1911
1849 -13
15 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger
1841 73

Kadett jenter			
1
Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1659 -27
2
Elise Forså Tromsø
1649 110
3
Ingrid Øen Carlsen NTG
1468 -55
4
Raksha Rathan OSS
1445
0
5
Alise Haukenes Hamar
1399 213
6
Jarani Suntharalingam OSS
1385 38
7
Monika Machlik Tromsø
1381 20
8
Maud Rødsmoen OSS
1358 136
9
Edit Machlik Tromsø
1240
6
10 Caroline Beer Jacobsen Stavanger
1226 78
Lilleputt		
1
Kristian Stuvik Holm Hamar
2
Aryan Tari Asker
3
Lars Oskar Hauge OSS
4
Sebastian Mihajlov OSS
5
Johan Salomon Nordstrand
6
Armin Gholami OSS
7
Johan-Sebastian Christiansen Caissa
8
Samuel Riiser OSS
9
Johannes Haug Nordstrand
10 Mathias Sætre Bergens
11
Kjell Håkon Lien Hønefoss
12 Jarani Suntharalingam OSS
13 Monika Machlik Tromsø
14 Felix Cevro Asker
15 Maud Rødsmoen OSS

2172
1999
1812
1755
1746
1685
1648
1526
1505
1493
1453
1385
1381
1363
1358

137
53
43
8
125
45
125
20
63
280
-49
38
20
0
136

Seniortoppen			
1
Gunnar Johnsen Tromsø
2222
0
2
Helge Gundersen Randaberg
2198
0
3
FM Ragnar Harald Hoen OSS
2170 -42
4
Thor Geir Harestad Randaberg
2154
0
5
FM Erling Kristiansen OSS
2151
0
6
Per Ofstad Fredriksstad
2137 -1
7
FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim
2119 -14
8
Lars Kjølberg 1911
2074 18
9
Bernt Nordby Sarpsborg
2058
0
10 Vidar Taksrud Tempo
2025 -8
11
Ivar M. Dahl Bærum
2024
0
12 Kjell Ole Kristensen Narvik
2005 -29
13 Øystein Hjertenes Førde
2002
0
14 Tor Arne Hauge 1911
1982 11
15 James Steedman Randaberg
1979
0
Eldre senior (over 75 år)			
1
Per Ofstad Fredriksstad
2137 -1
2
Thor Johansen Asker
1795
0
3
Rich. Wicklund-Hansen OSS
1764 -25
4
Magnus Monsen Sandnes
1735 17
5
Aage Mella Strømmen
1680
0
6
Willy L. Olsen OSS
1652 -28
7
Sverre Haug Gjøvik
1649
0
8
Kjell H. Johansen Tønsberg
1512
0
9
Reidar Skjold Tempo
1490
0
10 Oddvar Høe Steinkjer
1485
0
Aktivitetstoppen			
1
Gunnar Bue Tønsberg
2598
2
Einar J. Gausel OSS
2315
3
Rune Djurhuus Akademisk
2102
4
Ragnar Edvardsen Drammens
1830
5
Harry Andersen Fredriksstad
1722
6
Jøran Aulin-Jansson Asker
1700
7
Leif Kverndal Stjernen
1679
8
Odd Ristesund Kampen
1612
9
Jan Arne Bjørgvik Verdal
1597
10 Jahn Spillum Moss
1595
Flest spilte partier siste to år		
Aryan Tari Asker
327
Nicolai Getz OSS
318
Anders Hobber Porsgrunn
277
Even Thingstad Hønefoss
266
Gunnar Bue Tønsberg
251
Stian Johansen Moss
247
Katrine Tjølsen Bergens
245
Jon Ludvig Hammer OSS
236
Johannes Kvisla Stavanger
231
Sherington Amarapala Lørenskog
230

Norgestoppen			
(norsk rating; endring fra juli 2010; FIDE-elo)
1 GM Magnus Carlsen NTG
2853
21
2 GM Jon Ludvig Hammer OSS
2611
9
3 GM Simen Agdestein NTG
2542
0
4 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn
2508
3
5 GM Leif E. Johannessen OSS
2503
0
6 IM Frode Elsness Moss
2491
-10
7 GM Einar J. Gausel OSS
2479
0
8 IM Espen Lie Porsgrunn
2477
5
9 GM Berge Østenstad Asker
2435
-3
10 GM Rune Djurhuus Akademisk
2432
7
11 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2424
24
12 IM Torbjørn R. Hansen 1911
2413
21
13 FM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2402
0
14 IM Torstein Bae 1911
2400
0
15 GM Jonathan Tisdall Asker
2397
0
16 FM Kjetil Stokke Bergens
2395
14
17 IM Bjørn Tiller OSS
2392
56
18 GM Leif Øgaard OSS
2390
0
19 FM Joachim Thomassen Stavanger 2389
52
20 IM Atle Grønn OSS
2381
-16
20 IM Roy H. Fyllingen Bergens
2381
0
22 IM Øystein Hole Akademisk
2354
0
22 FM Espen Agdestein Oslo Vest
2354
0
24 IM Bjarke Sahl Asker
2345
-5
25 FM Eilif Skodvin Oslo Vest
2338
0
26 IM Helge Nordahl Black Knights
2331
0
26 FM Andreas G.R. Moen OSS
2331
-11
28 FM Stig Tjomsland Nordstrand
2325
0
29 IM Eirik Gullaksen Bergens
2323
-50
30 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS
2321
0
31 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger
2317
-6
32 FM Espen Forså Tromsø
2316
15
33 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2315
-18
34		
Ørnulf Stubberud OSS
2310
9
35 FM Sjur Ferkingstad Sandnes
2303
0
36 FM Bjørnar Byklum SOSS
2296
0
37 FM Kristian D. Trygstad OSS
2295
14
38 FM Stein A. Aarland Oslo Vest
2294
0
38		
Nicolai Getz OSS
2294
50
40 FM Petter Stigar Bergens
2286
3
41 WIM Ellen Hagesæther Akademisk
2276
9
42 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2275
0
43 FM Stig Gabrielsen Bergens
2274
0
44 FM Flemming Christenson Nordstrand 2269
0
45		
Per Ove Egeli Randaberg
2268
0
46		
Dag Orseth Masfjorden
2266
0
47 FM Roar Elseth OSS
2265
0
48 WIM Katrine Tjølsen Bergens
2260
57
49 IM Petter Haugli Moss
2255
9
50 FM Carl Fr. Ekeberg Asker
2252
-31
51		
Thomas Robertsen Team Bjørnsen 2249
0
52 FM Lars Hjelmås Drammens
2248
10
52		
Hans K. Harestad SOSS
2248
0
54 IM Ivar Bern Bergens
2238
0
55 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2235
0
56		
Kim Chr. Astrup SOSS
2233
0
57		
Alf Roger Andersen Akademisk
2229
50
57		
Sondre Waage Tofte Stavanger
2229
-10
59		
Edwin David Kristiansund
2225
10
60 FM Trond Gabrielsen Bergens
2223
0
61		
Gunnar Johnsen Tromsø
2222
0
62		
Odin Blikra Vea Stavanger
2220
26
63 CM Halvard Hagesæther Bergens
2217
0
64 FM Ole Christian Moen OSS
2211
20
65		
Ludy Helsio P. Sousa 1911
2206
22
66		
Jon Kristian Haarr Stavanger
2205
26
67		
Øystein B. Fossum Trondheimstud 2204
0
68		
Trond Thorstensen Akademisk
2200
0
68		
Gudmund Stenersen SOSS
2200
-1
70		
Helge Gundersen Randaberg
2198
0
71		
Joachim B. Nilsen Bergens
2194
32
72 FM Terje Johansen SOSS
2193
0
73 FM Dag Madsen Trondheim
2191
0
73		
Vegar Koi Gandrud Hønefoss
2191
-37
75		
Hans O. Lahlum Porsgrunn
2188
-36
76 WIM Silje Bjerke 1911
2185
0
76		
Levi André Tallaksen Porsgrunn 2185
1
78		
Mats Persson OSS
2184
0
78		
Björn Gambäck Trondheim
2184
0
80 CM Inge S. Skrondal Akademisk
2181
0
80		
Benjamin Arvola Tromsø
2181
11

2826
2633
2570
2529
2516
2485
2501
2471
2462
2444
2430
2429
2413
2406
2422
2406
2393
2418
2408
2404
2391
2380
2374
2357
2337
2346
2339
2347
2373
2350
2298
2312
2305
2293
2301
2271
2308
2300
2276
2292
2275
2293
2290
2271
2285
2282
2333
2259
2301
2290
2257
2307
2249
2317
2289
2270
2220
2206
2262
2264
2204
2194
2265
2247
2238
2201
2199
2250
2213
2230
2179
2243
2269
2199
2221
2205
2193
2241
2199
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Treningshelg
for voksne!
27.-28. november
I november er det klart for treningshelg for voksne klubbspillere på Sjakkhuset. Fra kl 10 til
17.15 begge dager blir det undervisning (med innlagt lunsj og noe praktisk trening).
Trenere er IM Torstein Bae, IM Torbjørn R. Hansen og stormester Leif Erlend Johannessen.
På lørdag kveld fra kl 19 kan man delta på uhøytidelig cafésjakk.
Tema:		
Sted: 		
Pris: 		

Regler og prinsipper i midtspillet
Sjakkhuset på Sagene i Oslo
995 kroner, som inkluderer lunsj begge dager

Internasjonal mester
Torstein Bae

Stormester
Leif E. Johannessen

Internasjonal mester
Torbjørn R. Hansen

Sjakkhuset
Påmelding og mer informasjon:
post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.
NB! Plassbegrensninger, meld deg på tidlig!
Få også med deg høstens ukentlige kurs for voksne: "De 7 dødssyndene" (okt-nov)
og "Spansk, por favor!" (nov-des). Les mer på vår hjemmeside:

www.sjakkhuset.no

