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Vår felles oppgave
Fredag 22. juli ble Norge rammet av en ufattelig tragedie. Blant de 77 drepte var
21-åringen Håvard Vederhus, leder av Oslo AUF. For ti år siden var Kjelsås-gutten en
av Magnus Carlsens konkurrenter ved sjakkbrettet. Våre tanker går til Håvards familie
og venner, og til alle som sørger etter angrepene i Oslo og på Utøya.
Hva kan gjøres for at dette ikke skjer igjen? Det er et spørsmål hver enkelt bør stille
seg i etterkant av katastrofen. Også vi som utgjør landets sjakkmiljø bør tenke gjennom om vi kan bidra med noe.
Sjakkspillet har egenskaper som gjør det særlig godt egnet for å knytte kontakt mellom
mennesker. Sjakk spilles av alle: voksne og barn, handicappede og funksjonsfriske,
kvinner og menn, innvandrere og folk med kun norske forfedre. Sjakk er en aktivitet
der man ikke trenger felles språk for å kommunisere, og som kan utøves med glede
uansett ferdighetsnivå.
Utfordringen denne høsten og i tiden fremover er å gjøre sjakken til en møteplass
for alle grupper. Hvis vi klarer det, vil sjakken kunne gi et viktig bidrag til å bygge et
inkluderende og mangfoldig Norge. Det trenger vi nå, mer enn noen gang.
Torbjørn R. Hansen, Silje Bjerke og Torstein Bae

Minneord
Gaute Lindgard (1934-2011)
Gaute Lindgard døde tidligere i år etter lengre tids sykdom. Han vokste opp i Trondheim og ble tidlig fanget opp av det entusiastiske sjakkmiljøet rundt Arnold Eikrem, og han ble fort en meget sterk spiller. Han deltok i den første internasjonale juniorturneringen som Arnold arrangerte i 1951. De sterkeste juniorene fra Danmark, Sverige, Finland og Norge deltok. Bent Larsen
ble vinner foran Bo Nyrén (Finland). Gaute kom på delt fjerdeplass. Han ble Norgesmester for juniorer i 1952 i Skien.
Etter dette ble det mindre tid til sjakk. Gaute prioriterte utdannelse, arbeid og famile. Først mange år senere ble han igjen
aktiv, men da på det lokale plan i Ski. Han var et aktivt medlem i Ski Sjakklubb og han var også med da klubbene i Ski og Ås
gikk sammen til Follo Sjakkforening. Fortsatt var han en sterk spiller, men helsen sviktet. I de senere år ble det bare mulig for
ham å utfolde sin entusiasme for sjakk via internett. Det ble lange netter på ICC helt til sykdommen innhentet ham. Gaute
var en vennlig og omgjengelig person som er savnet i det sjakkmiljøet hvor han trivdes godt.

Per Ofstad
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Med kreft som livsoppgave
Sverre Heim (59)
- Overlege ved Radiumhospitalet
- Internasjonalt kjent kreftforsker
- Vinner av Olav Vs kreftforskningspris 2011
- Norgesmester i sjakk 1980
- Spilt for Norge i fire Sjakk-OL
- Bor i Bærum med kone og to
barn

(Foto: Marianne Otterdahl-Jensen)

NM 1980, eliteklassen
1. Sverre Heim, Akademisk
2. Ole Chr. Moen, OSS		
3. Øystein Sande, Volda		
4. Ragnar Hoen, OSS		
5. Thomas Heiberg, Stjernen
6. Aleks Semakoff, OSS		
7. Bjørn Tiller, OSS		
8. Petter Stigar, Stjernen
9. Erling Kristiansen, OSS
10. Thor G. Harestad, Randab.

Sverre Heim ble i 1980
en av tidenes mest suverene norgesmestere,
men noen sjakkfanatiker
er han ikke.
Av Torstein Bae

- Kreftforskningen er mitt bidrag til
menneskehetens utvikling. Dette er min
viktigste drivkraft, sier Sverre Heim.
- Det som driver oss fremover, er at hver
enkelt gjør sitt beste på sitt felt. Utallige
jobber er meningsfylte, enten det er å
bake brød eller legge asfalt. Derimot
er det utenkelig for meg å være selger
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for Coca-Cola. Den ideelle motivasjon
er ikke på moten for tiden, men dette
er nok noe som vil komme tilbake,
sier Heim.

Prisvinnende forsker
Tidligere i år ble Sverre Heim tildelt
Kong Olav Vs kreftforskningspris, en
pris som “går til det ypperste av det
ypperste innen hele spekteret av norsk
kreftforskning”. Heim fikk årets pris,
som utover hederen er på 750.000 kroner, for sin snart 30 år lange forskning
på kromosommønstre i kreftceller.
Siden dette er nokså avanserte saker
for lekfolk, la oss sakse noen ord fra
Kreftforeningen: “Ved å studere avvik i
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kromosomer får man ny kunnskap om
hvordan ulike kreftformer oppstår. Det
gir grunnlag for å utvikle medisiner som
virker direkte inn i mekanismene for
hvordan sykdommene oppstår”.
Sverre Heim er i dag overlege ved Radiumhospitalet og leder for Seksjon for
kreftcytogenetikk ved Oslo Universitetssykehus. Det var i 3. klasse på gymnaset
at han bestemte seg for medisinstudiet.
Avgjørelsen sammenfalt i tid med at
faren døde av kreft, uten at dette var den
klare årsak til studievalget. Som Heim
selv sier, er det ikke enkelt å avdekke
grunnlaget for livets mange valg, og kanskje er det heller ikke så viktig. Det

var nok noe i ham som sa at medisin
var riktig, og det skulle vise seg å bli et
lykkelig valg.
- Jeg er glad for livsvalget jeg tok med
sjakken. Det virker ikke morsomt å
spille for kost og losji, på evig reise
fra det ene slitne hotellrommet til det
andre, sier Sverre Heim i dag. - Min
interesse for sjakk var større tidligere.
Jeg følger med når Magnus spiller, og
har glede av det, men VM-kampene
mellom Spasskij og Petrosjan på
60-tallet var mer spennende. Da ventet
jeg på at Hurtigruten skulle legge til kai
i Tromsø, slik at jeg kunne få siste VMnytt i Dagbladet, forteller han.

Suveren norgesmester
Han vokste opp i Balsfjord i Troms og
lærte der sjakk av morfaren. Det ble
noen partier hjemme, men det var
ikke noe som varslet om fremtidens
bragder ved brettet. Vendepunktet ble
et oppgjør mot Reinert Amundsen,
sløyd- og fysikklærer ved Øvingsskolen
i Tromsø. Amundsen var blant de bedre
i byens sjakklubb, og han ble tydeligvis
imponert over ungguttens spill. Det tok
ikke lang tid før 13-åringen Sverre Heim
var på plass i klubbens røykfylte rom.
De neste årene ble det mye sjakk, men
aldri på bekostning av skolen.
Allerede første året vant han klasse 2 i
klubbturneringen, og kort tid deretter
ble det sølv i junior-NM. Som 18-åring
ble han i 1969 nordnorsk mester foran
kjente størrelser som Gunnar Johnsen,
Frans Larsen og Sigurd Svedenborg.
Fremgangen fortsatte via førsteplass
i mester kandidat (nest øverste NMklasse) i 1973 og fjerdeplass i eliteklassen 1974, og ble noen år senere kronet
med NM-tittel. Seieren i Oslo 1980 er
blant de mest suverene i NM-historien,
med to hele poeng ned til andremann
(se tabell).

Intet eksepsjonelt talent
Heims utvikling var rask, slik den er for
de fleste som har nådd så langt. Han vil

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, H. M. Kong Harald,
Sverre Heim og styreleder i Kreftforeningen Paul Hellandsvik. (Foto:
Tobias Barvik, Kreftforeningen)
imidlertid ikke gå med på at han er helt
spesielt disponert for sjakk fra naturens
side. Den japanske forfatteren Hikaru
Murakami skriver et sted at det kreves
tre ting for å bli god i noe som helst:
talent, konsentrasjon (skrive fra kl 9
til 16) og utholdenhet (og å gjøre dette
hver dag, år ut og år inn). Det er tanker
Heim kan slutte seg til.
- Et visst talent må man ha, ikke å
anerkjenne dette skaper bare tristhet.
Man kan ikke lære en ku å danse ballett. Jeg har ikke eksepsjonelt talent for
sjakk, men jeg har nok et talent for å
finne systemer og for vitenskap. Det
har jeg fått bruk for som forsker. For
øvrig tror jeg ikke det finnes et spesielt
talent for sjakk, men heller et generelt
spilltalent. Tidligere var det mange
sjakkspillere som hevdet seg i bridge,
mens det nå er flere som er blitt gode i
poker, sier Heim.

Ingen comebackplaner
Høsten 1980 debuterte Sverre Heim på
det norske OL-laget med den fine scoren
6,5 av 12 på andrebord. De neste OL
ble poenghøsten enda bedre, med 7 av
12 (1982) og 7 av 11 (1984). Likevel

var det omtrent her han forsvant fra
sjakken, til fordel for familie og arbeid.
Helt borte ble han ikke. Resultatene var
til dels gode, som fjerdeplassen i NM
1996 (etter GM-trioen Gausel, Tisdall
og Djurhuus), men lysten på sjakk
var moderat. Nå er det mange år siden
forrige turneringsparti. Denne høsten
fyller Sverre Heim 60 år, men heller
ikke seniorsjakken frister.
- Jeg har ikke planene klare for et
comeback, for å si det forsiktig. Noe
av det jeg likte best med sjakken var
konsentrasjon over lang tid, men nå
er tenketiden blitt betydelig redusert.
Det er litt leit at spørsmålet om sjakk
er vitenskap eller kunst, er blitt besvart
med at det er sport. Men tenketiden er
ikke grunnen til at jeg ga meg. Ingen
kjenner fremtiden, men i dag er andre
ting vel så spennende som sjakk, forteller Heim.
Som sjakkspiller er det vanskelig å like
at folk som var blant oss, nå er falt fra.
I tilfellet Dr. Heim må det likevel sies:
Der hvor sjakken tapte, fikk vi alle det
mangedobbelte tilbake.
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Eliteklassen: Broderfolk i kamp
Svenske Axel Smith så
lenge ut til å være en
sikker vinner av eliteklassen, men etter en
svak avslutning ble han
tatt igjen på målstreken
av evig seiershungrige
Berge Østenstad og
Frode Elsness.
Av Torbjørn R. Hansen

Etter at ratingkravet ble hevet til 2350
på fjorårets kongress, skulle man tro
at eliteklassen ville være sterkere enn
på lenge. Likevel var det kun åtte av
de 20 beste norske spillerne som stilte
til start.
På forhånd var det ingen som skilte
seg ut som en klar favoritt. Stormesterne Leif Erlend Johannessen, Berge
Østenstad og Rune Djurhuus er alle
potensielle vinnere i en slik turnering.
Høyest ratet var imidlertid Frode Elsness, som med sin gode sjakkform
og sterke vinnervilje var den mange
anså som sterkest. En annen som også
kunne stikke av med kongepokalen var
18-åringen Frode Urkedal, som til tross
for sin unge alder allerede har rukket å
bli en rutinert elitespiller.

Tjølsen i tet
Men det var ingen av disse som tok
føringen. Fjorårsvinner i juniorklassen,
Katrine Tjølsen, har bodd i Brasil det
siste året og har derfor nesten ikke spilt
sjakk. Likevel startet hun sensasjonelt
med to strake seire og var alene i tet etter to runder. Etter et tap i tredje runde
fulgte hun opp med følgende seier i
runde fire.

6

Frode Elsness, Axel Smith og Berge Østenstad delte seieren i årets
Landsturnering. (Foto: Silje Bjerke)
Katrine Tjølsen - Espen Forså
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Hvit har en behagelig stilling med bonde
mer. Tjølsen fant et trekk som ødelegger
svarts koordinasjon fullstendig.

41.d6! Svart er plutselig helt forsvarsløs,
siden 41...Txd6 besvares med 42.De8
matt.
41...Lxd6 42.Dd4 Truer matt på g7.
42...Le7 43.Dg7+ Ke8 44.La3 En av
mange vinstfortsettelser. Svart kunne nå
forsøkt 44...Td6 med poenget 45.Lxd6
Dd5+, men sterkere for hvit er 45.Te5
som vinner offiser etter 45...Df6 46.Dxf6
Txf6 47.Txe7. Svart ga derfor opp.
1–0
Dessverre holdt det ikke helt inn for
Katrine, men det er ingen tvil om at
potensialet er der.

Svenske vant NM
I norgesmesterskapet skulle man tro
at en nordmann skulle vinne, men to
runder før slutt hadde de fleste slått
seg til ro med at seieren ville gå til en
svenske, nærmere bestemt Kristiansund-spilleren Axel Smith. Etter en
innledende remis tok han 5,5 poeng på
de neste seks rundene. I runde sju slo
han arrangørklubbens Frode Urkedal
på brutalt vis.
Axel Smith - Frode Urkedal
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Svart ser ut til å ha forrykende kompensasjon for to bønder. Ikke bare oser
svarts offiserer av aktivitet, men hvits
bondestruktur er ruinert og svarts
løperpar peker faretruende mot hvits
kongestilling. Du blir derfor antagelig overasket når du leser at svart var
sjanseløs i fortsettelsen og at partiet var
over etter bare seks trekk.
19.Sh4! Hvit utnytter at de svarte brikkene står utsatt plassert. Dersom svart
nå hadde forsøkt 19...Dh6 kunne hvit
fortsatt med 20.Sxd6 Dxd6 21.Dh5 og
truslene hagler over svart. Urkedal forsøker å slå seg ut av problemene.
19...Lxh2+ med poenget 20.Kxh2 Dh6
som vinner tilbake offiseren. Smith fnyser imidlertid av svarts lille utagering.
20.Kh1! Nok en gang må svart ta stilling til hvor dronningen skal gå. 20...
Dh6 blir nå besvart med 21.Sxf5. Svarts
relativt beste trekk er 20...Dc6, men
etter 21.Sxf5 er det ikke mye pent å si
om den svarte stillingen.

Axel Smith har nylig flyttet fra Sverige til Kristiansund, der han skal jobbe
som sjakktrener og samtidig trene for å bli stormester. Med seg har Smith
en annen sterk svensk spiller, kvinnelig FIDE-mester (WFM) Ellinor Frisk.
(Foto: Silje Bjerke)
20...Df7 21.Sg5 Dc7
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22.Dh5! Plutselig har hvit fem offiserer
rettet mot den svarte monarken.
22...g6 23.Sxg6! Ikke overraskende
fungerer det for hvit å ofre.
23…Txe1+ 24.Txe1 Ld6 Etter å ha
gjort dette trekket, orket ikke Urkedal se
om Smith valgte 25.Se7+ eller 25.Te7.
Begge fører til matt. 1–0

Elsness spurter
Med halvannet poeng ledelse til nærmeste konkurrent med to runder igjen
av turneringen, var det mye som skulle

gå galt for at Smith ikke skulle ende
alene på topp. Og det gjorde det. Smith
tapte de to siste rundene, mens Frode
Elsness vant de to siste partiene, og
endte likt med Smith. I andre runde
fikk Elsness til en instruktiv avslutning
mot Andreas Moen.
Andreas Moen - Frode Elsness

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
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Vi har et sluttspill med ulikefargede
løpere. Svart leder med en bonde og
har gode vinstsjanser i det lange løp.
Elsness var imidlertid ikke interessert
i noe maratonparti.
38...Txe4! Et avgjørende offer. Svart
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får nå to sammenhengende fribønder
og hvit har ikke forsvar.
39.fxe4 f3 40.Tb3 Hvit forsøker å få
tårnet bak fribonden, men som vi skal
se, hjelper ikke dette. Heller ikke 40.Td5
med ideen å dekke seg opp fra d1–feltet
ville hjulpet, ettersom svart simpelthen
hadde fått kompisen med i spill med
40...g5 og de to lar seg ikke stoppe.
40...f2 41.Tf3 Ld4 42.Kc2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-zpk+-+&
5+-+-+-+-%
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1+-+-+-+-!
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42…g5! Denne bonden går rett i mål.
43.Kd3 g4 44.Tf5 g3!
Hvit spilte nå 45.Kxd4, men ga samtidig
opp, siden svart spiller 45...g2 og får ny

dronning. 0–1

Østenstad som vanlig
Alle elitespillere vet hvor farlig Berge
Østenstad kan være når han kjenner
ferten av kongepokal. Etter fem runder
lå han midt på tabellen, men fulgte
deretter opp med 3,5 av 4. Dette holdt
akkurat til å ende likt med Smith og
Elsness. Østenstad har en dyp sjakkforståelse og vet hvor han skal plassere
brikkene. Denne styrken ble Joachim
Thomassen vitne til i runde 7.
Berge Østenstad Joachim Thomassen

XABCDEFGHY
8-trl+-tr-+(
7zp-+-+-mkp'
6-zpp+-wqp+&
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1+-+-tR-mK-!
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hvordan skal han avgjøre partiet? Østenstad ser at det er den svarte dronningen
på f6 som holder stillingen sammen, og
spiller derfor 31.Dc1! Hvit planlegger
blant annet å jage dronningen bort fra
den lange diagonalen med Se5-g4, og
svarts store problem er at han ikke har
et eneste trekk som er i nærheten av å
forbedre stillingen. Partiet fikk en brå
slutt etter 31…Te8 32.Sg4 Txe1+
33.Dxe1. Den svarte dronningen har
ikke lenger noen trygge felt i den lange
diagonalen og store materielle tap er
uunngåelige. 1–0

Stikkamp i høst
Ettersom det bare er nordmenn som
kan vinne kongepokalen, vil kun Østenstad og Elsness spille stikkamp om
NM-tittelen. Hvem av disse som vil gå
seirende ut av en slik er match er helt
åpent. Begge har en enorm vinnervilje
og er best når det gjelder. Østenstad har
blant annet slått Magnus Carlsen i stikkamp i 2004, mens Elsness beseiret Jon
Ludvig Hammer i stikkamp i 2008.

Hvit står fullstendig overlegent, men

ELITEKLASSEN 2011
1. IM Axel Smith, Kristiansund 		
2. IM Frode Elsness, Moss		
3. GM Berge Østenstad, Asker 		
4. IM Frode O. O. Urkedal, SK 1911
5. GM Leif E. Johannessen, OSS		
6. GM Rune Djurhuus, Akademisk
7. FM Nicolai Getz, OSS		
8. IM Øystein Hole, Akademisk		
9. IM Joachim Thomassen, Stavanger
10. FM Stig Gabrielsen, Bergens		
11. FM Daniel Jakobsen Kovachev, OSS
12. FM Espen Forså, Tromsø		
13. WIM Katrine Tjølsen, Bergens
14. IM Atle Grønn, OSS		
15. FM Andreas G. R. Moen, OSS		
16. FM Trond Gabrielsen, Bergens
17. Edwin David, Kristiansund		
18. IM Bjarke Sahl, Asker		
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Alt det nyeste til
en rimelig penge!
På Sjakkhuset har vi lave priser og stort utvalg. Kom innom vår butikk på
Sagene i Oslo eller sjekk nettbutikken på www.sjakkhuset.no.

En repertoarbok om
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med stadige gode
spørsmål til leseren og like gode svar.
Vår pris: 199,-

GM Yevseev med et
meget interessant og
uvanlig konsept mot
fransk forsvar.
Vår pris: 189,-

Taktikk er det viktigste i sjakk, og her får
du en fin gjennomgang
og haugevis med oppgaver.
Vår pris: 149,-

Stikk innom!
Vi har stort
utvalg, gode råd
og god kaffe.
Sandakerveien
24d, bygg F3

Les om Magnus Carlsen i verdens beste
sjakkmagasin.
Vår pris: 79,-

Komplett repertoar
med Benkøgambit.

Åpent til 20.30
på tirsdager!
Nettbutikk:

Vår pris: 169,-

www.sjakkhuset.no
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- Horribel score mot Østenstad
Etter en svak start kjempet ratingfavoritt Frode Elsness (38) seg fram til delt
førsteplass i årets NM. I høst kan han
vinne sin andre kongepokal - hvis han
slår Berge Østenstad i stikkampen.
Av Torstein Bae

- Hvordan forberedte du deg til årets NM, Frode?
- Jeg jobbet en del med åpninger og midtspillstrategi. Jeg har et
variert åpningsrepertoar og valgte å satse på det relativt skarpe
med svart, spesielt med tanke på at jeg ønsket å vinne minst
fem partier. Det krevde en del prepping (åpningsforberedelser
mot spesielle motstandere – red). Ellers jobber jeg ganske
jevnt med det som interesserer meg av sjakk, men på grunn
av tidsklemma ikke så mye som jeg kunne ønske. Heldigvis
har jeg en samboer som hjelper til med å legge forholdene
til rette for en del trening til tross for egentlig lite tid. Foran
turneringen løste jeg noen taktiske oppgaver og spilte to
treningspartier mot Øystein Dannevig.
- Hva tenkte du om dine sjanser før årets NM?
- Jeg trodde jeg skulle være i god form. Alt tydet på det. Oppgaveløsenivået var på et “all time high”, og jeg hadde mange
interessante åpningsprepper (som jeg selvfølgelig ikke fikk
inn). Dermed regnet jeg sjansene for ganske gode. Men man
vet aldri om det er en eller flere av de andre som har enda
bedre klaff.
- Du fikk en dårlig start med 1 av 3. Hadde du fortsatt
forhåpninger om NM-gull etter denne innledningen?
- Ja, på en måte hadde jeg det. Jeg var selvfølgelig veldig
skuffet og langt nede. Som nevnt følte jeg meg i god form før
start, og det føltes forferdelig å ha kastet bort to poeng på de
første rundene.
- Jeg ble imidlertid oppmuntret av min samboer Mona og
klarte delvis å legge det bak meg. Jeg hadde tapt to partier,
som jeg stod til gevinst i, men der jeg plutselig hadde spilt helt
upraktisk og elendig i gjensidig tidsnød. Samtidig hadde jeg
egentlig spilt ganske bra og nedspilt alle mine motstandere
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så langt. I tillegg hadde jeg ennå ikke møtt de antatt beste,
kanskje med unntak av Thomassen. Dermed var det fortsatt
muligheter, forutsatt at hjernen begynte å fungere i de kritiske
øyeblikkene. I første omgang satte jeg meg som mål å gjøre
en brukbar turnering.
- Du er kjent som en fighter, en mann som jobber hardt
i alle partier til siste slutt, uansett plassering på tabellen. Mange lar seg påvirke av en dårlig start. Hvordan
unngår du å bli preget av en svak innledning?
- Jeg ble også preget av det. Det førte til at jeg måtte spille enda
hardere på gevinst, noe som igjen ga litt slitasje mot slutten
av turneringen. Jeg kunne ikke tillate meg å ta raske remiser
eller safe med svart.
- Som sagt hjalp det å se at jeg egentlig spilte bra. Samtidig var
jeg og hele familien friske. Det er ikke opplagt når man har
barnehagebarn. Mona tok seg av datteren vår om morgenen
slik at jeg fikk sove, og alt lå til rette for at jeg skulle kunne
yte maks hele veien.

- Etter to seire og to remiser i
rundene 4 til 7 var du nær teten
(av de norske). Avslutningen med
vinster mot Leif Erlend Johannessen og Axel Smith var råsterk. Med
en slik avslutning, kan det virke
som om du har bedre kondisjon
enn konkurrentene. Anser du at
fysisk form er viktig for dine (og
andres) sjakkprestasjoner?
- Under årets NM ville en oksygenkolbe gjort underverker, smiler Elsness. - Jeg vet ikke om jeg er
i noe bedre fysisk form enn de to nevnte. Jeg tror kondisjonen
har en del å si, særlig når man blir eldre. Alt tyder på at det har
betydning for kognitive evner, spesielt etter hvert, og at trening
har positive virkninger. Jeg har faktisk trent mye kondisjon det
siste halvåret, men rett før NM hadde jeg en langvarig luftveisinfeksjon på noen uker, som jeg akkurat rakk å bli frisk av.
Den fysiske formen var dermed egentlig ikke så bra.
- På slutten er vel alle slitne og spiller kanskje litt dårligere.
Dermed er det kanskje som på en 100 eller 200 meter i løping:
Den som sakker minst ned på prestasjonen, vinner.
- Generelt la jeg press på motstanderne mine hele veien fra
runde 4 til 9. Imidlertid var det i runde 6 til 9 god motstand,
så det var selvfølgelig vanskelig å forvente så mye mer. Hvilke
partier som ble remis og hvilke jeg vant kan ha vært noe
tilfeldig. Alle disse partiene var interessante kamppartier og
noen av dem kunne gått begge veier.
- Når det gjelder prestasjonene på slutten, tror jeg det er
mye mentalt. For min del tror jeg at jeg spiller bedre når
det er litt ekstra press, mens mange andre kanskje senker
seg ned litt.
- Er det noe parti fra NM du er spesielt fornøyd med?
- Nesten alle partiene jeg spilte var spennende kamppartier.
De to siste var viktige, men ikke spesielt gode fra min side
rent spillemessig. Særlig i siste runde overså jeg en del, men
det var nok også tildels på grunn av en interessant prepp av
motstanderen og dårlig tid for meg i de avgjørende fasene.
- Jeg likte partiet mot Atle Grønn ganske godt. Særlig manøveren Dd6-f4-d6 for å framprovosere svekkelsen g3 var fin og
til og med noe computerne liker.

- Du ble norgesmester for tre år
siden, etter seier i stikkamp mot Jon
Ludvig Hammer. I årets stikkamp
skal du opp mot NM-kongen Berge
Østenstad. Hvordan anser du dine
sjanser i høstens stikkamp? Hva
blir viktig for deg å få til i kampen
mot Berge?
- Jeg tror jeg har cirka 50 prosent sjanse.
Denne gangen har jeg høyere ELO, uten at
40 poeng betyr all verden. På den annen
side er Berge den verste motstanderen for meg i Norge, da jeg
har en helt horribel score mot ham: 2,5 av 13 ifølge Chessbase,
mener jeg å huske. Ofte har slikt en tendens til å fortsette. Så
jeg får prøve å bryte trenden. To partier er også ganske lite, så
mye overlates til tilfeldighetene. Planene for spillet foretrekker
jeg å holde for meg selv til etter at vi har spilt.
- Hvordan vil du forberede deg til høstens stikkamp?
- Jeg ser selvfølgelig litt på åpninger, samtidig som det blir
viktig å møte i god form spillemessig. Det nytter jo ikke å tape
de to første rundene her...
- Hvis du vinner årets NM, får gullet en bismak av at
det var en svenske som (på kvalitet) vant selve turneringen?
- Det betydde svært mye for meg å vinne i 2008. Nå betyr det
langt fra så mye. Andre turneringer kan være nesten like så
viktige. Men det hadde smakt godt med nok en kongepokal,
slik at jeg i hvert fall har flere enn Magnus...
- Det var viktig for meg å gjøre en god turnering og å se at
jeg klarte å slå mange av de andre. Spesielt fornøyd var jeg
med at jeg klarte å skape gevinststillinger i sju av ni partier.
Når det gjelder Smith, måtte jo også han ut i stikkamp før
han eventuelt kunne kalle seg “norgesmester”. Siden han
tapte mot både Berge og meg, ville han ikke vært favoritt. Så
det har egentlig ingen betydning. Tvert imot var det en stor
fordel underveis at det var han og ikke for eksempel Berge
som ledet. Allerede før første runde visste jo alle at Smith
ikke kunne bli norgesmester. Det var noe av det som gjorde
at jeg fortsatt hadde håp om kongepokal til tross for mager
poenghøst. Det var bare synd han gikk så lett ned mot nettopp
Berge i 8. runde.
- Før siste runde tenkte jeg imidlertid at det var litt rart at jeg
måtte slå en svenske for å bli norgesmester...
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- Ingen tro på seier etter fem runder
Berge Østenstad (46) tok sin første
NM-tittel i 1984, og har sammen med
Simen Agdestein rekorden i antall
kongepokaler. I høst har han sjansen
til å ta sitt åttende NM-gull.
Av Torstein Bae

- Det har tidligere vært skrevet at du hvert år tar en
uke fri før NM, slik at du er uthvilt og i god form.
Gjorde du det i år også?
- Jeg tok fri en uke i år også og besøkte svigerfamilie i Trøndelag. Det ble lite sjakk, men jeg var i hvert fall uthvilt og
i god fysisk form før turneringen. Jeg brukte en del tid på
åpningsteori før Europacupen i fjor høst. Da oppgraderte jeg
også PC-utstyr og programvare slik at jeg nå alltid har Rybka
og Houdini stående på når jeg ser på åpningsteori.
- Hva tenkte du om dine sjanser før årets NM?
- Jeg var faktisk ganske optimistisk. Jeg har brukt mer tid på
sjakk det siste året enn på flere år og det gikk også ganske bra
i Europacupen i fjor høst. Seriesjakken går ikke så bra, men
det er fordi oppladning og motivasjon er for dårlig. I tillegg var
det jo et litt svakt NM og det øker sjansene til å vinne, men jeg
ønsker selvsagt at alle de beste skal være med.
- Du vant i første runde, men fikk likevel en ganske
svak start med 2,5 av 5. Hadde du noen tro på NM-gull
etter runde 5?
- Det var faktisk ikke så langt frem til beste nordmann, men
jeg var misfornøyd med spillet, og hadde ingen tro på seier
etter fem runder.
- Det er ikke første gang at du kommer sterkt mot slutten. Er det slik at andre gir opp litt etter en svak start,
mens du fortsetter å yte ditt beste?
- Jeg gir i hvert fall ikke opp, men det tror jeg ikke de andre
gjør heller, sælig ikke Frode Elsness som startet enda dårligere
enn meg med 1 av 3 uten å ha møtt noen av de andre favoritttene. Men jeg er usikker på om det er så mange eksempler
på at jeg kommer sterkt på slutten. Før NM i 2000 intervjuet
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Helge Nordahl meg og stilte et lignende spørsmål. Jeg svarte
så godt jeg kunne, men akkurat det året tapte jeg dessverre
de tre siste partiene!
- I runde 6 til 8 tok du tre strake seire. Dermed var
du plutselig alene i tet (av de norske) før siste runde.
Dette tatt i betraktning, var det skuffende at det “bare”
ble stikkamp til slutt?
- Det var en periode i siste runde der jeg var ganske sikker
på å vinne, men det viste seg å være vanskeligere enn det så
ut. Kanskje jeg kunne vunnet sisterundepartiet mot Frode
Urkedal hvis jeg hadde gått tilbake i forsvar med dronningen,
men det er ganske unaturlig og jeg vurderte det ikke en gang.
Jeg kan ikke si at jeg ble særlig skuffet. Partiet forløp logisk,
og jeg gjorde ingen dumme feil, og det må også sies at han
tok ganske store sjanser tidlig i partiet for å kunne spille på
vinst selv.
- Er det noe parti fra NM du er spesielt fornøyd med?
- Jeg spilte tre gode partier i rundene 6 til 8, i hvert fall etter
min smak. I alle disse partiene hadde jeg god kontroll og
gjorde ingen klare feil. Alle offiserer sto godt, jeg hadde god
bondestilling og sikker kongestilling. Partiet mot Axel Smith
er vel det beste.

- Det er nå 7 år siden din forrige NM-tittel, og 27 år
siden din første tittel. Hvis du vinner stikkampen, vil
du være den eldste norgesmester på lang tid. Hva
er det som gjør at du klarer å holde motivasjon og
evner oppe, i motsetning til mange av dine tidligere
konkurrenter?

være dine sterke sider i matchen mot Elsness?

- Det å opprettholde motivasjonen er viktigst, jeg har aldri spilt
så mye at jeg rekker å bli utbrent. Jeg er nok også i bortimot
like god fysisk form som for 15 år siden. I mange år har det
vært slik at jeg satser på denne ene turneringen mens jeg tar
sjakkpause en ganske stor del av året. Jeg liker fortsatt å spille,
men sjakktrening er egentlig ikke så veldig lystbetont. Kanskje
er det også av betydning at jeg ikke spiller så skarpe åpninger
hvor det er nødvendig å være veldig oppdatert og huske alle
finessene. Fransk mot 1.e4 fungerer for eksempel veldig bra
for meg, der føler jeg meg på trygg grunn selv om jeg ikke har
oppdaterte teorikunnskaper.

- Hvordan vil du forberede deg til høstens stikkamp?

- Frode Elsness ble norgesmester i 2008 etter seier i
stikkamp mot Jon Ludvig Hammer. Hvordan skal du
klare det Jon Ludvig ikke klarte, og hva anser du for å

- Det er bare to partier, så det er helt åpent. Det at Jon Ludvig
tapte i 2008 betyr selvfølgelig ingenting. Men jeg vil ikke si noe
om mine sterke sider i matchen før den er spilt!

- Jeg kommer til å jobbe med de åpningsvariantene jeg forventer at skal oppstå.
- Hva vil det bety for deg å vinne NM igjen, og at du
dermed blir tidenes NM-konge med åtte titler?
- Det har en viss betydning, men jeg vil ikke si at det er en
viktig motivasjon, og det er ikke derfor jeg spiller NM. Det er
selve turneringen som er høydepunktet, særlig de avgjørende
partiene. Hvis jeg spiller godt, er jeg vanligvis fornøyd selv om
jeg ikke vinner. Det var noe annet da jeg spilte for stormestertittelen. Da var resultatet det viktigste, og jeg følte mye mer
press enn jeg gjør under NM nå.

Porsgrunn NVGP
Spennende hurtigsjakk i trivelige Porsgrunn.
Rimelige overnattingstilbud!
- Dato: 1. - 2. oktober
- Spillested: Frisklivsenteret, Kjølnes, Porsgrunn
- To grupper: Over og under 1500 i rating
- Arrangøren er behjelpelig med rimelige overnattingstilbud, ta kontakt!
. 10 runder med 25 minutter tenketid. 5 runder på lørdag og 5 på søndag.
- Frammøte senest 12.00 lørdag 1. oktober, premieutdeling senest 16.00
søndag 2. oktober.
- Mer informasjon og påmelding:
Jan Ove Lorentzen, jove-lor@online.no / 975 59 2347
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Mesterspiller og forfatter Hans Olav
Lahlum fikk en dårlig start på NMuka, da innbruddstyver slo til på hotellrommet hans under første runde.
Lahlum mistet mobilen og to PCer
med mye viktig og personlig innhold,
og han utlovet en dusør på hele 100
000 kroner til den som returnerer
PCene. PCene er i skrivende stund
ikke kommet til
rette.

Turneringens yngste deltager Linnea Garberg
Tryggestad fra Nordstrand
fylte seks i år og begynte på
skolen denne høsten. Linnea er allerede en dyktig
sjakkspiller og tok flotte
3,5 av 9 poeng i miniputt
(U11) i årets NM.

Dagen etter sin 88-årsdag, fikk turneringens eldste deltager, Ragnvald
Monge fra Sandnes sjakklubb, Norges
Sjakkforbunds hedersplakett for sin
store innsats for sjakken gjennom
svært mange år. Her sammen med
president Jøran Aulin-Jansson.

Sett og hørt under
Landsturneringen

Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatoveringer av det uvanlige slaget: Logoene fra landsturneringene i Bergen 2009 og
Fredrikstad 2010 pryder leggene.
Også årets NM-logo skal med.
- Planen er å være med i NM i
minst 20 år framover, slik at jeg
får logoer oppover begge beinene,
forteller Bakken.
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Magnus Carlsen vant sju av sju
partier i laglynturneringen med
tidshandikap under NM, selv med
en tenketid på 30 sekunder i de
fleste partiene. Laget hans ”Hai,
hval og fisk Skagestein” gikk likevel
ikke videre til finalen. Vant gjorde
Bulgarian Lions fra Oslo.

Klasse Mester:

- Jobbet mye for seieren
Helt fra start tok Brede Kvisvik
(27) og Bror Thanke føringen
i mesterklassen, og begge rykket fortjent opp til neste års
eliteklasse.
NAVN: Brede A. Kvisvik
Din sjakkfortid?
Jeg startet med sjakk da jeg var ni år,
da jeg ble med en kompis på sjakkveld
i Kristiansund. Dermed ble jeg hekta.
Min beste plassering fra tidligere NM
er fjerdeplass i junior. Jeg gikk også
et år på sjakklinja på NTG. Det var
kjempebra. Jeg fikk reist mye, og alt
var stort den gangen, med Simen Agdestein som lærer og så videre. For oss
fra Kristiansund er alt litt stort.
Hvordan var årets NM?
Hadde du kontroll hele veien?
Jeg startet litt dårlig i første parti mot
Martin Valla, som spilte bra, men så
klarte jeg å vinne det partiet også. Etter
det stod jeg i grunn best i alle partiene,
så det gikk veldig greit. Jeg hadde god
flyt i spillet.

Hvorfor gikk det
så bra i NM?
Jeg bodde sammen med
Edwin David i eliteklassen og en annen kompis,
og vi var veldig seriøse
hele uken. Vi forberedte
oss grundig til partiene
hver kveld, så jeg jobbet
mye for seieren, og fikk
inn noen gode forberedelser. Det har ellers gått
veldig bra med sjakken
i det siste, også i Sveins
minneturnering like før
NM.
Blir det mer
sjakksatsing framover nå?
Det skal bli sinnsykt artig å få være
med i eliteklassen, så jeg må prøve å
satse litt mot det. Jeg får litt mer tid nå
som jeg er i jobb. Jeg jobber som lege
på Ahus i Lørenskog, og der er det en
del rolig vaktarbeid. Da hender det jeg
får trent litt på jobben. Det er jo veldig
gøy å drive med sjakk når man har tid
til det. Jeg har ellers ingen spesielle

mål i eliteklassen, det blir bare gøy å
få prøve seg.
Sjakkambisjoner på lengre sikt?
Jeg skal prøve å komme opp på stabilt
elitenivå. Titler får komme hvis de
kommer, jeg tenker ikke så mye på
det foreløbig.

1. Brede A. Kvisvik, Kristiansund		
+23 +11 +3 =2 +9 +26 =7 +10 =4
7,5
2. Bror Thanke, Nordstrand			
+28 +9 +10 =1 +7 +3 +6 –4 +8
7
3. FM Jøran Aulin-Jansson, Asker
+4 +25 –1 +10 +21 –2 +14 +9 –5
6
4. Erik Eikeland, Nordnes 6 5. Hans Olav Lahlum, Porsgrunn 6 6. Stig K. Martinsen, Bergens 5,5 7. Svetoslav Mihajlov, OSS
5,5 8. Rune Myhrvold, Hønefoss 5,5 9. Arne Danielsen, Vålerenga 5 10. Johannes L. Kvisla, Stavanger 5 11. FM Petter Fossan,
Stavanger 5 12. Anders G. Hagen, Moss 5 13. Øyvind A. Lundeby, Kristiansund 5 14. Jan Sørgjerd, Nordstrand 5 15. Elias
DeMac, Alta 5 16. CM Inge S. Skrondal, Akademisk 5 17. Gunnar B. Hanssen, Tromsø 5 18. FM Ole Christian Moen, OSS 5 19.
Alexander R. Flaata, Black Knights 4,5 20. Frode Lillevold, Strømmen 4,5 21. Carl Erik Horda, Caissa 4,5 22. Terje Eriksen,
Drammens 4,5 23. Martin Valla, OSS 4,5 24. WFM Ellinor Frisk, Kristiansund 4 25. Stian Johansen, Moss 4 26. Lars Erik
Pedersen, Strømmen 3,5 27. Anders Olsen, Kristiansund 3,5 28. WFM Sylvia Johnsen, OSS 3,5 29. Jo Kr. Løberg, OSS 3,5 30.
Joar G. Pettersen, Stavanger 3,5 31. Steinar Sidselrud, Strømmen 3 32. Trym Daniel Rødvik, Hamar 3 33. Thomas Thomassen, Stavanger 3 34. Håkon Bentsen, Molde 3 35. Helge E. Theting, Kragerø 2 36. Kjell Magne Johnsen, Vadsø 2 37. Anders
Hobber, Porsgrunn 1.
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Klasse 1:

Første turneringsseier!
Kenneth Einarsen tok sin første turneringsseier
da han relativt suverent vant klasse 1 (1750-1999)
i årets landsturnering. Einarsen er astronomistudent, og har ett år igjen av sin mastergrad på
Universitetet i Oslo.
Navn: Kenneth Einarsen
Din sjakkfortid?
Jeg begynte med sjakk i Tønsberg i 2001, da jeg var
13 år gammel. Da jeg flyttet til Oslo for fem år siden
for å studere på Universitetet, begynte jeg i Akademisk
sjakklubb. Mitt beste resultat fra tidligere er seks av ni
poeng i Sveins minneturnering for tre år siden, da hadde
jeg ratingprestasjon på over 2300.
Kan du fortelle om årets NM?
Jeg hadde definitivt ikke kontroll hele veien, men jeg
kom meg utover i turneringen etter en dårlig start. Jeg
kom inn i en god rytme, og da gikk det bra. Dette ble
mitt beste NM med god margin; fra tidligere har jeg som
best 6. plass i klasse 1 i fjor, med 6 poeng.
Sjakkambisjoner?
Jeg har ikke tenkt så mye på neste års NM ennå, men jeg
får satse på å gjøre en god figur i mesterklassen, med
3-4 poeng. Neste mål på litt lengre sikt er å etablere meg
i mesterklassen.

Hvor mye jobber du med sjakk til vanlig?
I månedene før NM trente jeg ingenting, så jeg var veldig
motivert og sulten til mesterskapet. Men vanligvis trener
jeg litt hver dag. Vi får se om det blir noe mer satsing
framover nå.

1. Kenneth Einarsen, Akademisk		
=16 +24 +9 =8 +7 +23 +2 +11 =5
7,5
2. Tor Wetle Hoem, OSS			
+47 +25 =3 +14 +23 =4 −1 +7 =6
6,5
3. Ole Woldseth, Sotra		
+32 +13 =2 =7 =11 =10 +12 =4 +20 6,5
4. Egmond-Gabriel Dulman, Akademisk 6 5. Fredrik A. Lindsøe, Verdal 6 6. Per Nestande, Førde 6 7. Øyvind Ukkelberg, Stjørdal
5,5 8. Per Omtvedt, Stjernen 5,5 9. Endre S. Steigum, Akademisk 5,5 10. David Lilleøren, Lørenskog 5,5 11. Geir Moseng,
Nordstrand 5,5 12. Per O. Andersen, SOSS 5,5 13. Tor Botheim, 1911 5,5 14. Runar Mathisen, Nordstrand 5 15. Børge W.
Svanholm, Stjernen 5 16. Markus Moripen, 1911 5 17. Sjur Nørve, Stjernen 5 18. Roar Ulvnes, Nordstrand 5 19. Morten Lilleøren, Lørenskog 5 20. Trond Støre, Trondheim 5 21. Lasse T. Solbu, Trondheim 5 22. Raymond Boger, 1911 5 23. Svein Arne
Thrana, Nittedal 4,5 24. Anita Grønnestad, Bergens 4,5 25. Espen Norberg, Fribonden 4,5 26. Brede Hagen, Trondheimstud
4,5 27. Bjørn Haveland, Bærum 4,5 28. Øystein R. Andersen, Black Knights 4,5 29. Henrik Sjøl, Akademisk 4,5 30. Jan Stokke,
Drammens 4 31. Marte Egeland, Sandnes 4 32. Vebjørn Selbekk, Moss 3,5 33. Jan B. Wilsbeck, OSS 3,5 34. Anders Rundgren,
OSS 3,5 35. Robin Olsen, Moss 3,5 36. Jørn Snellingen, Black Knights 3,5 37. Leif Trygve Hegvik, Stavanger 3,5 38. Sigmund
Lunde, Sarpsborg 3,5 39. Anders Rønningen, Akademisk 3,5 40. Hans Arild Runde, Akademisk 3,5 41. Gunnar Stake-Larsen,
OSS 3,5 42. Line Jin Jørgensen, Stavanger 3 43. Bjarne Undheim, OSS 3 44. Jan Roksvold, Akademisk 3 45. Elise Forså, Tromsø
3 46. Dag Andersen, Sarpsborg 2,5 47. Jussi Dyrnes, Nordstrand 2.
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Klasse 2:

Årets eneste turnering

Jonny Schmidt fra Sørum sikret seieren i klasse 2
(1500-1749) med remis i siste runde. Schmidt er
student i molekylærbiologi, men skal trolig flytte
til Trondheim eller Tromsø og begynne på medisin
denne høsten.
Navn: Jonny Schmidt
Din sjakkfortid?
Jeg spilte mye sjakk fram til jeg ble kadett, men så dabbet
det litt av. De siste årene har jeg kun spilt én turnering
i året: Landsturneringen. Mitt beste sjakkresultat fra
tidligere er en tredjeplass i NM for ungdom i 1997, klasse
12 år og yngre.
Kan du fortelle om årets NM?
Jeg hadde som mål å vinne, men startet dårlig med tap.
Da bestemte jeg meg for å ta én kamp av gangen, og så
vant jeg én etter én. Jeg sikret med en remis til slutt.
Blir det mer sjakksatsing framover nå?
Det blir nok ikke så mye mer. Kanskje jeg skal spille litt
mer på nettet, men ikke så mye mer enn det.
Hva blir målet til neste års NM?
Jeg skal prøve meg i klasse 1, så får vi se hva som skjer.

Det er selvfølgelig fristende å trene mer, men jeg har
ingen konkrete planer.
Hva var det beste NM-minne, i tillegg til seieren?
Vi kom på tredjeplass i laglynkonkurransen, det var
veldig gøy.

1. Jonny Schmidt, Sørum
		
−11 +60 +47 +58 +3 +39 +9 +6 =2
7,5
2. Erling Skjelstad, SMPOAÅ 			
+33 +58 +5 −39 =10 +11 +12 +4 =1
7
3. Johannes H. Bøhler, 1911			
−7 +51 +30 +44 −1 +34 +20 +9 +6
7
4. Knut Engli, Stjernen 6,5 5. Jan Rune Moberg, Follo 6,5 6. Jan Gunnar Fredriksen, Akademisk 6 7. Andreas Strand, Modum
6 8. Svein Johansen, Stjørdal 6 9. Pål H. Johansen, Akademisk 5,5 10. Per Chr Ødegaard, Trondheim 5,5 11. Jarle Ness,
Nordstrand 5,5 12. Tom R Wister, Kirkegata 5,5 13. John Kr. Johnsen, OSS 5,5 14. Aleksander Omtvedt, 1911 5,5 15. Morten
Wendelborg, Porsgrunn 5,5 16. Daniel Barker, 1911 5,5 17. Ingrid Øen Carlsen, NTG 5,5 18. Knut Ø. Abrahamsen, Nordstrand
5,5 19. Roger Sætre, Bergens 5 20. Arild Øksnevad, Nittedal 5 21. Jon A. Stokhaug, Stjørdal 5 22. Guttorm Andersen, Stjernen
5 23. Frode Arntsen, Kristiansand 5 24. Jonatan M Andersen, Bergens 5 25. Magnus Aartun, Stavanger 5 26. Carl Christian
Aarnes, Nordstrand 4,5 27. Ken T. Nordtvedt, Namsos 4,5 28. Lewi Bekkelien, Black Knights 4,5 29. Matti Unnli, 1911 4,5 30.
Nils J. Schjelderup, Harstad 4,5 31. Oddvar Solli, Voss 4,5 32. Jørund Berstad, Førde 4,5 33. Øyvind Fossheim, Fribonden 4,5
34. Karim Ali, Fribonden 4,5 35. Tore Garberg, 1911 4,5 36. Gunnar Lie, Porsgrunn 4,5 37. Johnny Hanssen, Trondheim 4,5
38. Ryaad Aabid, Kristiansand 4,5 39. Francisco Gonzàlez Silva, Strømmen 4 40. Trond Harald Saltnes, Kristiansund 4 41. Pål
Moe, OSS 4 42. Kjell Håkon Lien, Hønefoss 4 43. Olav K. Fredriksen, 1911 4 44. Åsmund Sem-Johansen, Stovner 4 45. Tore
Kallset, Kristiansund 4 46. John Ivar Brekke, Trondheim 3,5 47. Geir Ole Aagedal, Bergens 3,5 48. Frode Høva, Follo 3,5 49.
Ivar Kosberg, Molde 3,5 50. Yngve Rasdal, Masfjorden 3,5 51. Linda Marie Hansen, Trondheimstud 3,5 52. Inge Harkestad, OSS
3,5 53. Thomas G. Larsen, Larvik 3 54. Trym Jenssveen, Stjernen 3 55. Thoralf N. Barstad, Nordstrand 3 56. Tore Kristiansen,
Kristiansund 3 57. Alexander Støle, Garching Tyskland 3 58. Anders Sørjordet, 1911 2,5 59. Svein Otto Solem, Byneset 2,5 60.
Anders Knudsen Beck, Tønsberg 2 61. Mathias B. Eike, Lørenskog 1,5 62. Jia Qi Xue, 1911 1.
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Klasse 3:

Lynet seg til seier

15 år etter at han tok sin første NM-tittel, vant Eirik Viken Kallset
(25) klasse 3 i Landsturneringen. Kallset bor i Trondheim der han
jobber som rådgiver i PricewaterhouseCoopers.
Navn: Eirik Viken Kallset
Din sjakkfortid?
Jeg lærte sjakk av faren min, som også er medlem i Kristiansund og deltok i
årets NM. Som 10-åring vant jeg NM for ungdom, men snart begynte andre
å trene mer, og fra jeg var omtrent 13 år ble det mye mindre sjakk. Likevel
har jeg i alle år vært medlem av en sjakklubb, stort sett i Kristiansund, men
også en periode i Trondheimsstudentene.
Kan du fortelle om årets NM?
Det siste året har jeg satt ny pers med omtrent 2000 lynpartier på nettet, og
rett før NM deltok jeg på en samling over et par dager i Kristiansund, med
Axel Smith som trener. Målet var å ta såpass mange poeng i NM at det ble
morsomt, kanskje 50 prosent score eller litt mer. En grunn til at det gikk
så bra, er nok at vi var 20 stykker fra klubben som bodde på Bogstad. Der
hadde vi det veldig trivelig. Satsningen i Kristiansund har gjort at jeg følger
mer med på sjakk, så det er sikkert også en grunn til at det gikk bra.

Hva blir målet framover nå?
Neste år satser jeg på det samme som i år –
å ta nok poeng til at det blir moro. Jeg tror
ikke det blir så mange turneringer før den
tid, det er lettere å spille på nettet.

1. Eirik V. Kallset, Kristiansund 		
+29 +51 +14 +8 +44 −2 +3 +4 +9
8
2. Ketil Drevvatn, Mosjøen			
=59 +15 +31 +13 +4 +1 +12 +9 −3
7,5
3. Vegard Øverås, Sandnes			
−52 +64 +54 +6 +27 +10 −1 +12 +2
7
4. Sigurd Kittilsen, Elverum 6,5 5. Olav Hjortås, Nord-Odal 6,5 6. Mads Munkejord, Sevland 6,5 7. Ørjan Jørgensen, Kongsvinger 6,5 8. Otto Brokke, Drammens 6 9. Svein J. Albrigtsen, Longyearbyen 6 10. Oddvar Kristiansen, Stjernen 6 11. Lisbeth
Haugsvær, Masfjorden 6 12. Werner Solberg, Nordstrand 5,5 13. Heidi Røneid, Stjernen 5,5 14. Steinar Beddari, 1911 5,5
15. Torben Winther Jensen, OSS 5,5 16. Odd H. Birkestrand, Masfjorden 5,5 17. Tore Bonsaksen, Drammens 5,5 18. Ulrich
Dalseth, Kristiansand 5,5 19. Eivind S. Berntsen, Nordstrand 5,5 20. Eirik Kyrkjebø, Stavanger 5 21. Steinar Lode, Kongsvinger
5 22. Tore Hauan, Trondheim 5 23. Bibek Liu, Lørenskog 5 24. Morgan Henriksen, Hamar 5 25. Hans B. Andreasen, Byneset
5 26. Bård Fadnes, Bergens 5 27. Leif Tidemann-Andersen, Caissa 4,5 28. Jan Petter Opedal, Trondheim 4,5 29. Audun Hoem,
Kristiansund 4,5 30. Yngve Lindsjørn, Stjernen 4,5 31. Øyvind Hjelle, Bodø 4,5 32. Egil Aarstad Fjeldheim, Nordstrand 4,5
33. Steinar Leite, Modum 4,5 34. Anders B. Iversen, 1911 4,5 35. Rune Myrland, OSS 4,5 36. Joshua Paul Schmidt, AurskogHøland 4,5 37. Harald Omland, Asker 4,5 38. Geir F. Lorem, Tromsø 4,5 39. Ida Lahlum, 4,5 40. Jostein Sørhus, Bergens
4,5 41. Karl-Johan Rist, Alta 4,5 42. Gaute Ljones, Stavanger 4 43. Snorre Rygg, Nord-Odal 4 44. Øivind Jakobsen, Skjervøy 4
45. Rune A. Jørgensen, Asker 4 46. Øystein Iversen, Trondheim 4 47. Lars Valle, Akademisk 4 48. Tommy Hansen, OSS 4 49.
Rudolf Steinkellner, Kirkegata 4 50. Jon Børresen, OSS 4 51. Finn Arild Wister, Kirkegata 3,5 52. Odd Ivar Fystro, 1911 3,5
53. Ingrid Strand, Modum 3,5 54. Lars A. Stensen, Direkte 3,5 55. Rune Bergquist, Tønsberg 3,5 56. Petter Martin Hestvik,
Nordstrand 3,5 57. Leif E. Wærstad, Lillestrøm 3,5 58. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim 3,5 59. Trond Jacobsen, Larvik 3 60.
Trond Kristensen, Mosjøen 3 61. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 3 62. Knut Are Hansen, Kristiansand 3 63. Øivind Carstensen,
Nordstrand 3 64. Tronn Gruben, Kirkegata 2,5 65. Hans-Henry Jacobsen, Tromsø 2,5 66. Jan Hugo Eriksen, Stjernen 2,5 67.
Kjetil Nylund, Stavanger 2,5 68. Finn Syvertsen, Asker 2 69. Anders Taraldset, Bærum 2 70. Louis Sit, SOSS 0.

18

Klasse 4:

Rask fremgang

Kurt Normann Sevland (47) begynte i klubb for bare halvannet
år siden, men gikk likevel helt
til topps i klasse 4.
Navn: Kurt Normann Sevland
Din sjakkfortid?
Jeg lærte reglene da jeg var omtrent
33 år, fordi sønnen min begynte
med sjakk. Det ble morsommere
å følge med på han når jeg kunne
litt selv. Så begynte jeg i Sevland
Sjakklubb for halvannet år siden.
Min første turnering etter det var
NM i hurtigsjakk i januar 2010, og så
spilte jeg Landsturneringen i fjor.
Kan du fortelle om årets NM?
Jeg er godt fornøyd med eget spill.
Jeg spilte mer tålmodig og sikkert enn jeg har gjort tidligere, og brukte tiden langt bedre enn jeg gjorde i fjor. Der
hadde jeg nok mye å hente. Jeg hadde forberedt meg godt
til NM ved å studere sjakk-dvder og spille noen NVGPturneringer, og vi har et veldig godt sjakkmiljø på Sevland
nå, der jeg har fått god matching fra bedre spillere, slik
som Per Ferkingstad og Ole Jonny Kloster.

Hva blir målet framover nå?
Jeg skal spille i klasse 3 neste år og satser på 50 prosent
score der. Jeg er veldig engasjert i sjakk for tiden og synes
det er et meget fascinerende spill. Målet på litt lengre
sikt er å bli en stabilt god klasse 3-spiller.

1. Kurt Normann Sevland, Sevland
+27 =15 =20 +16 =10 +18 +8 +3 =2 7
2. Benjamin M. Andersen, Moss		
+22 +11 =14 =10 +24 +5 =3 =9 =1 6,5
3. Tom Steinskog, Sandnes		
−8 +41 +30 +17 +4 +14 =2 −1 +9 6,5
4. Eivind Ellingsrud, Nordstrand 6,5 5. Vegard Gundersen, Kampen 6 6. Kristian Røilid, Mosjøen 6 7. Ivar A. Mossin, 1911 6
8. Idar Sørensen, Drammens 5,5 9. Tom J. S. Rønning, Direkte 5,5 10. Frode Fredriksen, Stavanger 5,5 11. Vegard Garmark,
Follo 5,5 12. Øivind Hagberg, Stovner 5,5 13. Caroline Beer Jacobsen, Stavanger 5,5 14. Kurt-Norman Øiestad, Tønsberg 5 15.
Tom-Greger Knutsen, Samisk 5 16. Egil Flemsæter, Konnerud 5 17. Helmer Nilsen, Konnerud 5 18. Ulf R. Hansen, Tromsø
4,5 19. Roy Lilleby, Direkte 4,5 20. Bjørn Noralf Dybvik, Aalesunds 4,5 21. Richard Madsen, Holmestrand 4,5 22. Pål Egil
Knutsen, Samisk 4,5 23. Anders Stanghelle, Nord-Odal 4,5 24. Svein Erik Kringstad, Sotra 4 25. Jing Shan Liu, Lørenskog 4 26.
Alf Geir Thowsen, Follo 4 27. Ove Johansen, Stovner 4 28. Jonar Lensebakken, Nord-Odal 4 29. Tormod Thingstad, Hønefoss
3,5 30. Trond V. Braathen, Moss 3,5 31. Klaus Smedtorp, Kongsvinger 3,5 32. Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 3,5 33. Morten
Sand, Nordstrand 3,5 34. Tom Rune Johansen, Sarpsborg 3,5 35. Leiv Røsok, Direkte 3,5 36. Sven Olav Rosnes, 1911 3 37.
Lars Hope, Brønnøysund 3 38. Otto Prytz, NSSF 2,5 39. Sebastian Egeberg, Strømmen 2,5 40. Odd Arne Elstad, Caissa 1 41.
Morthen Auke, Konnerud 0.
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Klasse 5:

Unggutt triumferte

Det så lenge ut til at Jens Petter Olsen
skulle gå til topps i klasse 5, men etter tap
i finalen mot Kazim Yilmaz (13), ble det
Modum-gutten som tok seieren hjem.
NAVN: Kazim Yilmaz
Din sjakkfortid?
Jeg begynte i Hokksund barnesjakklubb i 2006.
Så har jeg spilt en del treningspartier hjemme
mot meg selv. Det siste året har jeg også trent på
Sjakkhuset i Oslo en dag i uken. Jeg har deltatt
på fire NM tidligere.
Kazim var mest fornøyd med sitt parti mot
Stig Rune Jensen fra runde 3, der han fikk inn
følgende fine åpningskombinasjon:
1.e3 d6 2.Lc4 g6 3.Sf3 Lg4

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+l+$
3+-+-zPN+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Svart har vært noe uforsiktig og gått ut med

løperen for tidlig. Kazim utnytter dette pent:
4.Lxf7+! Kxf7 5.Sg5+ Ke8 6.Dxg4 og med bonde
over vant Kazim et fint parti.
Hva kan du fortelle om årets NM, Kazim?
Det gikk helt greit hele veien. Siste parti var litt vanskelig.
Hva er målet framover?
Målet er å bli litt bedre!

1. Kazim Yilmaz, Modum			
+18 −2 +27 +14 +7 =12 +15 +6 +3
7,5
2. Asle Jørgensen, Kampen			
+11 +1 +24 =4 +13 −6 +12 =3 +10 7
3. Jens Petter Olsen, OSS		
+28 +27 +33 +13 +6 =4 +9 =2 −1
7
4. Tor Skaslien, Tiger 6,5 5. Marius Sliper, Drammens 6,5 6. Åvald Sommervoll, 1911 6 7. Elin Johnson, Bergens 6 8. Lars A.
Baustad, Stavanger 5,5 9. Stein Sjuls Hansen, Kampen 5,5 10. Jarle Melby, Drammens 5,5 11. Espen Andreassen, Sevland 5,5
12. Rune Johnsen, Stjernen 5 13. Anders Nilsson Aure, Drammens 5 14. Terje Baustad, Stavanger 5 15. Eirik Hauge, Fana 5
16. Ole Birkeland, Kristiansand 5 17. Aud Norunn Strand, Modum 4,5 18. Paul Ivar Johansen, Trondheim 4,5 19. Eirik Thorbjørnsen, Stavanger 4,5 20. Eli Marit Ødegaard, Kristiansund 4,5 21. Johan Lien, Hønefoss 4,5 22. Sverre Hoem, Kristiansund
4,5 23. Anders R. Jensen, Harstad 4,5 24. Ruben Guerrero, Kongsvinger 4,5 25. Jørgen Thingstad, Modum 4 26. Nelvin Farstad,
Stjernen 4 27. Stig Rune Jenssen, Kristiansund 3,5 28. Elisabeth Aa. Solum, Strømmen 3,5 29. Jonas Andreassen, Sevland 3,5
30. Andreas Tveranger, Masfjorden 3,5 31. Jens Østmann, Tønsberg 3,5 32. Roar Andre Bakken, Lillehammer 3,5 33. Anton
Amarapala, Lørenskog 3 34. Oddvar Solum, Strømmen 3 35. Knut M. Baustad, Stavanger 3 36. Stian Kosberg, Molde 2,5 37.
Sissel M. Engevik, Strømmen 1.
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Junior:

Haarr foran Tari

Jon Kristian Haarr (19) tok sin
fjerde NM-tittel da han ble juniornorgesmester i år. Haarr er
opprinnelig fra Sandnes, men bor
i Kristiansand der han studerer
økonomi og ledelse på Universitetet
i Agder. Haarr kvalifiserte seg med
dette til neste års eliteklasse.
Et halvt poeng bak endte 12 år
gamle Aryan Tari fra Asker, som
ikke var langt fra å bli tidenes
yngste juniornorgesmester.
Navn; Jon Kristian Haarr
Din sjakkfortid?
Jeg spilte litt sjakk med pappa som
barn, men kom først ordentlig inn i det
da Magnus Monsen startet opp sjakkurs
på Solås skole. Da gikk jeg i 5. klasse,
året etter ble vi norgesmestere for barneskolelag. Senere har jeg vunnet NM
for ungdom to ganger.
Kan du fortelle om årets NM?
På forhånd håpet jeg på seier, men jeg
var slett ikke sikker på et godt resultat.
Det har gått dårlig i Landsturneringen
før, og med skole og russefeiring ble det
ikke mye tid til sjakk denne våren. Likevel gikk det bra, hvorfor vet jeg ikke helt.
Jeg spilte vel rett og slett grei sjakk.

Hva er målet framover nå?
Fremover er målet å bli FIDE Master (FM), og ikke å drite meg totalt
ut i eliteklassen neste år. Jeg har ikke noen ambisjoner på lengre sikt,
det tar jeg som det kommer.

1. Jon Kristian Haarr, Stavanger		
+7 =5 +3 =6 +9 =4 =2 +8 +11
7
2. Aryan Tari, Asker		
		
+10 +8 −5 +11 −4 +9 =1 +7 +3
6,5
3. Erlend Kyrkjebø, Stavanger			
=19 +12 −1 +10 +7 +6 =4 +5 −2
6
4. Jens H. Kjølberg, 1911 6 5. Benjamin Arvola, Tromsø 5,5 6. Lars Oskar Hauge, OSS 5,5 7. Øystein Aa. Skage, Bergens 4,5 8.
Johan Salomon, Nordstrand 4,5 9. Anders Thingstad, Hønefoss 4,5 10. Armin Gholami, OSS 4,5 11. Sebastian Mihajlov, OSS
4,5 12. Ole Emil Frisvold, Bergens 4,5 13. Asbjørn O. Steinskog, Sandnes 4 14. Johannes Haug, Nordstrand 3,5 15. Simon
Barane, Sandnes 3,5 16. Jonatan E. Time, Sevland 3 17. Håvard M. Skagseth, Tromsø 2 18. Vegard Simensen, Kristiansund 2
19. Odd Martin Guttulsrud, 1911 0,5.
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Kadett:

Norgesmester igjen

Johan-Sebastian Christiansen fra Caissa vant lilleputtklassen
(U13) i fjor, og valgte derfor å spille i kadett (U16) i år - selv
om han fortsatt holder lilleputtalder. Etter en sterk avslutning
vant sandefjordgutten like godt kadettklassen også.
Kadettklassen holdt meget høyt nivå, med drevne brikkeflyttere på
hele resultatlista. En spiller som utmerket seg spesielt var Kjetil
Andås fra Masfjorden. Med en beskjeden rating på 1293 kom han
helt opp på fjerdeplass, hvilket medførte en ratingfremgang på utrolige 361 poeng!
NAVN: Johan-Sebastian Christiansen
Kan du fortelle om årets NM?
Underveis trodde jeg ikke at jeg skulle vinne, for jeg trodde Gregor
Taube skulle vinne. Han startet meget sterkt, men da han tapte noen
partier mot slutten, hadde jeg et lite håp. Jeg spilte ingen kjempebra
partier, men jeg er vel mest fornøyd med seieren mot Fredrik Beer
Jacobsen i runde åtte.
Hva er målet framover?
Nå som jeg har vunnet lilleputt og kadett, må jo målet være å vinne
junior neste år. Jeg har ellers ikke noe spesielt mål på lengre sikt.
Men jeg tror jeg skal satse litt mer på sjakk nå etter NM.
Hvordan trener du sjakk?
Jeg spiller mye på Internet Chess Club (ICC), og så spiller jeg mange
turneringer.
Hvordan forberedte du deg til årets landsturnering?
Det er jo fotballsesong nå, så jeg har spilt mye fotball. Det er bra
oppvarming. Og så har jeg jo trent litt sjakk, da.

Kadett B (under 1250) spilte sammen
med kadett A, men med egen premiering.
Vinner ble Anita Gholami fra OSS, foran
Kristian Haagaas og Sverre Dyrhaug.

1. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa		
+22 +23 +4 −2 =3 =7 +12 +5 +6
7
2. Gregor Taube, 1911				
+16 +19 +3 +1 =18 +4 −5 −6 +9
6,5
3. Henning Kjøita, 1911		 		
+20 +13 −2 =18 =1 =9 +15 +4 +5
6,5
4. Kjetil Andås, Masfjorden 6 5. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 6 6. Monika Machlik, Tromsø 6 7. Sherington Amarapala,
Strømmen 5,5 8. Samuel Riiser, OSS 5,5 9. Viktor W. Mathisen, Nittedal 5 10. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 5 11. Edit
Machlik, Tromsø 5 12. Torgeir Kjøita, 1911 4,5 13. Sondre-Andreas B. Hoel, Lørenskog 4,5 14. Eivind Aartun, Stavanger 4,5
15. Maud Rødsmoen, OSS 4,5 16. Jonas H. Rasmussen, Bergens 4,5 17. Jarani Suntharalingam, OSS 4,5 18. Lasse E. Bjørn,
Tromsø 4 19. Jørgen Hoel, Bergens 4 20. Håkon N. Nordstrøm, Fana 4 21. Sigve Hølleland, Masfjorden 4 22. Jon Machlik,
Tromsø 3,5 23. Øyvind H. Vaseng, Kristiansund 3 24. Flemming Aas, Bergens 3 25. Vegard V. Kallset, Kristiansund 3 26. Anita
Gholami, OSS 2,5 27. Kristian Haagaas, Nordstrand 2,5 28. Sverre S. Dyrhaug, Stavanger 0,5.
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Kontroversielt vedtak på kongressen:

Ny tenketid i Landsturneringen
Etter en kort diskusjon vedtok Norges Sjakkforbunds kongress en
helt ny tenketid for Landsturneringen framover. Norge skal nå bruke
verdenssjakkforbundets standard tenketid: 90 minutter på 40 trekk
og 30 minutter på resten av partiet, pluss 30 sekunder per trekk
gjennom hele partiet.
Kongressen fant sted i Njårdhallen i Oslo søndag 3. juli. Den nye tenketiden
ble vedtatt uten større dramatikk, men senere diskusjoner på internett har
vist at meningene er delte i sjakk-Norge. Endringen innebærer at den offisielle
tenketiden internasjonalt nå også kommer inn i norsk sjakk for alvor. Dette
er første mesterskap i NSF med tilleggstid per trekk.
Hovedpoenget med den nye tenketiden er at man alltid har igjen 30 sekunder
per trekk, og at man dermed unngår rasende tidsnøder - både før trekk 40,
og som avslutning på partiet. Samlet sett blir det en litt kortere tenketid enn
i dag (110 minutter på 40 trekk mot dagens 120 minutter), men til gjengjeld
får man ”hjelp” til å disponere tiden.

Økt kontingent
Kongressen vedtok å øke kontingenten med 10 prosent i alle medlemskategorier. Ny forbundskontingent for voksne er 440 kroner. I tillegg har kretsene
minst 10 prosent av dette i kretskontingent, slik at total kontingent som
klubbene må betale til forbund/krets vanligvis er 484 kroner. Ovenpå dette
kommer kontingent til selve klubben. Hvilken kontingent den enkelte betaler
vil derfor avhenge av klubbtilhørighet.
Landsturneringen 2013 i Hafjell
Landsturneringen 2013 ble tildelt Norsk Sjakkforlag/Øystein Brekke. Mesterskapet blir avholdt på Quality Hotel & Resort Hafjell, omtrent halvannen mil
fra Lillehammer. Turneringen vil starte allerede lørdag 29. juni, og holde på
til lørdag 7. juli (ni runder på åtte dager, altså to runder én av dagene).

Ida Lahlum ble tildelt NSFs hederstegn i gull da hun gikk ut av styret på
kongressen i juli.

NSFs sentralstyre og ordstyrer Morten Sand.

Det var sendt inn forslag om blant annet endringer i Eliteserien og Østlandsserien. Forslagene ble oversendt styret for videre oppfølging.

Hederstegn til Lahlum
Jøran Aulin-Jansson ble gjenvalgt som president, og tar nå fatt på sitt femte
år som sjef i forbundet. Visepresidenten Ida Lahlum går ut av styret, og ble
belønnet med NSFs hederstegn i gull for sin innsats for NSF og Sjakk-OL 2014.
Kristian Trygstad (leder i Oslo Schakselskap) tar over som visepresident, mens
Ellisiv Reppen kommer inn som nytt styremedlem. De øvrige medlemmer av
styret tok gjenvalg: Harald Furnes (kasserer), Øistein Yggeseth (turneringssjef), Hans K. Harestad (leder eliteutvalget), Øivind Johansen (styremedlem)
og Inge S. Skrondal (styremedlem).

Bra oppmøte på NSFs kongress i Oslo.
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Senior A:

Hoen, selvfølgelig

Ragnar Hoen sikret seg sin NM-tittel
nummer 45 under årets landsturnering.
Hoen (70) forteller at han hadde god kontroll under årets NM, noe
man også kan se av resultatlisten: Etter å ha sikret seieren med remis
i siste runde, endte han et helt poeng foran toer Jarl H. Ulrichsen.
- Jeg har ikke spilt sjakk på et år, forteller Hoen. - Derfor tok det litt
tid å komme inn i det, og å venne seg til de riktige trekkene. Etter de
tre første rundene fikk jeg mer ro over spillet og det fløt mye bedre.
Alt i alt var det en grei turnering fra min side, sier Hoen, som vant
seniorklassen for åttende gang på ni forsøk.
- Var du nervøs underveis?
- Jeg er aldri nervøs, sier Hoen. - Jeg spilte presist og korrekt, og
slappet godt av under partiene.
Vi skal se et glimt fra toppoppgjøret Ragnar Hoen - Jarl H.
Ulrichsen. Hoen har spilt et meget godt parti og avgjør nå
med et løperoffer:

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-wqk+-+p'
6-+p+-zppzP&
5+-zPnzp-+-%
4p+Q+-+-+$
3+-vL-+R+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-mK-tR-+-!
xabcdefghy

28.Lxe5! fxe5 29.Tf7+ Se7 30.Td1+ Ke8 31.De6
Svart kan nesten ikke røre seg.
31...Ta7 32.Df6 Tg8 33.Txh7 Nå er også h-bonden livsfarlig.
33...Tf8 34.Th8 Sg8 35.Dxg6+ Df7 36.Dxc6+ Ke7
37.Dd6+ Ke8 38.Dd8# 1-0 En imponerende forestilling.

1. FM Ragnar H. Hoen, OSS			
+15 =19 +22 +26 =5 +24 +2 +4 =3
7,5
2. FM Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
+27 +7 +6 +8 =4 =3 −1 +13 =5
6,5
3. Per Ofstad, OSS		
		
=12 +17 =26 +13 +6 =2 =4 =5 =1
6
4. Stein Sollid, OSS 6 5. Øystein L. Olsen, direkte 6 6. Tor Arne Hauge, 1911 6 7. Kjetil Strand, Asker 6 8. Richard WicklundHansen, OSS 6 9. Leif Kverndal, Stjernen 6 10. Eddy Nygaard, Strømmen 6 11. Erland Henrichsen, Porsgrunn 5,5 12. Roar
Lindblom, Asker 5,5 13. Øyvin Strand, Bergens 5 14. Hans Chr. Fotland, OSS 5 15. Sven Sawa, Kongsvinger 5 16. Odd Andersen,
Moss 5 17. Rolf Røstad, Asker 5 18. Gudmund Farstad, Molde 5 19. Hans R. Thjømøe, Drammens 4,5 20. Magnus Monsen,
Sandnes 4,5 21. Jan Svenske, Strømmen 4,5 22. Harald Thorstensen, Tønsberg 4,5 23. Tom Ivar Jenkins, OSS 4,5 24. Øystein
Johnsen, Tønsberg 4,5 25. Tom Bothner, Direkte 4,5 26. Vidar Taksrud, Tempo 4 27. Per Tore Aanonsen, Nordstrand 4 28.
Arnold Mundal, Vålerenga 4 29. Svein E. Ruud, Stjernen 4 30. Tor-Egil Solberg, Moss 4 31. Odd Habberstad, OSS 3,5 32. Trygve
Lindsjørn, Stjernen 3,5 33. Karsten Ovesen, Sevland 3,5 34. Odd Gunnar Heitun, Direkte 3,5 35. Roar Thorstensen, Stjernen
3,5 36. Jan Pedersen, OSS 3,5 37. Viggo Andersen, Stjernen 3,5 38. Tore Reppen, Kongsvinger 3,5 39. Kjell M. Haug, Stjernen
3 40. Gunnar Bue, Tønsberg 3 41. Willy L. Olsen, OSS 3 42. Gunnar Hellem, OSS 3 43. Tore Inge Bratteteig, Masfjorden 2,5
44. Kjell H. Johansen, Tønsberg 1 45. Lars Kjølberg, 1911 1.
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Senior B:

Jevnt i toppen

Senior B (rating under 1500) ble en av
Landsturneringens jevneste klasser, og
kvalitetsberegning måtte til for å skille
Svein Erik Bakken (63) og Arvid Gundersen. Vinneren Bakken bor i Drøbak
og er tidligere datamann i DnB NOR,
men nå pensjonist.
Navn: Svein-Erik Bakken
Din sjakkfortid?
Jeg har egentlig alltid kunnet sjakk, uten at
jeg husker hvordan jeg lærte det. Som barn
ble det noen partier mot min far og mot
venner, men ikke noe mer. Det var først som
40-åring at jeg kom med i organisert sjakk.
Da meldte jeg meg inn i bedriftssjakken på
jobben (den gang DnC). Noen år etter ble
jeg også med i sjakklubben på Ås. Jeg har
ikke noen store triumfer som sjakkspiller,
men tidligere i år vant jeg B-gruppen i 1911s
båtsjakk.
Kan du fortelle om årets NM?
Jeg fikk en god start med fire seire og én
remis, men i sjette runde bukket jeg i vanskelig stilling og tapte mot Arvid Gundersen.
Siden han tapte i neste runde, ble det en
veldig jevn innspurt. I siste runde sto jeg veldig dårlig mot Leif Gulliksen, men Leif spilte
for kjapt og plutselig fikk jeg mattangrep. Da
hadde allerede Gundersen vunnet, så jeg
visste at det kom til å bli avgjort på kvalitet.
Etter et par timer venting, ble det klart at jeg
hadde vunnet. Hvorfor det gikk så bra? Jeg
får si som andre har gjort: Motstanderne ga
meg god assistanse.

Toppoppgjør i Senior B: Arvid Gundersen (hvit) mot Svein-Erik
Bakken. Gundersen vant partiet, men Bakken vant turneringen.

Hva er målet framover nå?
Vi er en vennegjeng som møtes
nesten hver uke, og så spiller jeg
i Follo Sjakkforening. I tillegg blir
det noen lynpartier på Internet
Chess Club stort sett hver dag. Når
det gjelder turneringer, hadde det
vært morsomt å spille i utlandet.
Landsturneringen synes jeg er
litt for lang, selv med åtte dager.
For min del kunne det gjerne
vært flere dobbeltrunder. Men jeg
blir nok med også i Sandefjord
neste år.

Premievinnere i senior B.

1. Svein-Erik Bakken, Follo			
+12 +11 =3 +8 +9 −2 =4 +5 +6
7
2. Arvid Gundersen, Hønefoss			
=17 +5 +18 +4 =3 +1 −6 +9 +12
7
3 . Morten Røine, Hønefoss			
+14 +9 =1 +7 =2 −4 +10 +6 =5
6,5
4 . Steinar Simonsen, Follo 6,5 5. Tore Teigen, Porsgrunn 5 6. Leif Gulliksen, Stjernen 5 7. Tore Thonstad, Moss 5 8. Reidar
Skjold, Tempo 5 9. Oddvar Nordmark, Sandnes 4,5 10. Oddvar Aasen, Moss 4,5 11. Arne Sørli, Kirkegata 4,5 12. Nils R. Utsi,
Samisk 4,5 13. Svein Erik Kumle, Nordstrand 4,5 14. Erik Lind Pedersen, Moss 4 15. Gunnar Lilleng, Strømmen 4 16. Olav
Skjæveland, Strand 4 17. Birger Olsen, Kirkenes 3,5 18. Thore Roksvold, 1911 3 19. Ragnvald Monge, Sandnes 2.
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Løsningene står på side 35.

Pent spill i
eliteklassen
Her er seks av NMs fineste kombinasjoner,
blant annet Berge Østenstads avgjørende trekk
i toppoppgjøret mot Axel Smith i oppgave 5.
Stormester Leif Erlend Johannessen (til høyre)
vant en knusende seier mot klubbkamerat Daniel J. Kovachev - ser du den pene avslutningen
i oppgave 4?

Nr. 1: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-mkr+n+r+(
7zpp+-+p+-'
6-+lzpp+-+&
5+-+-snPzp-%
4-+-+P+P+$
3zP-+-sN-vL-#
2-zPP+L+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
Nr. 4: Svart trekker

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-+p+p+q+&
5+-vlp+r+-%
4-+P+-+-sn$
3+PsNR+-+Q#
2P+-+-zPP+"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy
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Nr. 2: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+lwqkvl-+(
7+-trn+-trp'
6pzp-+-zpp+&
5+L+-zp-+-%
4Q+-+P+PzP$
3+-+-vLN+-#
2PzPPtR-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

Nr. 3: Hvit trekker

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

Nr. 5: Svart trekker

Nr. 6: Hvit trekker

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-vlpzp&
5zp-+-+-+-%
4Pzp-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-zp-+-zPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7zp-+N+-mkp'
6-zp-+q+p+&
5+-zpR+p+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+-zPLzP"
1+-+Q+K+-!
xabcdefghy

Nytt innen sjakk
Bologan gir også et komplett repertoar
for hvit mot Tarrasch- komplekset. Mot
hovedvarianten, som oppstår etter 1.d4
Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 c5 5.cxd5
5...exd5 6.Lg2 Sc6 7.0–0 Le7 8.Sc3
0–0 9.Lg5 cxd4 10.Sxd4 h6 11.Le3
Te8 12.Tc1 Lf8, anbefaler Bologan,
etter utfyllende analyser, Karpovs gamle
favorittrekk :

Av Kim Astrup
The Catalan - A Complete Repertoire for White
med Victor Bologan
Chessbase DVD 2011

Et universelt og (for tiden) populært
oppsett for hvit er Grünfeld i forhånd:
Hvit spiller 1. d4 etterfulgt av c4, g3,
Lg2, Sf3, omtrent uansett hva sort måtte
foreta seg.
Denne oppstillingen ble første gang behandlet i klassikeren ZOOM 001: Zero
Hour for Operative Opening Models av
Bent Larsen i 1979, og er nylig blitt tatt
opp igjen i Boris Avrukhs monumentale
to binds repertoarbok Grandmaster
Repertoire 1.d4 (Avrukh har så fulgt
opp med en to binds repertoarbok hvor
han ser på Grünfeld-oppstillingen fra
sorts side).

måte å få oversikt over en komplisert
og teorikrevende åpning, men det er
ingen tvil om at det tidvis går raskt i
svingene.

Temaet for denne dvden av Viktor
Bologan (Elo 2690) er Katalansk, som
oppstår når svart møter dette oppsettet
med Dronninggambit-oppstillingen,
altså: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.g3 Sf6 4.Lg2.
Katalansk leder ofte til dynamiske og
komplekse stillinger hvor hvit er villig til
ofre en bonde for å sikre seg initiativet.
Ulempen, sett fra et praktisk perspektiv,
er at åpningen har slått an hos verdenseliten (blant annet hos Kramnik
og Gelfand), og som følge har det de
siste årene utviklet seg en betydelig
mengde teori.

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 c6
5.Sf3 Sbd7 6.0–0 Ld6
(6...Le7 er mer solid.)

Avrukh bruker blant annet hele 250
sider på å dekke Katalansk-komplekset
i bind 1 av mesterverket Grandmaster
repertoire 1.d4. Til sammenligning
bruker Bologan 5,5 time på å gi et
komplett repertoar for hvit. Dvden til
Bologan kan derfor være en tidseffektiv

Bologan nøyer seg ikke med å gjengi eksisterende teori, men har ofte sine egne
meninger og kommer flere steder med
alternativer til teoriguruen Avrukh. Et
eksempel er i såkalt lukket Katalansk:

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Her anbefaler Bologan det overraskende
7.Sfd2!! hvoretter han mener sort
sliter. For eksempel 7...0–0 8.Sc3 Te8
9.e4 dxe4 10.Sdxe4 Le7 11.Lf4 Sxe4
12.Sxe4 Sf6 13.Sc3 Da5 14.a3 og hvit
har et veldig behagelig inititativ, uten at
sort har noe motspill.

XABCDEFGHY
8r+lwqrvlk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+-sn-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-sN-vL-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

13.a3!? Et subtilt ventetrekk, som virker som et veldig interessant alternativ
til de mer vanlige 13.Sa4 og 13.Sxc6.
Personlig synes jeg Viktor Bologan er
en av de absolutt beste stormestrene i
Chessbase-stallen. Her er det ikke noe
utenomsnakk og Bologan går raskt på
de mest kritiske variantene. Han kombinerer en leksikalsk åpningskunnskap
med dyp sjakkforståelse, og han klarer
samtidig å formidle sjakk på forbilledlig
klar måte. Når man hører på Bologan
får man ofte inntrykk av at sjakk, tross
all sin kompleksitet, er et ganske rett
frem og (tør jeg si) lett forståelig spill.
Katalansk er ikke bare et våpen som er
relevant for d4-spillere. Også sjakkspillere som åpner med 1.c4 og 1.Sf3 kan
fort få bruk for Katalansk. Både 1.c4 e6
2.g3 d5 3.d4 og 1.Sf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Sf6
4.d4, transponerer til Katalansk.
Alt i alt, nok et kvalitetsprodukt fra
Chessbase. Spiller du Katalansk, eller
vurdere å gjøre det, er denne dvden
et must!
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Norske Vandrerhjem Grand Prix
Sluttstillingen 2010/2011
Klasse Mester (o. 1999)
1. Jon Ludvig Hammer, OSS 		 120
2. Pål Røyset, Tromsø			 120
3. Vadims Daskevics, Stavanger 115
4. Daniel J. Kovachev, OSS
115
5. Anders Hobber, Porsgrunn
110

Klasse 1 (1750-1999)
1. Lars Oskar Hauge, OSS		
2. Erlend Mikalsen, Alta
3. Aryan Tari, Asker		
4. Simon Pind Jessen, Tromsø		
5. Ole Emil Frisvold, Bergens 		

120
120
120
120
115

Klasse 2 (1500-1749)
1. Johan Salomon, Nordstrand		 120
2. Armin Gholami, OSS		 120
3. Håvard M. Skagseth, Tromsø 120
4. Christian Grundekjøn, Tromsø 120
5. Johan-Seb. Christiansen, Caissa 115

Klasse 3 (1250-1499)
1. Odd Ristesund, Kampen		
2. Benjaim Imsrud, Caissa		
3. Håvard M. Skagseth, Tromsø
4. Jon Machlik, Tromsø		
5. Edit Machlik, Tromsø		

Klasse 4 (1000-1249)
1. Benjamin Imsrud, Caissa		
2. Jon Machlik, Tromsø		
3. Edit Machlik, Tromsø		
4. Endre Machlik, Tromsø		
5. Sondre Merkesvik, Bergens		

120
120
118
110
108

Klasse 5 (u. 1000)
1. Didrik Braathen, Nordstrand 120
1. Sondre Merkesvik, Bergens		 120
3. Andreas Tryggestad, Nordstrand 120
4. Eline H. Sørbye, Tromsø		 120
5. Trygve Dahl, Hell		
111

120
120
120
113
99

Klasse 2: Fra venstre Johan Salomon (nr 1), Håvard
Skagseth (nr 3) og Armin Gholami (nr 2).

Klasse 4: Fra venstre Jon Machlik (nr 2), Edit Machlik
(nr 3) og Benjamin Imsrud (nr 1).
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Klasse 3: Fra venstre Odd Ristesund (nr 1), Benjamin Imsrud (nr 2) og Håvard Skagseth (nr 3).

Klasse 5: Fra venstre Didrik Braathen (nr 1),
Andreas Tryggestad (nr 3) og Sondre Merkesvik
(nr 1).

Supersuksess
for Benjamin
I år som i fjor vant en ung Sandefjord-gutt superbonusen i Norske
Vandrerhjem Grand Prix. I fjor var det
12-åringen Johan-Sebastian Christiansen som gikk til topps, mens i år
gikk premien til 11 år gamle Benjamin Imsrud. Han vant klasse 4 hele
ni ganger denne sesongen.
Superbonusen på 10 000 kroner går til den spilleren som
har vunnet klassen sin flest ganger i løpet av sesongen.
Det ble en jevn kamp mellom Jon Ludvig Hammer (klasse
mester), Odd Ristesund (klasse 3) og Benjamin Imsrud
(klasse 4), men ingen kunne holde følge med yngstemann
helt til mål. Imsrud er en spiller i rask fremgang som blant
annet ble norgesmester for 11-åringer i fjor.
- Benjamin, hvilken av årets mange grand prixturneringer husker du best, og hvorfor?
- Det var et vanskelig spørsmål. Jeg synes alle turneringene
har vært morsomme, men hvis jeg skal nevne noe så må
det være de tre turneringene som jeg spilte tre dager på rad.
Det startet med Stjernespretten 2. juni der jeg vant gruppe
B (under 1500), dagen etter vant jeg gruppe B i Sarpsborg,
og dagen deretter fikk jeg tredjeplass i Halden i gruppe B,
men da var gruppe B under 1750 i rating og ikke 1500.
Grunnen til at jeg likte disse turneringene så godt var at
jeg kjente at jeg var i skikkelig god sjakkform.
- Når begynte du med sjakk?
- Jeg begynte med sjakk da jeg var 4 1/2 år. Årsaken var
at mormor ville at storebroren min skulle lære å spille
sjakk, men jeg ville også lære å spille. Da begynte jeg i
sjakklubben Caissa, og spilte i noen år, før jeg tok en pause
da jeg var sju år.
- Hvor mye trener du sjakk?
- Jeg prøver å trene hver dag, men i sommerferien tar jeg
en del fri.
- Hva er høydepunktet i din sjakkarriere så langt?
- Det er helt klart da jeg ble Norgesmester for ungdom på
Fagernes for snart ett år siden. Jeg hadde jobbet hardt for
det den høsten, og det var gøy å nå målet mitt.

- Hva er målet ditt som sjakkspiller?
- Jeg har egentlig ikke så mange mål. Jeg tar én og én turnering.
Målet mitt er alltid en god plassering i neste turnering. I fjor
sommer satte jeg meg noen mål. Det var å bli norgesmester for
ungdom og å vinne klasse 4 i NVGP. Jeg klarte begge målene,
men i tillegg vant jeg klasse 3, som ble et mål underveis. Da
jeg skjønte at jeg hadde mulighet til å få superbonusen, jobbet
jeg også for det. Målene for kommende sesong har jeg ikke
satt enda, men det er viktig å ha det gøy med sjakken, ikke
bare tenke på å vinne.
- Superbonusen er på hele 10 000 kroner. Hva skal du
bruke pengene til?
- Det er mye penger. Egentlig har jeg lyst til å bruke dem på
sjakken, men foreldrene mine sier at det trenger jeg ikke, for
det betaler de. Jeg har kjøpt en fiskestang, fordi da jeg besøkte
Sondre Merkesvik i Bergen fisket vi med fiskestang fra land.
Jeg fikk en fisk, den var ikke så veldig stor, men siden da har
jeg hatt lyst på en fiskestang. Resten av pengene skal jeg spare,
eller kanskje kjøpe en båt. 		
							
							
(SB)
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Amerikansk seier i
Sveins minneturnering
Sveins 4. minneturnering
Oslo, 24.-28. juni
1. IM Marc T. Arnold, USA 		
2. GM Jon L. Hammer, OSS		
3. GM Tiger H. Persson, Sverige
4. FM Geir S. T. Østmoe, Porsgrunn
5. GM Emanuel Berg, Sverige		
6. IM Frode O. Urkedal, 1911		
7. IM Axel Smith, Sverige		
8. GM Mark L. Hebden, England
9. FM Peter Vas, Sverige		
10. Brede A. Kvisvik, Kristiansund
(63 deltakere, 9 runder)

Svein Johannessens 4.
minneturnering fikk en
overraskende vinner.
Av Torbjørn R. Hansen

For andre år på rad tilbrakte en amerikansk gruppe sommeren i Oslo og
deltok i Sveins minneturnering. Den
beste amerikaneren, 18-årige Marc
Arnold, blomstret for fullt og endte på
udelt førsteplass, med stormesterne Jon
Ludvig Hammer og Tiger Hillarp Persson
på de neste plassene.
Porsgrunnspilleren Geir Sune T. Østmoe
tok en meget sterk fjerdeplass, kun
et halvt poeng bak vinneren. I Norsk
Sjakkblad nummer 2/2011 meldte vi
med et lite forbehold at Østmoe var blitt
internasjonal mester. Verdenssjakkforbundet FIDE avslo imidlertid Østmoes
IM-søknad. Grunnen var at alle de tre
IM-nappene ble tatt i nasjonale turneringer (landsturneringen og eliteserien),
mens reglene sier at minst ett napp må
være fra en internasjonal turnering. Med
sitt sterke spill i Sveins minneturnering
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7,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,0
6,0
6,0
6,0

Endelig IM! Geir Sune Tallaksen
Østmoe fra Porsgrunn tok sitt fjerde
IM-napp i Sveins minneturnering.

tok Østmoe enda ett napp, og tittelen bør
endelig være i boks.
Vi tar en titt på et av de viktigste partiene
til turneringsvinneren.
Marc Arnold - Tiger H. Persson

XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7zpp+-sn-vl-'
6-+-+n+-zp&
5+-zp-zPlzp-%
4-+P+-+-+$
3vLP+-+N+-#
2P+-+NzPLzP"
1+-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

I diagramstillingen har kreative Hillarp
Persson ofret en bonde for å få en sterk
blokadespringer på e6 og flere potensielle svakheter hos hvit. Arnold stikker
imidlertid kjepper i hjulene for svart.
23.Sd2! Springeren skal til e4-feltet
der den kan hoppe videre til f6 eller
d6. Svart kan ikke slå bonden på e5,
siden det vil gi uløselige problemer med

utsatte offiserer i e-linjen.
23...Sc6 24.Se4 Lxe4 25.Lxe4 b6
26.f4! Hvit åpner opp spillet før svart
får organisert brikkene.
26...gxf4 27.Sxf4 Sxf4 28.Dxf4 Nå
som blokadespringeren er borte, er det
fritt fram for de hvite brikkene.
28...Td8 29.Df5 Sxe5 30.Tf1 Truer
matt.
30...Sf7 31.Ld5 Td7 32.Lc1 Te7

XABCDEFGHY
8-+-+q+k+(
7zp-+-trnvl-'
6-zp-+-+-zp&
5+-zpL+Q+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

33.Dg6! Hvit truer 34.Lxh6 og svart har
ikke noe fornuftig forsvar. Mesterlig spilt
av den talentfulle amerikaneren. 1–0

Greit nok i junior-VM
De tre norske kjempet tappert, men var
langt unna medaljene i årets VM U20.
VM for juniorer er en tøff turnering. Nivået er formidabelt; i den åpne
klassen kunne 20 mann skilte med et ratingtall over 2500. Vanskelig motstand er de norske godt vant med, men 13 runder med slik
motstand er langt fra vanlig kost. Særlig hvis det butter litt i mot, kan
de siste rundene bli blytunge.
En slitsom innspurt ble det for 19-åringen Nicolai Getz. Den siste
tiden har oslogutten føket oppover rankinglistene, og starten på VM
var fenomenal. I andre runde vant Getz mot ingen ringere enn GM
Sanan Sjigurov, russeren som sjokkerte sjakk-Norge (og sjakkverden)
med seier mot Magnus Carlsen i fjorårets OL. Getz holdt farten oppe
i åtte runder, men de siste fem partiene ga bare ett poeng.
Dermed ble Frode Urkedal (18) klart best av de norske, med sin
30. plass på sluttabellen, én plass bak forhåndsrangeringen. Både
Getz og Urkedal har mer inne. Også Erle Andrea M. Hansen, Norges
deltaker i jenteklassen, vil levere sterkere resultater i tiden fremover.
Som 14-åring har hun mange år igjen i junior-VM.

VM for juniorer 2011
India, 2.-15. august
Åpen klasse
1. GM Dariusz Swiercz, Polen 10,5
2. GM R. Hovhannisyan, Arm. 10,5
3. IM Sahaj Grover, India
9,5
...
30. IM Frode Urkedal, 1911
7,5
71. FM Nicolai Getz, OSS
6,0
(126 deltakere, 13 runder)
Jenteklassen
1. WGM Deysi Cori, Peru
11,0
2. WGM Olga Girya, Russland 10,5
3. WGM Nazi Paikidze, Georgia 9,5
...
66. Erle Hansen, Kristiansand 4,0
(69 deltakere, 13 runder)

Sandefjord 75 års jubileums GP
Når:			
Hvor: 			
Spillesystem:

Grupper: 		
Kontingent:
Premiering:		
			
Internett:
Kontakt:

28-30 okt 2011
Kurbadet, Thor Dahls gate 7
6 runder, de to på fredag som hurtigsjakk, resten med lang
tenketid. Mulig med fritak fra de to første rundene med 1p
ved forhåndsmelding til arrangøren.
O/U 1500
Voksne 350,- / Junior 250,- / Lilleputt 200,Rabatter ved tidlig påmelding og for trofaste deltagere
A: 5000-3000-2000, B: 3000-2000-1000
Øvrige klassevinnere: 1000
For øvrig 1/3 bokpremier
www.caissa.no
Pål Farmen, tlf 982 10 085, gp@caissa.no
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Sjakkhistorisk forum stiftet
Under Landsturneringen i Oslo, nærmere bestemt torsdag 7. juli,
ble det avholdt stiftelsesmøte for Sjakkhistorisk forum. Foreningens formål er “å bidra til dokumentasjon og presentasjon av
hovedsaklig norsk sjakkhistorie og være et kontakt- og samlingspunkt mellom sjakkhistorisk interesserte mennesker”. På bildet
det nyvalgte styret, fra venstre Øyvind Malin (sekretær), Bjarke Sahl
(webmaster), Odd Ristesund (kasserer), Øystein Brekke (leder),
Nikolas Mellem (varamedlem) og Morten Lilleøren (nestleder).

(Foto: Daniel S. Lauten)

Oscar til Peer Gynt
Hvert år under åpningen av Peer Gynt-stemnet på Vinstra utdeles prisen “Årets Peer Gynt”.
Prisen går til en person eller institusjon som har markert seg positivt på det samfunnsnyttige
plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som bestemmer
hvem som vinner, og de fant at Magnus Carlsen denne gang var den mest verdige. En stor ære
for vår sjakkstjerne; blant tidligere vinnere er Einar Gerhardsen og Gro Harlem Brundtland.
Magnus er den 41. og yngste vinner i rekken. I slutten av juli ble det klart at Magnus også
vant sjakkens Oscar for 2010, som går til den beste spiller gjennom året. Med 1264 poeng
var Magnus 20 poeng foran Vishy Anand, som forsvarte sin VM-tittel mot Topalov i 2010. Det
er kun tredje gang i historien at en triumferende verdensmester ikke vinner Oscarstatuetten.
Stemmeseddel ble levert inn av 111 sjakkjournalister fra hele verden. Av disse var det 53 som
satte Magnus på førsteplass, mens 51 holdt en knapp på Vishy Anand.

Stort...
Cengija nordnorsk mester
Vanja Cengija tok sin første nordnorske tittel da han gikk
til topps i Nordnorsk mesterskap i Tromsø i pinsen 10.13. juli. Mesterspilleren Cengija kommer opprinnelig
fra Kroatia, men jobber som turnuslege på Skjervøy.
Det så lenge ut til at NNM-grossisten Pål Røyset skulle
ta nok en tittel, da han føyk avgårde med 4 av 4 poeng.
Men med to avsluttende tap ble det kun tredjeplass for
Cangijas klubbkamerat i Tromsø. Andreplassen gikk
til unge Peter Flermoen (15) fra Harstad, for andre
året på rad.
Klasse 1 (ca 1270-1600) ble vunnet av Håvard Skagseth
fra arrangørklubben Tromsø, mens Ødøn Toth Engegård fra Harstad tok seieren i klasse 2 (under 1270).
Det ble også arrangert et juniormesterskap, der Eline
H. Sørbye (11) gikk til topps.

(Foto: Beate Forså)
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Verden rundt
To nyheter fra sjakkens verden denne
sommeren: I Sverige gikk Hans Tikkanen til topps i det svenske mesterskapet
i juli. Samme måned ble VM for landslag avholdt i Kina, og der viste Armenia
seg sterkest. På det armenske laget
spilte Levon Aronian, Sergej Movsesian,
Vladimir Akopian, Gabriel Sargissian og
Robert Hovhannisyan. Kina tok sølvet
med Ukraina på tredjeplass.

Sheila med kanonprestasjon
Med 6 av 8 poeng leverte WIM Sheila Barth
Sahl et kjemperesultat i Artemis Cup, som
ble spilt på den greske ferieøya Leros i juli.
Ratingprestasjonen var på hele 2382, ikke
langt bak de 2400 som kreves for inntegning
i tittelen kvinnelig stormester (WGM). Det
ville i så fall vært Norges første WGM-norm
gjennom tidene. Sheila hadde imidlertid ingen
normsjanser i innspurten, da hun sto over en
runde tidligere i turneringen.
Valaker cafékonge
Også i år ble Bergen Spillfestival avholdt i
begynnelsen av august, med sjakk som ett av
flere spill. Bergen Sommer NVGP ble vunnet av
storfavoritten Kjetil Stokke fra Bergens SK, som
med 5,5 av 6 var halvpoenget foran klubbkameratene Elias DeMac og Håvard Skøien. Stokke
hadde sjansen til to turneringsseire samme dag,
men kveldens NM i cafésjakk ble overraskende
vunnet av Ole Valaker, SK 96. Kjetil Stokke fikk
nøye seg med sølvet, mens Skøien ble dagens
bronsegutt. Det var denne gang 62 spillere som
stilte opp til cafésjakk på Sardinen.

Cafékongen Ole Valaker.

Habilt av Hammer
Jon Ludvig Hammer var knapp ratingfavoritt i Manhems Schackvecka,
men det var Emanuel Berg som
sjokkåpnet med fem strake vinster.
Selv om avslutningen ikke var av
samme klasse, holdt 6,5 av 9 til å gi
Berg udelt førsteplass. Andreplassen
gikk til Hammer, som med seks
poeng leverte som forventet ut fra
ratingen på 2610. Stormesterturneringen ble spilt i Gøteborg fra 13. til
21. august.

...og smått
Magnus og Katrine vant igjen
Magnus Carlsen fra Stavanger Sjakklubb og Katrine Tjølsen fra Bergens vant prisene for Årets
Sjakkbragd 2010. Prisene ble delt ut under Landsturneringen, etter avstemning fra deltagerne.
Katrine vant kvinneklassen for sin seier i juniorklassen i fjorårets landsturnering. Hun ble da
tidenes første kvinnelige juniornorgesmester.
Katrine vant med dette bragdpremien for kvinner
for femte året på rad.
Magnus Carlsen vant bragdpremien i åpen klasse
for seier i turneringene Corus, Amber, Kings’
Tournament, Arctic Securities Chess Stars, Nanjing og London Classics. Magnus vant dermed
bragdpremien for åttende år på rad.

På bildet er de to bragdvinnerne sammen
med Liv Mette Harboe, generalsekretær i
Norges Sjakkforbund.

(Foto: Silje Bjerke)
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Leserbrev
Quo Vadis, Landsturneringen?
Årets Landsturnering var gledelig av flere årsaker, blant annet
at det er mulig å arrangere turneringen i Oslo, men også at
1911 unnlot dobbeltrunde(-r ). Hittil har Asker og 1911 vært
de sterkeste motstanderne når Per Ofstad og jeg har kjempet
for å få kongressen til å fjerne disse dobbeltrundene.
Men nu skal de neste to Landsturneringene arrangeres
med dobbeltrunde og vi er tilbake til “oldtiden” hvor norske sjakkspillere hadde 14 dagers ferie og begrenset økonomi. Den tiden er forbi. Når skal Kongressen vedta å fjerne
dobbeltrunden(-e )?
Litt historikk. Kongressen vedtok på 90-tallet at hvis arrangøren ønsket det så kunne det spilles uten dobbeltrunde. En liten
seier for oss. OSS var den første som gjennomførte Landsturneringen uten dobbeltrunde (1998). Det ble rekorddeltagelse
til tross for dystre spådommer fra dobbeltrundetilhengerne.
De neste to årene var dobbeltrunden tilbake med rekordlav
deltagelse. Fredrikstad satte all time deltagerrekord noen år
etter – uten dobbeltrunde.

I 100 år har Landsturneringen blitt arrangert i juli hvor vi
har svettet oss gjennom kombinasjonen sjakk og sommer.
Men det har også vært heftige diskusjoner i familiene om
disponering av sommerferien. Det er de som prioriterer
badeferie foran sjakk. Hvorfor ikke legge arrangementet til
uken før skolestart (august) hvor foreldre har problemer
med å aktivisere barna? Det var et tankekors at det var færre
deltagere i de yngste klassene i årets turnering enn tidligere,
til tross for økt barne/ungdomsaktivitet.
La meg nevne at Norge er alene i den vestlige verden med å
arrangere sine nasjonale mesterskap med dobbeltrunde og jeg
kjenner ikke til noe land som legger arrangement til juli.
Det burde også tas opp til debatt å øke antall runder i elite,
junior A og senior A til 11 runder med 12 deltagere. For arrangøren skulle det ikke bety ekstra utgifter siden 36 spillere
ikke krever en hel turneringshall for de første to rundene, men
vi ville få en korrekt premieliste. For å illustrere svakheten med
nuværende system så husker jeg en turnering hvor vinneren
ikke hadde møtt de tre neste på premielisten.

Jeg er ikke blind for at en dag mindre betyr penger i kassen
for arrangøren, men hvis en klubb ikke kan budsjettere med
ni dagers arrangement så burde de unnlate å søke.

Jeg håper dette kan skape en konstruktiv debatt i Norsk
Sjakkblad om norsk sjakks fremtid.

Noe helt annet er om Norges Sjakkforbund burde tenke nytt.

Richard Wicklund-Hansen

Godt norsk i Politiken
Med 7,5 av 9 var Jon Ludvig Hammer i delt ledelse før siste runde av
Politiken Cup. Et forsmedelig mot GM Robert Hess i siste runde sendte
Hammer ned på sjuendeplass, hvilket like fullt var en god prestasjon.
Også klubbkameraten Leif Erlend Johannessen viste meget gode takter,
med seier mot kineseren Xiangzhi Bu (2675) som høydepunkt.
Som vanlig forsynte nordmenn seg godt av ratingpremiene, og blant
andre Dag Andersen (Indre Østfold), Vegard Øverås (Sandnes) og Niklas
Savio (Caissa) fikk dekket litt av reiseutgiftene. Politiken Cup ble spilt i
Helsingør fra 30. juli til 7. august, med hele 311 spillere i én gruppe.
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Leif Erlend Johannessen var tilbake i
godt gammelt slag under Politiken Cup.

Løsninger
Oppgavene står på side 26.
Oppgave 2
Atle Grønn Andreas Moen

Oppgave 3
Frode Elsness Øystein Hole
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26.Txd6! Svarts stilling rakner på
rekordtid. 26…Sxd6 27.Lxe5 Denne
bindingen vil koste svart mye materiell.
27…Tgd8 28.Td1 Kc7 29.Sc4 Partiet
er i realiteten over. 29...Lb5 30.Sxd6
Lxe2 31.Sxf7+ 1–0

Svart blir brutalt straffet for sin eksentriske utvikling. 19.Lxb6! axb5
20.Da5! Svart taper materiell. 1–0
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Oppgave 4
Daniel J. Kovachev Leif Erlend Johannessen

Oppgave 5
Axel Smith Berge Østenstad

Oppgave 6
Frode Elsness Leif Erlend Johannessen
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Oppgave 1
Joachim Thomassen Atle Grønn

Hvit truer springeren på h4, men svart
tar ikke smålige hensyn i kongejakten.
24…Taf8! 25.Dxh4 Hva ellers?
25…Txf2 Hvit kan ikke unngå store
materielle tap. 0–1

Svarts løper viser seg å være fullstendig
overlegen etter 42...Lg5! Svart truer å
spille 43...Lc1, så hvits har ikke noe
valg. 43.Tb1 Lc1 Hvits tårn er nå fullstendig håpløst. 0-1 (52 trekk)

Med bonde over står hvit til vinst. Men
hvordan avgjør man mest effektivt?
32.Ld3! Svart må gi offiser for å få
stoppet bonden. 1–0

Hvit bryter bindingen med 36.Sxc5!
Svart så seg nødt til å gi to offiserer for
tårn. 36…Dxd5 37.Lxd5 Te5 38.Db3
bxc5 39.Dc3 Tdxd5 40.f4 1–0
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- Som om alt har vært forutbestemt
Nicolai Getz (19) har satset hardt på sjakk
det siste året, med stor suksess. Nå blir
unggutten utnevnt til Internasjonal Mester
(IM).
Av Silje Bjerke

- Av og til føles det som om alt har vært forutbestemt siden jeg flyttet
en sjakkbrikke for første gang, sier Nicolai Getz. Han har bestemt seg
for å satse på sjakk, og har det siste året kun jobbet med sjakktrening og turneringsspill. Fremgangen har vært formidabel: I juli i
fjor stod Getz med 2239 i rating - i juli i år passerte han 2400 og ble
internasjonal mester.
OSS-spilleren har siden meget ung alder kjempet i toppen i sin årsklasse i Norge, og valgte som mange andre å gå på videregående skole
hos Simen Agdestein på sjakklinja på Norges Toppidrettsgymnas. Han
gikk ut fra NTG i fjor.
- Hva har NTG betydd for din sjakkutvikling?
- Jeg er helt overbevist om at NTG har hatt en enorm betydning, ikke
bare for sjakken, men også for meg som menneske. Hadde jeg ikke
startet på NTG, hadde livet mitt sett helt annerledes ut, sier Getz.
- Men det var heldigvis aldri noen tvil om at det var der jeg skulle gå.
På NTG får man reise en god del, og det man opplever da, føler jeg er
mye viktigere en det man kan lære av en skolebok. Jeg er Simen evig
takknemlig for innsatsen hans, og jeg håper andre føler det samme,
fortsetter Getz.
Det er likevel først det siste året at Nicolai virkelig har gjort seg bemerket som sjakkspiller, med blant annet 2500-prestasjoner i både
EM individuelt i Frankrike og de to åpne turneringene Aix-les-Bains
og Open Vila de Sitges i Spania. Han deltok også i junior-VM i august,
der han startet med to av to poeng etter å ha slått en av de store
favorittene, Sanan Sjigurov (2629).
- Hva skyldes den store framgangen det siste året?
- Det hjelper å ikke ha skole i baktankene, det distraherte meg veldig
da jeg gikk på NTG, sier Nicolai. - Ellers har jeg lært meg mye mer
åpningsteori, noe jeg ikke var stor tilhenger av før. Jeg er blitt klar over
de største svakhetene og styrkene mine, og det hjelper.
Nicolai vil også dele noe av æren med sine trenere. - Det er mange
mennesker jeg har møtt underveis som har hjulpet meg utrolig
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Elev mot læremester, Landsturneringen 2011: Nicolai Getz takker blant andre trener og
klubbkamerat Leif Erlend Johannessen for sin store suksess ved sjakkbrettet den siste tiden.
Partiet endte forøvrig med remis.
mye, og inspirert meg. For å nevne noen av de jeg er mest
takknemlige til, så er det Leif Erlend Johannessen, Simen
Agdestein og Arkadij Rotstein, sier Getz.

- Jeg trener egentlig ikke så veldig mye utenom turneringer.
Jeg har vært på farten en god del, og det er viktig med pauser
før og etter turneringer. I hvert fall for min del, sier Getz.

- Du har satset fulltid på sjakk i et år nå. Hvorfor valgte
du det, og hvordan har profflivet vært?

- Mange unge talenter har sagt til Norsk Sjakkblad at
de satser mot OL i Norge i 2014. Hva er målet ditt bak
sjakksatsningen?

- Ett år med sjakk er over og det ser ut til at det blir ett til, men
jeg tror det avhenger mest av resultatene, sier Getz. - Det som
fikk meg til å satse på sjakk var kanskje at det ikke var noen
særlige fristende alternativer. Jeg sliter med å interessere meg
for andre ting enn sjakk og sport over lengre tid, selv om jeg
går inn for det. Sjakk har alltid vært interessant. Og det er noe
jeg kunne tenke meg å gjøre hele livet, tror jeg, sier Getz.
- Jeg bor enda hjemme i Oslo, og ser lite vits i å flytte ut når
jeg likevel aldri er hjemme. Jeg prøver å reise mest mulig,
og da gjelder det å finne billige løsninger. Sjakkksatsningen
betyr imidlertid ikke at jeg ikke gjør andre ting også, jeg gjør
vel heller litt for mange andre ting. Jeg elsker all mulig sport
og trener fysisk vanligvis 5-6 ganger i uken. Alt fra en joggetur
eller fotball til styrketrening. Jeg er ellers frelst av japanske
tegneserier, manga, som jeg sløser bort en del tid på.

- Ambisjonene som sjakkspiller forandrer seg ofte, men jeg
har ambisjoner om å få 2600 i spillestyrke før eller senere jo fortere, jo bedre. Jeg har spilt en del partier mot folk med
2600 eller mer i rating nå, og føler det ikke er umulig å bli
like god som dem. Jeg tenker egentlig ikke så mye på OL i
Tromsø, det er enda langt unna, men det hadde vært fint å
kunne spille på førstelaget.
- Når og hvorfor begynte du egentlig med sjakk?
- Broren min lærte meg spillet da jeg var åtte år på en familieferie i Hellas. Som i alle tenkespill ble jeg knust. Forskjellen
var bare at jeg her følte muligheten til å kunne slå broren min.
Jeg husker enda den enorme gløden, intensiteten og viljen til
å vinne jeg følte da. En flamme som forhåpentligvis vil vare
livet ut, sier Norges nye internasjonale mester.

- Hvordan trener du sjakk?
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Konge igjen!
Se Carlsens lærerike nedspilling av Nisipeanu

(Foto: Daniel S. Lauten)

Etter en lang pause
fra turneringssjakk er
Magnus Carlsen tilbake
der han hører hjemme:
Øverst på seierspallen
og som nummer én på
verdensrankingen.
Av Torbjørn R. Hansen

I år som i fjor gikk Magnus Carlsen
til topps i turneringen Medias Kings i
Romania i juni. Mens fjoråret var preget
av usikkerhet og ujevne resultater, virket
Magnus igjen sulten på sjakk og nærmest oste av vinnerlyst. På de ti partiene
vant han tre og spilte syv remiser. Sergej
Karjakin hadde en tilsvarende turnering,
og var dermed den eneste spilleren som
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krysset målstreken likt med Magnus,
men Magnus havnet øverst på resultatlisten etter kvalitetsberegningen.
Carlsen beseiret Nakamura, Ivantsjuk
og Nisipeanu med sifrene 1½-½ etter å
ha vunnet med de hvite brikkene. Vinstpartiene mot Ivantsjuk og Nisipeanu
var styrkedemonstrasjoner fra Magnus'
side. I tilsynelatende enkle stillinger
viste han seg fullstendig overlegen. Mens
motstanderne av og til gjør det nest beste
trekket eller noe enda mer unøyaktig,
spiller Magnus nærmest perfekt i rolige
stillinger. Fordelen øker trekk for trekk,
og uten å ha gjort noen åpenbare feil
må motstanderne innse at de har blitt
utspilt. La oss se på nedspillingen av
Nisipeanu.

Magnus Carlsen –
Liviu-Dieter Nisipeanu
1.d4 d5 2.c4 dxc4
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Vi er inne i mottatt dronninggambit.
Svart har ingen ambisjoner om å
beholde bonden, men håper isteden
å slå i stykker hvits sentrum med et
senere c7-c5.

3.e3 Det mest spilte trekket er 3.Sf3.
Grunnen til dette er at enkelte hvitspillere frykter 3...e5 etter partitrekket,
med poenget 4.dxe5 Dxd1+ 5.Kxd1 Le6
som er fint for svart. Magnus planlegger
imidlertid å besvare 3...e5 med 4.Lxc4,
og etter 4...exd4 5.exd4 har han en klassisk isolanistilling der d-bonden både
har sine fordeler og ulemper.
3...Sf6 4.Lxc4 e6 En fordel med Magnus' trekkrekkefølge er at han har tatt
piffen ut av muligheter med Lc8-g4 som
ville vært aktuelle dersom han hadde
spilt Sg1–f3 på et tidligere tidspunkt.
5.Sf3 c5 Svart er før eller siden nødt
til å utfordre hvits sentrum med dette
bruddet. 6.0–0 a6
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Svart ønsker å spille b7-b5, fulgt av
Lc8-b7 og Sb8-d7. Dersom hvit nå
spiller 7.a4 vil svart bytte plan og spille
Sb8-Sc6 for å etter hvert kunne ta i bruk
hullet på b4.
7.dxc5 Dette er en tilsynelatende
harmløs fortsettelse, men selv om
dronningene blir byttet av skal vi se at
det er mye spill igjen i midtspillet som
oppstår.
7...Lxc5 Dersom svart isteden hadde
spilt 7...Dxd1+ 8.Kxd1 ville vi hatt en
lignende stilling som i partiet. Hvit ville
da ligget litt foran i utvikling sammenlignet med partiet, mens svart ville hatt
muligheten til å rokere. Begge fortsettelser har blitt mye spilt.
8.Dxd8+ Kxd8 9.Le2
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Når man ser på denne stillingen virker
det utrolig at hvit skal ha realistiske
sjanser til å få en fordel. Sannheten er
at Magnus vant etter bare 22 trekk til.
Hvordan er dette mulig?
Jeg tror grunnen til at hvit kan presse, er
de potensielt svake feltene a5, b6, d6 og
e5. Dersom svarts svartfeltsløper skulle
bli byttet av, vil dette etterlate alle disse
feltene svake. Hvits siste trekk virker
kanskje litt merkelig, men løperen
gjorde ingenting nyttig på c4. Man kan
spørre seg hvorfor ikke hvit fortsatte utviklingen av dronningfløyen, men hvits
poeng er at han avventer og ser hvordan
svart skal utvikle seg. Dersom svart
spiller b7-b5 skjer det ikke lenger med
tempo mot en løper på c4, og hvit kan
derfor besvare dette med a2-a4. Hvis
svart velger å utvikle seg annerledes,
kan hvit fortsatt velge mellom Sb1–d2
eller Sb1–c3.
9...Ke7 10.Sbd2 Springeren er på vei
til b3-feltet der den vil tvinge den svarte
løperen til å velge diagonal.
10...Ld7 Ettersom b7-b5 ikke var aktuelt på grunn av a2-a4, finnes det ikke
noe nyttigere sted for løperen.
11.Sb3 Det vanligste trekket i denne
stillingen er 11...Lb6 for å forsøke å
dominere den hvite springeren på b3.
Jeg tror imidlertid hvit står bedre etter
12.Ld2 Sc6 13.Lc3. Om vi sammenligner de to stillingene ser vi at hvits
offiserer står friere, mens svart ennå har
utfordringer med de svarte feltene. Li-

kevel, 11...Lb6 er nok dette svarts beste
sjanse for å kjempe om utligning.
11...Ld6?! Et nytt trekk. Svart ønsket
ikke å forlate diagonalen f8-a3 siden
løperen på c1 etter hvert kunne dukke
opp på b4.
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12.Sa5! Et trekk av voldsom styrke. Det
er overraskende at det er så vanskelig
for svart å dekke b7-bonden. På 12...
b5 fortsetter hvit 13.Sb7! som gir svart
store problemer. Etter 13...Lc7 kan
hvit fortsette å utnytte svarts svakheter
med ideer som Lc1–d2-b4 og Sb7-c5.
Dersom svart isteden forsøker 13...
Lb4 (med ideen 14.a3 Lc6) har hvit en
sterk fortsettelse i 14.Se5! og etter 14...
Lc8 har hvit 15.Sd3! som frarøver svart
løperparet og dermed kontrollen over de
svarte feltene. I denne stillingstypen ser
vi at hvit hele tiden ønsker å bytte bort
svarts løper på d6.
12...Ta7 Et trist trekk å måtte gjøre.
Tårnet står selvfølgelig langt fra optimalt
på et slikt felt og må derfor senere ta
turen tilbake til a8.
13.Sc4 Magnus vil slå løperen på d6.
Dersom svart spiller 13...Lc7, er 14.b3
med ideen 15.La3+ ubehagelig. Hvis
svart isteden skulle spille 13...Lc5 ville
14.Ld2 vært godt, ettersom b2-b4 ville
vært like om hjørnet. Løperen savner
sårt et stabilt felt.
13...Lb5 Svart satte sin lit til dette taktiske forsvaret. Nå fungerer ikke 14.Sxd6
på grunn av 14...Lxe2, men bindingen
av springeren kommer ikke til å vare.
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Magnus fortsetter derfor rolig utviklingen.
14.b3 Td8 15.Lb2 Svart kunne fortsatt
ventet litt med å slå på c4, men etter
15...Sc6 16.Tfd1 Taa8 17.Tac1 er svart
nødt til å foreta seg noe.
15...Lxc4 16.Lxc4 Sc6 17.Tfd1 Taa8

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7+p+-mkpzpp'
6p+nvlpsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+P+-zPN+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Svart har endelig fått stablet brikkene på
akseptable felter, men Magnus fortsetter
å skape problemer.
18.h3! Hvit ønsker å ekspandere på
dronningfløyen for å skape nye svakheter. Hvit har allerede en fordel i form
av løperparet, men løperne vinner ikke
partiet av seg selv. Stillingen må derfor
åpnes opp på et gunstig tidspunkt, da
løpernes styrke vil komme til sin rett.
Svart burde nå vurdert å spille 18...
h5 for å forhindre g2-g4. Spørsmålet
er imidlertid om svart vil klare å holde
trekket nede for alltid, for dersom hvit
klarer å gjennomføre g2-g4 etter at svart
har spilt h7-h5, vil antagelig bruddet
øke i styrke.
18...g6 19.g4 h6
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Kings Tournament 2011
Medias, Romania 11.-21. juni
10 runder (alle mot alle to ganger)

1. Magnus Carlsen, Norge		
6,5
2. Sergej Karjakin, Russland
6,5
3. Teimour Radjabov, Aserbajdsjan 4,5
4. Hikaru Nakamura, USA		
4,5
5. Liviu-Dieter Nisipeanu, Romania 4
6. Vassilij Ivantsjuk, Ukraina
4

20.Lf1 På pressekonferansen ble Magnus spurt hvorfor han trengte å gjøre
dette trekket. Magnus svarte “I don`t
know”, men fortsatte med at det kunne
være nyttig å ha muligheten til å spille
Lf1–g2 i noen varianter, og at løperen
ikke gjorde noe særlig på c4 uansett.
Jeg tror dette er viktig ingrediens i Magnus' suksessoppskrift. Når det trengs,
regner han lange varianter, men han ser
hele tiden når stillingen er moden for
enkle forbedringer. Det var rett og slett
på f1 løperen hørte hjemme.
20...Tac8 21.Tac1 Sd5
Dette er et kritisk øyeblikk i partiet.
Hadde det ikke vært for muligheten
til å spille en av springerne til b4, ville
svart vært fullstendig blottet for motspill.
Magnus kunne derfor spilt 22.a3 for å
frata svart denne muligheten. Grunnen
til at han ikke gjorde dette er antagelig at
b3-bonden ville svekkes og at løperen på
b2 nå ville vært bundet opp til forsvaret
av a3-bonden. Likevel tror jeg 22.a3!
ville vært det beste, for etter partitrekket
får svart en gyllen sjanse til å komplisere
spillet med uklare konsekvenser.

22.h4?!
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Svart har nå muligheten til å spille 22...
Scb4! som truer på a2, og hvis hvit spiller 23.a3 kan svart spille det frekke 23...
Sa2! Det virker kanskje som det rene
vanvidd å spille springeren inn hit, men
poenget er at den vil smette ut igjen til
c3. Denne muligheten burde Magnus
ha forhindret.
Man kan trygt si at denne sjansen for
svart var av det litt tilfeldige slaget. Det
er ofte slik at det dukker opp noen taktiske muligheter, selv om man kanskje
ikke fortjener det ut ifra spillet tidligere
i partiet.
22...Ke8? Svart griper ikke sjansen, og
gjør isteden dette passive trekket.

Magnus Carlsen slapper av på Simen Agdesteins kontor på NTG i 2009. (Foto: Daniel S. Lauten)

23.g5 Hvit har tatt kontrollen over
f6-feltet og låst fast f7-bonden som en
svekkelse. Svart kan nå velge å åpne hlinjen eller holde den lukket med h6-h5.
Antagelig ville det siste vært å fortrekke
siden det bare er hvit som kan få gleden
av den åpne h-linjen, da løperen på b2
dekker h8-feltet.
Det må sies at 23...h5 heller ikke var
noen dans på roser. Hvit kunne rolig
fortsatt med å manøvrere en springer eller løper til e4, og den svarte springeren
er i fare for å falle hvert eneste trekk.
23...hxg5 24.hxg5 Le7 Hvit vil få tårnet
til h-linjen, men da må først kongen
og hvitfeltsløperen forlate førsteraden.
Magnus starter med å flytte kongen, siden løperen har flere muligheter, mens
kongen kun har ett saklig felt.
25.Kg2 Sb6 Svart har gått tom for ideer.
Fortsatt var den beste sjansen å spille
25...Scb4.

26.Ld3 Sb4
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27.Le4 Magnus avslutter med stil og
gir a2-bonden. Også 27.Lb1 ville vunnet
greit, siden svart ikke er i stand til å løse
problemene i h-linjen.
27...Sxa2 28.Txd8+ Kxd8 29.Th1
Svart har ikke lenger noe forsvar.
29...Sd5 30.Se5 f-bonden er håpløst
svak og hvit er klar til å øke presset med
Th8 eller Th7.
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Svart ga opp. Det skjer ganske ofte at
de beste spillerne gir opp uten at den
gjennomsnittlige sjakkspiller forstår helt
hvorfor, og jeg antar at dette er et av de
tilfellene. Det er ingen tvil om at svarts
stilling er helt forferdelig, men var det
noen konkret variant i stillingen som
vant direkte?
31...exd5 32.Th8+ Kc7 33.Th7 Kd8
34.Ld4 Sc1 35.Lb6+ Ke8 36.Th8+ Lf8
37.Sxg6 Kf7 38.Sxf8 Txf8 39.g6+ Kg7 og
hvit vinner materiell.

30...f5 31.Lxd5
1–0
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(Foto: Daniel S. Lauten)

Magnus cruiser avgårde i Biel

Magnus Carlsen fortsatte der han slapp i Romania og endte øverst på
seierspallen i sveitsiske
Biel.

Magnus spilte som vanlig kompromissløs sjakk, noe som tydelig gjenspeilet
seg i fjerde runde mot den italienske
stjernen Fabiano Caruana.
Carlsen - Caruana, runde 4

Av Torbjørn R. Hansen

Med spillere som Carlsen, Morozevitsj
og Sjirov på startstreken, er det mange
som velger livesjakk på nett framfor
dårlig oppvarmet badevann på stranda.
Ingenting varmer nemlig mer enn å se
en selvsikker Magnus ta kommandoen
ved å slå Pelletier og Sjirov i de to første
rundene, for så å cruise videre mot
målstreken.
Den eneste spilleren som så ut til å
kunne utfordre Magnus var publikumsyndlingen Aleksander Morozevitsj. Russeren har vært lite aktiv de siste årene,
men i Biel viste han seg som den store
spilleren han er, ved å følge Magnus
nesten helt til døra.
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1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4
Lc5 5.Sxc6 bxc6 Dette er et forholdsvis
sjeldent trekk. Det vanlige er å legge
inn 5...Df6 som truer på f2 og gir svart
muligheten til å slå igjen på c6 med
d-bonden uten å måtte tillate dronningbytte. 6.Ld3
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6…Dh4 Svarts konsept bygger på denne aktive dronningplasseringen. Hvis
hvit nå er uforsiktig, vil svart kunne få
godt spill med angrepsmuligheter både
mot f2 og h2. For eksempel vil 7.0–0
besvares med 7...Sf6 med ideen ...Sg4.
7.De2 Hvit gjør et nyttig utviklingstrekk
samtidig som han overdekker feltene
f2 og e4.
7...Se7 Magnus er rutinert med de hvite
brikkene i skotsk. Mot Gata Kamsky i
2007 valgte amerikaneren å sette springeren på f6. Magnus hadde helt sikkert
noen nye ideer klare dersom Caruana
skulle finne på å prøve det samme.
8.Sc3 0–0 9.Le3 Magnus ønsker å
bytte bort løperen på c5. Dersom svart
slår på e3 vil hvit ha litt bedre plasserte
offiserer, bedre bondestruktur og et
behagelig valg om hvor han skal gjemme
kongen.

9...Lb6 10.0–0 d5 Caruana spiller enkelt og sterkt og dersom han får fullført
utviklingen vil han være i nærheten av
å utligne spillet.

15...La6 16.Se2 Lc5 17.a3 Sd5 18.b4
Hvit presser svart tilbake og dersom
svart hadde spilt 18...Lb6 for å opprettholde trykket mot f2, ville 19.a4 vært
svært ubehagelig.

11.exd5
På 11...cxd5 kunne hvit spilt 12.Lxb6
cxb6 13.De5! med dobbelttrussel på
c7 og d5. Etter 13...c6 ville hvit fortsatt
med 14.g3 som framtvinger 14...Df6
siden springeren på e7 må forsvares, og
dette vil føre til en ødelagt bondestruktur
for svart.
11...Sxd5 12.Ld2 Hvit trekker løperen
slik at svarts bondestruktur fortsatt vil
være ødelagt. Svart har til gjengjeld fått
aktivisert brikkene, og hvits fordel er
derfor minimal.
12...Ld4 Svart ønsker å gjøre tilsvarende skade på hvits struktur.
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13.Tae1 Magnus innser at det ikke er
så farlig om svart får slått inn på c3.
Etter 13...Sxc3 14.bxc3 Lc5 15.Df3 er
bondestrukturen lik, men det er stor
forskjell på aktiviteten til offiserene.
Svart har ennå ikke fullført utviklingen,
og de svake bøndene er allerede under
press.
13...Sb4 Caruana ønsker å frarøve
Magnus løperparet, men Magnus har
svaret klart.
14.De4 Dxe4 15.Lxe4 Magnus tviholder på løperparet, men svarts neste
trekk ser sterkt ut.

18...Ld6 Det ser ut som om svart har
klart å skape nok motspill, men med sitt
neste trekk viser Magnus fryktløshet og
en enorm vilje til å vinne partiet.
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19.Sd4! Med dette trekket banker
Magnus seg på brystet og sier: Værsågod,
du kan få det dumme tårnet på f1, men
resten av stillingen tilhører meg!
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25.f4 Magnus' geniale poeng - svarts
springer har ikke lenger noen ledige felter. Det er med trist hjerte jeg innser at
trekket faktisk ikke er det beste, for svart
har en fiks avviklingskombinasjon...
25...Te6?
25...Se3+! hadde reddet dagen for
Caruana. Poenget er at løperen på e4
står i slag etter 26.Lxe3, mens 26.Txe3
blir besvart med 26...Lxf4 og hvit klarer
ikke å holde på brikkene. Etter Caruanas
trekk er imidlertid det hele fullstendig
slutt. Springeren på c4 er fanget!

19...Lxf1 20.Kxf1 Sb6 21.Sxc6
Hvor ble det av svarts aktivitet? Hvit har
bonde, løperparet og friere offiserspill
for kvaliteten. Stillingen bør likevel være
holdbar for svart.
21...Tfe8 22.a4 Magnus tar ytterligere
terreng og understreker at springeren
på b6 ikke har noen stabil posisjon.
22...Sxa4 ville blitt møtt med 23.Se7+
og hvit vinner kvaliteten tilbake med
godt spill.
22...Kf8 23.a5 Sc4 24.Lc1 Et briljant
konsept. Da jeg med sommerdøsige
øyne og en ferieinnstilt hjerne fulgte partiet live hadde det ikke gått opp for meg
at Magnus var i ferd med å frata springeren på c4 nesten alle fluktfeltene.
24...a6

26.Ld5 Tf6 27.Te4 En forfjamset
Caruana valgte å gi seg. 1-0

Accentus GM Tournament
Biel, Sveits 18.-29. juli

10 runder
(alle mot alle to ganger)
1. Magnus Carlsen, Norge		 7
2. A. Morosevitsj, Russland 		 6,5
3. M. Vachier-Lagrave, Frankrike 5
4. Aleksej Sjirov, Spania		 5
5. Fabiano Caruana, Italia		 4
6. Yannick Pelletier, Sveits		 2,5

PS! Magnus' storesøster Ellen gjorde
også et godt resultat i Biel, med 7 av 10
poeng og 5. plass i Biel Main Tournament som ble spilt samtidig.
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Lær sjakk med Torbjørn
Petrosjans kvalitetsofre
Tigran Vartanovitsj Petrosjan skiller seg
fra de andre verdensmesterne. Mens
Tal var kjent for sine blendende ofre
og Karpov for sin finslepne teknikk,
var Petrosjan kjent for sitt blytunge forsvarsspill. Antagelig var armeneren den
spilleren i sjakkens historie som det har
vært vanskeligst å slå. Ja, ettersom forsvarsspill og forebygging var de viktigste
ingrediensene i hans suksessoppskrift,
var han nærmest uslåelig, og etter å ha
beseiret Botvinnik i 1963 ble han den
niende verdensmester i sjakk.

Lev Polugajevskij Tigran Petrosjan
Sovjetmesterskapet 1983, Moskva

Selv om forsvarsspillet var i høysetet, er
Petrosjan også blitt kjent for sine fantastiske kvalitetsofre, og det er dette vi
skal se nærmere på i denne artikkelen.
I parti etter parti ofret han kvaliteter,
enten som en forsvarsstrategi eller som
et angrepsvåpen.

19...Txe3! På denne brutale måten
fikk Petrosjan et avgjørende grep om
de svarte feltene.

Når man ofrer en kvalitet gir man et
tårn for å få en lett offiser tilbake. Noen
ganger gjør man dette for å få kontroll
over felter av en farge. I følgende parti,
og forsåvidt i alle partiene i denne artikkelen, vil du se at motstanderens tårn
blir arbeidsløse.
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20.fxe3 De neste trekkene bruker svart
til å plassere offiserene på optimale felt.
Vi ser også at hvit er fullstendig blottet
for motspill.
20...Sc5 21.Dc2 Te8 22.Tf3 Lh6
23.Dc3 De7 Hvits stilling er svært vanskelig, og når man er under press er det
ikke uvanlig at tabbene kommer.
24.Tb6? Sa4 En god gammeldags
gaffel! 0–1
Jeg er sikker på at Ulf Andersson hadde
dette partiet i tankene da han forbløffet
hele sjakkverden med følgende offer.

Garry Kasparov - Ulf Andersson
Moskva1981
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De fleste spillere opplevde det som et
mareritt å spille mot Kasparov med
de svarte brikkene. Hvordan var det så
at Andersson klarte remis? Jo, med et
petrosjansk offer:
13…Txe3! 14.fxe3 Hvit leder med
en kvalitet rett ut fra åpningen, men
svart har fått full kontroll over de svarte
feltene. Etter 87 trekk måtte en frustrert
Kasparov innse at svarts forsvar var
ugjennomtrengelig.
Når du vurderer å ofre en kvalitet, bør
du se på hva du får igjen. Løperparet,
fribønder, aktivitet eller angrepssjanser
kan alle være gode grunner til å gi en
kvalitet. I det neste partiet får du se to
kvalitetsofre som gir flust med kompensasjon.
Octavio Troianescu Tigran Petrosjan
Bucuresti 1953
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Jeg er helt sikker på at Petrosjan hadde
forutsett følgende offer lang tid i forveien. 25...Txe4! 26.Lxe4 Lxe4
Svart har enorm kompensasjon for
kvaliteten i form av løperparet og et
sterkt bondesentrum. I tillegg ser vi at
de hvite tårnene har store problemer
med å finne noen konkrete angrepsmål.
Og som om ikke dette var nok, har hvit
utsatt konge. Om vi legger sammen alt
dette, er det klart at svart har avgjørende
fordel.
27.Sc2 d5 28.Sd4 b4 Svart underminerer dekningen av springeren og sørger
for å få åpnet en linje til tårnet.
29.cxb4 axb4 30.a4 Hvit håper at
denne bonden skal forstyrre svart
tilstrekkelig, men dette kommer selvfølgelig ikke til å skje.
30...Da7 31.Df2 Tc8 32.b3 Lf8 33.Sb5
Da6 34.De2 Db6+ 35.Kf1
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Hvit har fått satt opp en tilsynelatende
god forsvarsoppstilling, og det er vanskelig for svart å gjøre framskritt. Hvordan
kommer Petrosjan videre?

35...Tc3! Med et kvalitetsoffer selvsagt!
Hvit er pent nødt til å akseptere, for å
hindre at tårnet slår på b3 eller fyker
bort til f3.

svart fått to sammenhengende fribønder
på dronningfløyen. I tillegg må hvit da
se opp for at den svarte dronningen
skal tre inn i den lange diagonalen
med De7-e4.

36.Sxc3 bxc3 37.Tc2 Dxb3 38.Tec1
Hvit er fullstendig bastet og bundet, og
tårnene er helt sjanseløse mot svarts
fribønder og løperparet.

31.Dd3 Hvit forsøker å spille rundt
det svarte tårnet, men dette viser seg å
være umulig.

38...Lb4 39.g4 Lxc2 40.Txc2 Dxa4
Svart har nå avgjørende materiell fordel
og vant sikkert.

31...Te8 32.Lf3 Lb4 Her står løperen
svært aktivt og i tillegg har svart frigjort
feltet d6 til springeren.

41.f5 exf5 42.gxf5 g5 43.h4 Lc5
44.hxg5 Df4+ 45.Ke1 Dg3+ 46.Kd1
Dg1+ 47.De1 Dxe1+ 48.Kxe1 hxg5
49.Ke2 Ld4 50.Ta2 Kg7 51.Kd3 Le5
52.Ta5 Kf6 53.Txd5 Kxf5 54.Ke3 f6
55.Tc5 Kg4 56.Tc4+ Kg3 57.Ke4
g4 0–1

33.La3 Lxa3 34.Txa3 Sd6 35.Te1
f5 Svart fester grepet ytterligere om
e4-feltet slik at hvit aldri kan få spilt
e3-e4. Nå kan svart i ro og mak øke
trykket i c-linjen.

Petrosjan forsvarte verdensmestertittelen ved å slå Boris Spasskij i 1966. Tre
år senere måtte han se seg slått av russeren, men selv i denne matchen fikk
han briljert med et kvalitetsoffer. Som
vanlig blir du vitne til arbeidsledige tårn,
fribønder og en utsatt kongestilling.
Boris Spasskij - Tigran Petrosjan
VM 1969, Moskva
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En våken leser ser at det kryr av svakheter i den hvite stillingen. Men for at
dette skal spille noen rolle, er svart nødt
til å få tilgang til dem. Petrosjan dro til
med 30...Tc4! Tårnet står rett i slag for
flere brikker, men hvit kan ikke ta imot
offeret, siden etter 31.Sxc4? dxc4 ville

36.Taa1 Se4+ 36...Tec8 ville også vært
svært sterkt.
37.Lxe4 fxe4 38.Db1 Dd7 39.Ta2
Tec8 40.Sxc4
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Omsider så hvit seg nødt til å motta offeret, men hvit er sjanseløs mot fribøndene og svakhetene på de hvite feltene.
40...dxc4 41.d5 Et desperat forsøk på
å få åpne linjer til tårnene, men hvit får
ingen glede av dette.
41...Lxd5 42.Td1 c3 43.Tc2 Dh3
44.Tg1 Dg4 45.Kg2 Df3+ 46.Kh2
Dxe3 47.f5 Dc5 48.Tf1 b4 49.f6 b3
50.Tcf2 c2 51.Dc1 e3 52.f7+ Kf8
53.Tf5 b2 54.Dxb2 c1D Hvit fant tiden
moden for å få et par hevnsjakker.
55.Dxg7+ Kxg7 56.Tg5+ 0–1
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En sommer med suksess

Kanskje skyldes det ”Magnus-effekten”, kanskje er det Tromsø-OL – noe
gjør i hvert fall at det satses på sjakk
i Norge som aldri før. To av dem som
jobber målrettet og fikk se resultater
i sommer, er Andreas Moen (31) og
Benjamin Arvola (18).
Av Silje Bjerke

Andreas Moen har ligget i overkant av 2300 i rating i mange
år, men har nå tatt lange skritt videre mot den magiske
2400-grensen og tittelen Internasjonal Mester. I sommer ble
det IM-napp i Rethymno International på Kreta, og ytterligere
ratingfremgang i spanske San Juan International, der han bare
var 1/2 poeng unna sin tredje og avgjørende IM-norm.
- Hvordan forklarer du sommerens suksesser?
- I et større perspektiv tror jeg de gode resultatene skyldes at
jeg la om spillestilen og begynte å jobbe med åpningsteori i
2008, da Torbjørn Hansen og jeg reiste rundt og spilte sjakk
noen måneder, forteller Andreas. - Før sommeren i år hadde
jeg spilt mindre sjakk enn vanlig på grunn av en travel vår.
Men da jeg fikk spilt meg varm kom også spillegleden og
spillestyrken tilbake. Jeg føler at jeg spiller klart bedre når jeg
spiller mye over en periode, noe som sikkert gjelder de fleste.
Dessverre skjer ikke det så ofte for min del, sier han.
Sjakksommeren startet ikke særlig heldig for Andreas, som
hadde magre 0,5 poeng på de fem første rundene i eliteklassen i Landsturneringen. Men så satte han opp farten, tok 3,5
poeng på de fire siste rundene, og fortsatte suksessen utover
sommeren. En noe optimistisk flyrute gjorde at han for å
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rekke sommerens turnering nummer to, måtte bli ferdig med
landsturneringens siste runde i løpet av omtrent tre timer.
Motstander Daniel J. Kovachev trengte på sin side å vinne
partiet for å ta IM-napp, og var derfor ikke interessert i noen
rask remis. Andreas spilte svært kjapt og godt, og både rakk
flyet og vant et fint parti.
Andreas mangler nå ett IM-napp og 27 ratingpoeng før tittelen er i boks.
- Satser du ekstra mot IM-tittelen nå?
- Ja. Det er motiverende å være så nære. Det er stadig åpningsteori som er den største svakheten, og det jeg jobber mest
med nå. I sommer har jeg for første gang kjøpt åpningsbøker.
Tidligere har jeg bare brukt Chessbase, men nå kombinerer
jeg base med bøker, sier Andreas. - Ellers ser jeg på partier og
går inn og sjekker basen når det er åpninger og stillinger jeg
lurer på. Heldigvis er teori noe som går an å lære seg, selv for
en som har passert tredve. Det blir litt sjakk nesten hver dag.
Særlig nå som jeg har fått ny sjakk-app på mobilen.
- Hva er målet ditt som sjakkspiller?
- På kort sikt er det å få IM-tittelen. Jeg vurderer å søke et par
måneders permisjon fra jobben i 2012 for å prøve å få det i
boks. På lang sikt er det å fortsette framgangen i flere år til. Det
hadde vært moro å etablere seg godt over 2400 i rating.
- Hva regner du som høydepunktene dine som sjakkspiller?
- Jeg vant miniputtklassen (delt) og NM for ungdom i 1990. Jeg
husker fortsatt hvordan jeg lurte Kristian (Trygstad) i et

dobbelt springersluttspill i NM for ungdom i 1990. Det begynner jo å bli en stund siden, men jeg blir fortsatt glad av å tenke
på det. Og var det kult å vinne Nordisk mesterskap for ungdom
i 1999. Ellers har det blitt mange gøyale turer og opplevelser i
forbindelse med sjakkturneringer. Europacupen for klubblag
er et høydepunkt hvert år.

- Hvor mye trener du sjakk?
- Jeg trener sjakk så ofte jeg har lyst, noe som er ganske ofte.
Når jeg trener blir det analyse av egne partier, lesing av bøker,
spilling på nett og så videre. Egentlig alle måter det er mulig
å trene på. I tillegg trener jeg fysisk meget ofte, noe jeg tror
gir god avkastning, sier Arvola.

- Når blir du IM?
- Hvis det gode spillet blir med videre på ferden så skal du
få se i 2012.

Benjamin går nå siste året på Norges Toppidrettsgymnas, der
han har trent sjakk med Simen Agdestein.
- Hva har NTG betydd for din sjakkutvikling?

Unggutt nær IM-napp
Benjamin Arvola gjorde et kanonresultat i Open de Badalona i
Spania i august, med en ratingprestasjon på hele 2509. Vanligvis ville dette holdt til et IM-napp med god margin, men Arvola
var uheldig: I første runde møtte ikke hans motstander opp,
dette partiet ble dermed regnet som walk over, og turneringen
hans ble på åtte runder i stedet for ni. For å ta IM-napp trengs
det ni runder. Uansett en meget pen ratingfremgang for unggutten, som satser mot OL på hjemmebane i Tromsø.
- Målet mitt som sjakkspiller er å komme på OL-laget på
hjemmebane i 2014, forteller Arvola. - Etter det får vi se. Jeg
tviler på at jeg kommer til å nøye meg med et liv som bare
sjakkspiller, sier han.

- Det er usikkert hvor stor betydning NTG har hatt for min
personlige utvikling. Men jeg mener uansett at det er et flott
initiativ som norsk sjakk får masse positivt ut av, og som gir
unge talenter en unik mulighet til å bli gode.
- Hva planlegger du å gjøre når tiden på NTG er over?
Blir det full sjakksatsning?
- Etter NTG blir det utvilsomt studier. Livet er for kort til å
slappe av. Men studier legger jo ikke hindringer på mulighetene for å bli god i sjakk! sier Arvola.

Trondheim sjakkforening ønsker velkommen til
Knut Brokstads minneturnering 2011.
Trondheim 28.-30. oktober

Kafé, stormestre, pengepremier.

Påmelding og informasjon www.knutbrokstad.no
Redusert startavgift ved påmelding før 1.oktober
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Klarte du sommernøttene?
Her er løsningene på sommernøttene i forrige nummer av Norsk Sjakkblad.
Den heldige vinneren av premietrekningen ble Andreas Fossan fra Stavanger.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPPzPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

SVAR: Det overraskende poenget her
er at det er springeren som begynte på
g8 som nå står på b8: 1.Sf3 d5 2.Se5
Sf6 3.Sc6 Sfd7 4.Sxb8 Sxb8. Oppgave
av Mortimer, hentet fra The Complete
Chess Addict av Mike Fox og Richard
James.
2. Den hvite kongen har falt av brettet.
På hvilken rute må den stå hvis stillingen har oppstått på lovlig vis?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+r+l+-+-%
4L+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+k+-+-!
xabcdefghy

SVAR: Kongen må stå på c3. Tidligere
trekk må ha vært bonde c2-c4 fra hvit,
svart svarte med b4xc3 en passant (og
dobbeltsjakk), og hvit spilte Kb3xc3.
Oppgave av Raymond Smullyan, Manchester Guardian 1957, hentet fra The
Complete Chess Addict.
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3. Svart har akkurat flyttet. Hvilket
trekk gjorde han sist, og hva gjorde
hvit før det?

XABCDEFGHY
8k+K+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-vL-!
xabcdefghy

SVAR: Svarts forrige trekk må ha vært
Ka7-a8, siden kongene umulig kan
ha stått ved siden av hverandre. Da er
spørsmålet hvordan løperen på g1 kan
ha sjakket i forrige trekk. Løsningen må
være en avdekkersjakk: Sb6-a8+!
Oppgave av Raymond Smullyan, 1980,
hentet fra The Book of Extraordinary
Chess Problems av Stephen Addison.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+-+-+pzp&
5+-tR-+-zpk%
4-+R+-+-+$
3+-zP-+-zPK#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

SVAR: g5-g4 er det opplagte mattmotivet, så her gjelder det bare å få bort
tårnene. 1.Ta4 c6 (Svart har ingen
andre lovlige trekk) 2.Tca5 c5 (Igjen
et tvunget trekk) 3.c4 g4#
Oppgave av C. R. Flood, 1967, hentet
fra The Book of Extraordinary Chess
Problems.
6. Hånden under tilhører norgesmesteren fra 2006. Hvem skal vi fram til?

Foto: Daniel S. Lauten

1. Konstruer et parti slik at du får denne
stillingen etter svarts fjerde trekk:

4. Plasser fem dronninger slik at de dekker alle de 64 feltene på sjakkbrettet.
SVAR: Her finnes det faktisk hele 4860
forskjellige løsninger. En av dem er h1,
f3, e4, d5 og b7.
5. Selvmatt! Hvit tvinger svart til å sette
matt i tre trekk. Svart stritter i mot så
godt han klarer, men til ingen nytte.
Hvit trekker. (Se neste
spalte.)

SVAR: Dette er et stilstudie av Magnus
Carlsen. Carlsen vant sin første og foreløbig siste kongepokal dette året etter å
ha slått Simen Agdestein i stikkamp.
En av innsenderne, Thomas
Tangen fra
Strømmen, har
sendt dette fine
bildet fra begivenheten.

Fossan slo
stormesterne
Mange fra norgeseliten møtte opp til NM i lynsjakk
under Landsturneringen i Oslo. IM Erik Fossan slo
stormesterne Agdestein og Lie, og ble norgesmester
i øverste klasse.

Klasse mester/elite
1. Erik Fossan, Stavanger
2. Simen Agdestein, NTG
3. Kjetil A. Lie, Porsgrunn
Klasse junior (U20)
1. Jon Kristian Haarr, Stavanger
2. Aryan Tari, Asker
3. Benjamin Arvola, Tromsø
Klasse kadett (U16)
1. Sebastian Mihajlov, Oslo SS
2. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa
3. Johan Salomon, Nordstrand
Klasse lilleputt (U13)
1. Samuel Riiser, Oslo SS
2. Ulrik Olsen, Oslo SS
2. Eskil E. Grønn, Oslo SS
2. Rasmus L. Haugland, Modum
Klasse miniputt (U11)
1. Johannes Haug, Nordstrand
2. Martin Østby, Oslo SS
3. Sondre Merkesvik, Bergens

Erik Fossan (i midten) nedkjempet overraskende både stormester
Simen Agdestein (til venstre) og stormester Kjetil A. Lie.

Klasse senior (over 60)
1. Tor Arne Hauge, SK 1911
2. Jarl H. Ulrichsen, Trondheim
3. Ole Christian Moen, Oslo SS
Klasse I (1750-1999)
1. Kaloyan Kostadinov, Stjernen
2. Fredrik A. Lindsøe, Trondheim
3. Vegard Tollefsen, Narvik
Klasse II (1500-1749)
1. Francisco Gonzalez, Strømmen
2. Jo Myhrvold, Hønefoss
3. Erling Skjelstad, SMPOAÅ
Klasse III (1250-1499)
1. Bård Fadnes, Bergens
2. Yngve Rasdal, Masfjorden
3. Eirik Viken Kallset, Kristiansund

Arrangørklubbens Tor Arne Hauge tok sin første NM-tittel da
han gikk til topps i seniorklassen, foran Jarl Ulrichsen og Ole
Christian Moen. (Begge foto: Silje Bjerke)

Klasse IV (1000-1249)
1. Frode Fredriksen, Stavanger
2. Jonar Lensebakken, Nord-Odal
3. Georg Balas, SK 1911
Klasse V (under 1000)
1. Christian Hansen, Akademisk
2. Elise S. Jacobsen, Tromsø
3. Kazim Yilmaz, Modum
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Norsk Sjakkblad
gratulerer
med dagen
85 år
31.10. Thor Christenson, Nordstrand

75 år
28.9. Arne Bekk, Elverum
2.10. Leidulv Årmot, Konnerud
17.10. Klaus Jensen, SK Ullr

70 år
1.10. Karl P. Jernberg, Tromsø
19.10. Leif E. Andreassen, Tromsø

60 år
20.9.
22.9.
3.10.
4.10.
10.10.

Øystein Johannesen, Kristiansund
Rudi Imhof, Egersund
Henning W. Hermansen, Stjernen
Sverre Heim, OSS
Ole Christian Moen, OSS

50 år
5.10.
11.10.
21.10.
27.10.
27.10.

Håkon Tonulltre Natvig, Sortland
Egil Breilid, Kristiansand
Sigfred Haubro, Asker
Tormod Clausen, OSS
Petter Stigar, Bergens

OKTOBER
1.-2. Porsgrunn NVGP - se annonse side 13
Info: Jan Ove Lorentzen, jove-lor@online.no
8.-10. Torghatten NVGP, Brønnøysund
Info: Odd A. Vedal, od-vedal@online.no
14.-16. NM for klubblag, Fagernes
Info: Øystein Brekke, oeystei@online.no
22.-23. NM i hurtigsjakk for seniorer, Stavanger
Info: Einar Andreassen, ei-an@online.no
28.-30. Sandefjord 75-års jubileums-NVGP - se annonse side 31
Info: Pål farmen, pal.farmen@broadpark.no
28.-30. Knut Brokstad NVGP (Trondheim) - se annonse side 47
Info: leder@tsf.no

NOVEMBER
4.-6. Eliteserien
Info: NSF, sjakkfor@online.no
4.-6. Seriesjakk
Info: Kontakt din klubbleder
11.-13. Bergen NVGP
Info: Eirik T. Gullaksen, eirik.gullaksen@bergen.online.no
12.-13. Konnerud 50 års jubileums-NVGP
Info: Roger Løvaas, roloevaa@online.no
18.-20. Kristiansand Open NVGP
Info: Frode Arntsen, frode.arntsen@powermail.no

40 år
21.9. Steinar Hammersborg, Gjøvik
24.9. Ole R. Tuft, Caissa
11.10. Ståle Nilssen, Lillestrøm
12.10. Stein Harald Vedal, Brønnøysund
20.10. Øystein Hole, Akademisk
30.10. Geir Atle Wangen, SK Kampen

Landsturneringen 2012
Landsturneringen 2012
arrangeres i
Sandefjord
av Caissa
sjakklubb. Alt om
mesterskapet
kan du lese på:

www.caissa.no/nm2012
Ole Christian Moen jubilerer
10. oktober.
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Sjakksjekk!
NAVN: 		

Edwin David

ALDER:

36

BOSTED:

Trondheim

YRKE: 		
		

Fagkonsulent i
Lindorff AS

Din favorittsjakkspiller?

Beste filmen du har sett?

Garry Kasparov.

Trilogien Ringenes Herre og Ben Hur.

Tidenes tre beste sjakkspillere?

Favoritt TV-program / TV-serie?

Garry Kasparov, David Bronstein og Aleksander Morozevitsj,
alle spillere etter mitt hjerte.

Two and a Half Men.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?

Favorittmat og drikke?

Taco og øl.

The Sorcerer's Apprentice av David Bronstein.

Det beste sjakkpartiet du har sett?

Favorittmusikk?

Michael Jackson.

Umulig å si, men de fleste av Bronstein og Kasparov.
Og det beste du har spilt selv?

Kanskje det må være partiet mot GM Vokac i 2008. Jeg
nedspilte han, men det ble remis til slutt.

Hvem vil du helst bli stående fast i
heisen med?

Kjæresten min.
Hva kjennetegner en sjakkspiller?

Ditt beste sjakkresultat?

Skarp som en kniv på brettet, superdistré utenfor.

Jeg tror det må bli Landsturneringen i fjor, da jeg skaffet meg
billett til eliteklassen ved å bli nummer to i mester (selv om
turneringen spillemessig ikke var den beste).

Hva er den dummeste sjakkregelen?

At man taper partiet hvis alarmen på mobilen ringer, selv
om mobilen er slått av.

Hva er den beste boka du har lest?

Jeg leser ikke bøker, jeg ser filmene istedet.
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Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Kurs for
klubbspillere
21.9 - 12.10: Kongegambit
med IM Torstein Bae
- Fire onsdager kl 1915 - 2115 på Sjakkhuset i Oslo.
- Kursavgift: 1195 kr som inkluderer boka
"King's Gambit" (2009) av Nikolai Kalinichenko.

19.10 - 9.11: Taktikk og
variantregning med
GM Emanuel Berg
- Fire onsdager kl 1915 - 2115 på Sjakkhuset i Oslo.
- Kursavgift: 1195 kr som inkluderer boka
"Improve your Chess Tactics" av Yakov Neishtadt.

16.11 - 7.12: Strategi og
planlegging med
IM Torbjørn R. Hansen
- Fire onsdager kl 1915 - 2115 på Sjakkhuset i Oslo.
- Kursavgift: 1195 kr som inkluderer klassikeren
"Dynamic Chess Strategy" av Mihai Suba.

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

Sjakkhuset

