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Velkommen til Landsturneringen 
i Oslo - årets sjakkfest!

Én runde hver dag fra        •	
2. - 10. juli. 

Klasser for både barn og •	
voksne, fra begynner til 
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Fullstendig program, liste over påmeldte, overnattingsmuligheter 
og all annen informasjon finner du på:

Schakklubben av 1911 – 100 år
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Selskapet som sist
Det så lenge ut til at Porsgrunn skulle stikke av med gullet i årets eliteserie, 
men Oslo Schakselskaps Daniel J. Kovachev sikret seier i finalematchen med ni 
sekunder igjen på klokka.

Før siste seriehelg så det ikke lyst ut for 
Oslo Schakselskap, men som så mange 
ganger tidligere var “selskapet” sterkest 
når det gjaldt som mest. Selv med Jon 
Ludvig Hammer og Nicolai Getz på EM-
tokt i Frankrike (se side 10) var klubbens 
stall god nok til å slå Porsgrunn i nest 
siste runde. 

Kristian Trygstad overtok nylig som sjef i 
OSS, og han viste gode lederegenskaper 
med pene 5,5 av 6. Også Ørnulf Stubbe-
rud (5 av 6) og Emanuel Berg (6,5 av 9) 
var viktige brikker på vinnerlaget. Dette 
var fjerde OSS-gull i de fem sesongene 
eliteserien er avviklet. Til høyre ser du 
noen av de som spilte på laget, fra venstre 
Daniel J. Kovachev, Emanuel Berg, Ørn-
ulf Stubberud, Leif Erlend Johannessen 
og Kristian Trygstad.

Foto: Gunnar Lie

Med to mann i storform så det lenge ut 
til at Porsgrunn ville gå helt til topps. 
Etter tap mot Oslo Schakselskap i nest 
siste runde måtte telemarkingene nøye 
seg med sølvet - et meget bra resultat, 
tross alt. 

Lagets store spiller ble Kjetil A. Lie, 
men også Geir Sune T. Østmøe le-
verte et kanonresultat med 8 av 9 og 
ratingprestasjon 2643. Dermed tok 
sørlendingen sin tredje inntegning i 
i tittelen internasjonal mester, og da 
ratingkravet på 2400 er oppfylt for lenge 
siden, er det nå bare formaliteter som 
gjenstår før Østmoe kan skrive IM foran 
sitt navn. På bildet fra venstre Geir Sune 
T. Østmoe, Levi A. Tallaksen, Anders 
Hobber, Espen Lie, Hans Olav Lahlum 
og Kjetil A. Lie.

Foto: Gunnar Lie
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Etter tre seire siste kamphelg ble det en klar 
tredjeplass for Schakklubben av 1911, fra 
venstre Tor Arne Hauge, Torbjørn R. Hansen, 
Odd Martin Guttulsrud, Silje Bjerke, Torstein 
Bae og Frode O. Urkedal. Oslo-klubben fikk 
dermed en god innledning på sitt store 
jubileumsår. 

For ti år siden var ikke “1911” engang i 
Østlandsseriens 1. divisjon, men klubben 
har gjort stadige fremskritt, og har nå tre 
mann blant de 15 første på norgesrankingen 
(se side 27). Trekløveret Frode Urkedal, 
Torbjørn R. Hansen og Torstein Bae tapte 
bare tre av sine 27 partier, og Bae leverte 
pene 7 av 9. Lagets toppscorer var imidlertid 
17-åringen Odd Martin Guttulsrud, som 
scoret hele 7,5 av 9. Kadettnorgesmesteren 
fra 2009 fikk dermed sitt gjennombrudd 
på voksennivå.

Foto: Gunnar Lie

Selv med to utenlandske tittelspillere på topp-
bordene, fikk Trondheim slite i bunn av tabellen 
gjennom hele sesongen. Sjansen til poeng var til 
stede i flere kamper, men marginene var ikke med 
trønderne denne gang, og dermed det ble til slutt et 
soleklart nedrykk. 

Klubben satser helt sikkert på et snarlig gjensyn 
med toppdivisjonen, og har to gode kort i rutinerte 
Jarl Ulrichsen (t.h.) og nykommeren Martin Halsvik 
Larsen.

Foto: Torstein Bae

På førstebord i eliteserien er det svært høyt 
nivå, og resultatet til Kjetil A. Lie (30) var intet 
mindre enn fantastisk. I løpet av ni runder 
avga han bare én remis, og med 8,5 av 9 var 
Lies ratingprestasjon formidable 2881. 

Kjetil A. Lie har vært i norgeseliten i mange år, 
men etter et år som sjakkproff i 2007-2008 
mistet han spillelysten fullstendig. Selv om 
han har gått til topps i NM de siste to år, virker 
det ikke som han lenger har store ambisjoner 
som sjakkspiller. Det gjør hans innsats i elite-
serien enda mer bemerkelsesverdig.

Foto: Tore Hansen



6  

Nordstrands lag var dumpefavoritt før sesong-
start, men overrasket med seier mot Trondheim 
og Asker. Det ble til slutt likevel nedrykk, men 
lyspunkter fantes absolutt. 

Stig Tjomsland (til venstre) var blant landets 
beste juniorer for femten år siden, men har spilt 
lite siden den tid. At han skulle gjøre comeback 
i eliten med sterke 6 av 9 og IM-norm, var både 
overraskende og imponerende. Samme suksess 
hadde ikke lagkameraten Flemming Christenson 
(til høyre), som måtte nøye seg med 2 av 9 på 
det tøffe førstebordet.                  (TB)

Foto: Torstein Bae

Vi brukte ei sverd og slett ikke sabel, 
men seiern ble likevel svært komfortabel,
for på mesterlig vis
og med skjult seiersglis
vi i sluttspill var mer enn kapabel!

Willy Olsen på www.sjakkselskapet.no

Eliteserien 2010-2011

Oslo SS  8 0 1 36,5  16
Porsgrunn  7 1 1 32  15
SK 1911   6 1 2 32,5  13
Bergens   5 1 3 29  11
Akademisk 3 2 4 26  8
Asker  4 0 5 25,5  8
Moss  4 0 5 25,5  8
SOSS  2 2 5 24  6
Nordstrand 2 1 6 21,5  5
Trondheim 0 0 9 17,5  0

Tjomsland er 31 år, bor i Ski, og jobber 
som kjemiingeniør i et stort internasjo-
nalt laboratorieselskap i Moss som heter 
Eurofins. Blant hans tidligere meritter 
er førsteplass i ungdoms-NM i 1993 og 
i junior-NM i 1996.

Stig, du har ikke spilt så mye de 
siste årene, men det gikk likevel 
strålende i eliteserien. Har du trent 
mye i denne perioden, eller hva 
skyldes suksessen?

Siden videregående har jeg stort sett kun 
spilt seriesjakk og NM innimellom. Det 
startet dårlig i eliteserien og jeg følte 
meg rusten. Etter den første helgen 
brukte jeg litt tid på åpningsteori og 

forberedelser mot de jeg skulle møte. 
Også litt mentalt, at man kan slå hvem 
som helst og spille for å ha det artig. 
Ellers klarte jeg stort sett å holde hodet 
kaldt i de kritiske øyeblikkene, noe som 
jeg har hatt problemer med før. 

Blir det sterkere sjakksatsning 
framover nå?

Det er naturligvis motiverende å ta et 
napp, siden det var helt uventet. Det er 
godt mulig at jeg kommer til å spille mer 
i tiden framover. Jeg skal ihvertfall delta 
i Pula open i juni, så får vi se om det blir 
noen flere internasjonale turneringer 
etter det, kanskje Oslo international. Jeg 
tenker at et realistisk mål er å bli IM.

Blir du i Nordstrand sjakklubb, 
eller vil du spille i eliteserien også 
neste sesong?

Jeg blir garantert i Nordstrand, som er 
min første og eneste klubb siden 1992. 
Det var artig å være med i eliteserien og 
det er positivt at man også bruker kun 
tre helger. Nedrykket var selvfølgelig 
skuffende, men jeg føler at vi kunne 
spille jevnt med alle lag. Vi får satse på 
et raskt opprykk + få inn en forsterk-
ning + ha mindre rustne spillere, så 
har vi gode muligheter til å klare oss 
neste gang.

Stig Tjomsland imponerte med IM-napp i eliteserien.

Sterkt comeback
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Kjetil A. Lie tok utrolige 8,5 poeng 
av 9 på førstebord i årets eliteserie. 
Ratingprestasjonen var 2881! 

IM Torstein Bae kommenterer:

Kjetil A. Lie (2515) - 
Kjetil Stokke (2401)
Eliteserien 2010/2011, runde 9

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Kjetil A. Lie 
pleier å unngå de mest analyserte 
åpninger, slik som åpen siciliansk med 
3.d4. Hvis han får en stilling som er 
jevn og nokså ukjent for begge parter, 
ser han ut til være fornøyd med utfallet 
av åpningen. Da vill det avgjørende være 
hvem som er den beste sjakkspiller - og 
det er gjerne Kjetil A. Lie. 

3...Sf6 4.Sc3 Dc7 5.d3 Sd4 6.Lc4 a6 
7.Sxd4 cxd4 8.Se2 e6 9.Lb3 Lc5 Et 
alternativ var å bytte av den dårlige løpe-
ren  - den som går på samme farge som 
bøndene i sentrum - med 9...Lb4+. 
Hvit har imidlertid et betydningsfullt 
utviklingsforsprang etter 10.Ld2 Lxd2 
11.Dxd2, og kan følge opp med Tc1 
og c2-c3. 

10.Lg5 b5
XABCDEFGHY

8r+l+k+-tr(

7+-wqp+pzpp'

6p+-+psn-+&

5+pvl-+-vL-%

4-+-zpP+-+$

3+L+P+-+-#

2PzPP+NzPPzP"

1tR-+QmK-+R!

xabcdefghy

11.a4 bxa4?! En posisjonell tabbe. 
Etter at hvit slår tilbake har han bedre 
bondestilling og press mot den svake 
a-bonden. Klart bedre var 11...Lb7, med 
nokså jevn stilling. 

12.Txa4 Db6 13.Dd2 d6 14.0–0 Ld7 
15.Ta2 h6 Stokke ønsker en åpning av 
g-linjen, slik at han kan få til et angrep 
på hvits konge. Men hva med den svarte 
kongen? I lengden er det sjelden en god 
plan å stå med kongen i midten, og med 
ødelagt bondestilling på kongefløyen er 
ikke kort rokade særlig fristende. 

16.Lxf6 gxf6 17.Lc4! Slike småtrekk er 
noe som kjennetegner sterke spillere. I 
stedet for å innlede aksjoner straks, 
flytter Kjetil A. Lie først løperen til et litt 
bedre sted. Han vet at de senere tiltak 
dermed vil bli mer effektive, uten at han 
trenger å se akkurat hvordan. 

17...Ke7
XABCDEFGHY

8r+-+-+-tr(

7+-+lmkp+-'

6pwq-zppzp-zp&

5+-vl-+-+-%

4-+LzpP+-+$

3+-+P+-+-#

2RzPPwQNzPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

18.c3! Den svarte kongen står bak en 
mur av bønder, men når sentrum åpnes 
er den likevel ikke trygg. 

18...a5 19.Df4 a4 20.Dh4 Tag8
XABCDEFGHY

8-+-+-+rtr(

7+-+lmkp+-'

6-wq-zppzp-zp&

5+-vl-+-+-%

4p+LzpP+-wQ$

3+-zPP+-+-#

2RzP-+NzPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

21.b4! Et flott trekk, som utnytter at 
svarts tårn oppga a-linjen i forrige trekk. 

Svart får imidlertid en ekkel fribonde i 
b-linjen, hvilket ser ut til å oppveie hvits 
overtak i sentrum. 

21...axb3 22.Ta6 Db7 23.cxd4 b2 
24.Tb1 Det ser mørkt ut for svart. Hvis 
løperen trekker seg til a7, får hvit god 
stilling med Ta2 fulgt av Txb2. Det kan 
virke som om Stokke her anså partiet for 
tapt, men svart har faktisk en redning. 

24...Lxd4?? 

24...Ta8!! 25.dxc5 (25.Txa8? Txa8 
26.dxc5 Ta1 og svart vinner) 25...
Txa6 26.cxd6+ (26.Lxa6 Dxa6) 26...
Kxd6! og det er ikke noe avgjørende 
gjennombrudd i sikte. Hvit kan i stedet 
prøve 25.e5, men heller ikke det gir 
noen klar vinst. Kan hende har Stokke 
rett og slett spilt strålende helt frem til 
dette punkt - men ett svakt trekk er nok 
til at partiet er over. 

25.Sxd4 Ta8 26.Sf5+!! exf5
XABCDEFGHY

8r+-+-+-tr(

7+q+lmkp+-'

6R+-zp-zp-zp&

5+-+-+p+-%

4-+L+P+-wQ$

3+-+P+-+-#

2-zp-+-zPPzP"

1+R+-+-mK-!

xabcdefghy

27.e5!! To kjappe og vekk me'n! Nå 
er alt håpløst for svart, for eksempel 
27...dxe5 28.Dxf6+ Ke8 29.Lxf7+ 
Kf8 30.Lg6+ Kg8 31.Df7 matt. Svart 
ga derfor opp. En kraftfull prestasjon i 
typisk Lie-stil. 1–0

Eliteseriens stjerne briljerer
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Nordisk mester!

Innledningen på nordisk mesterskap 
ble ikke den aller beste for Jon Ludvig 
Hammer. Etter tap i tredje runde mot 
en lavere ratet bulgarer, var det grunn 
til å frykte en ny svak turnering for 
norgestoeren. En slik frykt skulle vise 
seg ubegrunnet. Hammer reiste seg 
mesterlig, og avsluttet med fire helpoeng 
og to remiser. Det holdt til femteplass 
i Reykjavik Open, og – som beste 
nordiske spiller – den historiske tittel 
Nordisk mester 2011.

Starten på året var ikke optimal for 
Hammer. I den viktige Wijk aan Zee-
turneringen i januar slet han tungt fra 
start til mål (se side 18), og særlig bedre 
gikk det ikke i Aeroflot Open rett etterpå. 
Derfor var det godt å se at lykken snudde 
på Island.

- Da jeg tapte i tredje runde var jeg redd 

for at det skulle bli en dårlig turnering, 
sier Jon Ludvig. - Heldigvis var det 
dobbeltrunde dagen etter, og med to 
seire fikk jeg raskt tapet mot Berbatov 
på avstand.

Den første nordiske turnering ble av-
holdt allerede i 1897, men det er kun 
fire nordmenn som har vunnet tidligere 
(se tabell). Jon Ludvig Hammer er der-
med blitt medlem av en svært fornem 
gruppe, og tittelen nordisk mester har 
fortsatt stor verdi. Det er imidlertid liten 
tvil om at den nordiske tittelen var mer 
betydningsfull da Svein Johannessen 
i 1959 gikk til topps som første nord-
mann, og mesterskapet var nok også 
viktigere da Simen Agdestein tok sine tre 
mesterskap på 80- og 90-tallet. Den gang 
var nordisk første del av VM-systemet, 
og en plass på pallen var påkrevd for 
den som ville avansere til neste skritt i 

syklusen, intersoneturneringen. Senere 
på 90-tallet ble opplegget endret, slik at 
det i stedet var europamesterskapet som 
kvalifiserte til VM. 

Dermed gikk luften ut av den nordiske 
ballongen, og det har blitt vanskelig 
å finne arrangører til mesterskapet. 
Kanskje er utviklingen et symptom på en 
mer omfattende samfunnsutvikling. Der 
hvor nordboerne før hadde sin fremste 
tilknytning i det nordiske fellesskap, er 
det i dag Europa som kommer først, 
både for Norge og EU-medlemmene 
rundt oss.

Også i kampen om det nordiske mes-
terskapet for kvinner var Norge med i 
seierskampen. Rutinerte Sheila Barth 
Sahl var nær å kapre pokalen med sine 
5 poeng; ingen nordiske kvinner klarte 
mer. Svenske Christin Andersson snek

Norske nordensmestere

1959 Svein Johannessen, Oslo SS
1967 Ragnar Hoen, Oslo SS
1981 Knut Jøran Helmers, Stjernen
1985 Simen Agdestein, Oslo SS
1989 Simen Agdestein, Oslo SS
1992 Simen Agdestein, Oslo SS
2011 Jon Ludvig Hammer, Oslo SS

- Jeg er veldig godt fornøyd med å 
ha kommet inn i historiebøkene, 
sier Jon Ludvig Hammer. I mars ble 
han Norges femte nordiske mester 
gjennom tidene.

Av Torstein Bae
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seg imidlertid foran på kvalitet, og der-
med fikk Sahl avfinne seg med en pen 
sølvmedalje.  

I siste runde gikk Jon Ludvig Hammer 
for seier og førsteplass i Reykjavik Open. 
Da han måtte nøye seg med remis, ble 
det i stedet femteplass, riktignok med 
samme poengsum som vinneren, den 
unge ukrainer Jurij Kubuzov. Det som 
gjorde at Hammer kapret den nordiske 
mestertittelen, var seieren i nest siste 
runde mot den 19 år gamle stormes-
teren Robert Hess, en av USAs mest 
lovende spillere.

Jon L. Hammer (2606) – 
Robert Hess (2565)
Reykjavik Open 2011

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 Nimzo-
indisk er et utmerket forsvar mot 1.d4. 
Svart får utviklet sine brikker greit, og får 
dessuten en viss innflytelse i sentrum. 

4.e3 c5 5.Ld3 0–0 6.Sf3 d5 7.0–0 Sc6 
8.a3 La5 9.cxd5 exd5 10.dxc5 Lxc3 
11.bxc3 Lg4 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+n+-sn-+&

5+-zPp+-+-%

4-+-+-+l+$

3zP-zPLzPN+-#

2-+-+-zPPzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Hvits bondestilling på dronningfløyen er 
ikke noe pent syn, men svart har betalt 
en høy pris gjennom å gi fra seg løper-
paret. For høy - skal det vise seg. 

12.c4! Åpner opp diagonalen a1–h8, 
der den hvite svartfeltsløperen snart 
inntar sin plass. 

12...Se5 13.cxd5 Nå kan svart vinne 
løperparet tilbake, men etter 13...Sxd3 
14.Dxd3 får han ikke igjen mer enn én 
av de ofrede bønder. 

13...Lxf3 14.gxf3 Dxd5 15.Le2 Dxc5 
16.Lb2

XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-wq-sn-+-%

4-+-+-+-+$

3zP-+-zPP+-#

2-vL-+LzP-zP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

Svart har ødelagt den hvite kongestil-
lingen, men nå er det to løpere mot to 
springere - en stor fordel i de aller fleste 
stillinger. Den åpne g-linjen er heller 
ikke noen ubetinget ulempe for hvit. 
16...Tfd8 17.Ld4 De7 18.Dc1 Sc6 
19.Lb2 Tac8 20.De1 Sd7
XABCDEFGHY

8-+rtr-+k+(

7zpp+nwqpzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3zP-+-zPP+-#

2-vL-+LzP-zP"

1tR-+-wQRmK-!

xabcdefghy

Sølv i nordisk til Sheila B. Sahl 
(Begge foto: Ellisiv Reppen)

Reykjavik Open, 
9.-16. mars 2011

1. GM Jurij Kubuzov, Ukrania   7 p.
2. GM Ivan Sokolov, Nederland 7 p.
3. GM Vladimir Baklan, Ukraina 7 p.
4. GM Kamil Miton, Polen  7 p.
5. GM Jon L. Hammer, Norge 7 p.

166 deltakere, 9 runder. 
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21.Kh1! Starten på slutten for svart. 
Fra g1 skal det hvite tårnet gå til åtak 
på den svarte kongen. 

21...Sce5 22.Tg1 Sc5 23.Db4 f6 
24.Tg2! Tc7 25.Tag1 Df8 26.Dh4 Kh8 
27.f4 Sc6 28.Lc4 Td6 29.Tg3 Se6
XABCDEFGHY

8-+-+-wq-mk(

7zpptr-+-zpp'

6-+ntrnzp-+&

5+-+-+-+-%

4-+L+-zP-wQ$

3zP-+-zP-tR-#

2-vL-+-zP-zP"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

30.Lxf6!! Et knusende offer. Hvis 

løperen slås, blir det matt: 30...gxf6 
31.Dxf6+! Dxf6 32.Tg8#. 

30...Scd4 31.exd4 Txc4
XABCDEFGHY

8-+-+-wq-mk(

7zpp+-+-zpp'

6-+-trnvL-+&

5+-+-+-+-%

4-+rzP-zP-wQ$

3zP-+-+-tR-#

2-+-+-zP-zP"

1+-+-+-tRK!

xabcdefghy

32.Txg7! Svart ga opp. Etter 32...Sxg7 
33.Lxg7+ Dxg7 34.Txg7 Kxg7 35.De7+ 
vinner hvit tårnet på d6, og dermed (på 
litt sikt) partiet. 1–0 Festsjakk av Hammer i 

Reykjavik.(Foto: Ellisiv 
Reppen)

Europamesterskapet 2011:

NESTEN!
Jon Ludvig Hammer fikk en 
forrykende start på EM, men 
to tap i avslutningen satte en 
stopper for videre VM-spill.

Av Torstein Bae

I de fleste turneringer handler det om å bli 
topp tre – eller kanskje topp ti, hvis man har 
litt lavere ambisjonsnivå. I årets europames-
terskap var nøkkeltallet 23 – dette var antallet 
kvalifiseringsplasser til VM-cupen senere i år. 
Deltakelse der gir både penger og sjanse til å 
gå enda lenger i VM, og dette så man tydelig 
på deltakerlisten. Nær sagt enhver europeisk 
sjakkproff med respekt for seg selv stilte til 
start i franske Aix-le-Bains, deriblant Norges 
håp: Jon Ludvig Hammer, 21 år gammel stor-
mester fra Oslo. 

God EM-innsats av Jon Ludvig Hammer, men 
VM-eventyret er over - for denne gang. (Foto: Tore Hansen)
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Etter at Magnus Carlsen i fjor over-
raskende trakk seg fra VM, er hele 
opplegget noe av en skuffelse for norske 
sjakkentusiaster. Likevel er det godt å se 
at vårt lille land ikke er helt borte fra 
elitekartet, selv med Magnus på sidelin-
jen. Jon Ludvig Hammer er sjakkspiller 
på heltid dette skoleåret, og kom til EM 
som nybakt nordisk mester. En slik pre-
stasjon burde gi selvtillit som monner, 
og oslogutten fikk da også en pangstart 
i Frankrike. Med et ratingtall på 2606 
var Hammer bare rangert som nr 79 
(!), men etter seks runder var han helt 
oppe på delt andreplass. I runde fem 
og seks imponerte han med seire mot 
russeren Aleksander Riazantsev (2679) 
og tidligere europamester Emil Sutovskij 
(2692). I runde sju forsvarte Hammer 
posisjonen med en solid remis. 

Nå begynte det virkelig å smake fugl av 
Hammers EM-innsats, men vår Adam 
var ikke lenge i paradis. To tap fulgte, 
og dermed var det gjort med tanke på 
en plass i topp 23. Hammer kom seg 
imidlertid vel i havn med halvannet 
poeng fra de siste to partier, og endte 
til slutt på 53. plass med 7 av 11 og 
ratingprestasjon 2661. Et bra resultat 
av landets klare nummer to. Neste gang 
holder det kanskje helt inn.

I skyggen av Hammer slo en annen 
norsk unggutt ut i full blomst. Også 
Nicolai Getz (18) har sjakk på fulltid 
frem til sommeren, og OSS-spilleren 
har definitivt gjort store steg fremover 
det siste året. I løpet av EM fikk han 
prøve seg mot ni sterke stormestere, 
med to seire, tre remiser og fire tap som 
resultat. Supplert med to helpoeng mot 
lavere rangerte spillere, ble det 5,5 av 
11, ratingprestasjon 2466 og hans av-
gjørende IM-norm. Nå gjenstår det bare 
23 ratingpoeng for Nicolai, så har Norge 
nok en ung internasjonal mester.

Robert Hovhannisyan (2560) - 
Nicolai Getz (2333)
EM 2011, runde 4
XABCDEFGHY

8-tr-+r+-+(

7+-zp-+p+-'

6p+kzp-+p+&

5+-zp-+-+p%

4-+P+PzP-+$

3+R+-+-+-#

2P+P+-mKPzP"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

27.Ke3?? Hvit vurderte nok svartrekket 
27...f5 og kom til at dette ikke var noe å 
frykte. Getz har imidlertid langt sterkere 
krutt i bøssa. 

27...Txe4+! Getz lar seg ikke be to 
ganger.  

28.Kxe4 Te8+ 29.Kd3 Txe1 Svart har 
vunnet en viktig sentrumsbonde, og har 
dessuten et svært aktivt tårn. Getz hadde 
ingen problemer med å føre partiet til 
seier (0–1, 57 trekk).

Europamesterskapet

Frankrike, 22. mars - 2. april  2011

1. Vladimir Potkin, Russland  8,5
2. Radoslaw Wojtaszek, Polen  8,5
3. Judit Polgar, Ungarn   8,5
4. A. Moisejenko, Ukraina  8,5
5. F. Vallejo Pons, Spania  8
6. Markus Ragger, Østerrike 8
7. Sebastien Feller, Frankrike 8
8. Peter Svidler, Russland 8  
9. Rauf Mamedov, Aserbadsjan 8
10. Nikita Vitijugov, Russland  8
11. S. Zhigalko, Hviterussland 8
12. D. Jakovenko, Russland  8 

13. Anton Korobov, Ukraina  8
14. Ernesto Inarkijev, Russland  8
15. Evgenij Postnij, Israel  8
16. S. Azarov, Hviterussland  7,5
17. lldar Khairullin, Russland  7,5
18. Mikhajl Kobalja, Russland  7,5
19. Namig Gulijev, Aserbadsjan 7,5 
20. Jaroslav Sjerebuk, Ukraina 7,5 
21. A. Riazantsev, Russland 7,5
22. V. Iordachescu, Moldavia 7,5
23. C. Lupulescu, Romania 7,5
...
57. Jon L. Hammer, Norge   7
190. Nicolai Getz, Norge   5,5

11 runder, 393 deltakere.

Uten respekt: Nicolai Getz 
(Foto: Torstein Bae)
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Fusk i maskineriet

Vi sjakkspillere vet at sjakk er hevet 
over andre brettspill. Det er noe mystisk 
og fortryllende som kan gjøre sjakk 
til en besettelse. Bent Larsen beskrev 
sjakk som en nydelig elskerinne, mens 
Hans Ree mente at spillet var vakkert 
nok til å kaste bort livet sitt for. Av og 
til kommer det imidlertid noen som 
velger å forkludre og ødelegge dette 
idylliske bildet.

Juks - et av de første trassordene et barn 
lærer. Ordet får oss til å grøsse og man 
kan få assosiasjoner til svik, utroskap 
og ødeleggelse. Juks vekker raseriet i 
oss. Hvem våger å ødelegge renheten 
og mystikken i dette spillet? 

Blodig alvor

Chess is not for timid souls 
- Wilhelm Steinitz 

I 2004 var jeg på sommerferie i Harlem i 
New York. Det føltes som om jeg var i en 
film. Vann sprutet fra en brannhydrant 
og barn lekte i duskregnet. Jeg satt på 
en brun bule og dunket lyn med den 
lokale mesteren. Han var en mann i 
førtiårene med svart krøllete hår. Han 
hadde peiling, men var likevel ingen stor 
stjerne. I pausen mellom et av partiene 
trakk en svær mann meg til side og sa 
med gangsteraksent: ”Han du spiller 
mot er kjent for å jukse.” 

Han så meg rett inn i øynene før han 
gjorde noe jeg aldri trodde jeg skulle 
oppleve. Han trakk opp t-skjorta slik 
at jeg kunne se en pistol stukket ned 
ved beltet. ”Si fra hvis det blir noe 
problem!”.  Han klappet meg  på 

skulderen. Forfjamset gikk jeg 
bort til brettet igjen og satte meg ned 
for å spille. Jeg tenkte på bondebrudd 
og pistolskudd. Det føltes som om jeg 
spilte for livet, selv om det ikke var mitt 
liv som var utsatt. Så vidt jeg vet ble 
ingen skutt den dagen. Det var heller 
ingen som jukset.

Juks eller fanteri?

If you ain’t cheatin’ you ain’t tryin’ 
- James Coburn 

De fleste sjakkspillere har et godt kon-
kurranseinstinkt, og noen kan finne på 
de utroligste ting. Juksing er galt, ingen 
tvil om det, men noen ganger kan det 
være ganske komisk. 

I 1557 spilte Sultan Suleiman sjakk mot 
en som var blind. Sultanen fikk ikke 
den gode stillingen han antagelig hadde 
tenkt seg, så for å få overtaket rappet han 

et av tårnene fra sin blinde motstander. 
Hvor dypt kan man synke? Mer finurlig 
juksing fant sted på en café i New York. 
Hovedpersonen, George Treysman, har 
blitt legendarisk for avansert fusking. I 
et parti der han hadde bukket et tårn, 
presterte han å rokere med tårnet på 
brettet ved siden av. Det går også rykter 
om at han en gang rokerte med en 
saltbøsse. 

Det er på tide å sjekke dine egne 
jukseferdigheter. Se for deg følgende 
situasjon. Du har kun sekunder igjen 
på klokka og sliter med å rekke å matte 
i tide. Motstanderen er på do og du øyner 
muligheten. 

Oppgave: Sett inn en hvit bonde slik at 
du rekker å matte i to trekk. 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+L+-'

6-+-+-+p+&

5+-+-+N+k%

4-+-+-+p+$

3+-+-+-tR-#

2-+-+K+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Det er hvit sin tur etter at bonden er 
satt inn.

Klarte du det? Skam deg!

Moderne juksing

Sports do not build character; 
they reveal it
- Heywood Brown

Av Torbjørn R. Hansen
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Det er dopingkontroller i sjakk. Det kan 
godt hende at det er noen som stryker 
på slike tester, men det blir på en måte 
noe annet enn juks. Faktisk tror jeg at 
jeg ville hatt ganske gode sjanser mot en 
neddopet motstander.     

Det er imidlertid flere andre måter man 
kan jukse på. I de aller fleste turneringer 
er det slik at man har lov til å snakke 
med andre deltakere mens partiet pågår, 
men man kan jo spørre seg hvor lurt 
dette egentlig er? Hvor ofte blir det ikke 
sagt noe som kan være til hjelp for en av 
spillerne. Jeg husker at jeg som liten gutt 
skravlet sammen med de andre barna. 
Det var ikke ment som juks, men det 
var mer av typen ”Herregud, hva 
er det du driver med a? Du går 
jo rett ned!” En gang kom det en 
voksen kar og sa at det ikke var lov 
til å snakke om partiene mens de 
pågikk. Jeg sov dårlig neste natt. 
Hadde jeg jukset? Til stadighet får 
jeg spørsmålet ”Hvordan går det?” 
når jeg spiller. Er det ikke like 
greit å snakke om det når partiet 
er ferdig?

Om du følger med på internasjonal 
sjakkmedia har du kanskje fått med deg 
at en stor jukseskandale er i ferd med 
å bli avslørt. Tre franske landslagsspil-
lere skal visstnok ha jukset i sjakk-OL 
og i en annen storturnering. Foreløpig 
vet vi ikke detaljene i denne saken, 
men det hele er alvorlig nok til at det 
franske forbundet går til sak mot sine 
egne spillere. 

Computerjuks er noe av det verste som 
kan skje. Flere ganger tidligere har det 
skjedd at spillere har blitt tatt for juk-
sing ved hjelp av computere. På store 
turneringer er det derfor nødvendig med 
metalldetektorer. Trist, men antagelig 
nødvendig. Når er det man må ty til 
dette i Norge?

Det finnes en rekke andre former for 
juks. Det er ingen hemmelighet at det 
ofte forekommer avtaler om remis i 

turneringer. Dette er en form for juks, 
men det er likevel akseptert av mange 
spillere. Enda et skritt i feil retning blir 
det når noen taper med vilje. Hvem har 
ikke hørt rykter om turneringer der man 
kan kjøpe seg ratingpoeng eller titler? 
Jeg husker til og med jeg leste om en stor 
turnering som var blitt ratet, men den 
hadde faktisk aldri funnet sted. 

En annen form for juks er de fysiske 
tjuvtriksene som foregår under et parti. 
I hatmatchen mellom Petrosjan og 
Kortsjnoj måtte man sette inn en plate 
under brettet som skulle hindre de to 
stormesterne fra å sparke hverandre. 
Noen ganger blir også utførte trekk 

tatt tilbake. Det er slettes ikke bare i 
miniputtklassen at fristelsen blir for 
stor til å ta tilbake et tabbetrekk når 
motstanderen er ute og tusler. 

Vi er alle klar over at en rørt brikke må 
flyttes, men rett som det er er man vitne 
til krangler der det er uenighet om dette 
faktisk skjedde eller ikke. I lynsjakk og 
tidsnøder er det også noen som flytter 
på brettet eller klokken slik at det skal 
bli vanskelig for motstanderen å utføre 
trekkene raskt. Noen skriver feil med 
vilje eller simpelthen dropper å notere 
i motstanderens tidsnød. Andre velter 
brikker med vilje og til og med setter 
dem opp feil. Utrolig nok finner du også 
de som stikker av med klokka slik at 
det skal bli umulig for motstanderen å 
trykke på klokka, mens noen faktisk går 
så langt at de beskylder motstanderen 
for juks når det faktisk ikke har skjedd 
noe som helst. Hvor ble det av den gode 
sportsånden?     

Tatt noen på fersken?

Vi bør stå sammen om å rense spillet 
for skitne triks. Urent spill bør slås 
ned på uansett om det er lynsjakk eller 
langsjakk, barnesjakk eller voksensjakk. 
Det er lett å tenke at bismaken av juks 
må være så mye sterkere enn smaken 
av seier, men realiteten er faktisk at juks 
forekommer. Når man har mistanke om 
juks, bør man være ytterst forsiktig med 
hvordan man går fram. Man kan selvføl-
gelig kopiere Topalovs framgangsmåte i 
den såkalte Toiletgateskandalen under 
VM-matchen mot Kramnik. Særlig po-
pulær blir man imidlertid ikke. 

Jeg husker godt et ungdoms-NM da 
en far beskyldte en annen far for 
å gi tegn til sønnen ved hjelp av å 
blunke med øynene. Det var nære 
ved å ende i slåsskamp. Hvem visste 
at den anklagede hadde muskelsam-
mentrekninger i øyet. For øvrig har 
Topalovs manager Silvio Danailov 
også blitt beskyldt for lignende 
grimaser. 

Men hva bør du egentlig gjøre dersom 
du mistenker noen for å jukse? Først av 
alt, du bør ha en berettiget mistanke. 
Jukseanklager har skapt splid før, så 
trå varsomt. Det holder ikke å gjøre 
som verdensstjernen Mamedjarov. Han 
ante ugler i mosen simpelthen fordi 
motstanderen spilte godt, og gikk bein-
hardt ut med beskyldninger om juks. 
Dårlig taper, heter det. Men dersom du 
virkelig mener at noen jukser, bør du 
kontakte turneringsledelsen. Da blir 
det deres oppgave å undersøke saken, 
og dersom det har foregått juks vil dette 
forhåpentligvis bli slått hardt ned på. 

PS! Var du for ærlig til å klare oppgaven? 
Her er løsningen: Bonden settes på h2, 
og hvit spiller 1.h2-h4. 1...gxh3 (en 
passant) 2.Lxg6 matt!
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Tromsø 2014

- En sjakkfest av de sjeldne
President Jøran Aulin-
Jansson håper sjakk-OL 
i Tromsø skal skape like 
stor entusiasme som 
årets ski-VM i Oslo.

Av Silje Bjerke

Den konkrete planleggingen av sjakk-
festen i 2014 er i full gang hos sjakk-
forbundet og i Tromsø.

- Hva har skjedd siden tildelingen 
av sjakk-OL i november?

- Siden tildelingen har det blitt jobbet 
med selve organiseringen, forteller 

president i Norges Sjakkforbund Jøran 
Aulin-Jansson. - Vi har trukket inn 
mange gode krefter i forskjellige grup-
per som hver for seg skal jobbe med 
sponsorstrategi, logistikk, kultur, og 
selve sjakken. Alle gruppene er ennå 
ikke fult besatt, men vi regner med at alt 
er på plass i løpet av april, sier han.

- Tanken er å ha med sentrale personer 
fra privat og offentlig sektor, utdyper 
daglig leder i Tromsø 2014 AS Børge 
Robertsen. - Det legges også opp til stu-
dentdeltakelse fra Universitetet. Målet 
med prosessen er å skape begeistring, 
stolthet og forankring for Sjakk-OL 
nasjonalt og lokalt. Utfallet av proses-
sen kommer til å legge føringene for 

den videre fremdriften til utvikling 
av organisasjonen og arrangementet, 
sier han. 

- Parallelt med dette jobbes det med å 
sikre den nødvendige finansieringen 
utenom tilskuddet fra staten. Det er 
store beløp det er snakk om, slik at 
denne jobben har høy prioritet nå og 
fremover, forteller Robertsen.

- Et av de store spørsmålene før 
Tromsø ble tildelt OL, var hvordan 
det ble med spillelokale. Planen 
er at Tromsøs nye havneterminal, 
som enda ikke er ferdigbygget, skal 
brukes som spillested. Er alt avklart 
i forhold til dette?

Feiring da Tromsø fikk tildelt sjakk-OL i Khanty-Mansijsk i fjor. 
Fra venstre Karl Johan Rist, Arild Hausberg, Anniken Huitfeldt og 
Herman Kristoffersen. (Alle foto: www.tromso2014.no)  

Jøran Aulin-Jansson er opti-
mistisk før sjakkfesten i 2014.
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- Det er ingen som helst tvil om at 
spillearenaen, Tromsøs nye havneter-
minal, kommer til å bli ferdigstilt, sier 
Robertsen. - Vi har god dialog opp mot 
politikerne som skal endelig godkjenne 
reguleringsplanen. Tilbakemeldingene 
fra politikerne er gode, da dette er et 
prosjekt som har pågått i mange år nå 
og man ser endelig ut til å ha blitt enige 
om størrelse og utforming, fortsetter 
han. - Beliggenheten til arenaen er op-
timal og vi gleder oss veldig til å avholde 
sjakk-OL i en arena som er moderne og 
i gangavstand til hovedhotellene.

- Hvordan er stemningen i Tromsø 
by i forhold til sjakk-OL? Er lokal-
befolkningen klar over at mester-
skapet skal avholdes i byen om bare 
noen få år?

- Alle i Tromsø er klar over dette, 
tilbakemeldingene er positive, men vi 
har helt klart en jobb å gjøre i forhold 
til å få folket til å skjønne størrelsen 
på arrangementet, hvor stort sjakk 

er internasjonalt og hvor privilegerte 
Tromsø og Norge er som har fått dette 
arrangementet, sier Robertsen. - Tanken 
er at man gjennom arbeidet framover 
nettopp skal bygge opp forventningene 
til arrangementet og på den måten 
skape begeistring og stolthet for sjakk-
OL i Tromsø og Norge, sier han. 

- Hva blir de største utfordringene 
i tiden framover?

- Av prosesser vi ikke kan kontrollere ut-
fallet av, er nok den største utfordringen 
å få fullfinansiert arrangementet, sier 
Robertsen. - Det har aldri før vært hentet 
inn så mye sponsorpenger til et arran-
gement i Nord-Norge, men vi er sterke i 
troen da vi føler oss sikre på at sjakk-OL 
er et spennende og attraktivt konsept 
med et globalt markedspotensial.

Også president Aulin-Jansson tror OL 
blir en attraktiv arena, også i forhold til 
sjakkpublikum som vil komme og se 
på underveis.

- Jeg ser for meg en sjakkfest av de 
sjeldne i forkant og under OL, sier han. 
- Det er klart at vi i en sånn anledning 
ikke kan unngå å tenke stort, både for 
publikum som er der, men også for de 
mange millioner som vil følge dette på 
nettet. Jeg håper vi kan skape mye av 
den samme entusiasmen som Ski-VM 
gjorde i Oslo, sier presidenten. 

- Foregår det også en sporstlig sats-
ning mot OL i 2014? 

- Den sportslige satsningen er også 
på vår agenda, men det er fremdeles 
en del brikker som må på plass her, 
sier Jøran. 

- Spiller Magnus Carlsen for Norge 
i 2014?

- Jeg både tror og håper at Magnus 
blir med hele veien, avslutter Aulin-
Jansson.

Børge Robertsen ser fram til OL, og jobber for å skape begeistring for sjakk i arrangørbyen.
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Quo vadis, 
Magnus?

Siste halvårs sjakklige 
ustabilitet fortsatte for 
Magnus Carlsen også i 
Wijk aan Zee. Årsaken 
finnes høyst sannsynlig 
utenfor brettet, i kali-
breringen av sjakken i 
forhold til livet for øvrig.

Tekst og foto: 
Arne Danielsen

For andre år på rad reiste undertegnede 
til Wijk aan Zee for å følge de tre siste 
rundene av den årlige stormestertur-
neringen som i mellomtiden hadde 
skiftet navn fra Corus til Tata. En annen 

nyvinning fikk vi øye på straks vi kom 
ut av ankomsthallen på Schiphol, for i 
glaninga hang en enorm Magnus-poster 
fra G-Star Raw. 

Ikke bare Midas
Endringen vi likevel var mest spente på, 
var utviklingen av spillestilen til gutten. 
For ett år siden framsto han som sikker-
heten sjøl, utnevnt av sjakkommentator 
Alexis Cabrera til ”en moderne kong 
Midas”, en som gjorde gull ut av alt 
han berørte. 

Men siste halvåret har vært en berg- og 
dalbane, med spenn fra pinlige nederlag 
under OL i Sibir til strålende triumfer 

i Nanjing og London. Og turneringen i 
Nederland fortsatte i samme kontrast-
fylte stil: Fra en offisersbukk så pinlig 
at undertegnede ville unngått den mot 
Anish Giri – Magnus’ første nederlag 
mot en spiller yngre enn seg selv; til den 
råe nedsablingen av turneringslederen 
Nakamura, en lekse amerikaneren 
neppe vil glemme.

Egenoppnevnt maskot
Spøkefullt tenkte jeg at jeg kanskje 
kunne fungere som lykketroll. Sist jeg 
fulgte Magnus var nemlig under styrke-
demonstrasjonen i Bazna i juni, der han 
var totalt overlegen. Ankomsten til Wijk 
aan Zee var nå perfekt timet med det
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prestisjetunge møtet med Kramnik. Som Norsk Sjakkblads utsendte 
fikk jeg tilgang til å fotografere på scenen før partiet startet, og jeg sa til 
Magnus at ”nå vinneru!” Han svarte ikke – var allerede dypt nede i sin 
karakteristiske transe.

Resultatet er velkjent, et herlig sluttspill som allerede har fått sin plass 
på sjakkhimmelens velving, og en fantastisk revansj for fjorårets ned-
erlag på samme sted. Dagen etter fulgte han opp med total overkjøring 
av kineseren Wang Hao. Jo da, dette var vår gutt på sitt beste! Jeg møtte 
ham rett bak scenen, han kom rasende ut sammen med sin trofaste 
væpner Johannes Kvisla.

”Innmari bra, Magnus!” ropte jeg, men fikk bare grynt til svar, han virket 
ikke særlig fornøyd, kanskje syntes han motstanden var for dårlig til å 
lage noe blest ut av prestasjonen. Sjøl hadde jeg ikke bedre vett enn at 
jeg var særdeles tilfreds resten av turen, til tross for en litt slækk remis 
mot Gritsjuk i siste runde.

Ikke lenger øverst
Alt i alt endte han opp med kun et halvpoeng mindre enn året før, da 
han vant, men denne gangen holdt prestasjonen kun til delt tredjeplass, 
dessuten måtte han avgi førsteplassen på verdensrankingen til verdens-
mester Anand. Altså langt fra noen katastrofe, men selvfølgelig likevel et 
skritt tilbake. Og så var det denne nye ustabiliteten, da...

Det har ikke manglet på velmenende råd og analyser. Dessuten utallige 
spørsmål: Hadde han forsømt studiene av åpningsteorien? Var han lat? 
Hadde modellkarrieren tatt oppmerksomheten vekk fra sjakken? Har 
han fått seg kjæreste? Og hvorfor i huleste trakk han seg fra VM?

Sin egen vei
For meg er det åpenbart, at det å ønske seg en annen Magnus, en mer 
hardtarbeidende Kasparov-lik Magnus, i utgangspunktet er håpløst. 
Magnus har sin egen veg, en oppskrift som han har hatt full styring 
over sjøl, og som også førte ham til verdenstoppen – i så måte er han 
uangripelig. Magnus er en ”pakkeløsning” – take it or leave it – han vil 
uansett fortsatt insistere på å vandre sin egen vei. 

I ”Mesteren” beskriver jeg hvordan alle ytre faktorer klaffet for ham: 
En bevisst og offensiv familie, norsk barnesjakks gullalder, ”sjakkens 
Holmenkollen” på Gausdal, Simens sjakklinje på Norsk Toppidretts-
gymnas, treningen med Torbjørn Ringdal Hansen samt utnyttelse av 
datahjelpemidler. 

Når det gjelder Magnus’ indre kvaliteter, kan blant annet nevnes medfødt 
fotografisk hukommelse og analytisk evne, men viktigere: Intuisjon, 
evnen til å fordype seg og finne flyten, sjakkglede og sinnets harmoni.  I 
Norsk Sjakkblad karakteriserte jeg Magnus som en ”sjakkens mystiker”. 
Det kan virke som om det har vært viktigere for Magnus å være sjelelig i 
balanse foran en turnering eller et parti enn godt forberedt sjakklig – det 
er kanskje derfor han ofte har valgt sin far eller en god kamerat som 
sekundant framfor en sterk stormester. 

Det første man ser etter ankomst i Nederland, 
er en enorm Magnus Carlsen-plakat.

Wijk an Zee er en koselig småby vel verdt et 
besøk for en norsk sjakkturist.

Carlsen tok en grei seier mot Kramnik etter 
Danielsens ankomst.
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Ikke bare sjakk
Samtidig er det altså åpenbart at han siden sommeren 2010 har 
vært inne i en ny og annerledes og langt mer ustabil fase. Hva har 
egentlig skjedd? Jeg har forsøkt å spørre ham, men ikke fått noe 
svar. Jeg er fristet til å tolke tausheten dit hen at årsakene ikke 
er sjakklige. 

Magnus har hittil viet hele barndommen og ungdommen til sjakk, 
et valg som åpenbart har virket riktig. Nå er situasjonen annerledes, 
han har fylt 20 år, har nådd målet om å trone øverst på verdens-
rankingen, har opplevd andre sider av livet som modell, og livets 
øvrige muligheter og utfordringer banker på. Han har for lengst 
signalisert at han ikke har Fischers totalengasjement for sjakk, og 
godt er det for ham selv som menneske.

Ny type harmoni
Han står uansett ved en avgjørende skillevei, må finne en ny 
balanse, en harmoni mellom sjakken og livets øvrige aktiviteter. 
Mye tyder på at sjakken må gi fra seg noe av den plassen spillet 
hittil har hatt i livet hans. Kanskje kan han sammenliknes med en 
fantastisk guttesopran som begynner å komme i stemmeskiftet; 
han kan muligens bli verdens beste tenor eller baryton, men 
uansett vil tida som guttesopran definitivt være over.

Hvilken retning Magnus vil velge i dette veiskillet, vet – om noen 
– bare han selv. Som sjakksupporter håper jeg selvfølgelig at han 
vil fortsette å dominere sjakken, men dette er kun ren egoisme, 
det er selvsagt opp til ham å velge sin egen retning. 

Personlig tipper jeg at det uansett må være strengt nødvendig for 
Magnus å stikke ut en ny kurs, finne en ny, voksen balanse og 
harmoni mellom sjakkarrieren og livets øvrige viderverdigheter, 
og at dette faktisk er en forutsetning også for å nå målet om å 
dominere sjakkverdenen over et lengre tidsrom. Han er jo så 
absolutt en lærenem fyr – så dette vil han absolutt fikse! En ørn 
kan noen ganger fly lavere enn ei høne, men ei høne vil aldri fly 
høyere enn en ørn! 

Bli me’ til Wijk aan Zee! 
Til slutt, jeg har ikke glemt at vår nest beste brettkjemper, Jon 
Ludvig Hammer også deltok i Wijk aan Zee, i B-gruppa. Men Jon 
Ludvig vil nok helst at vi hopper over resultatet, det var rett og slett 
ikke hans turnering denne gang. Hammer har imidlertid lagt opp 
til et stramt spilleprogram framover, så det byr seg uansett nye 
muligheter for den ambisiøse tjueåringen.

Etter å ha vært tilskuer i den sjarmerende nederlandske sjakklands-
byen to år, har jeg bestemt meg for at neste gang skal det være som 
deltaker. Det finnes nemlig flere gode tilbud til oss vanlige dødelige 
også – endog i samme lokale som de virkelig store. Anbefales!    

Tata Steel Chess
Wijk an Zee 14.-30. januar. 13 runder.

1. Hikaru Nakamura, USA  9
2. Vishy Anand, India  8,5
3. Magnus Carlsen, Norge  8
3. Levon Aronjan, Armenia  8
5. Vladimir Kramnik, Russland 7,5
5.  M. Vachier-Lagrave, Frankrike 7,5
7. Anish Giri, Nederland  6,5
7. Ruslan Ponomariov, Ukraina 6,5
9. Ian Nepomniachtchi, Russland 6
9. Wang Hao, Kina  6
11. Aleksander Gritsjuk, Russland 4,5
11. Erwin l'Ami, Nederland  4,5
11. Jan Smeets, Nederland  4,5
14. Aleksej Shirov, Spania  4

GRUPPE B
1. Luke McShane, England  8,5
1. David Navara, Tsjekkia  8,5
13. Jon Ludvig Hammer, Norge 4

Ingen suksess i Nederland for Hammer.

Wijk an Zee har store sideturneringer som 
sjakkturister kan delta i.
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Levon igjen

Som i fjorårets lynsjakk-
VM, snøt Levon Aronjan 
Magnus Carlsen for 
seieren.

Av Torstein Bae

Feltet i Amber var blant de sterkeste som 
er sett i sjakkhistorien, med de åtte før-
ste på verdensrankingen til start; blant 
dem verdensmester Vishy Anand og eks-
verdensmesterne Vladimir Kramnik og 
Veselin Topalov. En pallplass for Magnus 
Carlsen var slett ingen selvfølge, men de 
som kom med dystre spådommer før 
start, fikk svar på tiltale. 

Turneringen i Monaco er den eneste 

med blindsjakk og hurtigsjakk som to 
likestilte disipliner. I hver gren spilte 
de tolv deltakerne mot hverandre én 
gang, altså elleve runder pr øvelse og 
22 runder totalt. I hurtigsjakken leverte 
Magnus Carlsen et fantastisk resultat. 
Scoren 9,5 av 11 er den beste noen 
har klart i de 20 årene Amber har blitt 
arrangert. Prestasjonen vil bli stående 
i historiebøkene: Den styrtrike hol-
lenderen Joop van Oosterom, mannen 
bak Amber, har annonsert at dette var 
siste gang. 

Aronjan mot VM-tittel?
Med 2,5 poengs forsprang til andre-
mann i hurtigsjakken, var det duket 
for sammenlagtseier til Norges håp, 
men Levon Aronjan var langt sterkere 

i blindsjakken. Riktignok var Aronjans 
forsprang til nr to i blinde ikke mer 
enn halvannet poeng, men det var ikke 
Magnus Carlsen som fulgte nærmest. 
Han fulgte først på delt sjuendeplass, 
hele 3,5 poeng etter Aronjan. Dermed 
var det Aronjan som kapret den største 
pokalen, med Magnus Carlsen og Vishy 
Anand på de neste plassene.

Seieren befester Aronjans status som 
favoritt til å vinne kandidatcupen se-
nere i vår. Vinneren der møter Anand 
til VM-kamp i 2012. Det blir stadig mer 
sannsynlig at Levon Aronjan bestiger 
sjakkens trone neste år. Den sjansen har 
ikke Magnus Carlsen, som i fjor over-
raskende trakk seg fra den nåværende 
VM-syklusen.

Foto: Calle Erlandsson

Amber Monaco:
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Magnus Carlsen (2815) - 
Hikaru Nakamura (2774)
Amber hurtigsjakk (1), 12.03.2011
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7tr-+-mk-wq-'

6p+Q+P+r+&

5+-+-+-+-%

4P+-+-+-+$

3+-+-tR-+P#

2-zP-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Magnus har ofret et tårn. Til gjengjeld 
har han flere bønder og angrep, men 
er det nok til å vinne? 

33.Dc5+ Ke8 34.Dc6+ Ke7 Tilbake 
ved diagramstillingen. Må Magnus nøye 
seg med remis? Slett ikke! 

35.Db6! Vinsttrekket - innslaget på g2 
er ikke farlig! 

35...Txg2+ 36.Kf1 Tg1+ 37.Ke2
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7tr-+-mk-wq-'

6pwQ-+P+-+&

5+-+-+-+-%

4P+-+-+-+$

3+-+-tR-+P#

2-zP-+KzP-+"

1+-+-+-tr-!

xabcdefghy

Dermed var det slutt på Nakamuras 
sjakker. Nå er det hvits tur. 

37...Ta8 38.Db7+ Kd6 39.Td3+ 
Kxe6 40.Dc6+ Svart ga opp. Det blir 
matt eller dronningvinst:  40...Kf5 
41.Td5+ Kf4 42.Dd4+ eller 40...Kf7 
41.Td7+.  1–0

Amber Chess 2011
Monaco, 12.-24.  mars
1. Levon Aronjan, Armenia  15,5
2. Magnus Carlsen, Norge 14,5
3. Vishy Anand, India  13,0
4. A. Grisjuk, Russland  11,0
4. Vassilij Ivantsjuk, Ukraina 11
6. V. Gasjimov, Aserbadsjan  10½
6. Boris Gelfand, Israel 10½
6. Hikaru Nakamura, USA 10½
6. Veselin Topalov, Bulgaria 10½
10. Sergej Karjakin, Russland 10
11. V. Kramnik, Russland  8
12. Anish Giri, Nederland 7

22 runder 
(11 hurtigsjakk, 11 blindsjakk)

Levon Aronjan (2808) - 
Vladimir Kramnik (2785)
Amber blindsjakk (9), 22.03.2011
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zppzp-+-+-'

6-+-+-+Nzp&

5+-+-+-+k%

4-+-+-+-+$

3+Ltr-snP+n#

2P+-+-vL-zP"

1+K+-+-tR-!

xabcdefghy

39.Sf4+! Mesteren av blindsjakk har 
ingen problemer med å holde oversikt, 
og slår til med en kraftfull mattkombi-
nasjon: 39...Sxf4 40.Lf7+ Sg6 41.Lxg6 
matt. Svart ga opp. 1–0

GEIR SUNE T. ØSTMOE 

Alder: 26 

Bosted: Kongsberg, men 
flytter til Kristiansand i 
sommer. 

Klubb: Porsgrunn.

Yrke: 50 % siviløkonom-
student (ferdig til jul 
2011) og 70 % kontor-
leder på ICA.

Noen meritter:

- 2. plass i NM klasse 
elite i 2007.

- Totalt fem seire fra 
aldersbestemte klasser 
i Landsturneringen og 
Ungdoms-NM. 

- 2. plass i klasse B i 
Nordisk for ungdom 
2002.

- 18. plass med 5/9 i 
EM U18 2003.

- Spilte 1. bord da 
Brattås vant NM for 
juniorlag i 2002, 2003 
og 2004.

- Spilte 2.bord da 
Porsgrunn vant NM-
finalen i 2006, etter 
stikkamp mot Asker.
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Endelig IM!
Geir Sune Tallaksen Øst-
moe har i flere år vært eta-
blert over 2400 i rating, 
men det siste IM-nappet 
har latt vente på seg. I eli-
teserien tok han råsterke 
8 av 9 poeng, og Norge 
får dermed snart en ny 
internasjonal mester. 

Av Silje Bjerke

Et lite formelt hinder gjenstår riktignok: 
Alle de tre IM-nappene til Geir Sune er 
fra nasjonale mesterskap (NM og elite-
serien), og det har vært spekulert i om 
dette skaper problemer for søknaden 
når den ankommer verdenssjakkfor-
bundet FIDE. Men i følge regelguru 
Hans Olav Lahlum kommer FIDE til 
å godkjenne nappene. At Geir Sune 
har IM-styrken inne, er det i hvert fall 
ingen tvil om.

Gratulerer med IM-nappet, Geir 
Sune! Har du trent og satset bevisst 
mot IM-tittelen den siste tiden?

Nei, egentlig ikke. Tittelen ligger selvsagt 
litt i bakhodet hele tiden, men jeg kan 
ikke si at jeg har satset noe mer på 
grunn av den.

Hva blir målet framover nå?

Nå har jeg ligget over 2400 i fire år uten 
å bli IM, så da må vel neste mål bli å 
ligge over 2500 uten å bli GM? Nei, jeg 
har ingen veldig konkrete mål, og IM 
Østmoe kommer ikke til å satse noe 
mer eller mindre enn FM Østmoe. Jeg 
spiller sjakk så lenge jeg trives med 
det, og trener sjakk så lenge jeg trives 
med det.

Hvordan startet sjakkarrieren?

Jeg lærte sjakkreglene av faren min. 
Tidspunktet er vi veldig uenige om, så 
det spørsmålet får vi la stå åpent. Det 
vi er enige om, er at jeg ganske tilfeldig 
oppdaget en sjakkbok på biblioteket da 
jeg var elleve, og da jeg begynte å lese i 
den, steg interessen raskt. Jeg følte jeg 
forsto mye av det jeg leste, fikk lyst til å 
prøve meg på å spille seriøst, og begynte 
i Kristiansand Sjakklubb høsten 1996.

Hva ser du på som høydepunktene 
i din sjakkarriere?

Det absolutte høydepunktet er Landstur-
neringen i 2007, der jeg kom på andre-
plass i Elite etter å ha tapt stikkampen 
mot Espen Lie. Landsturneringen 2006 
var også et stort høydepunkt, ikke bare 
fordi jeg tok mitt første IM-napp, men 
fordi jeg startet med 4/5 og for første 
gang kjempet helt i toppen i eliten. Av 

tidligere gjennombrudd i karrieren er 
det nok særlig to som skiller seg ut: 
Ungdoms-NM 1997, da jeg vant klasse 
D og dermed tok min første seier i NM-
sammenheng, og Troll Masters 2000, 
der jeg som 14-åring uten FIDE-ELO 
tok 4/9 med 2234-prestasjon.

Hva er hemmeligheten bak Pors-
grunns suksess denne sesongen?

Kjetil har sluttet å satse seriøst, og jeg 
har blitt far. Det er hemmeligheten. Men 
ikke si det til noen.

Hva gjør Geir Sune Tallaksen Øst-
moe når han ikke spiller sjakk?

Dagene går stort sett med til studier, 
jobb og bleieskift. Det å gifte seg og få 
barn gjør helt klart at det blir mindre tid 
til andre interesser, uten at jeg dermed 
angrer noe på det!



22  

Evigung kriger

I mars ble Viktor Kortsj-
noj 80 år. Det stopper 
ham ikke fra å hamle opp 
med verdenseliten.

Gang etter gang har Kortsjnoj blitt 
avskrevet på toppnivå, men like mange 
ganger har han slått tilbake. Det siste 
eksempelet kom i januar, da han viste 
Fabiano Caruana - 18 år gammel stor-
mester med rating 2721 - hvor skapet 
skulle stå.

Kortsjnoj er kjent som sjakkens aller 
største fighter. Selv har han sagt at evnen 
til å kjempe ble utviklet under den tyske 
beleiringen av Leningrad. I 1976 ble han 
den første stormester fra Sovjetunionen 
som hoppet av under en turnering i 
vesten. To år etter slo han seg helt frem 
til VM-kamp mot Anatolij Karpov, men 
måtte til slutt gi tapt med svært knapp 
margin. Også i 1981 var det duket for 
en dramatisk kamp mellom Karpov og 
Kortsjnoj, men denne gang var Karpov 
overlegen.

I forbindelse med 80-årsjubileet, har 
Edition Olms utgitt en revidert versjon 
av Kortsjnojs prisvinnende selvbiografi 
My Best Games. Vi bringer her et utdrag 
fra boken, med Kortsjnojs kommentarer 
oversatt til norsk ved Silje Bjerke.

Kortsjnoj – Polugajevskij
Semifinale kandidatmatchene 1977
Parti 7. Semi-slavisk, meraner.

I løpet av livet har jeg spilt mer enn 5000 
partier. Da jeg skulle velge partier til 
denne boka, prøvde jeg å få vist leserne 
mine mest kompliserte kamppartier, 
der begge spillerne gjør feil. Min inten-
sjon er å forklare disse feilene, tilby en 
hyggelig leseopplevelse, og samtidig 
forbedre spillestyrken til leseren. Men 
nå skal jeg vise et av mine såkalt feilfrie 
partier. Ettersom jeg hadde en verdig 
motstander, ble partiet riktig så under-
holdende…

1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.Sf3 d5 4.d4 c6 
5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5

Den talentfulle stormesteren Lev Polu-
gajevskij hadde et utmerket taktisk 
blikk, og strålende teknikk i enkle, mer 
avklarte stillinger. Likevel foretrakk han 
svært kompliserte stillinger. Han var en 
virtuoso i siciliansk forsvar for svart. En 
gang i 1958 fikk jeg lyst til å teste hans 
styrke i siciliansk. Jeg testet den, og på 
en måte var jeg fornøyd med testen – jeg 
tapte. Mot 1.d4 hadde ikke Polugajevskij 
ett knusende våpen, og han prøvde 
mange forskjellige oppstillinger. På 
70-tallet valgte han meranervarianten. 
Den har noen likheter med siciliansk 
- svart oppgir sentrum for en periode, 
men fortsetter å bombardere det. Hvit 
ser ut til å ha initiativet, men etter ett 
unøyaktig trekk kan alt snu… 

8.Ld3 Lb7 Den moderne måten å 
spille meranervarianten på. Tidligere, 
fra begynnelsen av 1900-tallet, ble 8…
a6 alltid spilt.

9.0–0 b4 Denne fortsettelsen, og også 
9…a6, var på moten før i tiden, og 

(Foto: Wikimedia Commons)
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ble også mye brukt tidlig på 2000-tal-
let.

10.Le4 Le7 11.Lxf6+ Lxf6 12.e4 0–0 
13.Dc2 h6 14.Le3
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpl+-vlpzp-'

6-+p+psn-zp&

5+-+-+-+-%

4-zp-zPP+-+$

3+-+LvLN+-#

2PzPQ+-zPPzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Det skjer ofte i matcher mellom stor-
mestere at en spiller forbereder ett 
eller to forskjellige forsvar. Og så lenge 
det første forsvaret ikke slår sprekker, 
holder han seg til sin strategi. Polu-
gajevskij valgte her meranervarianten 
for tredje gang på sju partier! Hvit må 
jobbe hardt for å knekke dette forsvaret! 
Faktisk forbereder svart her å spille ...c6-
c5 og utligne. Det finnes flere måter å 
spille mot dette. Her, med mitt team av 
hjelpere (Stean, Murey, Keene), hadde 
jeg klart å finne et nytt og interessant 
trekk. Ville min motstander klare å 
nøytralisere denne nyheten?

14...Tc8 15.Tfd1 c5 Springertrekket til 
g4 er hele tiden aktuelt, men hvis svart 
spiller det umiddelbart, blir springeren 
rett og slett latterlig plassert etter 15...
Sg4 16.Lf4 c5 17.e5 cxd4 18.De2.

16.dxc5 Sg4 Nå er dette springerutfallet 
mer eller mindre tvunget. Det andre 
opplagte trekket – 16…Da5, ville ført 
til et dårligere sluttspill for svart: 17.a3! 
Lxc5 18.Lxc5 Txc5 19.Dd2 b3 20.Dxa5 
Txa5 21.Sd2!.

17.Ld4 e5 18.h3 exd4 19.hxg4
Bondestrukturen som oppstår er åpen-
bart fordelaktig for hvit. Noe lignende 
kan oppstå i dronninggambit med 
5.Lf4. I partiet er hvits fordel enda mer 
opplagt: Ikke bare er d4-bonden svak, 

men det er også dens nabo på b4. Svarts 
eneste trumfkort er løperparet. I et 
vanskelig sluttspill kan løperne kanskje 
hjelpe ham å redde partiet…

19…Txc5 20.Dd2 a5 21.Tac1
XABCDEFGHY

8-+-wq-trk+(

7+l+-vlpzp-'

6-+-+-+-zp&

5zp-tr-+-+-%

4-zp-zpP+P+$

3+-+L+N+-#

2PzP-wQ-zPP+"

1+-tRR+-mK-!

xabcdefghy

21...Dd7?! Som det snart vil vise seg, 
er dette en umerkelig feil med store 
konsekvenser. Svartfeltsløperen hører 
hjemme på e7. I partiet Nenashev-
Novikov (Moskva 1991) byttet svart på 
c1. Han mistet deretter d4-bonden, 
men med hardnakket forsvar holdt 
han remis.

22.Txc5 Lxc5 23.g5 hxg5 24.Dxg5 
De7

24...Le7 var ikke bedre, siden 25.Dxa5 
er mulig, og motspillet 25…Ta8 26.Dh5 
Txa2 stoppes av 27.Lc4.

25.Dh5 g6 26.Dh6 Df6 27.Lc4!
På grunn av truslene mot svarts konge, 
klarer hvit å omgruppere offiserene sine 
for et avgjørende angrep. 27…Lxe4 går 
altså ikke her på grunn av 28.Sg5.

27…d3!? Helt i tråd med Polugajevskijs 
stil: Bonden er dødsdømt, så hvorfor 
ikke ofre den for å aktivisere løperen 
på c5?!

28.e5 Df5 

Hvis 28...Dg7, kommer en mer eller 
mindre forsert variant: 29.Dg5! Lxf3 
30.gxf3 Ld4 31.e6 Lf6 32.exf7+ Kh7 
33.Df4 og svart er i trøbbel. 

29.Txd3 Le4
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+-+p+-'

6-+-+-+pwQ&

5zp-vl-zPq+-%
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xabcdefghy

30.Td6! Dette trekket er ikke vanskelig 
å oppdage: Hvis tårnet slås, følger igjen 
31.Sg5! 

30…Dg4 31.Tf6 Lf5 32.b3
Svart har funnet de eneste trekkene 
som holder stillingen sammen, men 
nå er han tom for forsvarsressurser. 
Hvit truer det ødeleggende e5-e6. For 
eksempel: 32...a4 33.e6 fxe6 34.Lxe6+ 
Lxe6 35.Txg6+.

32…Ld4 33.Sxd4 Dxd4 34.Txg6+ 
Lxg6 35.Dxg6+ Kh8 36.Dh6+ Kg8 
37.e6 Denne trusselen, som har hengt 
over svarts stilling lenge, blir endelig 
en realitet.

37...De4 38.exf7+ Txf7
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+r+-'

6-+-+-+-wQ&

5zp-+-+-+-%

4-zpL+q+-+$
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2P+-+-zPP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

For å unngå et langdrygt dronningslutt-
spill, tvinges hvit til å spille ”genialt”.

39.Df6! Db1+ 40.Kh2 Dh7+ 41.Kg3 
Dd3+ 42.f3 Dxc4 43.Dd8+ Svart ga 
opp. 1-0
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Bare brikker i et spill?
Tekst og foto: Vibeke E. Grønn

For en tid tilbake fikk jeg en strålende anledning til å kombinere min interesse for form og design med jobben i sjakkforbundene 
da jeg fikk en invitasjon fra Arkitekthøgskolen om å holde et foredrag om barn og sjakkbrikker. Foranledningen til dette var 
at studentene hadde fått en prosjektoppgave der de skulle produsere sjakkbrikker for barn. Målet var å designe pedagogiske 
brikker som kunne produseres for rundt 10 kroner per sett , og studentene hadde fått forskjellige tema som de skulle jobbe 
ut fra. Noen uker senere ble jeg bedt tilbake til AHO for å se de seks gruppene presentere sine brikkeprosjekt. Resultatet ble 
mange morsomme og kreative ideer.

Bonanza: Gruppen bak Bonan-
za-brikkene hadde på forhånd 
fått utdelt et western-motiv. Legg 
merke til emballasjen som blir en 
del av spillet: de utslåtte brikkene 
settes i fengsel. På emballasjen er 
det også symboler som viser hvor-
dan brikkene går. Gruppen besto 
av Jan Anders Ekroll, Alexandre 
Chappel, Tone Faber Amundsen 
og Trine Gedde.

Vroom:  Denne 
gruppen hadde fått 
utlevert kjøretøy 
som tema. Grup-
pen besto av Oda 
Sortland, André 
Rodrigo Solberg 
Reyes ,  K jar tan 
Vaaland og Mona 
Kleven Lauritzen.
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Heftige helter: 
Disse brikkene ble 
produsert som et 
slags modellsett der 
brikkene besto av 
to deler som skulle 
settes sammen.

Bysjakk: Det er ikke vanskelig å 
skjønne at heisekranen er en vari-
ant av springeren. Bøndene er små 
trær som kan snus på hodet når de 
forvandles til andre brikker. Grup-
pen besto av Alexander Kondrup, 
Hilde Dypdahl Johannessen, Håkon 
Stallvik Riise og Berit Killingberg 
Havåg.

Dyr: Gruppen som hadde fått et 
dyretema, hentet inspirasjon fra 
norsk fauna.
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Sjakkhuset

TRENING MOT NM

post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11

18. mai - 15. juni: 

Kurs om siciliansk åpning

Ingen åpning blir mer spilt enn siciliansk (1.e4 c5). På kurset lærer 
vi hva hvit gjør mot denne åpningen. Ved hjelp av de mest kritiske 
og aggressive variantene skal vi gi svart problemer med en gang. 
Fem onsdager á to timer, kun 1490,- inkludert kursbok! Kursleder 
er IM Torbjørn R. Hansen. 

www.sjakkhuset.no/siciliansk

25. - 26. juni: 

Turnering med partianalyser

En uke før Landsturneringen i Oslo, kan du delta på Sjakkhusets 
NM-trening. Dette er en turnering der du får analysert alle dine par-
tier med IM Torbjørn R. Hansen eller IM Torstein Bae! Turneringen 
er åpen for både barn og voksne, og også for dem som ikke skal 
spille NM. Merk at det er plassbegrensninger. 

www.sjakkhuset.no/nm-trening
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Kvinnetoppen   
1 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2276 0
2 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 0 
3 WIM  Silje Bjerke 1911 2162 -25 
4 WIM  Sheila Barth Sahl Black Knights 2157 -14 
5 Marianne Wold Haug 1911 2091 0 
6 Torill Skytte OSS 2003 50 
7 WFM Sylvia Johnsen OSS 1978 24 
8 Ellisiv Reppen OSS 1953 -6 
9 Yerazik Khachatourian OSS 1893 4 
10  Anita Grønnestad Bergens 1883 13 
11 Marte Egeland Sandnes 1869 0 
12 Ellen Øen Carlsen OSS 1856 0 
13 Line Jin Jørgensen Sevland 1816 21 
14 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1791 51 
15 Elise Forså Tromsø 1739 71 
16 Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1732 -5 
17 Laila Sidselrud Kongsvinger 1617 3 
18 Ida Lahlum 1911 1497 0 
19 Jarani Suntharalingam OSS 1479 -37 
20 Alise Haukenes Hamar 1469 21

Juniortoppen   
1 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2444 2
2 FM Nicolai Getz OSS 2328 21
3 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2325 -3
4 Kristian Stuvik Holm Hamar 2282 18
5 Joachim B. Nilsen Bergens 2212 18
6 Sondre Waage Tofte Stavanger 2211 -12
7 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 0
8 Elias DeMac Alta 2193 -5
9 Odd Martin Guttulsrud 1911 2190 75
10 Jon Kristian Haarr Stavanger 2184 -27
11 Benjamin Arvola Tromsø 2179 15
12 Peter Flermoen Harstad 2175 8
13 Vegar Koi Gandrud Hønefoss 2173 -13
14 Aryan Tari Asker 2148 23
15 Anders Hobber Porsgrunn 2145 52
16 Levi André Tallaksen Porsgrunn 2114 -37
17 Even Thingstad Hønefoss 2102 -25
18 Marianne Wold Haug 1911 2091 0
19 Anders Thingstad Hønefoss 2070 40
20 Kristoffer Madland Sandnes 2067 7

Juniortoppen kvinner   
1 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 0
2 Marianne Wold Haug 1911 2091 0
3 Line Jin Jørgensen Sevland 1816 21
4 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1791 51
5 Elise Forså Tromsø 1739 71
6 Jarani Suntharalingam OSS 1479 -37
7 Alise Haukenes Hamar 1469 21
8 Lisbeth Haugsvær Masfjorden 1467 0
9 Monika Machlik Tromsø 1465 -10
10 Edit Machlik Tromsø 1444 -33

Kadettoppen   
1 Kristian Stuvik Holm Hamar 2282 18
2 Peter Flermoen Harstad 2175 8
3 Aryan Tari Asker 2148 23
4 Anders Thingstad Hønefoss 2070 40
5 Lars Oskar Hauge OSS 2049 78
6 Gregor Taube 1911 1952 0
7 Stian Johansen Moss 1949 20
8 Tor Botheim 1911 1882 -39
9 Henning Kjøita 1911 1875 17
10 Johan Salomon Nordstrand 1838 77
11 Sebastian Mihajlov OSS 1831 48
12 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 1830 -14
13 Armin Gholami OSS 1820 92
14 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1791 51
15 Jathavan Suntharalingam OSS 1784 24

Kadett jenter   
1 Erle Andrea Marki Hansen Kristiansand 1791 51
2 Jarani Suntharalingam OSS 1479 -37
3 Alise Haukenes Hamar 1469 21
4 Monika Machlik Tromsø 1465 -10
5 Edit Machlik Tromsø 1444 -33
6 Maud Rødsmoen OSS 1407 -9
7 Raksha Rathan OSS 1394 -10
8 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1259 -5
9 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1184 26
10 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1161 -28

Lilleputt   
1 Kristian Stuvik Holm Hamar 2282 18
2 Aryan Tari Asker 2148 23
3 Lars Oskar Hauge OSS 2049 78
4 Sebastian Mihajlov OSS 1831 48
5 Armin Gholami OSS 1820 92
6 Johan-Sebastian Christiansen Caissa 1719 -28
7 Johannes Haug Nordstrand 1621 89
8 Mathias Sætre Bergens 1614 52
9 Kjell Håkon Lien Hønefoss 1597 72
10 Samuel Riiser OSS 1543 -15

Lilleputt jenter  
1 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1259 -5
2 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1184 26
3 Sara Næss Tiger 967 0
4 Eline Holbek Sørbye Tromsø 960 20
5 Ingvild Brekke Fløtten Modum 815 2

Seniortoppen   
1 Helge Gundersen Randaberg 2228 30
2 Gunnar Johnsen Tromsø 2222 0
3 FM Erling Kristiansen OSS 2192 0
4 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2170 0
5 Per Ofstad Fredriksstad 2157 0
6 Bernt Nordby Sarpsborg 2092 29
7 Lars Kjølberg 1911 2085 11
8 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2075 -79
9 FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim 2062 -59
10 Vidar Taksrud Tempo 2039 29
11 Kjell Ole Kristensen Narvik 2017 -6
12 Ivar M. Dahl Bærum 2006 -21
13 Øystein Hjertenes Førde 2005 3
14 James Steedman Randaberg 1979 0
15 Tor Arne Hauge 1911 1970 -12

Eldre senior (over 75 år)   
1 Per Ofstad Fredriksstad 2157 0
2 Alf Øverås Direkte 1867 0
3 Leif Kverndal Stjernen 1805 -12
4 Thor Johansen Asker 1795 0
5 Magnus Monsen Sandnes 1735 0
6 Richard Wicklund-Hansen OSS 1730 0
7 Aage Mella Strømmen 1676 -4
8 Willy L. Olsen OSS 1652 0
9 Peder Havskjær Volda Ørsta 1631 0
10 Jan Forsberg Sarpsborg 1607 0

Aktivitetstoppen   
 1 Gunnar Bue Tønsberg 2634
2 Einar J. Gausel OSS 2315
3 Rune Djurhuus Akademisk 2121
4 Ragnar Edvardsen Drammens 1843
5 Harry Andersen Fredriksstad 1749
6 Jøran Aulin-Jansson Asker 1733
7 Leif Kverndal Stjernen 1699
8 Odd Ristesund Kampen 1638
9 Jan Arne Bjørgvik Direkte 1619
10 Jahn Spillum Moss 1613
 
Flest spilte partier siste to år  
Aryan Tari  Asker 351
 Nicolai Getz OSS 268
Anders Hobber Porsgrunn 247
Armin Gholami OSS 243
Lars Oskar Hauge OSS 239
Gunnar Bue Tønsberg 224
Jon Ludvig Hammer OSS 224
Stian Johansen Moss 222
Even Thingstad Hønefoss 220
Sherington Amarapala Lørenskog 219

Norgestoppen   
(norsk rating; endring fra september 2010; FIDE-elo)
1 GM Magnus Carlsen Stavanger 2821    -3  2815
2 GM Kjetil A. Lie Porsgrunn 2568 53  2531
3 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2567 -74  2606
4 GM Simen Agdestein NTG 2535 -7  2558
5 GM Einar J. Gausel OSS 2479 0  2501
6 IM Frode Elsness Moss 2468 -20  2484
7 GM Leif E. Johannessen OSS 2461 -36  2514
8 GM Rune Djurhuus Akademisk 2456 23  2444
9 FM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2444 2  2447
10 GM Berge Østenstad Asker 2438 -14  2466
10 FM Geir Sune T. Østmoe Porsgrunn 2438 36  2413
12 IM Torbjørn R. Hansen 1911 2415 -11  2459
13 IM Espen Lie Porsgrunn 2412 -29  2455
14 IM Torstein Bae 1911 2407 14  2401
15 IM Joachim Thomassen Stavanger 2387 -12  2396
16 IM Bjørn Tiller OSS 2384 -8  2393
17 IM Atle Grønn OSS 2381 -3  2411
18 FM Kjetil Stokke Bergens 2378 -23  2407
19 GM Leif Øgaard OSS 2370 -20  2418
20 GM Jonathan Tisdall Asker 2368 -31  2420
21 FM Espen Agdestein OSS 2354 0  2374
22 FM Kristian D. Trygstad OSS 2353 24  2332
23 IM Bjarke Sahl Asker 2350 5  2359
24 IM Øystein Hole Akademisk 2346 -4  2380
24 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2345 20  2347
24 FM Espen Forså Tromsø 2345 34  2340
27 FM Eilif Skodvin SK 96 2344 6  2337
28 IM Eirik Gullaksen Bergens 2336 21  2351
29 IM Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2333 3  2359
30 FM Nicolai Getz OSS 2328 21  2333
31 FM Ørnulf Stubberud OSS 2327 13  2313
32 IM Helge Nordahl Black Knights 2326 -2  2344
32 FM Andreas G. R. Moen OSS 2326 -1  2328
34 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2325 -3  2302
35 IM Erik Fossan Stavanger 2313 0  2377
36 FM Petter Stigar Bergens 2309 -7  2328
37 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2304 -15  2307
38 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2303 0  2301
39 FM Stein A. Aarland Oslo Vest 2294  0  2300
40 FM Roar Elseth OSS 2290 25  2333
41 FM Bjørnar Byklum SOSS 2287 7  2264
42 FM Stig Gabrielsen Bergens 2283 12  2288
43  Kristian Stuvik Holm Hamar 2282 18  2240
44 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2276 0  2288
45 FM Trond Gabrielsen Bergens 2271 31  2270
46  Per Ove Egeli Randaberg 2268 0  2285
47 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2266 -20  2303
48 IM Petter Haugli Moss 2263 23  2295
49 FM Flemming Christenson Nordstrand 2257 -12  2271
50  Lars Even Andersen Black Knights 2254 -4  2286
51  Thomas Robertsen Team Bjørnsen 2249 0  2257
52  Edwin David Kristiansund 2239 14  2262
52  Hans K. Harestad SOSS 2239 -14  2265
54 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2233 -2  2289
54 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2233 -7  2274
56  Helge Gundersen Randaberg 2228 30  2234
57  Gunnar Johnsen Tromsø 2222 0  2211
58 FM Terje Johansen SOSS 2218 25  2243
58  Kim Chr. Astrup SOSS 2218 -18  2265
60 CM Halvard Hagesæther Bergens 2217 0  2265
61 IM Ivar Bern SK 96 2213 -25  2317
61 FM Lars Hjelmås Drammens 2213 -32  2309
63  Odin Blikra Vea Stavanger 2212 28  2233
63  Joachim B. Nilsen Bergens 2212 18  2218
65  Sondre Waage Tofte Stavanger 2211 -12  2212
66  Alf Roger Andersen Akademisk 2209 -20  2226
67  Ludy Helsio P. Sousa 1911 2206 0  2238
68  Gunnar B. Hanssen Tromsø 2194 3  2218
68 FM Dag Madsen Trondheim 2194 3  2269
68 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2194 0  2225
71 FM Ole Christian Moen OSS 2193 -16  2249
71  Elias DeMac Alta 2193 -5  2243
73 FM Jøran Aulin-Jansson Asker 2192 61  2232
73 FM Erling Kristiansen OSS 2192 0  2224
75  Mikael Rølvåg Narvik 2190 17  2191
75  Odd Martin Guttulsrud 1911 2190 75  2110
77 FM Gustav Gudbrandsen Akademisk 2186 7  2233
78  Jon Kristian Haarr Stavanger 2184 -27  2204
78  Björn Gambäck Trondheim 2184 0  2171
80 CM Inge Sandstad Skrondal Akademisk 2179 -73  2270
80  Benjamin Arvola Tromsø 2179 15  2217

April 2011
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Slår du Nomen Nescio?

Fra tid til annen ser jeg ivrige sjakk-
barn som sitter og spiller sjakk med 
seg selv. Noen ganger løper de fra den 
ene siden av brettet til den andre. Hver 
gang spør jeg like tørt: Vinner du? Og 
for mange er det nettopp dette som 
er poenget: For en gangs skyld er de 
sikret et helpoeng. Dette høres kanskje 
ut som en barnslig lek, men faktisk er 
det slik at mange av Norges aller beste 
sjakkspillere i sin tid har sittet og spilt 
mot seg selv. Jeg kan nevne Magnus 
Carlsen, Frode Olav Olsen Urkedal og 
Jonathan Tisdall. Og det finnes helt sik-
kert mange flere. Er det dette som er 
hemmeligheten for å bli så god? 

En av historiens største analytikere var 
utvilsomt Gioachino Greco. I databasen 
kan man finne en rekke små miniatyrer 
fra 1600-tallet der Greco alltid gikk sei-
rende ut. Motstanderne var nesten alltid 
oppført som NN. På latin betyr dette 
“nomen nescio” som på norsk igjen 

betyr “jeg vet ikke navnet”. I Grecos 
tilfelle skyldtes uvitenheten om navnet 
rett og slett at han satt og spilte mot seg 
selv. Men selv om han spilte mot seg selv, 
må han ha tatt seg god tid, for det var 
slettes ingen simple partier italieneren 
konstruerte. Nei, det var høyt nivå, og 
faktisk beskrev Botvinnik Greco som 
den første profesjonelle sjakkspilleren.  
Ta en titt på følgende mesterverk:

Gioachino Greco - NN 
Roma 1620

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6 
5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 Sxe4 
8.0–0 Lxc3 9.d5 Se5 10.bxc3 Sxc4 
11.Dd4 Scd6 12.Dxg7 Df6 13.Dxf6 
Sxf6 14.Te1+ Kd8 Hvit vinner nå 
forsert.
 
15.Lg5 Sde8

 XABCDEFGHY
8r+lmkn+-tr(

7zppzpp+p+p'

6-+-+-sn-+&

5+-+P+-vL-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+N+-#

2P+-+-zPPzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

16.Txe8+!! Kxe8 17.Te1+ Kf8 
18.Lh6+ Kg8 
XABCDEFGHY

8r+l+-+ktr(

7zppzpp+p+p'

6-+-+-sn-vL&

5+-+P+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zP-+N+-#

2P+-+-zPPzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Katrine Tjøl-
sen i kamp 
mot seg selv. 
(Foto: Arne 
Tjølsen)

Av Torbjørn R. Hansen
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19.Te5! Det er umulig å dekke matten 
på g5. 1–0

Jeg har funnet et parti fra 2008 hvor 
nøyaktig de samme trekkene ble spilt. 
Dette er spennende å tenke på - ana-
lysen til Greco kom en spiller til gode 
nærmere 400 år senere. Kan man 
finne et slikt fenomen noe annet sted 
enn på sjakbrettet?

En annen stor sjakkspiller er utvilsomt 
Aleksander Alekhine. I et parti i Moskva 
i 1915 vant Alekhine i karakteristisk 
stil ved å klubbe motstanderen ned, 
men partiet skulle vise seg å utvikle 
seg videre selv etter at motstanderen 
hadde resignert og håndtrykket ble 
klemt. For 12 år senere var Alekhines 
analyser til partiet forvandlet til et eget 
fantastisk parti. Dermed ble en av 
de største skrønene i sjakkhistorien 
skapt. Men la oss nyte kunstverket 
Alekhine så inderlig ønsket at han 
faktisk hadde spilt. I hvert fall mot 
noen andre enn seg selv. 

Nikolaj Dmitrievitsj Grigorjev - 
Aleksander Alekhine eller 
Aleksander Alekhine – NN
Moskva 1915

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Lb4 
Med dette trekket er vi inne i MacCut-
cheon-varianten i Fransk. Alekhine 
benyttet seg av denne varianten mange 
ganger med de svarte brikkene. 

5.e5 h6 6.exf6 Moderne teori anbe-
faler isteden 6.Ld2 eller 6.Le3. Nå, 
derimot, får vi en usedvanlig skarp 
situasjon der begge har hver sine klare 
fordeler. Svart har flere sentrumsbøn-
der og løperparet, mens hvit har en 
framskutt fribonde. 

6…hxg5 7.fxg7 Er ikke dette slik en 
flue som bare lever i ett døgn? Vel, det 
blir nok bedre vær i morgen, svarte 
døgnflua fornærmet. 

7…Tg8 8.h4 Her kommer hjelpen. 
Bonden på g7 blir holdt i live på mi-
rakuløst vis. 

8…gxh4 9.Dg4 Le7 10.g3! Hvit 
planlegger å gi flua på g7 et fast følge 
med 11.gxh4 for deretter å fly fram til 
h7. Dersom svart hadde spilt 10…
hxg3 ville bonden på g7 blitt kåret til 
brettets spiller etter 11.Th8! 

10…c5 Svarts fordel ligger i en enorm 
sentrumsovervekt. Men la oss stoppe 
litt her, for det er her selve historien 
starter. 

Alekhine vant i typisk stil etter: 11.0–
0–0 Sc6 12.dxc5 Da5 13.Kb1 e5 
14.Dh5 Le6 15.Sxd5 Lxd5 16.Txd5 
Sb4 17.Txe5 Dxa2+ 18.Kc1 0–0–0 
19.Ld3 Da1+ 20.Kd2 Dxb2 21.Ke3 Lf6 
22.Df5+ Kb8 23.Te4 Txd3+ 24.cxd3 
Ld4+ 25.Kf4 Dxf2+ 0-1 

Jeg beklager alle de kommentarløse 
trekkene, men jeg tenkte at du kan-
skje var interessert i å spille gjennom 
trekkene med brett og brikker. Om 
du derimot ligger som en lang strek 
på sofaen og brettet er mer enn en 
armlengde unna, kan du bare hoppe 
videre til følgende diagram: 

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+r+(

7zpp+-vlpzP-'

6-+-+p+-+&

5+-zpp+-+-%

4-+-zP-+Qzp$

3+-sN-+-zP-#

2PzPP+-zP-+"

1tR-+-mKLsNR!

xabcdefghy

Det er altså denne stillingen som er 
interessant. Grigorjev spilte 11.0-0-
0, men hadde et svært interessant 
alternativ i 11.gxh4. Komplikasjo-
nene som kunne ha oppstått må ha 
sjarmert Alekhine, for det var tydelig 
at han måtte til bunns i nettopp denne 
stillingen. 

I kommentarene i Shakmatny Vestnik 
i 1916 skriver Alekhine at han under 
partiet hadde tenkt til å besvare dette 
med 11…Lf6, for alternativet 11…
cxd4 førte til utrolig kompliserte og 
uoversiktlige varianter. Alekhine måtte 
imidlertid til bunns i komplikasjonene 
etter 11…cxd4, og i etteranalysene 
kom han fram til en variant du hvert 
øyeblikk skal få se. Varianten vokste 
imidlertid videre og videre og i 1927 
hadde den faktisk blitt til noe helt 
annet. Alekhine publiserte dette året 
en bok med sine beste partier, og han 
må enten ha vært svært forvirret eller 
så fascinert av varianten at den i hans 
hode hadde forvandlet seg til noe han 
hadde spilt. Ja, analysen hadde blitt til 
et parti med Alekhine som hvit og NN 
som motstander. 

Kan det være at han hadde et så 
brennende ønske om å ha spilt et 
slikt parti at han til slutt trodde 
han hadde gjort det? 

La oss uansett se på det fantastiske 
partiet Alekhine spilte mot en fabelak-
tig motstander, nemlig seg selv.

Alekhine briljerer - mot seg selv.
(Foto: Wikimedia Commons)
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XABCDEFGHY

8rsnlwqk+r+(

7zpp+-vlpzP-'

6-+-+p+-+&

5+-zpp+-+-%

4-+-zP-+QzP$

3+-sN-+-+-#

2PzPP+-zP-+"

1tR-+-mKLsNR!

xabcdefghy

11…cxd4 Både hvit og svart fortsetter i 
steinalderstil og klubber ned hverandre 
på hver sin fløy. 

12.h5 dxc3 13.h6 Bonden på g7 er 
omsider trygg, og det er åpenbart at en 
av disse bøndene kommer til å bli en 
dronning. Eller kanskje begge, for den 
saks skyld. 

13…cxb2 Svart har også fått en livsfar-
lig fribonde. Vil også denne bli til en 
dronning? 

14.Tb1 Da5+ 15.Ke2 Dxa2 Kasparov 
kritiserer dette trekket og foreslår iste-

den 15…Lf8. 16.h7 Dxb1 
XABCDEFGHY

8rsnl+k+r+(

7zpp+-vlpzPP'

6-+-+p+-+&

5+-+p+-+-%

4-+-+-+Q+$

3+-+-+-+-#

2-zpP+KzP-+"

1+q+-+LsNR!

xabcdefghy

17.hxg8D+ Dronning nummer tre. 
17…Kd7 18.Dxf7 Dxc2+ 19.Kf3 
Sc6 Svart kjemper med nebb og klør og 
faktisk er denne springeren nære ved å 
holde den svarte stillingen sammen.  

20.Dgxe6+ For en deilig følelse det 
må være å skrive hvor dronningen 
kommer fra. 

20…Kc7 21.Df4+ Kb6 22.Dee3+ 
Lc5 23.g8D Dronning nummer fire. 

23…b1D Dronning nummer fem. 

XABCDEFGHY

8r+l+-+Q+(

7zpp+-+-+-'

6-mkn+-+-+&

5+-vlp+-+-%

4-+-+-wQ-+$

3+-+-wQK+-#

2-+q+-zP-+"

1+q+-+LsNR!

xabcdefghy

En fantastisk stilling. Dronningene er 
overalt og det er nærmest umulig å 
skjønne noe som helst. Som liten, da jeg 
ikke hadde ryddet rommet mitt, pleide 
jeg å forsvare meg med å si at den ge-
niale behersker kaos. Og det er vel ingen 
tvil om at Alekhine behersket kaoset da 
han fant 24.Th6!! som avgjør partiet på 
grunn av trusselen 25.Dd8+. 1-0

Så fram med sjakkbrettet, lek deg på 
de 64 rutene og hvem vet, kanskje 
analysene dine blir spilt i en turnering 
om 400 år? Uansett er jeg helt sikker på 
at du skal klare å få fram en stilling med 
minst fem dronninger på brettet. 

Kristiansund klare for eliten
Kristiansund vant en svært spen-
nende kvalifiseringskamp mot 
Hønefoss, og rykket dermed opp 
til eliteserien 2011/2012. 

Midt-Norges representanter var favoritter, særlig 
på grunn av sine to sterke svenske spillere på de 
øverste bordene. På førstebord var det imidlertid 
klart for en skikkelig bombe, da talentfulle Vegar 
Koi Gandrud tok en svært sterk seier mot stormester 
Nils Grandelius. 

Før siste parti var avsluttet stod det 3-2 til Kristian-
sund - ved 3-3 ville Hønefoss rykke opp nettopp på 
grunn av seieren på førstebord. Øyvind Lundeby 
holdt imidlertid hodet kaldt, og sikret remis og opp-
rykk for ambisiøse Kristiansund. Mer om kampen 
kan du lese på www.ksk.no.

Kristiansund - Hønefoss   3,5-2,5
Nils Grandelius - Vegar Koi Gandrud 0-1
Axel Smith - Rune Myrvold   1-0
Edwin David - Even Thingstad   1-0
Brede A. Kvisvik - Roy Kvamme  1-0
Anders Olsen - Anders Thingstad  0-1
Øyvind A. Lundeby - Anbjørn Dyrdal 1/2

Fornøyde 
kristian-
sundere: 
Fra venstre 
lagleder Aage 
Sivertsen, 
Axel Smith og 
Nils Grande-
lius.

30  
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Østlandsserien

1. divisjon
Oslo SS II  6 3 0     29     15
Hønefoss   7 0 2 28     14
Black Knights  6 1 2 31     13
Drammen Tigers 6 0 3 26     12
Moss II  4 2 3 22,5  10
Stjernen    4 1 4 21,5   9
Nordstrand II 3 1 5 19      7
Sarpsborg  2 1 6 18,5   5
Strømmen   1 2 6 16,5  4
Nordstrand III 0 1 8 13     1 

2. divisjon avdeling A
Oslo SS III  5 0 2  16,5 10
Akademisk II 3 3 1  16,5  9
Vålerenga   4 1 2  15     7
Stjernen II  3 1 3  14,5  7
Caissa   2 2 3  13,5  6
Bærum  2 2 3  13     6
Nordstrand IV 1 3 3  11     5
Hønefoss II  0 4 3  11,5  4

2. divisjon avdeling B
SK 1911 II  5 2 0  20,5 12
Nittedal  4 2 1  17    10
Follo   3 1 3  15,5  7
SOSS II   3 1 3  15     7
Moss III   3 1 3  13,5  7
Lillestrøm   3 1 3  13     7
Nordstrand V 2 0 5  9       4
Kongsvinger 1 0 6  8,5    2

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

3. divisjon avdeling B
SOSS III  3 0 1  11,5  6
Stjernen III  2 2 0  10,5  6
Lørenskog  1 1 2  8,5    3
SK 1911 V  1 1 2  6,5    3
Oslo SS V  1 0 3  3       2

3. divisjon avdeling C
Black Knights II 4 0 0  13,5  8
SK Ullr  2 1 1  8       5
Nord-Odal  1 1 2  6,5    3
Kirkegata  1 1 2  6       3
Strømmen II 0 1 3  6       1

3. divisjon avdeling D
Tønsberg  3 0 1  10     6
Drammen II 3 0 1  9,5    6
Asker II  1 1 2  7,5    3
Caissa II  1 1 2  7       3
Tempo  1 0 3  6       2

4. divisjon avdeling A
Follo II  5 1 0 18     11
Oslo SS VI  3 2 1  15    8
Modum  2 3 1  14    7
Konnerud  1 2 2  10    4
Nordstrand VI 1 2 3  9,5   4
Stovner  2 0 4  9      4
Vålerenga III 1 0 4  3      2

Vestlandsserien

1. divisjon avdeling nord
SK 96  5 0 0 22,5  10
Nordnes  3 1 1 17      7
Bergens III  2 2 1 14      6
Bergens II  2 1 2 12      5
Sotra   1 0 4 7,5     2
Masfjorden 1 0 0 5 2       0

1. divisjon avdeling sør
Stavanger  4 0 0  16,5   8
Stavanger II 3 0 1  12      6
Kristiansand 2 0 2  10      4
Sandnes  0 1 3  7,5     1
Stavanger III 0 1 3  4        1

Finalekamp 1. divisjon
Stavanger - SK 96         2-3
Evgenij Kulikov - Ivar Bern       1-0
Johannes Kvisla - Kjell A. Mork       1/2
Sondre W. Tofte - Ove Sævareid       0-1
Odin B. Vea - Per Manne       1/2
Jon Kr. Haarr - Nils Erik Moe-Nilssen  0-1

2. divisjon avdeling nord
Førde  7 0 0 23,5  14
Bergens IV  4 2 1 17     10
Sotra II  2 2 1 15      8
Voss  2 3 2 14,5   7
Fana  2 2 3 12,5   6
Bergens VI  2 1 4 11,5   5
Bergens V  2 0 5 11      4 
Masfjorden II 0 2 5 6,5     2

Midtnorgeserien

1. divisjon avdeling Trøndelag
Trondheim II 4 0 0 15,5    8
Trondheimstudentene 2 1 1 11,5    5
Verdal  1 2 1 10       4
SMPOAÅ  0 2 2 8        2
Orkdal  0 1 3 5        1

1. divisjon avdeling Møre og Romsdal
Kristiansund  6 0 0 27,5  12
Aalesund  4 1 1 19,5  9
Kristiansund II 3 2 1 19     8
Aalesund II  3 1 2 13     7
Kristiansund III 2 0 4 10,5  4
Volda Ørsta  1 0 5 9,5    2
Aalesund III 0 0 6 6      0

Finalekamp 1. divisjon
Kristiansund - Tr.heimstud.  4,5-0,5
Axel Smith - Emil D. Agdestein    1-0
Edwin David - Brede Hagen    1-0
Brede Kvisvik - Jonas Ingvaldsen   1-0
Anders Olsen - Anders S. Nordli   1/2
Vegard Simensen - Kristian Lund  1-0

2. divisjon avdeling Trøndelag
Trondheim III  4 2 0 15     10
Stjørdal  3 2 1 15     8
Byneset  3 2 1 13     8
Svartlamon  2 3 1 13     7
Trondheim IV 2 1 3 12     5
Trondheim VI 2 0 4 10     4
Trondheim V 0 0 6 6      0

Nord-Norge

KM Troms og Nordre Nordland
Harstad, 28.-30. januar

1. Tromsø  4 1 0 16,5    9 
2. Tromsø II 4 0 1 14      8
3. Harstad  3 1 1 14      7
4. Narvik  3 0 2 13      6
5. Sortland  3 0 2 11      6
6. Tromsø IV 3 0 2 11      6
7. Tromsø III 3 0 2 9       6
8. Narvik II  2 1 2 10,5    5 
9. Narvik III 2 1 2 10      5
10. Harstad II 2 0 3 8       4
11. Sortland II 1 1 3 6,5     3
12. Tromsø VII 1 1 3 6,5     3
13. Tromsø V 1 0 4 7,5     2
14. Tromsø VI 0 0 0 2,5     0

Det er ikke arrangert KM for lag i Finmark 
eller Helgeland og Salten sjakkrets. For 
nordnorsk mesterskap for lag, se side 
34.

SERIESJAKKEN 2010/2011

OSS-damene Sylvia Johnsen og 
Yerazik Khachatourian var sterkt 
delaktige i tredjelagets opprykk til 
1. divisjon. (Foto: Ellisiv Reppen)
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Satser mot 
OL på hjemmebane

Tromsøgutten Espen 
Forså (20) har lagt seg i 
hardtrening for å komme 
inn på OL-laget i 2014. 
I februar kom IM-napp 
nummer to på Gibraltar.

Av Silje Bjerke

- Jeg tar færre fag på NTNU nå i vår og 
målet er OL 2014 på hjemmebane, noe 
jeg regner med å måtte ha cirka 2500 i 
rating for å klare. Heldigvis har jeg god 
støtte fra klubben min, som allerede har 
gjort det lettere for meg ved å gi økono-
miske bidrag, forteller Espen Forså.

Forså er en del av den gylne 1990-år-
gangen, og gikk i klasse med Magnus 

Carlsen, Jon Ludvig Hammer og Joachim 
Thomassen på Norges Toppidretts-
gymnas for to år siden. I dag er han 
matematikkstudent i Trondheim. Forså 
hadde godt utbytte av å gå på Agdesteins 
sjakklinje.

- Den største styrken til NTG er mil-
jøet man får, med mange talentfulle 
sjakkspillere, sier han. - Og når tre av 
tidenes mest talentfulle norske sjakk-
spillere (Magnus, Simen og Jon Ludvig) 
er samlet, er det klart at man får litt 
input, men man ser også at stormestere 
i verdensklasse bare er mennesker de 
også. En annen bra ting med NTG er 
hvordan de legger opp til at man får 
spille mange turneringer, noe jeg aldri 
ville hatt muligheten til på en vanlig 
videregående skole, sier Forså.

Nye treningsmetoder
Forsås suksess på Gibraltar kom som et 
resultat av målbevisst trening de siste 
månedene før turneringen. 

- Jeg begynte treningen igjen i romjula 
etter noen år med laber trening. Nå 
i starten har jeg oppdatert åpnings-
repertoaret noe voldsomt, men etter 
hvert blir det mer fokus på andre ting 
også. Før turneringer prøver jeg å gjøre 
en del oppgaver for å komme i form, 
forteller han. - Jeg fikk også spilt noen 
treningspartier med toppspillere fra 
Tromsø et par uker før Gibraltar, der ble 
jeg kvitt mange dårlige trekk! I tillegg var 
jeg flink til å forberede meg før partier, 
sier Forså.

Tromsøgutten har imidlertid også en
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annen mer utradisjonell oppskrift, på et 
område der det kanskje kan være svært 
mye å hente for norsk toppsjakk.

- En annen viktig ting jeg har begynt med 
igjen er mental trening. Blant annet drev 
jeg med mental trening med fokus på 
å ikke overvurdere motstandere over 
2500, noe jeg har hatt en tendens til 
før. Dette fungerte jo veldig bra, siden 
jeg fikk mine to første GM-skalper under 
turneringen! forteller han.

- Hvordan foregår den mentale 
treningen?

- Jeg har en CD med diverse lydspor. 
Men det handler om å først slappe av 
og så si ting til seg selv gjentatte ganger 
(“Jeg kan slå hvem som helst” osv) eller 
se for seg situasjoner, for eksempel at jeg 
slår en med 2500. Slik kan man bli vant 
til noe man aldri har klart før! Jeg har 
også lest Willi Railos “Best når det gjel-
der” for mange år siden. Etter at pappa 
fikk meg til å begynne med dette, mener 
jeg definitivt at mental trening er den 
mest undervurderte treningsformen i 
sjakkverdenen, sier han.

- Ironisk nok merket jeg at jeg hadde 
problemer mentalt før partiet mitt mot 
Kiril Georgiev (2669), så før jeg reiser 
til nordisk på Island må jeg nok jobbe 
litt med 2600-grensen også!, sier Forså 
med et smil.

IM i 2012
I tillegg til sine to IM-napp, i NM i Ber-
gen i 2009 og nå på Gibraltar, trekker 
Forså fram juniornorgesmestertittelen 
med 8,5 av 9 i Tønsberg i 2008 som sitt 
sjakklige høydepunkt.

- Når blir du IM?

- Målet er å bli IM innen sommeren 
2012, så da må jeg nesten regne med 
at jeg klarer det, smiler Forså.

Her kommenterer Forså et av sine beste 
partier fra Gibraltar, der han slår 

verdensstjernen og OL-mesteren Tatjana 
Kosintseva (2570).

Tatjana Kosintseva - Espen Forså
Gibraltar Masters (6), 30.01.2011

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6! 6.Lg5 e6 7.f4 Db6 En 
fin variant å spille mot høyere ratede 
spillere, for det er mange remisvarianter 
de hele tiden må unngå.

8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.e5 h6 
11.Lh4 dxe5 12.fxe5 Sd5 
XABCDEFGHY

8rsnl+kvl-tr(

7+p+-+pzp-'

6p+-+p+-zp&

5+-+nzP-+-%

4-+-sN-+-vL$

3wq-sN-+-+-#

2P+PwQ-+PzP"

1+R+-mKL+R!

xabcdefghy

Et trekk min klubbkamerat Frode Bull 
Jæger gjorde meg klar over noen uker 
før turneringen, så jeg hadde kikket litt 
på det hjemme. 12...Sfd7 er 

hovedvarianten og det er mye å kunne. 
Fordelen med 12...Sd5 er at sort får byt-
tet av litt offiserer og kommer nærmere 
et sluttspill.

13.Sxd5 exd5 14.e6 Hvit ønsker å 
åpne linjer for å utnytte utviklingsfor-
spranget sitt. 
14...Lxe6 15.Sxe6 fxe6 16.Ld3 Le7 
17.Lg6+ Kd8 18.Lxe7+ Dxe7 
19.0–0 Sd7
XABCDEFGHY

8r+-mk-+-tr(

7+p+nwq-zp-'

6p+-+p+Lzp&

5+-+p+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2P+PwQ-+PzP"

1+R+-+RmK-!

xabcdefghy

20.Tf7 Jeg tror dette er en nyhet, men 
trekket var allerede nevnt på Chess-
Publishing. Fra før var 20.Txb7 Dc5+ 
21.Kh1 Ta7 spilt i tungvektsoppgjøret 
Motylev-Sutovskij (0–1). 

20...Dc5+ 21.Kh1 Tf8 22.Txg7 Kc7 
22...Tf6 er nevnt hos ChessPublishing 
og er muligens bedre.

23.De1!? 23.Dxh6 Db4 24.Tg1 Tf6 var 
planen min. Nå vil ikke sluttspillene 
være så gode for sort, men brikkene til 
hvit står litt klumsete på kongefløyen. 
25.c4!? og vi har en interessant stil-
ling. 

- Jeg mener definitivt 
at mental trening er 
den mest undervurderte 
treningsformen i sjakk-
verdenen.

Espen Forså

Seier mot en OL-mester var god 
motivasjon for Espen Forså, som 
trener målrettet mot OL på hjem-
mebane.
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XABCDEFGHY

8r+-+-tr-+(

7+pmkn+-tR-'

6p+-+p+Lzp&

5+-wqp+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2P+P+-+PzP"

1+R+-wQ-+K!

xabcdefghy

23...Dd4 Jeg brukte en del tid på dette 
trekket. Alternativet var 23...Dd6, men 
jeg likte ikke 24.Lf7. 

24.Te7 e5 25.c4 Kd8 Jeg spilte dette 
a tempo og jeg tror hun ble litt satt 
ut av det. 25...Kd6?? 26.Db4+ Dc5 
27.Txd7+ og vi ser hvorfor kongen 
måtte gå til d8. 25...Tf6 er forslaget til 
silisiumvennen min og i ettertid ser det 
veldig logisk ut. Stillingen er uklar, men 
noenlunde i balanse.

26.Th7 Dxc4 27.h3?! 
27.Tc1! var det naturlige, og det er 
uvisst om jeg ville spilt 27...Df4?? 
som var planen min. Etter 28.Da5+ 

b6 29.Txd7+! Kxd7 30.Dxd5+ Ke7 
31.Tc7+ Kf6 trodde vi begge at jeg var 
trygg, men 32.Ld3! blir matt i 11 trekk... 
Derfor måtte jeg ha spilt 27...Da4 med 
en interessant stilling. 

27...Tc8 Nå er planen min Tc7 og 
Kc8-b8 om jeg får sjansen. Her var 
jeg veldig fornøyd med stillingen min. 
28.Txb7??
XABCDEFGHY

8-+rmk-tr-+(

7+R+n+-+R'

6p+-+-+Lzp&

5+-+pzp-+-%

4-+q+-+-+$

3+-+-+-+P#

2P+-+-+P+"

1+-+-wQ-+K!

xabcdefghy

Før jeg spilte Tc8 visste jeg at i verste fall 
hadde jeg Tc7, men etter et par minut-
ter fant jeg 28...Tf1+ 29.Kh2 Df4+ 
30.Dg3 Tcc1! og hvit slipper ikke unna 
mattnettet. 

31.Th8+ 

31.Dxf4 exf4 og hvit slipper fortsatt 
ikke unna matten på h1 siden 32.g4 
tillater 32...Tf2# Også 31.Thxd7+ 
Kc8 32.Tbc7+ Txc7 33.Txc7+ Kxc7 er 
minst like håpløst som å bli matt. 

31...Ke7 32.Th7+ Ke6 33.Lf7+ Kf6 
34.Dxf4+ exf4 35.Txh6+ Kxf7 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+R+n+k+-'

6p+-+-+-tR&

5+-+p+-+-%

4-+-+-zp-+$

3+-+-+-+P#

2P+-+-+PmK"

1+-tr-+r+-!

xabcdefghy

0–1

PS! Mange flere nordmenn gjorde 
gode resultater på Gibraltar i år. Sjekk 
http://www.gibraltarchesscongress.
com for alle resultater, mange bilder 
med mer. Turneringen ble vunnet av 
favoritt Vassilij Ivantsjuk.

Tromsø sjakklubb tok like godt dobbeltseier i årets 
nordnorske mesterskap for lag, som ble avholdt i 
Tromsø 25.-27. februar. Tromsø 2 (bildet) bekjempet 
noe overraskende sitt eget førstelag 2,5-1,5, og tok 
seieren foran Tromsø 1, med Narvik på tredjeplass. På 
vinnerlaget spilte Frode Bull Jæger, Jon Kr. Røyset, Vanja 
Cengija, Øyvind Pedersen og Christian Grundekjøn. Seks 
lag stilte til start i mesterskapet.

Det nordnorske mesterskapet for barnelag samlet mer 
enn 50 barn, og her gikk Alta til topps foran Tromsø 2 
og Alta 2. 

Foto: Beate Forså

NORD-NORSK MESTERSKAP FOR LAG
Tromsø, 25.-27. februar
1. Tromsø II 5 0 0 14,5 10
2. Tromsø I 4 0 1 14,5 8
3. Narvik   2 1 2 11,5 5
4. Alta  2 1 2 11,0 5
5. Harstad  1 0 4 8,0 2
6. Komsa  0 0 5 0,5 0 

Tromsø best igjen

34
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Eliteserien i sjakk vil i 2010/11 
hete Chess Attack-Serien! 

Yes Games er stolt sponsor, 
og ønsker alle  lykke til!
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Stort...

Sjakkfest i Glåmdalen
Det satses på sjakk i Hedmark, og 19. mars var det klart for 
stor sjakkfest i Glåmdalen. Stormester Jon Ludvig Hammer 
hadde tatt turen til kjøpesenteret Kongssenteret i Kongsvin-
ger for å spille blindsjakk mot Hedmarks beste sjakkspiller 
Kristian Stuvik Holm (12), og Johannes L. Kvisla, med aner 
fra Odalen. Etter cirka tre timers spill hadde begge partiene 
endt med remis. Arrangøren hadde rigget i stand et demobrett 
ved Jon Ludvigs motstandere slik at publikum kunne følge 
partiene på avstand.

Umiddelbart etter blindsjakken startet stortalentet Stuvik 
Holm den første simultanrunden. Etter hvert ble det også mu-
ligheter for å spille mot både Johannes Kvisla og Jon Ludvig. Et 
meget vellykket arrangement, som var et samarbeidsprosjekt 
mellom Kongsvinger Sjakklubb og Nord-Odal Sjakklubb.

Dagen etter var Jon Ludvig invitert til landets første turnering 
i Sjakk3ern. Jon Ludvig var både turneringsleder og stilte opp 
som motspiller for de som fikk walk over.

I de samme lokalene ble det arrangert en Eidsiva cup for Hed-
marks unge sjakkspillere. Også her stakk Jon Ludvig innom 
og spilte en simultan mot dem som ønsket det. 18 Hedmark-
spillere hadde møtt opp denne solrike dagen, samtidig med 
at 39 tredjeklassinger spilte sin aller første sjakkturnering. 
Alle skoler i Kongsvinger og Odalen var invitert til å delta. 
Disenå skole vant knepent foran Ullern skole, begge fra Sør-
Odal. På tredjeplass kom beste skole fra Nord-Odal, nemlig 
Gardvik skole. Disse tre skolene skal representere Hedmark 
i landsfinalen i Oslo 29. mai. 

Til høyre kan du se bilder fra sjakkfesten i Glåmdalen.

(Tekst og foto: Jonar Lensebakken)

Sterke prestasjoner i eliteserien
Her er toppscorerne i eliteserien 2010/2011:
(Navn, klubb, score, ratingprestasjon i FIDE)

Kjetil A. Lie, Porsgrunn  8,5/9 2881
Geir S. T. Østmoe, Porsgrunn  8,0/9 2643
Odd M. Guttulsrud, SK 1911  7,5/9 2465
Mihajlo Stojanovic, Trondheim    7,0/9   2634 
Torstein Bae, SK 1911  7,0/9 2521
Kristian Trygstad, Oslo SS  5,5/6 2586
Ørnulf Stubberud, Oslo SS  5,0/6 2376

Østmoe og 
Lie: De to 
beste denne 
sesongen.

Nettavisen/Fast beste bedrift
Nettavisen/Fast gikk til topps i bedriftssjakkse-
rien i Oslo 2010/2011, etter en spennende 
finale mot NAV. Finalen endte 2,5-2,5, men 
Nettavisens lagleder Ole Valaker avgjorde da 
han vant armageddon-partiet mot Sjur Nørve. 
På Nettavisen/Fasts lag spilte Leif Erlend Johan-
nessen, Rune Djurhuus, Carl Peter Kirkebø, 
Hans Krogh Harestad, Hans Arild Runde, Ole 
Valaker, Kjartan Mikkelsen, Sverre Tennøe, 
Rune Zakariassen og Ståle Sørensen. 

En fornøyd Ole Valaker feirer 
med frukt.

Trønderne best
I mars var det duket for kretsduell 
mellom barne- og ungdomskretsene 
til Trøndelag og Møre og Romsdal. 
23 barn og unge var med og samlet 
poeng til sine kretser. Det endte med 
en overlegen seier til trønderne, med 
95 mot 61 poeng. Dermed fikk de ta 
med seg den store vandrepokalen 
hjem før det blir ny kamp neste år.
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...og smått

Norsk suksess i USA
De talentfulle Næss-søstrene 
Sara (10) og Maria (8) fra Ti-
gerklubben i Oslo er for tiden 
i USA, der de håver inn pokaler 
og pengepremier. I sin første 
amerikanske turnering vant Sara 
hele 6000 kroner. Begge jentene 
er nå kvalifisert til Washington 
State Championship, der mer 
enn 1500 barn deltar. 

(Foto: Torild Næss)

Ung østfoldmester
Stian Johansen (15) gikk helt 
til topps i Østfoldmesterskapet 
26.-27. februar. Det unge 
talentet har hatt fin fremgang 
den siste tiden. Han har hatt 
sin eliteseriedebut for Moss 
med gode resultater, og kan 
bli en viktig brikke for laget 
framover. 

NSF uten generalsekretær
Det er ennå ikke avklart hvem som blir ny generalsekretær 
i Norges Sjakkforbund, etter at Dag Danielsens åremål utløp 
ved årsskiftet. For tiden er medlemssekretær Liv Mette Harboe 
fungerende generalsekretær. - Vi er igang med prosessen med 
å ansette generalsekretær, og håper at ting kommer på plass i 
løpet av april, forteller president Jøran Aulin-Jansson i Norges 
Sjakkforbund. I Ungdommens Sjakkforbund er Dag Danielsen 
ansatt som generalsekretær i 60 % fast stilling. Samtidig har 
tidligere medlemssekretær Bendik Bjerke sluttet i USF, og nye 
krefter har kommet til: Sean Erik Scully og Iris Aasen Brecke 
er begge ansatt på deltid som sekretærer.

Sjakkspilleren Petter Northug
VM-helten Petter Northug avslørte til Nettavisen i et in-
tervju i fjor at han også er interessert i sjakk. Kanskje er 
konkurranseaspektet noe av det han liker, det ser i hvert 
fall ut til at konkurransementaliteten ligger i familien: 
-  Jeg husker veldig godt første gang jeg slo bestefar i sjakk, 
sier Northug. - Han hadde sikkert slått meg 50-60 ganger 
på rad, av og til varte partiene i tre timer, og plutselig 
en dag slo jeg ham. Han snakket ikke til meg på ei uke, 
mimrer Petter Northug.

Kristian Stuvik Holm spiller simultan

Jon Ludvig i dyp konsentrasjon

Jon Ludvig taper mot arrangøren
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The Sniper (snikskytteren) er et dyna-
misk og universelt åpningssystem for 
svart mot alle hvits førstetrekk (med 
unntak av 1.b3). Svarts system går ut 
på å spille 1...g6 og 2...Lg7 uansett 
hva, og tillate at hvit okkuperer hele 
sentrum. Planen er å bruke snikskyt-
teren på g7 og bondetrekket 3...c5 til 
å underminere hvits sentrum i sann 
hypermoderne stil. Dette kan lede til 
varierte og originale stillinger hvor 
sort ofte får godt dynamisk motspill. 
Snipersystemet kan imidlertid også fort 
komme over i mer opptråkkede stier 
som Siciliansk, Benoni og Kongeindisk, 
hvis sort ønsker det.
 
Sniper-systemet kan minne om en svart 
versjon av Tony Kostens berømte reper-
toarbok The Dynamic English, hvor hvit 
spiller c4/g3/Lg2/Sc3 uavhengig av sorts 
svar. Jeg personlig har sansen for slike 
universelle systemer, hvor man kan 
få gode og dynamiske stillinger uten å 
pugge for mye. Jeg fant imidlertid fort 
ut at man ikke kunne bruke samme 
bedagelige innstilling til The Sniper. I 
første del havner sortspilleren rett inn i 
den skarpe sicilianske dragen:

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sf3 c5 4.Sc3 cxd4 
5.Sxd4 Sc6 6.Le3 Sf6 7.Lc4 d6 8.f3 

Sort kan nå spille 8...0-0 og etter 9. Dd2 
er vi inne i hovedvarianten i jugoslav- 
angrepet, men Storey anbefaler i stedet 
det interessante 8...Db6. Dette kalles 
visstnok Kupreichik-varianten, og Storey 
gir det to utropstegn. Og mulig har han 
rett. Sort ser ut til å klare seg utmerket i 
komplikasjonene som oppstår etter 

9...Sf5 Dxb2!, men lett er det ikke. 
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Etter en relativt brutal teoretisk start på 
boken blir det etter hvert klart at The 
Sniper også ofte leder inn i lite utforsket 
terreng. Et godt eksempel er forfatterens 
parti mot storspilleren Sergej Tiviakov:

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c3 d5 4. Sd2 c5!
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Storey spiller friskt og viser ingen re-
spekt for sin celebre motstander. Sort 
ofrer bonde for å få rask utvikling og 
forsøker å utnytte motstanderens kron-
glete springerplassering på d2.

5.dxc5 Sf6! 6.exd5 Alternativt 6. Lb5+ 
Ld7 7.Lxd7+ Sbxd7 8.exd5 Sxc5 og 
svart står utmerket.

6...Dxd5 7.Sb3 Dxd1+ 8.Kxd1 0-0 
9.Sf3 Td8+ 10.Ke1 Sc6 Sort har god 
kompensasjon på grunn av god koordi-
nasjon og utviklingsforsprang, i tillegg til 
at hvit ikke kan rokere.

Mot 1.d4 anbefaler Storey nok en 
interessant og ultraskarp sidevariant: 
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 c5 4.d5 Lxc3 
5.bxc3 f5!? Her er Storey imidlertid 
overraskende sparsom med analyser, 
og har lite nytt å komme med. 

Det mest kritiske systemet mot hele 
”Sniper”-systemet er sannsynligvis 
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.e4. Dette er en 
viktig variant fordi den også kan nås via 
1.e4-trekkrekkefølgen. 3...c5 4.d5 e5!? 
Storey anbefaler her en slags hybrid av 
Benoni og Kongeindisk, som er lite spilt. 
Jeg mistenker at det er en god grunn til 
det. Hvit har en behagelig romfordel, og 
sorts tidlige c5 medfører at hvit i mange 
tilfeller effektivt kan besvare f5 med f4. 
For lesere som ikke er fornøyde  med 
d4-delen, passer “Sniper” imidlertid 
veldig godt sammen med Kongeindisk. 
Ved å besvare 1.d4 med 1...g6 i stedet for 
1...Sf6, kan Kongeindisk-spillere slippe 
unna en rekke slitsomme åpninger 
som Trompovsky, Torre, London og 
Barry-attack.

Dette er en gjennomgående veldig god 
og engasjerende repertoarbok, full av 
originale ideer og instruktive partier. 
Forfatteren pløyer gjennom mye jomfru-
elig mark, og da er det lett å tilgi at han 
er et stykke unna det analytiske nivået til 
Marin eller Avrukh. ” Sniper” er litt tynn 
mot 1.d4, men dette kompenseres av 
grundig behandling av systemene mot 1. 
e4. Spennende bok om et lite utforsket 
åpningssystem. Anbefales - særlig for 
Kongeindisk-spillere!

Av Kim Astrup

The Sniper 
av Charlie Storey 
Everyman 2011. 175 sider

Nytt innen sjakk
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Løsningene står på side 49.

Nr. 3: Svart trekker

Nr. 6: Svart trekker

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

Nr. 5:Hvit trekkerNr. 4: Hvit trekker
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Møllers disipler

Utrettelige Finn Møller har trent opp mange sterke 
spillere gjennom sin 40-årige karriere som sjakk-
trener på skoler i Oslo. Mer om Møllers sjakkliv 
kan du lese på sidene 42-44.

Her følger seks kombinasjoner fra noen av Finns 
dyktigste elever, blant dem IM Torstein Bae (øverst 
til venstre), FM Kristian Trygstad (nederst til 
venstre), landslagsspiller Marianne Wold Haug 
og Odd Martin Guttulsrud. 17-årige Guttulsrud 
gjorde nylig et svært sterkt resultat i eliteserien, 
med hele 7,5 av 9 poeng på fjerdebord og en 
ratingprestasjon på 2465.

"Hvem er denne Finn Planen?" spurte en 1911-
elev en av redaktørene en gang. Det er vel bare 
én sjakk-Finn? 

Finner du mestertrekkene? 
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Holdt hodet kaldt
12 partier blindsjakksimultan i Kristi-
ansund. IM Axel Smith vant 9 ½ - 2 ½! 

Tekst og foto: Tore Kristiansen

Torsdag 31. mars hadde vi en stor blindsjakksimultan i Kristi-
ansund Sjakklubb. Sjakktreneren vår, IM Axel Smith, utfordret 
oss og mente at han skulle vinne en blindsjakksimultan mot 
oss. Tidligere har han spilt blindsjakksimultan på fire brett 
og vunnet tre av dem, men vi syntes at 12 partier hørtes litt 
mye ut. Det kunne han da aldri greie? Sjakklubben stilte ikke 
med den aller beste motstanden denne torsdagskvelden, da 
de 12 motstanderne til Axel bare hadde et ratingsnitt på litt 
over 1300. Men vi var likevel optimistiske.

Bare to feiltrekk
Vi begynte litt over halv sju og siste spiller ga opp 4½ time 
seinere. I løpet av de 12 partiene trakk Axel Smith bare to ulov-
lige trekk, men deltakerne ble litt urolige da det første av dem 
kom allerede i femte trekket mot Åge Olsen på andrebordet. 
Regelen var at Axel tapte partiet hvis han gjorde tre ulovlige 
trekk i samme partiet. Men heldigvis for både simultanen og 
Axel, kom det andre ulovlige trekket litt før kl. 23 i et av de 
siste partiene mot Eli Marit Ødegaard der Axel skulle sette 
sjakk matt og tok feil av rekkefølgen på trekkene. 

11-årige Magnus Dahl Jenssen var første spiller som ble ferdig. 
Og han vant partiet sitt! Axel trodde at han hadde matt på f7 
og ofret derfor dronninga, men kongen hadde et fluktfelt. 
Da ble både tilskuere og spillere mer bekymret. Hadde Axel 
ikke mer kontroll enn dette? Men det viste seg at det hadde 
han. Etter dette tapet tok han grep. Der han var usikker på 
hvordan stillinga var i et parti, rekapitulerte han trekkene for 
seg sjøl fra første trekket av. Flere ganger «så» motspillere 
og tilskuere at han telte trekkene i et parti før han fortalte 
hvilket trekk han gjorde. Det var utrolig godt gjort med tolv 
partier spilt blindt.

Norgesrekord?
Kristiansund sjakklubb viste de to første partiene direkte på 
nettet. Og mot Robin Hoem på førstebordet bukket Axel en 
springer etter en time og et kvarters spill. Axel flyttet springeren 
til f5 og trodde at han truet dronninga med tårnet sitt. Men 
dronninga til Robin sto på c7 og ikke d8 og var ikke truet av 
Axels tårn på d1. Robin kunne dermed ta springeren blankt, 
og Axel ga opp. På det tidspunktet ledet Kristiansund Sjakklubb 
2-1. Kunne vi greie å slå Axel?

Men den gang ei. Det eneste poenget Axel Smith ga bort mot 
resten var en remis til Pat Schanzenbecher. I alle de andre 
partiene hanket han inn det ene poenget etter det andre. Han 
ga oss ikke noe håp i det hele tatt, og hadde full kontroll på 
alle partiene etter de to bukkene innledningsvis. 

Det var noen regler for matchen. Spillerne fikk ikke stå over 
en runde. Blindsjakkspilleren fikk ikke spørre hvor brikker 
sto, eller få noen andre ledetråder. Med tre feiltrekk i et parti, 
tapte blindsjakkspilleren partiet, og ingen remistilbud kunne 
framsettes de første 20 trekkene. Men ingen av disse reglene 
hjalp Kristiansund sjakklubb. Vi tapte så det suste. IM Axel 
Smith fikk 75 % score, og det var han godt fornøyd med! Vi 
er litt usikre på hvordan vi føler det. Selvsagt er vi glade på 
hans vegne, men allikevel....

Var dette en norgesrekord i antall blindsjakksimultanpartier? 
Magnus Carlsen spilte ti partier i en blindsjakksimultan på 
NTG for noen år siden (riktignok mot langt sterkere motstand 
enn Axel Smith møtte i Kristiansund). Vi har ikke oversikt 
og håper at leserne kan bidra med å kaste lys over norsk 
blindsjakksimultanhistorie.
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Axel Smith (2452) - 
Vegard Simensen (1620)
Blindsjakksimultan Kristiansund

1.g3 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lg2 g6 4.d4 Lg7 
5.c4 c6 6.cxd5 cxd5 Vi har nådd en 
variant i Grünfeld som Karpov ofte spilte 
med hvit. 

7.Sc3 0–0 8.Se5 Sc6 9.0–0 e6 
10.Lg5!? Poenget er å lokke fram 
svakheter i svarts stilling. 

10...h6 11.Lf4 Sh5 12.Sxc6 bxc6 
13.Le3 Løperen har flyttet tre ganger, 
men svart har ikke bare fått ei dårligere 
stilling, men springeren står også offside 
på h5. Denne stillinga finnes blant annet 
i partiet Jansa-Uhlmann 1975. 

13...Tb8 14.Dd2 Kh7 15.Sa4 Springe-
ren tar sats mot c5-forposten. 

15...De7 16.Sc5 e5 Det tematiske 
bruddet.
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17.Tfe1 Ser risikabelt ut, men tårnet 
garderer e2-bonden om det skjer et 
avslag på d4. Trekket gir også plass for 
løperen på f1. 

17...Tb5 18.b4 a5 19.a3 f5?! Svart har 
et sterkt ønske om at springeren på h5 
skal fylle en funksjon: å hjelpe til med 
å gjennomføre f5-f4. Dette får svart ikke 
lov til ennå, og da blir det svakheter i alle 
mulige diagonaler, linjer og rader med 
f5-trekket. Jeg kan bare tenke meg hva 
Ulf Andersson ville ha sagt om trekket. 

20.dxe5 Lxe5 21.Ld4 
21.Lxh6 hadde vært bedre. 

21...Sf6 Da kom springeren endelig 
tilbake. 

22.e3 Ld6 23.Dc3 Sd7 24.Lf1 axb4 
25.axb4 Lxc5 

25...Tb8 26.Ta7 vinner også for hvit.
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26.Lxc5! Etter 26.bxc5 har hvit gigan-
tisk posisjonell fordel, men jeg bestemte 
meg for å være gjerrig og ta kvaliteten. 
Det krevdes bare litt regning. 

26...Sxc5 27.Lxb5 Se4 Svart truer 
både løperen på b5 og dronninga på 
c3, men... 

28.Dxc6 redder begge brikkene. 

28...Dxb4 29.Ta7+! Tårnsjakken et-
terlater to brikker ugarderte, men dette 
er den raskeste vinsten. I blindsimultan 
er det deilig om man raskt kan avslutte 
vunnede partier, for da blir det lettere å 
konsentrere seg om de øvrige. 

29...Kh8 30.Tf1 Dd6 31.Ta8 Kg7 
32.Txc8 oppgitt. 1–0

Fra venstre ved brettene 
Kamilla Kuzyakhmedova, Eli 
Marit Ødegaard, Stig Rune 
Jenssen, Emil Andre Olsen og 
Pat Schanzenbecher. Eilif Odde 
står bak og studerer partiene.
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Veteran i farta

Finn Møller (85)
- Æresmedlem i Ungdommens             
Sjakkforbund og Schakklubben 
av 1911
- Medlem av SK 1911 fra 1952
- Skolesjakk på Korsvoll skole fra 
slutten av 60-tallet
- Står bak de siste seks års norges-
mestere for barneskolelag
- Har aldri spilt en individuell turne-
ring utenfor klubben

I jubileumsklubben 1911 
er Finn Møller den ube-
stridte ener.

Av Torstein Bae

- Det kan vel gå, men klokken 12 må 
vi avslutte. 

Selvfølgelig er det en myte at pensjo-
nister har god tid. Men hvorfor har 
85-åringen Finn Møller så vanskelig for å 
presse inn et lite intervju i sin timeplan? 
Svaret er sjakk. Ukens første økt går av 
stabelen tirsdag fra 13.45 til 16.00, med 
første- og tredjeklasse på Kjelsås skole. 
Før gikk det med alle elevene på samme 
dag, men nå er det blitt så mange at 
andre- og fjerdeklassingene må vente til 
onsdag. Torsdager blir det noen timer på 
Korsvoll, bare hundre meter fra Møllers 
eget hjem nord i Oslo. Ukens siste sko-
ledag er det Kringsjå som får besøk av 

sjakkveteranen. Når Finn Møller fredag 
kveld får satt seg i godstolen, kan han se 
tilbake på en uke med sjakkopplæring 
for godt over 300 barn.

- I slutten av 1960-årene hadde jeg tre 
barn på Korsvoll skole. På et foreldre-
møte ble vi forespurt om å yte hjelp til 
aktiviteter. Jeg meldte meg som sjakkin-
struktør. Undervisningen gikk nok litt på 
lykke og fromme, med alle klassetrinn 
samtidig og skolemesterskap alle-mot-
alle, forteller Finn.

Sønnen Lars ble en av de første skole-
mestere, men Finn Møller ga seg ikke 
med skolesjakken da hans egne barn 
gikk ut av skolen. Da skribenten møtte 
opp til første skoledag høsten 1986, var 
”sjakk-Finn” blitt en av skolens merke-
varer. Snart kom invitasjon til keramikk, 
turn – og sjakk. For meg ble det starten 
på et liv med sjakk, og slik var det også 

for mange andre. Fra de tusener som 
har lært sjakk av Finn, er det blitt noen 
kjente spillere (se side 39) og langt flere 
med en varig interesse for det edle spill. 
Som for alle dyktige lærere er nøkkelen 
en entusiasme som smitter.

To generasjoner elever
For snaut femten år siden brant Korsvoll 
skole. En passende anledning til å gi seg 
for en 70-åring, men for Finn Møller ble 
det motsatt. Mange elever ble flyttet til 
naboskolen Kringsjå, og snart var Møl-
ler i gang med sjakk der. Da Korsvoll 
var bygd opp igjen, ble det sjakk på 
begge skoler, og innen kort tid tilkom 
også Kjelsås. De siste ti årene har det 
vært sjakk med hundrevis av barn, uke 
etter uke, på de tre skolene. På kvelden 
blir det tid til kassererjobben i 1911s 
Ungdom. Det er heller ikke noen liten 
oppgave, i en klubb som etter hvert har 
over 500 medlemmer. Selv sier Møller

Finn som kantinesjef på en av de utallige barneturnerin-
ger han har vært med på å arrangere.
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at han har full jobb med sjakken, og 
det er ingen overdrivelse. Sammen 
med parhesten Johs. Kjeken står han 
for et opplegg som savner sidestykke i 
norsk sjakk. I fjor var det Kjelsås som 
gikk til topps i NM for barneskolelag. 
De fem foregående år var Korsvoll 
best, og i 2006 og 2008 la Møllers tre 
skoler beslag på hele pallen. Under-
visningsopplegget er blitt godt, men en 
like viktig årsak til resultatene er den 
sjakkulturen Møller har skapt i Oslo 
nord gjennom 40 års innsats. 

- Noe av det triveligste i dag er når 
foreldre spør: Husker du meg fra 
sjakken? Det er morsomt å ha lært 
opp to generasjoner. Det er også 
veldig hyggelig når folk sier det vi gjør 
er fantastisk. En oppfordring til alle 
pensjonister som liker å jobbe med 
barn: start med skolesjakk! Det er 
både morsomt og en flott måte å holde 
seg i form på, sier Møller.

Trofast i klubben
Det var først som 27-åring at Møller 
fant veien til en sjakklubb. Før det 
hadde han spilt sporadisk, uten peiling 
på regler og teori.

- På vårparten 1952 fant jeg en 
sjakkspalte av Olaf Barda i ”Maga-
sinet for alle”. Barda gikk inn for å 
åpne ”slaget” med e2-e4.  Jeg fulgte 
oppskriften og trodde jeg dermed 
kunne alt om sjakk, sier Finn Møller 
med et smil.

- Noen måneder senere satt jeg i hagen 
til en venn og spilte et parti sjakk. I 
samme hus bodde Bjarne Jensen, som 
var teknisk sjef i BP Norge og ihuga 
sjakkspiller. Han hadde blant annet 
slått Reshevsky i simultan. Han kom 
ut i hagen og spurte om han kunne 
få spille et parti med meg. Jeg hadde 
hvit. Partiet ble spansk. Jeg fikk en 
trippelbonde i c-linjen. Jeg tapte ikke, 
men husker ikke om jeg vant eller om 
det ble remis.  Men for meg var det et 
meget viktig møte.

- Bjarne Jensen var en av de store 
gutta i 1911. Han ba meg med i 
klubben, som den gang hadde til-
hold i det engelske kvarter. Jeg har 
fulgt med klubben hele tiden etter at 
det engelske kvarter ble revet. Først 
til Revisorenes hus, et meget fint 
sted. Deretter til restaurant Larsen  
på Majorstuen, videre til Friggs loka-
ler på Bislet, til Oslo Schakselskaps 
lokaler, Stjernens lokaler, Arbeider-
samfunnets hus, Menighetshuset på 
Nordberg, Folkets hus på Kjelsås og 
endelig Damplassen på Ullevål, der 
vi nå har vært i over femten år.

Savner personligheter
Også Finn Møller fikk en omflakken-
de start på tilværelsen. Da han var ni 
år, gikk faren bort i en arbeidsulykke 
ved Solbergfoss vannkraftverk i 
indre Østfold. Først flyttet familien 
til Oslo, deretter gikk reisen videre 
til Toten. Under krigen avsluttet han 
realskolen, og familien flyttet tilbake 
til hovedstaden. I 1945 fullførte han 
handelsgymnasium, og begynte i 
jobb på Aker elektrisitetsverk. Noen 
få år senere startet han eget firma, 
og spesialiserte seg etter hvert på 
import og salg av smøremidler til 
maskiner. Omtrent på denne tiden 
ble det også giftemål med Inger, 
som han møtte på stenografikurs i 
1948. Sammen har de tre barn, seks 
barnebarn, og ett oldebarn.

- Jeg har tro på fremtiden for 1911, 
men jeg savner de gamle tider. 
1911 var virkelig sammensatt av 
personligheter. Arthur Lifeldt møtte 
alltid opp med en tent sigar som han 
viftet foran nesen min. Kranglevorne 
Sverre Kielland, en møteødelegger 
av rang. Men en slags personlighet 
og ikke ueffen sjakkspiller. Han falt 
sammen en aften vi hadde klubb-
møte i Friggs lokaler på Bislet. Jeg 
kjørte ham hjem, fikk ham til sengs 
og sendte bud etter sønnen - og det 
var det. Gamle Støkken med stokken 
var en likandes kar, pensjonert
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kjøpmann i gamle Vika, tror jeg. Stille og 
rolige revisor Amble. Geelmuyden, tek-
nisk sjef på Jøtul. Ved siden av sjakken 
skar han ting ut i tre, bygget modellbåter 
og laget fantastiske dukkehus. Ett står i 
dag utstilt på Teknisk Museum, donert 
av hans datter. Den berømte bakspiller 
Ellef Ødegård, som ikke tålte at andre 
”bakspilte” ham. Den velkjente C. O. 
Hovind. Sjakkbokforfatter Dag Schjelde-
rup Ebbe, musikkprofessor og forfatter 
av bok om Edvard Grieg. Melander, 
direktør for et forsikringsselskap og 
bror av direktøren i DnB.  Kommandør 
A. E. Erichsen, som alltid hadde to piper 
i bruk samtidig, og gjorde et nummer 
av at han var den første Erichsen i tele-
fonkatalogen. Haakon Opsahl, som var 
en sterk spiller i en alder av over 90 år. 
For å nevne noen, mimrer Finn. 

Passende rating
Selv om Møller er en dyktig spiller, har 
han ikke gjort seg bemerket i særlig 
grad. Grunnen til det er enkel, om enn 
overraskende for en som brenner så 
sterkt for sjakk.

- Jeg har aldri spilt noen individuell 
turnering utenfor klubben, men var 
alltid med i lagkamper dersom det var 
bruk for meg. 

Hva mer kan kreves av en ekte 1911’er? 
Én ting er det. Og selvfølgelig har Caissa 
belønnet Finn Møller med denne lille 
gleden.

- Du vet vel at jeg en gang hadde 
1911 i rating? 

Finn Møller er en av tide-
nes mest suksessrike norske 
sjakktrenere. I dag er han 
85 år - og har mer enn 300 
elever.

Tromsø tilbake i eliteserien
Tromsø hadde full kontroll og tok en 
klar seier mot SK 96 i opprykkskam-
pen i april.

SK 96 vant overraskende mot Stavanger i oppgjøret om 
Vestlandet tidligere i år, og med ytterligere forsterkninger 
på laget var de en farlig utfordrer i kampen om opprykk 
til eliteserien 2011/2012. Det så også riktig så bra ut for 
Bergensklubben da Eilif Skodvin vant raskt mot Espen 
Forså på førstebord. 

Så snudde det imidlertid raskt, og poengene tikket inn for de 
nordnorske mesterne. Det endte til slutt med hele 4,5-1,5.

Tromsø - SK 96    4,5-1,5
Espen Forså - Eilif Skodvin   0-1
Pål Røyset - Ivar Bern   1-0
Frode Bull Jæger - Kjell Arne Mork 1/2-1/2
Jon Kristian Røyset - Ove Sævareid 1-0
Benjamin Arvola - Nils Erik Moe-Nilssen 1-0
Vanja Cengija - Ole Valaker   1-0

Glade Tromsø-spillere. Øverst brødrene Jon 
Kristian og Pål Røyset, nederst Benjamin Arvola 
og Frode Bull Jæger.
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Bestilling og mer informasjon: 

www.sjakkhuset.no

post@sjakkhuset.no / 21 01 98 11.

POPULÆR GAVE TIL EGNE 
ELLER ANDRES BARN

I Min første sjakkbok lærer barna 
sjakk på en gøyal måte. Mens de 
tegner, fargelegger og hjelper 
dyrene rundt på sjakkbrettene, 
lærer de sjakkreglene, hvordan 
man setter sjakk matt, rokade og 
skolematten. Kjempegøy også for 
dem som kan litt sjakk fra før.

Boka er skrevet av de kjente 
sjakktrenerne og landslags-
spillerne Ellisiv Reppen og 
Silje Bjerke.

Pris: 149,- 

Sjakkhuset
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”ET PEDAGOGISK MESTERVERK”   - NETTAVISEN
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Lær sjakk med Torbjørn

Forvandling fryder

Du har sittet overfor motstanderen 
din i timevis. Svetten renner. Ved siden 
av brettet har din fiende samlet alle 
brikkene han har slått ut. Hver brikke 
er stilt opp med millimeters presisjon 
og du får assosiasjoner til den ordent-
lige kongens garde som trikser med 
gevær, trompeter, og marsjerer. Høyest 
ruver dronningen. Dronningen, den 
som en gang var din, står nå og skuler 
deg skuffet inn i øynene. Du strekker 
hånden fram, lener deg over brettet og 
snapper dama tilbake. Etter å ha skrudd 
den godt ned i et felt på åttenderaden 
trykker du så på klokken og tar en titt 
bort på motstanderens trofésamling. Nå 
ser den ikke så imponerende ut. Man 
skal ikke skryte av brikkesamlinga før 
partiet er slutt.  

Bondeforvandling – en befrielse og et 
friskt pust. Selv om sjakk matt er det 
ultimate målet, kan dét å få ny dron-
ning trygt kalles et solid delmål. Det 
vekker derfor oppsikt når noen velger å 
forvandle til en annen brikke. Hvorfor 
vil de ikke ha den beste brikken?

Inn med sjakk
Dronningen kan gå som alle de andre 
brikkene, med unntak av springeren. 
Derfor kan det vært et poeng å forvandle 
til en springer for å få til en dødelig 
sjakk. Du har kanskje følgende felle på 
ditt lynsjakkrepertoar?

1.d4 d5 2.c4 e5 Albins motgambit – en 
undervurdert åpning. 
3.dxe5 d4 4.e3 Lb4+ 5.Ld2 dxe3 
6.Lxb4 exf2+  Hvit er nødt til å forsvare 
dronningen på d1. 7.Ke2
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Det hele ser ut til å fungere ganske fint 
for hvit. Hvis svart spiller 7…fxg1=D 
bytter hvit på d8 før han slafser i seg 
den ferske dronningen på g1. Gleden 
er imidlertid kortvarig for hvitspillerne. 
Svart spiller nemlig 7…fxg1S+! Legg 
merke til at det er sjakk. Hvit har nå 
uløselige problemer ettersom 8.Txg1 
blir besvart med 8…Lg4+ og svart 
vinner dronningen.

Unngå patt?
Kanskje den vanligste grunnen til å 
forvandle til noe annet enn dronning, 
er for å unngå patt. I følgende eksempel 
kroner underpromoteringen verket.  
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Hvit trekker og vinner! 

1.c7! Det er forbausende vanskelig å 
sette en stopper for denne bonden. 
1…Td6+ 2.Kb5! Dersom hvit isteden 
hadde spilt kongen i c-linjen kunne 
svart spilt 2…Td1 etterfulgt av 3…
Tc1+. Hvit har dessverre ikke noe bedre 
enn å fortsette å sjakke. 

2…Td5+ 3.Kb4 Td4+ 4.Kb3 Td3+ 
5.Kc2 Endelig en slutt på sjakkene, men 
er det helt slutt? 

5…Td4! Neida, svart legger en lumsk 
felle. Dersom hvit spiller 6.c8=D spiller 
svart 6…Tc4+! og det blir patt.   
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Hvordan vinner hvit? 6.c8=T! Hvit 
truer matt i a-linjen. 6…Ta4 7.Kb3! 
Plutselig trues det matt med 8.Tc1 
samtidig som svarts tårn står i slag. 
Hvit vinner. 

Snedige gafler
Springeren er som kjent god til å gafle, 
og denne egenskapen blir også relevant 
når det kommer til underpromotering. I 
følgende parti fikk hvit inn en skikkelig 
kombinasjon.
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Stevan Popov - Ivan Buljovcic
Parcetic Memorial 1966
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Det er ikke så enkelt å finne noe 
avgjørende, men så skimter man en 
springergaffel i det fjerne... 26.Te8+! 
Innledningen på en vakker kombina-
sjon. 

26…Txe8 27.Dxg7+! Dronningen 
ofres for å lokke de svarte brikkene i 
perfekt gaffelposisjon. 27…Kxg7
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28.fxe8S+! Hvit blir liggende tårn 
over. 1–0

Vanlige sluttspill
I enkelte sluttspill er underpromotering 
svært sentralt. Ja, faktisk er det store 
spørsmålet om underpromoteringen 
fungerer eller ikke. Det er ikke uvanlig 
at man får stillinger der et tårn kjemper 
mot en enslig bonde. I slike situasjoner 
er det viktig å kjenne til følgende under-
promotering.  
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Hvit ser ut til å være fortapt ettersom 
svart truer matt på h8. Men takket være 
1.b8=S+! kan hvit lure seg over i et 
teoretisk remissluttspill. For å holde 
dette til remis er det imidlertid viktig 
å vite at kongen og springeren ikke må 
skille lag. Dersom de gjør det, vil som 
regel springeren bli fanget og gå tapt.      

Dersom det er snakk om en randbonde 
hjelper ikke springerforvandlingen. 
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Hvits eneste sjanse er 1.h8=S+ men 
etter 1…Kf6! befinner hvit seg i en 
avgjørende trekktvang.  

I vårens utgave av Reykjavik Open så 
det lenge ut til at Joachim Thomassen 
skulle beseire GM Henrik Danielsen. I 
dette maratonpartiet fikk vi nesten en 
kopi av forrige diagramstilling. 

J. Thomassen - H. Danielsen
Reykjavik Open 2011
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112...h1S+! Igjen ser vi dette temaet, 
og igjen ser vi at svart blir satt i en pinlig 
trekktvang. 113.Kf3! Eneste mulighet 
for svart er å gi g-bonden. 113…g4+ 
114.Kxg4 Sf2+ 115.Kg3 Se4+
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Det ser ut som om svart har kommet 
seg ut av knipa, men etter 116.Kf3 er 
den svarte springeren og kongen nødt 
til å skille lag og stillingen skal derfor 
være tapt for svart. Det er imidlertid lett 
å si at det i følge teorien er vunnet for 
hvit, men i praktisk spill kan slikt være 
vanskelig. Etter å ha spilt mange timer 
og med en tikkende klokke klarte ikke 
Joachim å fange den svarte springeren, 
og i tårevåt Hollywood-stil fant de to 
svarte brikkene sammen under gunstige 
omstendigheter og partiet endte remis. 
½–½ (153 trekk) 

Det er vanskelig å trene seg opp til å bli 
god på å underpromotere, men som 
alltid lønner det seg å hele tiden se etter 
om det umulige faktisk kan fungere.  
En ting er sikkert – det er en ganske 
artig følelse å forvandle til noe annet 
enn en dronning. Du kan trygt prøve 
dette hjemme. 
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Sjakk3ern er i gang!

Det var stor spenning både hos arrangørene, de 40 tredjeklassingene og 
foreldre og lærere da historiens første Sjakk3ern-kvalik skulle gå av stabelen 
i Hedmark. Foreldre og barn var nok mest spente på hva en sjakkturnering 
egentlig innebar, mens arrangøren grugledet seg til å teste ut det splitter nye 
oppsettet i Turneringsservice for første gang. Var det mulig å kjøre en turnering 
der man skulle ta hensyn til fremmøteprosent samtidig som deltakerne skulle 
spille individuelt og samle poeng til klasselaget? Men straks turneringen var i 
gang, skjønte man at dette ville gå bra på alle måter. 

Sjakk3ern-turneringer er ikke helt som andre turneringer, de fleste deltakerne 
har så vidt lært seg reglene, så opplegget blir litt løsere i formen enn vi er 
vant med fra BGP-turneringer. Arrangørene må nok veilede spillerne litt mer 
underveis enn normalt, og denne dagen på Hedmark var deltakerne så heldige 
å få ekspertråd fra selveste Jon Ludvig Hammer.

Hele 278 deltakere fant veien til Tromsø-kvaliken som ble arrangert i skoletida 
torsdag 31. mars. I Sjakk3ern skal det svare seg å ha flest mulig fra klassen 
med på laget, og det hadde Tromsø-skolene skjønt, for bare sju elever hadde 
meldt forfall denne dagen. Til de som måtte stille seg tvilende til hvorvidt det 
er mulig å arrangere en turnering med så mange ferske tredjeklassinger, kan 
vi svare at det fungerer helt utmerket. 278 blide barn fant veien opp på scenen 
under premieseremonien og mottok den eksklusive Sjakk3ern-medaljen.

HVA ER ”SJAKK3ERN”?
I november 2009 fikk sjakkforbundene 
tre millioner kroner fra Sparebankstif-
telsen 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 Sjakkfor-
bund. Kretsene og klubbene har ansvaret 
for skolebesøkene og kretsfinalen. 
Landsfinalen 29.mai arrangeres av 
sjakkforbundene.

På hjemmesiden www.sjakk3ern.no fin-
nes 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.

Av Vibeke E. Grønn

Jon Ludvig Hammer besøkte kretsfinalen i Sjakk3ern i Hedmark. 
Norges nest beste spiller bidro både som turneringsleder og som 
svært populær motstander når noen hadde walk over.
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Oppgave 1
Kristian Trygstad - 
Sebastian Mihajlov
Sveins minneturnering 2010
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Møllers elev og elitespiller Kristian 
Trygstad avgjorde med et vakkert 
dronningoffer. 18.Dxh6+! Txh6 
19.Lxh6+ Svart blir matt etter 19…
Ke7 20.d6 matt! 1–0 

Oppgave 4
Odd Martin Guttulsrud - 
Dara Sevkan Akdag
Politiken Cup 2008
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Kadettnorgesmesteren i 2009, Odd 
Martin Guttulsrud, kommer fra Møllers 
skolesjakkurs på Korsvoll.  Her vinner 
han dronningen med 35.Lb2! Da2 
36.Lxe5+! 1–0 (43 trekk) 

Oppgave 2
Georg Børresen - 
Ragnar Holm
Stavanger 2005
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En annen tidligere elitespiller som 
Møller har lært sjakk, er Georg Bør-
resen. Her vinner han dronningen 
med 24.Td4! Etter 24…Dc7 kommer 
25.La5. Derfor: 1–0 

Oppgave 5
Øystein Andersen - 
Jens Lunnan Hjort
Asker 2003
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Øystein Andersen, som nå spiller for 
Black Knights, er en solid klasse 1-spil-
ler. Også han er lært opp av Møller. Her 
viser han at selv i sluttspillet kan man 
spille på mattangrep. 54.Ke6! Te4+ 
55.Le5! Svart er sjanseløs. 55...Txe5+ 
56.Kxe5 c4 57.Kd4 1–0 

Oppgave 3
Kristoffer Madland - 
Marianne Wold Haug
Gausdal 2008
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18-årige Marianne Wold Haug er på 
femteplass på kvinnelisten, og en av 
Møllers tidligere elever. Her vant hun 
med 32…Lxg2+! 33.Kxg2 Df2+ 
med matt i neste trekk. 0–1

Oppgave 6
Hans Krogh Harestad - 
Torstein Bae
Gausdal 2001
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Internasjonal mester Torstein Bae er 
også blant Møllers elever. Her vant han 
med 33…Tg3! Hvit kan ikke spille 
34.fxg3 ettersom svart får spilt 34…
Tc2+. Hvit la inn en hevnsjakk før 
svarts angrep rullet videre. 34.Db6+ 
Kh5 35.Txg3 fxg3+ 36.Kg1 Tg8 
0–1

Oppgavene står på side 39.

Løsninger
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MAI
6.-8. Kretsmesterskap individuelt, anbefalt helg
Info: Kontakt din krets
13.-15. Sparebank1 NN-turneringen NVGP, Alta
Info: Odd Erling Mikalsen, oddmikalsen@dcpost.no
20.-22. Karmøy vandrerhjemturnering NVGP
Info: Lillian Løndalen, lillian_1969@hotmail.com
28. Torgsjakk Drammen NVGP
Info: Ragnar Edvardsen, ragedvar@online.no

JUNI
4. Kristiansand NVGP
Info: Frode Arntsen, frode.arntsen@powermail.no
10.-13. Nordnorsk mesterskap, Tromsø
Info: www.tromsosjakklubb.com
11. Tarva sjakkfestival lyn-NVGP
Info: Tormod Ingul, smpoaa@bntv.no
12. Tarva sjakkfestival hurtig-NVGP
Info: Tormod Ingul, smpoaa@bntv.no
24.-28. Sveins 4. minneturnering, Oslo
Info: Bjarke Sahl, bjarke@sahl.no

JULI
2.-10. Landsturneringen, Oslo
Info: www.sjakknm.no

Har du fått napp?
Alle napp i titlene stormester og internasjonal mester som Sjakkontoret har 
mottatt etter 2005, er nå publisert på FIDES oversikt på 

http://ratings.fide.com/title_norms.phtml

Dersom noen normer ikke er der, så har ikke arrangøren sendt normen til 
FIDE og/eller Norges Sjakkforbund. Ta i så fall kontakt med Sjakkontoret på 
sjakkfor@online.no for å få rettet opp i dette.

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

90 år
6.5.    Olaf Gjerdrum, Våler 

80 år
8.5. Håkon Sannes, Nordstrand

75 år
27.5. Kåre Langeland, Voss 
4.6. Bjarte Sindre, Florø

70 år
6.5. Arne Knudsen, Halden 
7.6. Øystein Hillestad, SK Ullr
9.6. Eddy Nygaard, Strømmen
30.6. Egil Flemsæter, Konnerud

60 år
16.6. Per Gunnar Uberg, Kristiansand

50 år
5.5. Lars Eckhardt, Nordstrand
8.5. Erik Løvberget, Asker
15.5. Roar Elseth, OSS 
22.5.    Ulf Georg Lindstrøm, Halden 
24.5. Thomas Thomassen, Stavanger 
1.6. Vidar Ingebretsen, Moss
30.6.  Kjetil J. Bergersen, Gjøvik 

40 år
12.5.    Viktor Paulsen, Alta
24.5.    Dag Madsen, Trondheim
24.5.    Helge Antonsen, Moss
9.6.      Frank Prohl, Tromsø
13.6.    Sissel Engevik, Strømmen 
25.6.    Torben S. Myrvold, Svartlamon

50 

Thomas Thomassen jubilerer 
24. mai. 
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Sjakksjekk!
NAVN:   Rune Djurhuus

SJAKKTITTEL: Stormester

ALDER: 41

BOSTED: Oslo

YRKE:   Dataingeniør (Microsoft)  
  og sjakkjournalist (Aften- 
  posten og Adresseavisen)

Din favorittsjakkspiller?
Magnus Carlsen, selv om han skuffet meg voldsomt ved å 
trekke seg fra kvartfinalene i VM-kvalifiseringen.

Tidenes tre beste sjakkspillere?
Rybka 4, Kasparov og Kortsjnoj.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Vägen till mästerskap i schack av Alexander Kotov (engelsk 
tittel: Think Like a Grandmaster). På midten av 1980-tallet 
var utvalget av gode sjakkbøker bare en brøkdel av i dag.

Det beste sjakkpartiet du har sett?
Eugenio Torre - Ole Jakobsen, Amsterdam 1973. Fantastisk 
vinstføring av Ole i sluttspillet. En sjakkmotor vil aldri klare 
å bedømme stillingen etter hvits 67. trekk riktig.

Og det beste du har spilt selv?
Kengis - Djurhuus, Gausdal 1991 er jeg ganske fornøyd 
med.

Ditt beste sjakkresultat?
Europamester for juniorer 1991.

Hva er den beste boka du har lest?
En bønn for Owen Meany, av John Iriving.

Beste filmen du har sett?
Vanskelig å velge. Liker action, sci-fi, technothriller, drama, 
++. Første Ringenes Herre-filmen (Ringens brorskap) 
gjorde fantastisk inntrykk. Hadde ikke lest bøkene på det  
tidspunktet.

Favoritt TV-program / tv-serie?
24.

Favorittmat og drikke?
Stekt ørret og vann.

Favorittmusikk?
Hører på mye forskjellig på WiMP, inkludert Melissa Horn, 
CC Cowboys, Bruce Springsteen, The National, Karpe Diem, 
Lars Vaular og Eminem.

Hvem vil du helst bli stående fast i 
heisen med?
Vil helst ikke sitte fast i heisen med noen. Jeg pleier å gå 
trappene. :)

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Liker å bruke hodet.

Hva er den dummeste sjakkregelen?
8.1, andre avsnitt. (Red: “Det er forbudt å skrive trekk før 
de gjøres, med mindre spilleren krever remis i henhold 
til §§ 9.2 eller 9.3, eller gjør hemmelig trekk i henhold til 
Retningslinjer for hengepartier punkt 1a.”) 
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