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LANDSTURNERINGEN har som kjent klasser for 
spillere på alle nivåer og i alle aldere. Du kan 
straks melde deg på til NM gjennom Turnerings-
Service, eller på epost til Erling Skjelstad:  
erling.skjelstad@stfk.no (mobiltlf. 928 54 351). 
Startkontingentene er de samme som i 2012 og 
2013. Velkommen til en variert og spennende 
NM-uke 2014, og Trondheim tilbyr selvfølgelig 
fine feriefasiliteter for hele familien. 
 
HUSK OVERNATTING I GOD TID:  NM-tilbud på 
arenahotellet Clarion med frokost: 
kr 850 for enkeltrom, kr 1100 for dobbeltrom 
og kr 1350 for 3-sengsrom. 
Halvpensjon med middagsbuffé: Tillegg kr 250 
per person per døgn, kr 125 for barn inntil 12 år 
Bestilling med bestillingskode 009787 til Epost: 
lena.dyrendahl@choice.no, eller booking-
telefon: 73 92 55 00, og oppgi bestillingskoden. 
Adresse til hotellet: Brattørkaia 1. Hotellet er 
stoppested for flybusser fra og til Værnes. 5 
minutters gåtur fra Jernbanestasjonen. 

 

 

VELKOMMEN til sjakkfesten NM 2014 i Trondheim, 
i det nye og flotte Clarion Hotel & Congress.  
Forholdene blir førsteklasses med alle deltagerne i 
én stor og flott spillesal, og hotellet ligger midt i 
havneområdet Brattøra, vegg-i-vegg med Pirbadet 
som er Norges største innendørs badeanlegg.  
 

MESTERSKAPET blir en stor fest også for 100-
årsjubilanten Norges Sjakkforbund, og selve burs-
dagen søndag 20. juli feirer vi med NM i lynsjakk!  
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Magnus er verdensmester! 
Ti norske toppspillere 
kommenterer hvert sitt 
VM-parti på sidene 12-36.
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VERDENSMESTER
Det ble eventyret sjakk-Norge har drømt 
om: Den 22. november 2013 fikk Norge 
verdensmesteren i sjakk.  - Det er mor-
somt det, sa Magnus Carlsen da det hele 
var over.

Av Silje Bjerke

- Nå kan vi snakke om et før og etter Chennai 2013 i norsk 
sjakk, sier sjakkhistoriker Øystein Brekke. - Ingenting kommer 
til å nå opp til dette i vår generasjon. 

For sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson er det ett ord han har 
brukt igjen og igjen den siste tiden: - Uvirkelig!

Nervøs start
Det startet litt nervøst, med to korte remiser, før Anand hadde 
overtaket i en lang remis i parti tre. - De første tre partiene 
gikk litt i Anands spor, sier manager Espen Agdestein til Norsk 
Sjakkblad. - Magnus’ strategi på forhånd var å spille lange 
partier. I det første partiet ble han nødt til å ta trekkgjentagelse, 
noe det var modent og bra at han gjorde. 

- I runde to valgte Magnus Caro-Kann, hvilket åpenbart kom 
som en overraskelse på Anand, som valgte det trygge og en 
kort remis. I det tredje partiet spilte egentlig Magnus litt dårlig. 
Likevel ble dette et slags psykologisk vendepunkt for Magnus, 
sier Agdestein. - Anand var ikke tøff nok og hadde ikke nok 
selvtillit. Dette merket Magnus under pressekonferansen, at 
Anand ikke hadde tro på stillingene sine. Det var en psyko-
logisk opptur for Magnus, og det var da han skjønte at han 
kom til å vinne matchen.

- Parti tre var et sårbart øyeblikk for meg, sa Magnus etter 
VM. - Men jeg merket at han også var nervøs. Fra da av kom 
jeg inn i det, sluttet å bekymre meg for at det var VM-kamp og 
begynte å spille sånn som jeg pleier. Det fungerte ganske bra.

Tro mot sin stil
Å spille sitt vante spill ble hemmeligheten for Magnus i resten 
av kampen. - Magnus overrasket meg ved å forandre på så 
lite, sa Anand til indiske Firstpost etter matchen. - Vanligvis i 
en VM-match forbereder spillerne seg på noe nytt, for å over-
raske. Det var modig: Carlsen var bare seg selv.

- Etter parti tre og fire innså jeg at det ikke var nødvendig å 

gjøre noe annet enn det jeg pleier. Det var et vendepunkt, 
istemte Magnus.

- På mange måter ble matchen en seier for sjakken, sier Espen 
Agdestein. - Noen har sagt at matchen ikke tilførte sjakken noe 
åpningsteoretisk, men dette er jo ikke et forskningsprosjekt. 
Her var det å spille sjakk som stod i fokus, og ikke hva data-
maskinene hadde funnet ut på forhånd. Det var opplagt for oss 
at Anand ville bruke mye tid på åpningsteori og forberedelser i 
forkant, og tidligere VM-kamper har ofte vært teoritunge. Men 
det må to spillere til for å få den type spill. Magnus ønsket å 
unngå teoridiskusjonene og fokusere på å spille sjakk. Dermed 
var ikke målet med åpningene å få noen fordel, men heller 
stillinger der det er mulig å spille lange partier. Man hører folk 
si at Magnus må spille flere hovedvarianter, men det er ikke en 
duell i hjemmeforberedelser han er ute etter, sier manageren.

Det betyr ikke at Magnus ikke har jobbet med åpninger. - Før 
turneringer studerer jeg åpninger. Sluttspill, midtspill og 
variantregning er sånt som for det meste kommer av turne-
ringserfaring, sa Magnus etter matchen.

Trenden snur
- Magnus gjorde et godt åpningsvalg med Berlin-forsvaret 
i runde fire, fortsetter Agdestein. - Man kan frykte Anands 
åpninger når man spiller svart, men i berlineren har svart så 
mange forskjellige planer og det er så mange nyanser, at hvit 
ikke kan være forberedt på alt. Magnus fikk presse i mange 
timer, og det var en skikkelig opptur.

For sekundant Jon Ludvig Hammer var dette partiet et høy-
depunkt. - Magnus brukte en variant jeg har spilt mye og i 
grunn introdusert. Magnus ble stående veldig godt, og det var 
et meget spennende parti med statiske fordeler til Magnus mot 
Anands dynamiske motspill. Anand forsvarte seg glimrende. 

- Det var det beste partiet i matchen, sier Hammer. - For meg 

Erna Solberg på Twitter
En av tidenes største norske 
idrettsprestasjoner er et fak-
tum, gratulerer Magnus Carl-
sen! #verdensbestecarlsen
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Fra premieutdelingen. Den norske deltagelsen var stor og mange sang nasjonalsangen av full hals, kan man 
lese i arrangørens pressemelding. (Foto: Arrangøren/Anastasia Karlovitsj)

var dette partiet vendepunktet fordi jeg så at Magnus kunne 
spille på vinst også med svart, og da visste jeg at han på et 
tidspunkt kom til å få ballen i mål. Det vi fryktet på forhånd 
var at Magnus skulle komme på defensiven med svart, men 
når det gikk så bra også i de svarte partiene var det åpenbart 
at han ville ro dette i land.

Anand avslørte under åpningsseremonien at hans sekundan-
ter var Peter Leko, Radoslav Wojtascek, Chanda Sandipan og 
Krishnan Sasirikan. Magnus røpte ingenting, før det sensa-
sjonelt ble klart etter kampen at sekundantene satt hjemme 
i Norge, og at den eneste Magnus snakket med var Hammer 
over Skype. 

- Dette var selvfølgelig grundig gjennomtenkt og det som 
passet Magnus’ personlige smak, sier Espen Agdestein om 
den nyskapende metoden. Carlsen ga mye ros til Hammer og 
teamet etter turneringen. Hammer selv er hemmelighetsfull 
både med tanke på hvem som bidro og hva de gjorde, på 
grunn av neste års VM-match.

- Jeg kan si at vår viktigste oppgave var at Magnus skulle 
kunne kjempe mann mot mann, og ikke mot computeren 
til Anand. Derfor var svartpartiene spesielt viktige. Jeg vil si 
at vi lyktes med å stagge Anand med hvit, særlig med tanke 

på at Magnus vant to svartpartier. Nå er jo dette helt nytt for 
meg, men jeg vil anta at vi gjorde det som er vanlig å gjøre for 
sekundanter, sier Hammer.

Kliss remis?
Så kom seirene. 

- Partiene fem og seks var klassiske Magnus-partier, sier 
manager Agdestein. - Det er den type stillinger der han kan 
presse i lang tid, og gjøre det vanskelig for motstanderen. Hvis 
man ser på stillingen i parti seks med to tårn og dronning 
hver, så er det utrolig å vinne det, og samtidig veldig typisk 
Magnus. Dette må bli remis, sa alle i Norwegian Lounge, men 
der andre tar remis så viser Magnus at stillingen rommer 
krevende oppgaver. Han driver en slags gjenopplivning av 
sjakken, av remisdøden, sier Agdestein.

- Hva tenkte han om at Anand ofret en bonde i parti 
seks med 38.Dg3?

- Magnus ble overrasket. Etterpå ergret han seg da Anand spilte 
44.h5, dette hadde Magnus undervurdert. Men Magnus fort-
satte uredd å spille, han ofret tre bønder og klarte det likevel.

- Jeg vil gjerne ta litt av æren for Anands feil, sa Carlsen etter 
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turneringen. - Det har vært sånn for meg lenge. Jeg spiller 
bare, og så takler ikke folk presset. Selv i en VM-kamp. Det er 
det historien viser, man må fortsette å presse. Selvfølgelig er 
tabbene han gjør isolert sett uvanlige, men det er fordi han 
er under press. Det er dette jeg ønsket å gjøre i matchen. Å 
få ham til å sitte ved brettet og spille lenge.

- Det femte partiet var et tungt slag, sa Anand. - Etter det ble det 
bare verre og verre. Men det er riktig å gratulere ham. Mine feil 
kom ikke av seg selv. Han klarte helt opplagt å framprovosere 
dem. Men parti fem var da alt startet å gå galt. 

Stille før stormen
Etter en fridag – der Magnus spilte fotball og Anand forberedte 
åpninger – ble det to rolige remiser. “Han spilte Berlin. Jeg 
spilte det mest solide. Bla bla bla, la oss gå til dopingkontrol-
len,” oppsummerte Carlsen på pressekonferansen etter 
runde åtte.

Men matchen var ikke over. - Magnus var veldig flink til ikke å 
la det snike seg inn at nå er jeg i mål, forteller Agdestein. - Han 
fulgte de samme rutinene uansett, han snakket ikke noe mer 
med media eller noe sånt. To poengs ledelse er ikke så mye, 
hvis Anand skulle vinne et parti kommer skrekken, det ville 
blitt fryktelig nervepirrende.

Partiet for historiebøkene
Runde ni, kampens høydepunkt. Med 1.d4 fikk Anand endelig 
den type spill han ønsket. Kommentatorene var enige: Det 
så fryktelig skummelt ut for Magnus. Men Magnus spilte 
med en utrolig presisjon. - En menneskelig computer, sa 
Anand etter matchen. - Trekkene var ikke så vanskelige for 
meg, siden jeg måtte spille det eneste trekket hver gang, var 
Carlsens kommentar.

- Det var skummelt, men samtidig kunne jeg ikke se noen 
forsert matt, fortsatte han. 

- Det var veldig positivt da Anand tenkte i 40 minutter på ett 
trekk, sier Agdestein. - Det var klart at han så etter vinnende 
fortsettelser, men ikke fant noen. Og da kommer ofte dårlige 
trekk i stedet. Han mistet momentumet, og jeg ble ikke så 
overrasket over at Magnus vant da.

En verdig avslutning
Siste runde. Alle forventet en kort remis.

- Hva var det egentlig som skjedde der, da Anand 
innbydde til trekkgjentagelse, men Magnus gjorde 
noe annet?

- Jeg spurte han etter partiet hvorfor han ikke repeterte 

trekkene. Da sa han at han syntes han stod litt bedre, og at 
“jeg er jo sjakkspiller”, forteller manageren. - Han ville rett 
og slett spille et godt parti. Og det ble jo et verdig punktum, 
helt i Magnus’ ånd. Det er veldig utypisk for sjakkspillere, og 
Magnus tenker nok annerledes enn for eksempel Kramnik 
ville gjort i en sånn situasjon.

 - Var Magnus generelt overrasket over Anands spill og 
hvordan matchen ble?

- Han var ikke så overrasket over Anand. I begynnelsen var 
matchformatet litt uvant og det ble nervøst, men etter runde 
tre tenkte Magnus på det som en vanlig turnering, og det var 
ikke så annerledes. De som sa at det kom til å bli noe helt 
annet med en slik match, fikk ikke helt rett. Det er jo fortsatt 
de samme reglene og brikkene.

- Magnus gjorde i grunn bare ett dårlig trekk gjennom hele 
matchen, og det var 30.exd6 i det siste partiet. Magnus hadde 
oversett 30…Tc6 og trodde han vant etter 30.exd6. Derfor så 
han ikke etter alternative trekk. Men ellers ga han ingenting 
til Anand gjennom hele matchen, sier manageren.

- Hvordan veier Magnus dette opp mot å ha tidenes 
høyeste rating?

- Begge deler er omtrent like viktig for han. Ratingen viser at 
man er best over tid, og er slik en mer rettferdig evaluering. 
Men VM-tittelen har høy historisk verdi, og det er en kronglete 
vei fram til finalen. Det er også stort å vinne en kamp med 
det presset. Han er glad for å slippe den børen med å ikke 
være verdensmester.

- Blir det vanskeligere å motivere seg framover nå?

- Nei, Magnus er fortsatt motivert. Han liker å spille sjakk, og 
han er opptatt av å forbedre seg. Han har aldri vært spesielt 
fokusert på konkrete mål, det viktigste partiet er alltid det 
neste. Slik var det også da han spilte i St. Louis i september. 
Det var ikke VM-matchen som var viktigst da, men neste 
parti i turneringen. 

Her skiller Magnus seg opplagt fra sin forgjenger. - Du vil aldri 
høre meg bruke unnskyldningen at jeg sparer forberedelser

Alex Rosén på Twitter
Carlsen 4-ever. Norges største 
idrettsnavn gjennom tidene. 
Hatten av og all respect.
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til VM-matchen, sa Carlsen etter at kampen var over. 

Magnus-hysteri
- Fullstendig kaos. Dette er min klart rareste presseopplevelse 
i mine ni år i NRK. Å stå sammen med Magnus Carlsen midt i 
kverna av indiske blodhunder, det var helt psycho. Helt psycho, 
sa reporter Ole Rolfsrud til nrk.no da VM-kampen var over. 
Alle ville ha en bit av den nye verdensmesteren.

- Magnus synes det er veldig hyggelig med all oppmerksom-
heten, og utrolig stas at han kan inspirere andre, særlig barn 
rundt i hele verden, sier Espen Agdestein. - Han synes sjakk er 
bra for barn og selvfølgelig et veldig morsomt spill. - Men det 
er jo en helt ny situasjon, heltestatusen har steget voldsomt 
og det kan nok bli litt mye, sier manageren – som selv har 
hatt en travel tid de siste ukene. - Det har vært en tøff posisjon 
mellom Magnus og media, krevende, men samtidig et eventyr.

- Underveis i turneringen snakket vi ikke noe om media. Mag-
nus ble skjermet for å holde presset nede, forteller Agdestein.

En ny æra?
- Dette er slutten på en æra, sa tidligere VM-finalist Nigel Short 
da Anand tapte parti nummer ni. 

- Det er på tide med et generasjonsskifte, og det kommer nok 
flere som har en litt annen stil enn de eldre, var Carlsens 

kommentar.

Spørsmålene rundt neste VM-match kom med en gang.

- Det er naturlig å regne Aronjan og Kramnik som favoritter 
til å bli neste utfordrer, men jeg frykter ingen, sa Carlsen. Og 
blir det match i Norge? - Jeg ser jo at det er en sjarm ved å 
spille VM-match i hjemlandet, men vi får se. 

Matchsystemet falt bedre i smak enn kanskje fryktet.

- Jeg skjønner at det er morsomt med en match, så det er ikke 
sannsynlig at jeg vil prøve å forandre noe.

Gratulasjonene strømmet på til Norges nye idrettshelt. Hele 
Norge var blitt glad i Carlsen, hans rolige familie og lille team. 
Magnus avsluttet med en hyllest til sin forgjenger.

- Vishy har vært verdensmester så lenge. En av de største gjen-
nom historien. Jeg er beæret over å ha fått spille en match 
mot ham. Og selvfølgelig veldig, veldig glad for å ha vunnet 
mot ham. Jeg håper virkelig han kommer tilbake i kandidat-
turneringen. Og til det indiske folk sa Magnus: - Jeg beklager 
at matchen ble som den ble. 

For norsk sjakk, derimot, er det lite å beklage. Gratulerer, 
Magnus!

I parti ni gikk Anand over til 1.d4, og vi fikk den store thrilleren i matchen. - 1.e4 var det dårligste 
trekket i kampen, sa Anand i ettertid, som skulle ønske han benyttet dronningbonden i flere partier. 
(Foto: Arrangøren/Mahesh)
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Sjakkurs med 
Torbjørn Ringdal Hansen

For de rutinerte: 
Sjakkurs for voksne klubbspillere - fire onsdager kl 19.15 - 21.15
• Strategi og planlegging:     15. januar - 5. februar 
• Taktiske temaer og mattbilder:     12. februar - 12. mars 
• Forberedelse og analyse:     19. mars - 9. april 
• Spill 1.d4!        23. april - 14. mai 
• Hvordan vinne en vunnet stilling: 21. mai - 11. juni 
Hvert av kursene koster kr 990.

For voksne som ikke har spilt så mye: 
• Begynnerkurs: 9. februar kl. 11.00 - 16.00, kr 595
• Hobbykurs, seks mandager kl. 20.00 - 21.30: 13. januar - 24. februar, kr 990

For alle: 
• Simultan med partianalyse 18. juni, kr 250   

Andre tilbud: 
• Kurs for barn og ungdom 
• Privattrening
• Trening over Skype 
• Sjakkurs i klubber og bedrifter

Ønsker du å bli bedre i sjakk? Da er www.sjakktrening.no stedet for deg. 
Her finner du sjakkurs og undervisning for alle aldre og nivåer. 

Alle kurs foregår i Sjakklubben Stjernens 
lokaler i Seilduksgata 11 på Grünerløkka 
i Oslo.

Flere tilbud og arrangementer kommer 
på www.sjakktrening.no. For påmelding 
og informasjon kan du kontakte Torbjørn 
Ringdal Hansen: post@sjakktrening.no 

eller telefon 993 79 555.

www.sjakktrening.no
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Det store gjennombruddet

- Den største seieren var fjernsynssen-
dingene. Det er dette som er det sjakk-
historisk unike. Det er ikke noe nytt at 
Magnus gjør utrolige prestasjoner, men 
vi har aldri sett denne effekten før, sier 
sjakkhistoriker Øystein Brekke.

Av Silje Bjerke

Brekke mener Norge har hatt et gjennombrudd tilsvarende det 
som skjedde i USA under Fischer-Spasskij. - Og nå fikk vi bevist 
at VM-formatet er en suksess, vi fikk se tvekampens verdi. 
Disse to aspektene – TV-sendingene og VM-formatet – tror jeg 
skapte den store effekten, sier Brekke. - Og det føles jo ekstra 
positivt fordi det har stått så beskjedent til med norsk sjakk.

For Brekke har det mildt sagt vært travle dager i Sjakkbutikken. 

- Jeg merket det fra dag én, og effekten holder seg i butikken 
også etter kampen. Hvis jeg tidligere fikk ti ordrer om dagen, 
får jeg i dag over hundre. Jeg jobber dag og natt, forteller 
han. - Mange sier til meg at de fulgte med på TV uten at de 
kan sjakkreglene. Det går mye i brikker og brett, men også 
opplæringsbøker som Sjakkskolen. Det er tydelig at mange vil 
lære sjakk. Jeg burde også hatt flere luksuriøse spill, mange 
ønsker å “smykke seg” med et sjakkspill, sier Brekke.

- TV-sendingene har avlivet to urokkelige myter om sjakk: At 
det er avansert og at det er kjedelig. Det er sjakkspillet som 
har nådd fram til folk nå, ikke Magnus Carlsen, mener Brekke.

- Det kanskje aller mest gledelige er alle ungdomsskolene 
og videregående skolene som kontakter meg, fortsetter han. 
- Dette er et medlemssegment som har manglet, men nå er 
det mye sjakkspilling på skoler også blant ungdommene. 

Nye klubber og medlemsvekst
Også på Sjakkontoret merkes trykket. - Veldig mange av dem 
som tar kontakt sier at de har spilt sjakk tidligere og nå har 
fått lyst til å begynne igjen, forteller generalsekretær i Norges 
Sjakkforbund Liv Mette Harboe. - Når vi får nye medlemmer 
i forbundet er det ofte barn, men i det siste har det vært 
mange nye medlemmer med høy alder. Den største effekten 
på medlemstallet vil vi nok merke neste år, ettersom mange 
melder seg inn fra 1.1.2014. 

- Det er også mange som vurderer å starte sjakklubber. Vest-
vågøy og Råde er blant dem som starter opp fra 1. januar, 
forteller Harboe. Som har en oppfordring til sjakkmiljøet:

- Nå har Magnus gjort sitt, men effekten er også opp til 
klubbene og kretsene. Flere klubber har meldt om tilsig av 
medlemmer, og da er det lurt å ha noen klare som tar i mot 
nybegynnere som kommer i klubben. I Stavanger er det for

NRK og VG satset enormt på sjakk under VM-kampen. Gjengangere i NRK-studio (til venstre) var Torstein Bae, 
Heidi Røneid og programleder Line Andersen, mens hos VGTV (til høyre) var Hans Olav Lahlum fast ekspert og 
Mads Andersen programleder. (Foto: NRK / Helge Mikalsen, VG)
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eksempel satt i gang nybegynnerkurs for foreldre.

- Jeg er glad for at tillitsvalgte nå får lønn for strevet ved 
at sjakken øker i anseelse, mange kommer i lokalavisene 
og får bedre muligheter lokalt. Det er veldig hyggelig, sier 
generalsekretæren.

Optimistisk president
Sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson sier at NSF vil jobbe med 
tettere myndighetskontakt og dialog med sponsorer i tiden 
framover. - Her burde også klubbene kjenne sin besøkelsestid, 
sier han. - Det er mange lokale sponsorer som det kan være 
lurt å kontakte nå.

- Vi er inne i en god steam. Tromsø-OL vil helt sikkert bli sendt 
på TV, flere har meldt sin interesse, forteller han.

Ekstreme seertall
Sjakkekspertene kunne du følge overalt under VM – som 
Simen Agdestein i Dagens Næringsliv, Ole Valaker og Leif 
Erlend Johannessen i Nettavisen, Erle Hansen i TV2, Einar 
Gausel i Dagbladet – men det var VG og NRK som stod for den 
aller mest omfattende satsningen. Begge mediene melder om 
seertall over enhver forventning.

- Vi kjøpte TV-rettighetene fordi vi trodde det skulle være in-
teresse, men dette var langt forbi det vi hadde forventet, sier 
sportsredaktør Rune Haug i NRK. To millioner nordmenn så 
minst ett minutt av sendingen, 565 000 mennesker var innom 
hver eneste dag og 227 000 så hvert minutt av de 41 timene 
med sjakk. NRKs nettside satte ny brukerrekord den første 
uka av sjakk-VM med 3,2 millioner unike lesere. Hashtagen 
#nrksjakk var på et tidspunkt en av de mest brukte i hele 
verden på Twitter.

- Lørdag 16. november var det flere som så på sjakk enn 
skiskyting på NRK1. Den siste dagen av VM hadde vi egentlig 
planlagt å sende sesongåpningen i langrenn på NRK1 og sjakk 
på NRK2, men vi ble nødt til å bytte. Sjakk henviste langrenn 
til NRK2, forteller Haug. - Akkurat da Carlsen vant var det 
502 000 seere som fulgte partiet. Det er et utrolig høyt tall 
midt i arbeidstida.

- Hva tror du denne suksessen skyldes?

- Jeg tror folket har vært veldig interessert i Magnus Carlsen, 
men ikke hatt mulighet til å se levende bilder av han på 
denne måten tidligere. I tillegg hadde vi veldig flinke gjester og 
programledere, og vi klarte å involvere publikum i sendingen. 
VG og NRK satset stort og hjalp antagelig hverandre. Dette ble 
en ny form for sakte-TV, noe som har vært populært de siste 
årene, sier Haug.

- Vil NRK fortsette å satse på sjakk i tiden framover?

- Dette ga helt klart mersmak, og det vil bli en diskusjon 
framover ut fra rettighetspriser. Det er nok flere enn NRK 
som vil være interesserte i sjakksendinger framover. Men vi 
håper i hvert fall å sende VM-kampen og sjakk-OL neste år, 
sier sportssjefen.

6,4 millioner visninger
Mens Torstein Bae var sjakkekspert i NRK, satt Hans Olav 
Lahlum fast i VG-TV sitt studio. Også VG melder om unik 
interesse for deres sendinger.

- Sjakk-VM ble en stor suksess for oss med høye seertall hele 
veien, sier redaksjonell leder for VGTV Ola Stenberg. - På den 
siste dagen hadde vi 650 000 visninger, det betyr omtrent 300 
000 unike seere. På det meste hadde vi 92 000 seere samtidig. 
Vi har aldri sett lignende tall over tid på denne typen sendinger, 
forteller han. - Vi forventet stor interesse, men ikke i nærheten 
av de tallene det ble.

- Vi hadde også laget en dokumentar om Magnus Carlsen 
før turneringen, Magnus Carlsen’s Last Big Title. Denne 
har hatt 700 000 visninger. Det er helt unike tall for en slik 
dokumentar. Totalt genererte sjakk-VM alene 6,4 millioner 
visninger på VGTV. Det er vanvittig mye, forteller Stenberg.

- Jeg tror det var to hovedårsaker til suksessen. For det første 
var vi veldig godt forberedt. Vi bestemte oss tidlig for å satse 
på dette, og hadde en veldig omfattende og bra pakke. I til-
legg tror jeg det norske folk er fascinert av Magnus Carlsen 
og ønsker han alt godt.

Også VG vil ha mer sjakk i framtiden.

- Dette er ikke første gangen vi satser på sjakk, vi har fulgt 
Magnus i flere år. Så vi kommer definitivt til å følge sjakk 
videre, sier Stenberg.

Visste du at...

...antall sjakkrelaterte søk 
på Google har økt med 
5000 prosent den siste må-
neden! (tall fra vg.no)
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Ekspertkommentator: Rune Djurhuus (43)

· Europamester for juniorer i 1991, etter 
   seier mot blant andre Vladimir Kramnik
· Norges fjerde stormester i 1996
· Har spilt seks OL for Norge
· Juniornorgesmester i 1985

Parti 1: Fordel Anand

K     Magnus Carlsen  
k     Viswanathan Anand

Før VM-kampen mellom Magnus Carlsen 
og Vishy Anand var jeg kanskje aller mest 
spent på om Magnus ville klare å unngå 
å havne i teorigarnet som sekundantene 
til inderen hadde brukt mange måneder 
på å lage så finmasket som mulig. Det 
viste seg til min store overraskelse at 
Anand var helt hjelpeløs i sine fire første 
hvite partier, og at han ikke hadde noe 
som helst på lager mot Berlin-forsvaret 
i Spansk som er Magnus' hovedforsvar 
mot 1.e4. 

Det første partiet ble symptomatisk for 
hele matchen, i det at heller ikke Magnus 
klarte å sette noe press på motstanderen 
i åpningen med de hvite brikkene. 

1.Sf3 d5 2.g3 Problemet med å utsette 
kampen om sentrum er at svart kan 
velge mange forskjellige oppstillinger, 
og at han dermed er nødt til å komme 
inn i et system som han har studert i 
oppkjøringen til VM-kampen. 

2...g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 c6 5.0–0 Sf6 

XABCDEFGHY

8rsnlwqk+-tr(

7zpp+-zppvlp'

6-+p+-snp+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-+NzP-#

2PzPP+PzPLzP"

1tRNvLQ+RmK-!

xabcdefghy

Dette er den kritiske stillingen i partiet, 
åpningsteoretisk. Magnus må prøve 6.c4 
for å gå over i en av hovedvariantene mot 
Grünfeld-indisk, dersom han skal håpe 
på noen åpningsfordel. Men Magnus er 
tro mot strategien som har gjort han til 
verdens klart beste turneringsspiller de 
siste årene: Å unngå de mest opptrådte 
teoristiene og i stedet satse på å styre par-
tiet inn i et midtspill som inneholder nok 
liv til at han kan fortsette vinstforsøkene 
langt inn i sluttspillet, der ingen i verden 
er i nærheten av å matche spillestyrken 
til nordmannen. 

6.b3 0–0 7.Lb2 Lf5 8.c4 Sbd7 9.Sc3 

XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpp+nzppvlp'

6-+p+-snp+&

5+-+p+l+-%

4-+PzP-+-+$

3+PsN-+NzP-#

2PvL-+PzPLzP"

1tR-+Q+RmK-!

xabcdefghy

9...dxc4! 10.bxc4 Sb6! Svarts to siste 
trekk ser ut til å løse alle svarts problemer 
på grunn av hvits svake c-bonde. Det er 
lurt av Anand å prøve å utligne spillet med 
konkrete varianter i stedet for å la Magnus 
sakte forbedre stillingen sin. 

11.c5 Sc4 12.Lc1 Sd5 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpp+-zppvlp'

6-+p+-+p+&

5+-zPn+l+-%

4-+nzP-+-+$

3+-sN-+NzP-#

2P+-+PzPLzP"

1tR-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Magnus sa på pressekonferansen etter 
partiet at han først hadde planlagt å 
forsvare springeren med 13.De1, men at 
han hadde oversett 13...Sb4! som truer 
en ubehagelig gaffel på c2. 

GM Parimarjan Negi på Twitter
Some bored first time spectators wondering if 
the glass box is to prevent them throwing bottles 
at the players. 

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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13.Db3 Sa5 14.Da3 Sc4 
15.Db3 Sa5 16.Da3 Sc4 
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpp+-zppvlp'

6-+p+-+p+&

5+-zPn+l+-%

4-+nzP-+-+$

3wQ-sN-+NzP-#

2P+-+PzPLzP"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

Remis. Hvit har ingen muligheter til 
å unngå trekkgjentagelse, og Anand 
var selvfølgelig fornøyd med å starte 
VM-kampen med en enkel remis som 
svart. ½–½

Ekspertkommentator: Leif Øgaard (61)

· Norgesmester 1974, 1975, 1979, 1985 og 1993
· Norges beste spiler i cirka ti år på 70- og 80-tallet
· Tok norgeshistoriens to første stormesternapp på 
   Gausdal i 1981 og 1982
· Nummer 64 på verdensrankingen i 1982
· Norges niende stormester i 2007

Parti 2: Stille før stormen 

De to første partiene i VM i Chennai 
ble usedvanlig tamme, kanskje litt 
startnerver? Vi ble kjent med et nytt 
uttrykk i sjakksammenheng: “trekke 
i nødbremsen”. I første parti gjorde 
Magnus en unøyaktighet allerede i det 
9. trekket(!), noe som kanskje er en 
VM-rekord, og han ble deretter nødt til 
å trekke i nødbremsen for å lose partiet 
inn til remis. Altså en liten psykologisk 
seier for Anand.   
   
Parti to ble igjen en kort remis, men 
denne gangen ble det Anand som trakk i 
nødbremsen – en psykologisk utligning 
av Magnus. 

K Viswanathan Anand  
k    Magnus Carlsen

1.e4 c6 En liten overraskelse, Caro-
Kann. Magnus har spilt dette en del før, 
men har holdt seg mest til Spansk de 
senere årene. 

2.d4 d5 3.Sc3 Den tidligere hovedva-
rianten. Med dette signaliserer Anand 
at han velger det solide fremfor det nå 
mest kritiske trekket 3.e5, som gir hvit 
romfordel. 

3...dxe4 4.Sxe4 Lf5 Nok en liten 
overraskelse fra team Carlsen. Dette 
klassiske trekket er solid, men 4...Sd7 
er mer spilt og popularisert av Karpov i 
mange av hans VM-matcher. 

5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.Sf3 

XABCDEFGHY

8rsn-wqkvlntr(

7zpp+-zppzp-'

6-+p+-+lzp&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-zP$

3+-+-+NsN-#

2PzPP+-zPP+"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

7...e6!? Vanliger er 7...Sd7 som for-
hindrer 8.Se5. Det spilte trekket 7...e6 
er blitt populært de senere år. Egentlig 
veldig ulogisk siden hvit nå får et tempo 
med 8.Se5. Men svart vinner på en måte 
tempoet tilbake etterpå med Sd7 som 
opponerer mot Se5 og som da kan føre 
til avbytte og forenkling. 

Senterpartiet på Twitter
Ok, MagnusCarlsen, lytt – dette sier vi 
kun én gang: Ofre alle bøndene som 
må ofres for VM. Heia!

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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8.Se5 Etter hovedvarianten 8.h5 Lh7 
9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 kan svart gjøre 
nytte av trekkrekkefølgen med 10...Sf6 
11.Ld2 Le7 12.O-O-O O-O 13.Kb1 c5! 
og springeren kan utvikles til det mer 
aktive feltet c6.

8...Lh7 9.Ld3

9. Dh5 besvares best med 9...Dc7 fulgt 
av Sf6.

9...Lxd3 10.Dxd3 Sd7 11.f4 En nød-
vendighet for å forhindre ytterligere 
forenklinger. 

11... Lb4+! Lokker frem c3, hvilket 
fører til en liten svekkelse når hvit 
senere rokerer langt. 12.Ld2 ville gitt 
nok et avbytte og ytterligere forenkling. 

12.c3 Le7 13.Ld2

Interessant var 13.Sh5 Lxh4+ 14.Kd1 
(14.g3 Lf6) 14...Lf6 15.Kc2, men er det 
verdt en bonde? 

13...Sgf6

13...Lxh4 er nå tvilsomt på grunn av 
14.O-O-O!

14. O-O-O Anand avviker fra 14.De2 c5 
15.dxc5 Dc7 16.b4 O-O 17.O-O a5 18.a3 
Sxe5 19.fxe5 Sd7 20.Se4 axb4 21.cxb4 

Dxe5 22.Lc3 Dc7 som var Anand - Ding, 
St. Petersburg 2013, der Anand vant. 
Anand fryktet vel der en forsterkning 
fra team Carlsen.
 
14...O-O!

Hvis svart venter med rokaden og prøver 
å befri seg med 14...c5, får hvit fordel 
med for eksempel 15.Le3 Dc7 16.Sxd7 
Sxd7 (16...Dxd7 17.dxc5) 17.d5!
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpp+nvlpzp-'

6-+p+psn-zp&

5+-+-sN-+-%

4-+-zP-zP-zP$

3+-zPQ+-sN-#

2PzP-vL-+P+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

15.Se4 Et signal om at Anand ikke vil  
inn i de skarpeste variantene. 

Sterkt i betrakning kom 15.Df3 Dc7 
16.c4 og svart kan ikke befri seg med 
16...c5 på grunn av 17.d5! Derimot var 
16...Tac8 med hensikten 17...b5! en 
interessant plan.
 
15...Sxe4 16.Dxe4 Sxe5 Magnus spil-
ler også det enkleste. 16...Sf6 17.De2 
h5?! er mer tveegget.

17.fxe5 Dd5 En slik sentralisering av 
dronningen på d5 er vanlig i slike stil-
linger. Dette er partiets  kritiske stilling. 
Nå trues både Dxe4 og Dxa2. 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpp+-vlpzp-'

6-+p+p+-zp&

5+-+qzP-+-%

4-+-zPQ+-zP$

3+-zP-+-+-#

2PzP-vL-+P+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

18.Dxd5?! En noe feig avgjørelse av 
Anand. I en VM-match må man ta 
vare på de sjansene man får og presse 
sitronen helt. Anand burde definitivt 
kjempet for initiativet med 18.Dg4! som 
truer Lxh6.  

I etteranalysen mente spillerne at 18...
Kh7 19.Kb1 f5 20.exf6 Txf6 er bra for 
svart. Men ifølge Houdini gir 21.Lg5! 
Tg6 22.c4! Dxc4 23.De4 Lxg5 24.h5 
hvit klar fordel. 

Bedre for svart er derfor 18...f5! 19.Dg6 
Dxa2 20.Lxh6 Tf7 med en tveegget stil-
ling der svarts dronning skaper tilstrek-
kelig motspill.

18...cxd5 19.h5 Nå kan ikke hvit håpe 
på mer enn remis, men det skal dog 
sies at Anands remisføring er elegant. 

19...b5 20.Th3 a5 21.Tf1 Tac8 
22.Tg3 Truer Lxh6. 22...Kh7 23.Tgf3 
Nå henger det på f7. 23...Kg8 24.Tg3 
Kh7 25.Tgf3 Kg8  Remis ved trekkgjen-
tagelse, en halv seier til Magnus! ½–½

GM Susan Polgar på Twitter
I know both these players very well. They're 
playing mind games at the highest level. Vishy 
is very smart. Everything he does for a reason.

Dag Otto Lauritzen på Twitter
Får ikke gjort noe av det jeg hadde planlagt en 
av mine få hjemmedager pga #nrksjakk - dette er 
jo spennende. Kom deg i mål, Magnus Carlsen!

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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Ekspertkommentator: Sheila Barth Sahl (39)

· Har spilt ni OL for Norge
· En av tidenes norske OL-spillere med  
   62,5 poeng på 102 partier
· Norges andre kvinnelig internasjonale 
   mester i 2004
· Kadettnorgesmester (åpen klasse) i 1990

Parti 3: Anand presser

K Magnus Carlsen 
k Viswanathan Anand

Magnus var innom sjakkurset jeg holdt 
i Bærum tidlig på nittitallet. Til tross 
for at han i reell spillestyrke ikke skilte 
seg bemerkelsesverdig ut til å begynne 
med, hadde han allerede da en intuitiv 
forståelse som skilte ham ut fra de 
jevnaldrende. Selv ikke kurset med 
tenåringene som var 6-10 år eldre enn 
ham var bra nok, og han forsvant fra 
Bærum tidlig den høsten.

Noe av det fantastiske med Magnus' spill 
både tidligere og i denne VM-matchen er 
at han har vist hvor mange muligheter 
som finnes i en stilling hvor de fleste 
andre bare ser remis. Det er ikke mulig 
for meg å kommentere Magnus' partier 
med i nærheten av samme dype forstå-
else som han har når han spiller. I tillegg 
til Magnus' unike spillestyrke, vi snakker 
om den totalt sett sterkeste sjakkspil-
leren som noensinne har eksistert, så 
tror jeg at hans sterke psyke er det som 
skiller ham fra alle andre. At Anand i 
flere av partiene gjorde feil som noen 
langt svakere spillere mener de aldri 
hadde gjort selv i lynsjakk, skyldes i stor 
grad det store presset disse to spillerne 
har vært under i forkant av og i løpet 
av matchen. 

1.Sf3 Magnus gjentar samme første-
trekk som i parti 1. 

1...d5 2.g3 g6 3.c4 dxc4 4.Da4+ Sc6 
5.Lg2 Lg7 6.Sc3 e5 Svart får romfordel 
i sentrum, og har gode plasser til of-
fiserene bak bøndene. Det er naturlig 
at svart spiller i sentrum og forbereder 
et angrep på kongefløyen i midtspillet. 
Hvit kommer til å måtte satse på et 
minoritetsangrep på dronningfløyen 
med d3, Le3, Tc1 og b4. 

7.Dxc4 Sge7 8.0–0 0–0 9.d3 h6 

Eller 9...Le6 10.Dh4. Hvit vil gjerne 
spille Lh6 og bytte av løperne. Da blir 
svart svak på de svarte feltene. 10...Sf5 
11.Dxd8 gir et dronningløst midtspill 
der hvit kan forsøke å presse i c-linja 
og på dronningfløyen. Altså et klassisk 
minoritetsangrep. Svart vil spille med 
bøndene på kongefløyen og åpne i sen-
trum med e5-e4 på et heldig tidspunkt.

10.Ld2 Sd4 11.Sxd4 exd4 12.Se4 c6
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-snpvl-'

6-+p+-+pzp&

5+-+-+-+-%

4-+QzpN+-+$

3+-+P+-zP-#

2PzP-vLPzPLzP"

1tR-+-+RmK-!

xabcdefghy

Svart flyttet hesten vekk fra c6 og c-linja 
mens det fortsatt var mulighet. Hvis hvit 
rekker å legge så mye press på dronning-
fløyen og mot c7 at Sc6 blir bundet, får 
svart større problemer med mobiliteten 
til offiserene sine. 

Det er vanlig å plassere bøndene slik 
for å ta hvite felter i diagonalen til Lg2. 
Ulempen er at c6 blir et angrepspunkt og 
at b-bonden ofte blir bundet til forsvaret 
av c6. Da blir c5 et interessant felt for 
den hvite springeren. Alternativet er 
at offiserene dekker opp c6 mens b-
bonden passer på c5-feltet.

Den svarte bonden på d4 deler brettet 
i to fløyer. Svart vil presse i e-linja mot 
e2 og hvit må på et tidspunkt kanskje 
spille e3 for ikke å miste bonden. Da 
åpnes diagonalen for svartsfeltsløperen 
til svart. 

13.Lb4 Le6 14.Dc1 Ld5 15.a4 b6 
16.Lxe7 Dxe7 Svart har løperparet 
og romfordel i sentrum. Hvit trenger å 
aktivisere tårnene sine. Springeren står 
godt på e4 og sperrer e-linja slik at den 
indirekte forsvarer e2. Men, den kan 
sparkes vekk med f7-f5 på et tidspunkt. 

17.a5 Tab8

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7zp-+-wqpvl-'

6-zpp+-+pzp&

5zP-+l+-+-%

4-+-zpN+-+$

3+-+P+-zP-#

2-zP-+PzPLzP"

1tR-wQ-+RmK-!

xabcdefghy

Anand har ikke lyst til å bytte tårn og 
foretrekker faktisk å gi hvit kontroll over 
a-linja. Svarts tårn dekker hverandre 
samtidig som de dekker bønder og felter 
i stillingen. Med kun ett tårn her, ville 
det  kunne bli vanskelig å dekke den 
svarte stillingen hvis tårnet samtidig 
angripes. Denne slags avgjørelser synes 
jeg det er vanskelig å ta. Når man først 
har spilt Tab8, kan det være vanskelig 
å senere gå tilbake til a-linja. Samtidig 
kan hvit velge et passende tidspunkt å 
utnytte a-linja på. Enten ved å ta syven-
deraden eller ved å true bøndene fra 
siden med Ta6. 

17...f5 er fristende, men for tidlig. Svart 
har for mange bønder på sjetteraden 
som er lette å angripe. 18.Sd2 Lxg2 
19.Kxg2 Dxe2 gir hvit muligheten til 
å bytte av ett par tårn og få de reste-
rende tunge offiserene i åpne linjer 
for å angripe. En naturlig fortsettelse 
er for eksempel 20.axb6 axb6 21.Txa8 
Txa8 22.Te1 Dxd3 23.Dxc6 Da6. Svart 
må holde tårnet på åttenderaden og 
får dermed ikke motinitiativ. 24.Dxg6 
Db7+ 25.Sf3 med klar fordel til hvit 
siden svarts fire bønder er isolerte øyer 
det er lett å angripe. 

18.Te1 Tfc8 19.axb6 axb6 20.Df4 
Td8 Forsvarer både løperen på d5 etter 
at Se4 eventuelt flytter og dekker opp d6 
slik at verken springer eller dronning 
kan flytte dit. 

21.h4 Kh7 22.Sd2 Le5 23.Dg4 h5 
24.Dh3 Le6 25.Dh1

XABCDEFGHY

8-tr-tr-+-+(

7+-+-wqp+k'

6-zpp+l+p+&

5+-+-vl-+p%

4-+-zp-+-zP$

3+-+P+-zP-#

2-zP-sNPzPL+"

1tR-+-tR-mKQ!

xabcdefghy

Hadde det vært meg som hadde kom-
met på ideen med å plassere dama på 
h1, bak Lg2, så hadde jeg måttet gått et 
par ekstra runder for å dobbeltsjekke 
ideen først. Det er faktisk ikke første 
gang Magnus har spilt denne ideen i år: 
XABCDEFGHY

8-+-+r+-+(

7+-+q+pmk-'

6rzp-+-vlpzp&

5+-zpn+-+-%

4p+-zp-+-zP$

3zP-+P+LzP-#

2-zP-vLPzPK+"

1+RtR-+-+Q!

xabcdefghy

Carlsen-Karjakin, januar 2013

Mot Karjakin i januar byttet han dame 
på h3 etter 29.Dd1–h1, Kg1, Dg2, Kh2, 
Dh3. Magnus vant det partiet og kanskje 
var det derfor lettere å gjenta dronning-
plasseringen på h1 i dette partiet. 

Forskjellen er at i partiet mot Karjakin 
var stillingen langt mer lukket og stiv. 
Denne gangen er det svart som har 
løperparet og stillingen er mer dynamisk 
med åpen a-linje og bevegelige bønder. 

25...c5 26.Se4 Kg7 27.Sg5 b5 Svart 
ønsker å spille raskt på dronningfløyen 
nå som hvits dronning er midlertidig  
deplassert på h1. 

28.e3 Svarts offiserer står tilnærmet op-
timalt plassert for et bondebrudd mens 
hvits offiserer er dårlig koordinerte. Det 
er ved første øyekast lett å si at hvit 

skulle ha spilt roligere og først forbedret 
stillingen før han åpnet den opp. Men, 
når man ser litt nærmere på hva han 
så skulle ha spilt, er det neimen ikke 
lett å finne noe:  

28.Sxe6+ Dxe6 Her er det vanskelig for 
hvit å finne en plan, mens det er lettere 
å være svart som går på med bøndene 
på dronningfløyen hvis ikke hvit foretar 
seg noe. Jeg mistenker at Magnus visste 
at 28.e3 var objektivt best for svart, men 
at han tenkte at de mer kompliserte 
stillingene som kunne oppstått i partiet 
ville gi ham mer interessante sjanser 
til motspill enn denne forenklede stil-
lingen: 29.e3 Det er bedre for hvit å 
ikke spille 29.e3, men da blir han nok 
overkjørt på dronningfløyen i lengden. 
29...dxe3 30.Txe3 Dd6 er fryktelig dårlig 
for hvit. Bøndene på b2 og d3 kan ikke 
gå noen steder og det finnes ikke noen 
svakhet å spille mot i e-linja. 

28...dxe3 29.Txe3 Ld4
XABCDEFGHY

8-tr-tr-+-+(

7+-+-wqpmk-'

6-+-+l+p+&

5+pzp-+-sNp%

4-+-vl-+-zP$

3+-+PtR-zP-#

2-zP-+-zPL+"

1tR-+-+-mKQ!

xabcdefghy

GM Garry Kasparov 

Carlsen got nothing in 
the opening. He wants 
calm positions but so far 
is getting calm and slight-
ly worse against Anand's 
strong reactions.
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Dette er kanskje det første virkelig kri-
tiske punktet i matchen. Magnus har i 
etterkant sagt at han var nervøs i de tre 
første partiene. Etter det fjerde partiet 
fikk han et psykologisk overtak. Hvordan 
ville psykologien utviklet seg hvis Anand 
hadde spilt 29...Lxb2 og Magnus hadde 
tapt eller hadde måttet kjempe veldig 
hardt for remis i dette partiet? 

Anand må ha vurdert  29...Lxb2 ganske 
seriøst, så hvorfor valgte han å ikke ta 
bonden? Det kan godt være at Anand var 
så defensiv i tankene at han ikke klarte å 
realisere den offensive sjansen han fikk 
i denne stillingen. Jeg tror han må ha 
undervurdert svarts mottrusler i f-linja 
og kanskje oversett styrken i Df7/Df8 i 
variantene nedenfor. 

Hvit får mye press mot e6 og i e-linja et-
ter 29...Lxb2 30.Tae1. Dette er allikevel 
klar fordel til svart etter 30...Tb6 31.Ld5. 
Det er naturlig å følge opp presset mot 
e6 med å involvere enda en offiser. 
Dessuten kan det nå bli mulig for Dh1 
å komme med i spillet. I variantene 
nedenfor kommer denne løperen til å 
være en hodepine. 

(31.Lh3 Ld4 32.T3e2 Df6 33.Lxe6 fxe6 
34.Dg2 e5 er klar fordel svart.) 

Sentrale varianter er derfor 30.Tae1 Tb6 
31.Ld5 Ld4 32.Txe6 

Eller 32.Sxe6+? fxe6 33.Txe6 Txe6 
34.Txe6 (34.Lxe6 Tf8 35.Te2 Txf2 vinner 
igjen på grunn av overbelastning, denne 
gangen siden tårnet dekker både f2 og 
e6.) 34...Df7! Svart truer f2 som ikke 
kan beskyttes av dronninga siden den 
er overbelastet med å dekke løperen på 
d5. Te6 kan heller ikke flytte og dekke 
f2, for da mister hvit Ld5.

32...fxe6 33.Txe6 Df8! 34.Dg2 Tdd6 
Svart har en kvalitet mer, men det 
viktigste er trusselen med den frie 
b-bonden. Alle hvits offiserer er tilsyne-
latende aktive, men de har ikke så mye 
å angripe bortsett fra g6 som er godt 

dekket av den noe uvanlige doblingen på 
sjetteraden. Svart har også mottrusler 
mot hvits konge ved å angripe f2. Det er 
også mulig å få med et tårn i a-linja og 
trusle på førsteraden eller andreraden. 

35.Txd6 Dxd6 og det er ikke lenger 
noen gaffel på e6. Kanskje Anand hadde 
oversett akkurat dette? 

30.Te2 c4 31.Sxe6+ fxe6 32.Le4 
Dekker opp d3 og åpner for at Dh1 
omsider kan komme i spill igjen. I 
denne fasen viser Magnus sin store 
defensive styrke.  

32...cxd3 33.Td2 Db4 34.Tad1 Lxb2 
XABCDEFGHY

8-tr-tr-+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+-+p+p+&

5+p+-+-+p%

4-wq-+L+-zP$

3+-+p+-zP-#

2-vl-tR-zP-+"

1+-+R+-mKQ!
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 Akkurat nå har svart to bønder mer, 
men det er kun midlertidig siden hvit 
vinner tilbake d3 og svarts bønder på b5 
og e6 er vanskelige å forsvare. 

34...Tf8 hadde gitt svart større vinst-
sjanser. Bonden på b2 går ingen steder 
og nå får ikke hvit aktivert Dh1. I tillegg 

er Le4 litt løs og Td2 kan ikke slå på d3 
siden det beskytter f2. Flere faktorer 
gjør at hvit må spille nøyaktig i de 
neste trekkene for å klare å ende opp 
i et sluttspill med en bonde mindre. 
35.Lxd3 Dd6 36.Dg2 Txf2 37.Txf2 Tf8 
38.Tdf1 Lxf2+ 39.Txf2 Txf2 40.Dxf2 
Dxd3 gir svart vinstsjanser.  

35.Df3 Lf6 36.Txd3 Txd3 37.Txd3 
Td8 

37...Ld4!? Blir nok fortsatt remis, men 
det er igjen litt vanskeligere for hvit 
enn i partifortsettelsen. 38.De2 Tf8 
39.Tf3 Dc5 40.Txf8 Dxf8 41.Df3 Dxf3 
42.Lxf3 er en mulig fortsettelse der hvit 
skal klare å holde remis med løperen i 
diagonalen b1–h7. 

38.Txd8 Lxd8 39.Ld3 
XABCDEFGHY

8-+-vl-+-+(

7+-+-+-mk-'

6-+-+p+p+&

5+p+-+-+p%

4-wq-+-+-zP$

3+-+L+QzP-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+-mK-!
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De gjenværende trekkene er en ren 
formalitet. 39...Dd4 40.Lxb5 Df6 
41.Db7+ Le7 42.Kg2 g5 43.hxg5 
Dxg5 44.Lc4 h4 45.Dc7 hxg3 
46.Dxg3 e5 47.Kf3 Dxg3+ 48.fxg3 
Lc5 49.Ke4 Ld4 50.Kf5 Lf2 51.Kxe5 
Lxg3+ ½–½

GM Fabiano Caruana 

The WC match is heating 
up as nerves kick in. I 
predict a decisive result 
soon but not sure who 
will be the first to score!

Thomas Alsgaard 

Det skal de ha #vgsjakk, de 
tar den helt ut. Er fanget. 
Skiskyting - Sjakk-VM 0-1. 
#gocarlsengo #lahlum
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Ekspertkommentator: Atle Grønn (42)

· Bronse i NM 2013
· Spilte på det norske OL-laget i 1992
· Internasjonal mester i 2008
· Redaktør i Norsk Sjakkblad 2004-2005
· Førsteamanuensis i russisk og ekspert 
   på russisk sjakkultur 

Parti 4: Vendepunktet

K Viswanathan Anand  
k Magnus Carlsen

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 For 
første gang i matchen velger Magnus 
en prinsipiell repertoaråpning, Berlin-
forsvaret i Spansk. For norske fans, men 
også for Magnus, må dette ha vært et 
nervøst øyeblikk. Vil han kunne matche 
og overleve forberedelsene til Anand? 
Svaret skulle vise seg å være ja - og dette 
partiet ble dermed et vendepunkt i kam-
pen om VM-tittelen. Magnus skjønte at 
han kunne spille sitt vanlige spill, slik 
han har spilt i eliteturneringene de 
siste årene. 

4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 
7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8
XABCDEFGHY

8r+lmk-vl-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+p+-+-+&

5+-+-zPn+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvL-+RmK-!

xabcdefghy

Berlin-forsvaret ble spilt allerede i den 
første VM-matchen mellom Steinitz og 
Zukertort i 1886, men revitaliseringen 
av dette dronningløse midtspillet kom 

i VM-matchen mellom Kasparov og 
Kramnik i 2000. Kasparov klarte aldri 
å trenge igjennom “berlinmuren”, 
og Kramnik ble verdensmester mye 
takket være denne diagramstillingen. 
Som påpekt av Kasparov er ikke dette et 
sluttspill, men et strategisk komplekst 
midtspill. 

9.h3 Ld7 10.Td1 Le7 11.Sc3 Kc8 
Magnus velger en variant som sekun-
danten Jon Ludvig Hammer har spilt 
noen ganger. Noe må ha gått forferdelig 
galt i forberedelsene til verdensmeste-
ren som snart havner bakpå fra denne 
stillingen. 

12.Lg5 h6 13.Lxe7 Sxe7 14.Td2 c5 
15.Tad1 Le6! Det naturlige 15...Lc6 
tillater bondeofferet e6! fulgt av Se5 
og/eller Td7. 

16.Se1?! Sg6 17.Sd3 b6 18.Se2
XABCDEFGHY

8r+k+-+-tr(

7zp-zp-+pzp-'

6-zp-+l+nzp&

5+-zp-zP-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+N+-+P#

2PzPPtRNzPP+"

1+-+R+-mK-!
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18...Lxa2! Lars Monsen imponerte i 
TV-studio da han på direkten foreslo den 
avsindige partivarianten. Dette skrev jeg 
om stillingen i min spalte i Dag og Tid: 

“Etter 18 trekk var det historisk sus 
over stillinga. Anand ofra nonchalant 
ein bonde som ingen vanlege sjakkspe-
larar ville tora ta etter at Bobby Fischer 
åt ein slik giftig tårnbonde mot Boris 
Spasskij i VM-matchen på Reykjavik i 
1972. Fischer tapte og vart gjort til lått i 
det partiet. Men Carlsen, som sjølvsagt 
hugsa Fischer-historia, tenkte udogma-
tisk, rekna på variantane og tok bonden 
til Anand. Skrømtet frå 1972 fylte den 
vesle scena med nordmannen og inda-
ren, så Carlsen tok på seg jakka og pilte 
ut medan Anand tenkte.”

GM Nigel Short

I note the computer sug-
gests 18...Bxa2. Such 
moves don't normally do 
well in the World Ch :)

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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19.b3 c4 20.Sdc1 cxb3 21.cxb3 Lb1 
22.f4 Kb7 23.Sc3 Lf5 24.g4 Lc8 
25.Sd3 h5 26.f5 Se7 
XABCDEFGHY

8r+l+-+-tr(

7zpkzp-snpzp-'

6-zp-+-+-+&

5+-+-zPP+p%

4-+-+-+P+$

3+PsNN+-+P#

2-+-tR-+-+"

1+-+R+-mK-!

xabcdefghy 

27.Sb5!? hxg4 28.hxg4 Th4 29.Sf2 
Sc6 30.Tc2 a5 31.Tc4 g6 32.Tdc1 
Ld7 33.e6 fxe6 34.fxe6 Le8 35.Se4! 
XABCDEFGHY

8r+-+l+-+(

7+kzp-+-+-'

6-zpn+P+p+&

5zpN+-+-+-%

4-+R+N+Ptr$

3+P+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-tR-+-mK-!

xabcdefghy

Man kunne si mye om komplikasjonene 
etter 18...Lxa2. Anand spilte kreativt 
med bonde under og med sitt siste 
trekk ofrer han bonde nummer to for 
å aktivisere kongen. Hvit blir til slutt 
belønnet med et remisaktig sluttspill. 

35...Txg4+ 36.Kf2 Tf4+ 37.Ke3 Tf8 
38.Sd4 Sxd4 39.Txc7+ Ka6 40.Kxd4 
Td8+ 41.Kc3 Tf3+ 42.Kb2 Te3 
43.Tc8 Tdd3 44.Ta8+ Kb7 45.Txe8 
Txe4 46.e7 Tg3 47.Tc3 Te2+ 48.Tc2 
Tee3 49.Ka2 g5 50.Td2 Te5 51.Td7+ 
Kc6 52.Ted8 Tge3 53.Td6+ Kb7 
54.T8d7+ Ka6 55.Td5 Te2+ 56.Ka3 
Te6! 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+RzP-+-'

6kzp-+r+-+&

5zp-+R+-zp-%

4-+-+-+-+$

3mKP+-+-+-#

2-+-+r+-+"

1+-+-+-+-!
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En siste genial liten felle i Anands tids-
nød. Hvis Anand tar bonden på g5, blir 

han matt etter b6-b5. Denne gangen 
kom verdensmesteren seg unna, men 
det skulle etter hvert vise seg at det 
også i VM-matcher lønner seg å sette 
motstanderen på små og store prøver 
til siste bonde faller. 

57.Td8 g4 58.Tg5 Txe7 59.Ta8+ Kb7 
60.Tag8 a4 61.Txg4 axb3 62.T8g7 
Ka6 63.Txe7 Txe7 64.Kxb3 Et parti 
begge spillerne kunne være fornøyd 
med, men aller viktigst var partiet for 
Magnus som hadde vinstsjansene og 
overtok initiativet i VM-matchen. ½–½

Jon Ludvig Hammer 

Guts (Bxa2), calculation 
(a5) and technique (g6). 
Game on, Vishy!

Etter at Anand hadde presset i parti tre, overtok Magnus føringen i parti fire. 
(Foto: Arrangøren v/Mahesh)
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Ekspertkommentator: Jonathan Tisdall (42)

· Norges tredje stormester i 1995
· Spilt på det norske OL-laget fire ganger
· Norgesmester i 1987, 1991 og 1995 
· Skrevet klassikeren Improve Your Chess Now
· Sekundant for Jonathan Speelman i to VM-sykluser

Parti 5: En psykologisk seier

K     Magnus Carlsen  
k     Viswanathan Anand

Etter at sjakkcomputerne kom for al-
vor, kan det være ganske forvirrende å 
analysere partier. Computerne kan gjøre 
en god del av de tunge løftene, men de 
kan likevel ikke alltid hjelpe oss med 
å forstå hva som foregår. Jeg vil derfor 
konsentrere meg om de menneskelige 
sidene ved partiet og matchsituasjonen. 

1.c4 Magnus prøvde 1.Sf3 i sine to første 
hvitpartier, uten at dette gjorde noe 
større inntrykk på verdensmesteren, 
som valgte å svare med 1…d5. Det er 
logisk å bytte til 1.c4 – hvit vil fortsatt 
unngå de mest teoretiske stiene (1.e4/1.
d4), og hindrer samtidig oppstillingen 
Anand brukte tidligere i matchen. Et 
interessant psykologisk poeng her er at 
når hvit velger Reti-/Engelsk-systemene 
som begynner med 1.Sf3, er det for å 
hindre 1…e5. Så 1.c4 er på en måte en 
invitasjon til Anand til å spille Siciliansk 
med omvendte farger.

1...e6 2.d4 d5 3.Sc3 c6 Anand prøver 
antagelig å styre partiet inn i Semi-
slavisk, et av hans favorittforsvar. Det 
var i stor grad med dette forsvaret han 
nedkjempet Kramnik i VM-kampen 
år 2008.

4.e4!? Dette gjorde at kommentatorene 
ble svært ivrige en liten stund. Trekket 

ser ut til å være en invitasjon til en 
ekstremt skarp teoriduell.

4...dxe4 5.Sxe4 Lb4+ 
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+ntr(

7zpp+-+pzpp'

6-+p+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-vlPzPN+-+$

3+-+-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tR-vLQmKLsNR!
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6.Sc3 Der stilnet det igjen. Dette trekket 
unngår Marshallgambiten (6.Ld2 Dxd4 
7.Lxb4 Dxe4+) og holder situasjonen 
rolig, i tråd med Magnus’ rykte i åp-
ningsfasen. Det ligger mye bak hvert 
eneste trekk i åpningen i en VM-kamp. 
Anand ble sterkt kritisert for sin passive 
holdning gjennom det meste av kampen 
mot Magnus, men ved å tilby å gå inn i 
denne gambiten må han ha vært forbe-
redt på å ta store sjanser – i hvert fall 
så lenge det skjedde på egne premisser. 

Dette øyeblikket sier også mye om nivået 
på forberedelsene til begge spillerne og 
deres sekundanter, siden Anand veldig 
sjelden har spilt denne trekkrekkefølgen 
med svart. Ikke bare må Anand antagelig 
ha jobbet svært mye med dette, men 
Carlsens team må også ha forutsett at 
denne varianten kunne oppstå.

6...c5 7.a3 La5 8.Sf3 Sf6 9.Le3 Sc6 
XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+n+psn-+&

5vl-zp-+-+-%

4-+PzP-+-+$

3zP-sN-vLN+-#

2-zP-+-zPPzP"

1tR-+QmKL+R!
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10.Dd3!? Det virket på meg som om 
Magnus spilte dette trekket med hurtig-
het, aggresjon og den type autoritet som 
kommuniserte at dette var en forberedt 
variant. Trekket avslører en oppsiktsvek-
kende idé, og en som føles som om den 
stammer fra en computer. Hvit ønsker å 
rokere langt, men ved første øyekast ser 
trekket ut til å gi svart for mange måter 
å angripe den hvite dronningen på og 
vinne løperparet. Dette tyder igjen på en 
utrolig bredde i forberedelsene – denne 
varianten er uvanlig, og Anands niende 
trekk er enda mer sjeldent. Det er også 
en veldig praktisk avgjørelse fra Magnus, 
som holder den teoretiske duellen unna 
hovedveiene og i stedet velger bakgatene 
der et overfall varsomt kan planlegges.

10...cxd4 11.Sxd4 Sg4 

11...Se5 er veldig naturlig, og det trek-
ket jeg tror ville fått de fleste til å avstå 
fra ideen Dd3. En mulig fortsettelse er 
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12.Dc2 Sfg4 13.0–0–0 Sxe3 14.fxe3 
Dg5 15.Kb1 (15.Da4+ Ld7 16.Dxa5?? 
Sd3+) 15...0–0. Selv om stillingen 
er uvanlig, vil hvits merkelige bonde-
struktur og noe utsatte konge, sammen 
med svarts løperpar, for det klassisk 
trente øyet bety at svart må ha de beste 
sjansene her.

12.Dd2! som går rett inn i en binding 
og enda en gratis trussel på dronningen, 
er computerens foretrukne trekk. Den 
lar seg ikke skremme av førsteinntrykk. 
Ideen er 12...Se4 13.Dc2 Sxc3 14.b4! 
Lc7 15.Dxc3 og hvit har mer terreng. 
Anands trekk prioriterer å slå ned på e3.

12.0–0–0 Sxe3 13.fxe3 
XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+n+p+-+&

5vl-+-+-+-%

4-+PsN-+-+$

3zP-sNQzP-+-#

2-zP-+-+PzP"

1+-mKR+L+R!
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13...Lc7?! Et merkelig trekk som fikk 
mye kritikk. Med mange dynamiske 
muligheter velger Anand å la Magnus 
gjøre om stillingen til den typen der han 
har en liten, trygg og vedvarende fordel, 
en slik stilling der Magnus generelt er 
ansett som best. 

I en Twitter-samtale med Kasparov 
spurte jeg om hans holdning til dette, 
og hans svar var at Anand var nødt til 
å spille de trekkene han trodde var de 
beste, og sammenlignet med hvordan 
han selv hadde tapt tittelen sin til 
Kramnik – ved å igjen og igjen stange 
hodet mot “Berlinmuren” av prinsipp. 
Jeg kjøper ikke hele dette argumentet. 
13…Lc7 er et underkastende mer enn 
et beste eller mest prinsipielle trekk. 
Ideen om at Anand ønsket å bevise 
et prinsipp er likevel interessant. Det 
virker absolutt som om han på dette 

tidspunktet i matchen var ivrig etter 
å bevise at han kunne takle Magnus 
i “Magnus-stillinger”. Selv om det å 
spille på motstanderens styrker kan 
virke – og viste seg – som en grunnleg-
gende feilaktig strategi, var den antagelig 
også motivert av deres seneste oppgjør, 
der Anand har hatt mer suksess med 
å nøytralisere Magnus enn i nærkamp 
med bare nevene.

13...Sxd4 ble foreslått, for å unngå en 
svakhet på c6 og holde dronningene på 
brettet. 13...0–0 ble også foretrukket 
av mange kommentatorer, men jeg ser 
ikke hvorfor det ikke skulle bli lignende 
partifortsettelsen, og dessuten med 
svarts konge desentralisert.

14.Sxc6

14.De4!? var skarpere, og det forventede 
etter det modige åpningsspillet, men 
Magnus velger å duellere på det som 
regnes som hans hjemmebane: En 
forenklet stilling med et lite strukturelt 
overtak.
 
14...bxc6 15.Dxd8+ Lxd8 16.Le2 
XABCDEFGHY

8r+lvlk+-tr(

7zp-+-+pzpp'

6-+p+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+P+-+-+$
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16...Ke7 

16...Lg5 17.Td3 f5!? (17...La6 18.Se4! 
er bedre for hvit) for å holde springeren 
unna e4 er mulig, men risikabelt. Hvit 
har utviklingsforsprang og ideer som Lf3 
etterfulgt av Sb5!? Et solid alternativ til 
partiet var 16...Lb6!? 17.Td3 La6 18.b3 
(18.Se4 Ke7 som planlegger å bytte tårn 
i d-linja) 18...Ke7.

17.Lf3 Ld7 18.Se4 Lb6!? Anand gjør 
seg klar til å akseptere en liten svekkelse 
av den svarte stillingen, for å forenkle 
stillingen ytterligere.

19.c5 f5 20.cxb6 fxe4 21.b7! Sikrer 
at svarts dronningfløybønder vil forbli 
splittede.

21...Tab8 22.Lxe4 Txb7 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-tr(

7zpr+lmk-zpp'

6-+p+p+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+L+-+$
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Etter partiet fremhevet Magnus denne 
stillingen som et punkt som viste suk-
sessen av den første fasen av partiet. Hvit 
har en veldig liten fordel, men den er 
varig, og Magnus får nå den typen spill 
han er best på. Det eneste problemet er 
at det ikke er mye til fordel, og Anand 
begynner nå å behandle oppgaven han 
har gitt seg selv på en meget god måte.

23.Thf1 Tb5! Tårnet er veldig aktivt 
på femteraden, og hvit må ta hensyn til 
muligheten ...Te5. 

24.Tf4 Et alternativ var 24.Td4!? g5 
25.Tfd1 Le8 26.Ta4. 

24...g5 Å doble i b-linja med 24…Thb8 
oppnår ingenting. Hvis innslag på h7 
etterfulgt av Tg4 ikke er godt, kan hvit 
spille 25.Td2.

25.Tf3 h5 

25…Le8 for å bytte løperne på g6 var 
en annen forsvarsidé. Ideen var populær 
blant flere kommentatorer, men det er 
ingen grunn til frivillig å påta seg flere 
svake bønder.
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26.Tdf1 Le8 27.Lc2 Tc5 
XABCDEFGHY

8-+-+l+-tr(

7zp-+-mk-+-'

6-+p+p+-+&

5+-tr-+-zpp%

4-+-+-+-+$

3zP-+-zPR+-#

2-zPL+-+PzP"

1+-mK-+R+-!

xabcdefghy

28.Tf6! Et irriterende trekk. Tårnet 
sikter seg inn på e6-bonden og lurer bak 
svarts bønder på kongefløyen, klar til å 
infiltrere hvis svart prøver å aktivisere 
Th8 senere.

28...h4 29.e4 Tar bort muligheten for 
en sjakk på d5, slik at kongen får litt 
plass til å stige fram.

29...a5 30.Kd2 Tb5 31.b3 Lh5 32.Kc3 
Jeg var ikke sikker på om hvit gjorde 
framskritt her, annet enn å holde spen-
ningen. Hvit ønsker nå å lirke løperen 
sin til en mer aktiv posisjon, men det 
er vanskelig å få til. 

32...Tc5+ 33.Kb2 Td8 Hindrer Ld3 og 
truer Td2 – når hvit avverger det siste 
får svart d1-feltet for sin løper. Svart ser 
ut til å være veldig aktiv, men den svarte 
kongefløyen er nå utsatt, så stillingen 
blir plutselig skarpere når tidskontrollen 
nærmer seg.

34.T1f2 Td4 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+-'

6-+p+ptR-+&

5zp-tr-+-zpl%

4-+-trP+-zp$

3zPP+-+-+-#

2-mKL+-tRPzP"

1+-+-+-+-!
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Dette er et ekstremt interessant øy-
eblikk. Jeg var veldig glad for å høre 
Magnus si etter partiet at han lurte på 
om han til og med ble stående dårligere 
her, nå som svart oppnår full aktivitet. 
Jeg kunne ikke la være å tenke at hvis 
jeg var hvit, ville jeg definitivt vært inne 
på den tanken!

På den annen side, på pressekonferan-
sen etter partiet sa Anand at han følte 
at 34...Td4 var den avgjørende feilen 
– hvilket er veldig forunderlig siden det 
helt klart ikke er riktig. Den regjerende 
mesteren fortsatte å undervurdere stil-
lingen sin og angret enhver avgjørelse 
forbundet med å gjøre spillet skarpere. 
En holdning som utvilsomt ga inntrykk 
av at han før start i Chennai var veldig 
pessimistisk med tanke på sine sjanser 
mot Magnus.

34...Tg8!? var det Anand sa var korrekt 
med en gang etter partiet, med ideen 
å sette løperen på g6. Svart kan sette 
tårnet på e5 hvis Ld3-c4, så stillingen 
hans ser solid ut.
 
35.Th6 Ld1 36.Lb1 Tb5 37.Kc3 c5 
38.Tb2 Igjen, for vanlig dødelige, ser 
hvit ut til å gå inn i en forsvarsfloke i 
sine forsøk på å opprettholde litt spen-
ning og materiell på brettet, men dette 
er hvor Magnus’ legendariske viljestyrke 
og dybde i evalueringene skinner gjen-
nom. Tårnet på h6 fortsetter å lete etter 
svakheter, og med klokka som distrak-
sjon må Anand rettferdiggjøre at han har 
sendt alle styrkene framover.

38...e5 

38...a4!? var også interessant: 39.b4 e5 
40.Ld3 cxb4+ 41.Txb4 Tbxb4 42.axb4 
og det er fortsatt spill igjen, men svart 
burde ikke være i noen reell fare her.

39.Tg6 a4 

Tidsnød har en tendens til å bety aktive 

avgjørelser. Det var ingen grunn til ikke 
å spille 39...g4. Muligheten 40.Ld3 
(40.Tg5 Kf6 41.Tf5+ Ke6 42.Th5 er en 
annen måte å prøve å gjøre framskritt, 
men svart bør stå greit etter 42...a4) 
40...Txb3+ 41.Txb3 Lxb3 42.Txg4 kan 
ha avskrekket Anand. Her burde 42...c4 
43.Le2 Kd6! 44.Txh4 Kc5 gi ham nok ak-
tivt spill, men dette er en tøff avgjørelse 
å ta mot den fryktede teknikeren. Spillet 
kan fortsette 45.Tg4 (med planen h4) 
45...La4! og ved å beholde muligheten 
...Ld7 gjør svart det vanskelig for hvit å 
gjøre framskritt på grunn av hvits inne-
stengte konge og svakhet på e4.

40.Txg5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-mk-+-'

6-+-+-+-+&

5+rzp-zp-tR-%

4p+-trP+-zp$

3zPPmK-+-+-#

2-tR-+-+PzP"

1+L+l+-+-!
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40…Txb3+ 

Jeg ville blitt fristet til å spille 40…
axb3 fordi tårnet på b5 ser ut til å være 
bedre enn tårnet på b2. Men svart jobber 
fortsatt for å utligne her, for eksempel 
41.Txe5+ Kd6 42.Tg5 (42.Te8!? Ta5 
43.Th8 holder partiet gående.) 42...Ta5 
43.e5+!? (43.Td2!? og 43.Tg6+ Ke5 
44.Th6!? lar også hvit fortsette å presse, 
uten en klar remis i sikte.) 43...Kd5 
44.e6+ Kxe6 45.Txc5 Txc5+ 46.Kxd4 
Ta5 47.Td2. 

41.Txb3 Lxb3 

41...axb3 gir hvit muligheten 42.Txe5+ 
Kd6 43.Td5+ Txd5 44.exd5 Kxd5 45.Lg6 
med vinstsjanser i løpersluttspillet. 

42.Txe5+ Kd6 43.Th5 Td1 44.e5+ 
Kd5 45.Lh7 
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XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+L'

6-+-+-+-+&

5+-zpkzP-+R%

4p+-+-+-zp$

3zPlmK-+-+-#

2-+-+-+PzP"

1+-+r+-+-!

xabcdefghy

45…Tc1+? En alvorlig feil når den 
vedvarende forsvarskampen begynner 
å slite ut Anand. 

Mye bedre var 45...Ta1! 46.Lg8+ Kc6 
47.Lxb3 Txa3! og svart bør holde remis 
i tårnsluttspillet, for eksempel 48.Txh4 
Txb3+! 49.Kc2 Tb4! (eller 49...Te3 
50.Kd2 Tb3 51.Txa4 Tb2+ 52.Ke3 Txg2 
53.h4 Kd5) 50.Th6+ Kd5 51.e6 Te4.

46.Kb2 Tg1 47.Lg8+ Kc6 

47...Kd4!? 48.Txh4+ Kd3 49.Th3+ Kd4 
50.Lxb3 axb3 51.Th4+ Kd3 52.Kxb3 
Tb1+ 53.Ka2 Tb7 ble foreslått av Twan 
Burg etter partiet – c-bonden og for-
skjellen i kongenes aktivitet ser ut til å 
gi svart nok kompensasjon for det tapte 
materiellet. 

48.Th6+! For å takle e-bonden må 
svart forverre kongens posisjon. Carlsen 
spilte sluttspillet med utrolig hurtighet 
og selvtillit. Kasparov uttrykte sin beund-
ring, og sa at Magnus så ut til å “vite” 
umiddelbart hva han trengte å gjøre.
 
48...Kd7 

48...Kb5 49.Lxb3 axb3 50.Kxb3 c4+ 
51.Kc3 Txg2 (52.a4+! Kxa4 (52...Kc5 
53.Txh4) 53.Kxc4 Ka5 (53...Txh2?? 
54.Ta6#) 54.Txh4 vinner enkelt. Svart 
kan prøve 51...Ta1, men hvits materielle 
overtak burde avgjøre ved presist spill.

49.Lxb3 axb3 50.Kxb3 Txg2 51.Txh4 
Ke6? 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+k+-+&

5+-zp-zP-+-%

4-+-+-+-tR$

3zPK+-+-+-#

2-+-+-+rzP"

1+-+-+-+-!
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Den siste fasen av partiet illustrerer 
den bekymrede sinnsstemningen til 
den regjerende mester – en konstant 
mistillit til aktivitet, og en villighet til 
å tro at sluttspillsproblemer er fatale 
mot Magnus – en følelse som Carlsens 
tydelige selvsikkerhet forstørrer. Anand, 
både her og senere i matchen, så ut til å 
være ute av stand til å bruke tid på å se 
etter smutthull når han var under press 
i sluttspill. Svarts konge går i feil retning, 
noe Magnus raskt demonstrerer. 

Det var fortsatt muligheter med 51...
Te2!? ettersom tårnsluttspill med ekstra 
a- og h-bønder har mange remisstil-
linger – for eksempel 52.Kc4 (52.Th5 
Te3+ gir også svart remismuligheter 
siden hvits bønder er svake.) 52...Txe5 
53.a4 Kc6 54.Th6+ Kb7 55.a5 Te4+ 
56.Kxc5 Te5+ 57.Kb4 er teoretisk 
remis. I disse dager kan “tablebases”  
besvare alle spørsmål rundt sluttspill 
med så få brikker igjen.

52.a4! Kxe5 

52...Tg1 53.a5 Tb1+ 54.Ka2 Tb7 55.a6 
Ta7 56.Ta4 vinner. 

53.a5 Kd6 54.Th7! Mest presist. 
Dette hindrer kongen i å komme foran 
bonden og sikrer at a-bonden når sju-
enderaden, hvoretter svart er hjelpeløs 
mot h-bondens frammarsj.
 
54...Kd5 55.a6 c4+ 56.Kc3 Ta2 
57.a7 Kc5 58.h4 Første stikk til 
Magnus. Jeg synes partiet tydelig viste 
forskjellen i psykologisk styrke hos de 
to spillerne. Etter matchen sa Magnus 
at han følte seg sikker på utfallet av 
matchen etter slagsmålet i parti fire. 
Parti fem illustrerte selvtilliten han 
hadde. 1–0

GM Judit Polgar på Twitter
Carlsen took the lead! Just check the 
way he played with his Bishop on the 
b1-h7 diagonal, fantastic technique! 

Strenge sikkerhetskon-
troller før spillerne får 
entre glassburet i Chen-
nai. (Foto: Arrangøren  
v/Mahesh)
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K Viswanathan Anand  
k     Magnus Carlsen

I mine øyne var det to store spennings-
momenter knyttet til dette sjette partiet. 
For det første hvorvidt Anand hadde 
klart å riste av seg gårsdagens mentale 
påkjenning, og for det andre hvilken 
åpning han nå ville bruke, etter å ha 
blitt kneblet og presset knallhardt i sitt 
siste hvitparti. 

1.e4 Igjen valgte Anand 1.e4, og det 
store spørsmålet var hvorvidt han hadde 
funnet en forbedring i det bunnsolide 
Berlin-forsvaret, som Magnus benyttet 
med suksess i parti fire. 

1...e5 Ikke overraskende valgte Magnus 
dette trekket igjen, da siste svartparti 
utvilsomt hadde gitt ham et psykologisk 
overtak. 

2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 Her kommer 
invitasjonen til en ny teoriduell i Berlin-
forsvaret... 

4.d3 ...en invitasjon Anand finner det 
for godt å avslå. 4.d3 er et helt greit 
trekk, og på toppnivå benyttes det også 
en del, men allerede her må det sies 
at Magnus har vunnet en psykologisk 
seier. Anand har måttet gå bort fra 
Berlin-forsvaret, som han helt åpenbart 
hadde som førstevalg. Sannsynligheten 
er dermed også stor for at Anand og 
hans team har analysert en hel del på 

Berlin-forsvaret før matchen, men at 
Magnus' håndtering i parti fire tvang 
dem til å skifte strategi. 

4...Lc5 5.c3 0–0 6.0–0 

6.Lxc6 er definitivt en mulighet her, 
og det er greit å se hva som skjer da.  
6...bxc6 7.Sxe5 d5 og svart får svært 
lovende spill for den ofrede bonden, i 
og med at hvits konge fortsatt står utsatt 
i sentrum, samt at svart har løperparet. 
Denne stillingen har oppstått i flere 
partier med sterke stormestere. 

6...Te8 7.Te1 a6 8.La4 b5 9.Lb3 d6 
XABCDEFGHY

8r+lwqr+k+(

7+-zp-+pzpp'

6p+nzp-sn-+&

5+pvl-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+LzPP+N+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

Vi har fått en ganske standard stilling 
for lukket Spansk åpning. Hvits planer 
består ofte av følgende manøvre: Sb1-
d2-f1-g3/e3, Lg5, h3 fulgt av Sh2-g4, og 
a2-a4. Svart på sin side vil ofte forsøke 
å manøvrere springeren på c6 via b8 til 
d7, utvikle løperen enten til b7 eller e6, 
og spille Lc5-b6. Noen av planene vil vi 
se mer til i partifortsettelsen. 

10.Lg5!? Et tematisk trekk, men samti-
dig et trekk som ikke er spilt særlig ofte. 
Trolig er det denne stillingen Anands 
team har sett for seg i sine forberedelser. 

10...Le6 Her var det flere valg, men da 
jeg så partiet live syntes jeg dette så ut 
som en god forberedelse til senere å 
bringe springeren fra c6 via b8 til d7. 

11.Sbd2 h6 12.Lh4 Lxb3 Ved første 
øyekast kan dette se ut som et litt mer-
kelig trekk, da det gir hvit a-linja gratis. 
Men trekket er basert på den konkrete 
planen som tidligere nevnt, Sc6-b8-d7. 
Uten Lxb3 innlagt kunne fort d3-d4 vært 
et ubehagelig svar etter Sc6-b8. 

13.axb3 Sb8 14.h3 Anand planlegger 
å bringe springeren rundt til g4 for å 
utnytte bindingen av Sf6. 

Ekspertkommentator: Kjetil A. Lie (33)

· Norges åttende stormester i 2005
· Spilt på det norske OL-laget fem ganger
· Norgesmester i 2009 og 2010
· Sekundant for Magnus Carlsen i 
   kandidatturneringen 2007

Parti 6: Anand i krise

GM Anish Giri

Exciting start!10.Bg5! 
created an annoying pin. 
Now h6 g5 looks scary if 
you aren't prepared and 
Magnus Carlsen proba-
bly isn't!
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14...Sbd7 15.Sh2
XABCDEFGHY

8r+-wqr+k+(

7+-zpn+pzp-'

6p+-zp-sn-zp&

5+pvl-zp-+-%

4-+-+P+-vL$

3+PzPP+-+P#

2-zP-sN-zPPsN"

1tR-+QtR-mK-!
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15...De7! Dette trekket likte jeg umid-
delbart da jeg så Magnus spille det. 
Planen er å muliggjøre De6, som svar 
på Sg4. 

16.Sdf1 Anand forsøker å få sin andre 
springer inn mot sentrum av begiven-
hetene. 

16...Lb6 17.Se3 De6 18.b4 a5! Et 
viktig trekk for å unngå å stå igjen med 
en stygg svekkelse på a6. 

19.bxa5 Lxa5 20.Shg4 Lb6
XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+-zpn+pzp-'

6-vl-zpqsn-zp&

5+p+-zp-+-%

4-+-+P+NvL$

3+-zPPsN-+P#

2-zP-+-zPP+"

1tR-+QtR-mK-!
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Magnus har med presist spill utliknet 
stillingen, og trolig følte Anand seg 
frustrert på dette tidspunktet. En ny 
forberedelse, som Anand åpenbart 
hadde tro på, har blitt spolert av iskaldt 
Carlsen-spill. 

21.Lxf6?! Frustrasjonen kommer til 
syne. Dette er langtfra et dårlig trekk 
som gir over fordelen til hvit. Imidlertid 
er det et trekk uten ambisjoner, et trekk 
i frustrasjonens tegn. Anands tanke her 
var nok at han heller fikk bite i det sure 
eplet igjen, og forenkle til remis, hvorpå 

han og hans team ville måtte gjøre yt-
terligere forsøk på å bryte ned Magnus' 
forsvarsmur ved neste mulighet. 

Det er imidlertid ikke så enkelt som 
å bare bestemme seg for å avvikle, og 
forvente en remis, nar du spiller mot 
selveste Maggie Ray! 

21...Sxf6 22.Sxf6+ Dxf6 23.Dg4 
XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7+-zp-+pzp-'

6-vl-zp-wq-zp&

5+p+-zp-+-%

4-+-+P+Q+$

3+-zPPsN-+P#

2-zP-+-zPP+"

1tR-+-tR-mK-!
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23...Lxe3! Dette trekket kan kanskje 
virke litt feigt? Kanskje du føler det oser 
remis av trekket? Vel, Magnus er kjent 
for å utnytte de minste fordeler man kan 
tenke seg, og her har han sett at hvits 
dobbeltbonde fort kan bli en ubehagelig 
svekkelse. 

24.fxe3 De7 25.Tf1 c5! Med planen 
å bryte opp hvits bondekjede med 
fremstøtet c5-c4. 

26.Kh2 c4 27.d4 Txa1 28.Txa1 Db7 
Magnus peker seg inn mot den svake 
e4-bonden. 

29.Td1 En mulighet var 29.d5, men 
det er lite fristende, da hvit vil sitte 
igjen med en eviglåst dobbeltbonde i e-
linja. Det vil også være svært enkelt for 
Magnus å presse på, eksempelvis med 
planen Te8-b8, fulgt av b4. 

29...Dc6 Magnus viser med dette trek-
ket helt tydelig at han ønsker at Anand 
skal spille d4-d5. 

30.Df5 exd4 31.Txd4 

XABCDEFGHY

8-+-+r+k+(

7+-+-+pzp-'

6-+qzp-+-zp&

5+p+-+Q+-%

4-+ptRP+-+$

3+-zP-zP-+P#

2-zP-+-+PmK"

1+-+-+-+-!
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Vi sitter nå med en stilling som bør 
være i balanse. Hvit har svake bønder i 
e-linja, men så lenge dronninger og tårn 
beholdes på brettet, er det vanskelig å 
finne en god vinstplan for svart. Magnus 
forsøker herfra å gradvis forbedre sin 
stilling, og se seg om etter muligheter 
om de skulle oppstå. En typisk og svært 
giftig Magnus-taktikk. 

31...Te5 32.Df3 Dc7 Trekket d6-d5 lig-
ger nå i lufta, samt at Magnus kan bringe 
dronningen til e-linja, for økt harmoni. 

33.Kh1 De7 34.Dg4 Anand har ikke 
annet å gjøre enn å vente tålmodig. 

34...Kh7 35.Df4 g6 36.Kh2 Kg7 
37.Df3 Te6
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-wqpmk-'

6-+-zpr+pzp&

5+p+-+-+-%

4-+ptRP+-+$

3+-zP-zPQ+P#

2-zP-+-+PmK"

1+-+-+-+-!
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Magnus har søkt å forbedre sin stilling, 
noe han også har klart fint. Nøyaktig 
hva som skjer med Anand her kan være 
vanskelig å forstå. Mange har ment at 
hans neste trekk er komplett uforståelig. 
Det er jeg svært uenig i. Jeg skal absolutt 
ikke påstå at jeg vet hva han tenkte, men 
jeg har en teori. Vi snakker om en spiller 
som de to foregående partiene har blitt 
presset knallhardt, og i et av disse 
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har han gått på et forsmedelig tap. 
Han sitter nok en gang med en stilling 
som bør være remis, men som han 
vet Magnus vil spille til siste slutt. Han 
tenker: “Hvis jeg bare holder stillingen, 
skal det være remis. Men Magnus har 
noen tenkbare muligheter for å forbedre 
stillingen sin, og i beste fall ser jeg på et 
par timers slit til, før jeg kan inkassere 
remisen. La meg se om jeg kan forsere 
litt! Javisst, det kan jeg jo!”

38.Dg3?! Så han velger dette trekket! 
Selvsagt er jeg enig i at det ikke er det 
beste trekket, men Anands praktiske 
vurdering mener jeg er fullt ut forståe-
lig. Jeg synes generelt mange eksperter, 
eksempelvis Ian Rogers, snakker altfor
bastant og teoretisk. “Det er et dårlig 
trekk”, “det er et elendig trekk”, “en 
fryktelig avgjørelse” og så videre. Jeg 
må si jeg er svært overrasket over at 
folk som har spilt masse sjakk selv, og 
som også er meget gode til det, er så 
enormt kritiske, og lite reflekterte. Er 
det misunnelse som driver dem, tro? 
Stormestere som vet at de aldri blir 
like gode som Magnus, og som, hver 
gang han vinner på sitt sedvanlige vis, 
påpeker hvor håpløse feil motstanderen 
har gjort.

Jeg la merke til Nakamura også ved 
et par anledninger, totalt unådig mot 
Anand og hans spill. I mine øyne kunne 
Nakamura, og flere med ham, hatt godt 
av å reflektere mer rundt sine synsinger 

og uttalelser. Da ville de kanskje innsett 
at å spille en match mot en som nekter å 
gi seg, og som er så til de grader presis i 
sitt spill, langtfra er noen dans på roser. 
Feilene vil komme, ikke nødvendigvis 
fordi stillingene til enhver tid er så 
kompliserte, men fordi det konstante 
presset, parti etter parti, trekk etter 
trekk, er så sterkt, at hvem som helst 
ville bukke under. DET er min mening! 

38...Txe4 39.Dxd6 Txe3 40.Dxe7 
Txe7 Et sluttspill har oppstått, og svart 
har en bonde mer. Dette sluttspillet har 
blitt analysert opp og ned diverse steder, 
og jeg kommer ikke til å gå inn i nitidige 
analyser herfra og ut. Jeg synes det mest 
interessante er hvordan Magnus fortset-
ter å gjøre ting vanskelige for Anand, 
selv når det ser enkelt ut å berge remis. 

41.Td5 Tb7 42.Td6! Anand har klart 
å passivisere Magnus sitt tårn, og med 
sitt siste trekk gjør han det vanskelig for 
Magnus å få med kongen. 42...f6
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+r+-+-mk-'

6-+-tR-zppzp&
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1+-+-+-+-!

xabcdefghy

43.h4!? Dette trekket forventet jeg da 
jeg fulgte partiet live, og det er kanskje 
også det beste. Planen er å splitte de 
svarte bøndene. 

43...Kf7 44.h5 gxh5 Dette må spilles. 
Om svart hadde gått for g6-g5 ville hvit 
fått et angrepspunkt i bonde h6. 

45.Td5 Kg6 Denne stillingen skal være 
remis, da svart ikke kan gjøre fremskritt 
uten å ofre sin b5-bonde. 

46.Kg3 Tb6 47.Tc5 f5 48.Kh4
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-tr-+-+kzp&

5+ptR-+p+p%

4-+p+-+-mK$

3+-zP-+-+-#

2-zP-+-+P+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

48...Te6!! Jeg velger å gi dette trekket 
to utropstegn, ut fra matchsituasjon, 
og ut fra et praktisk synspunkt. Anand 
blir i løpet av de neste trekkene tvunget 
til flere kritiske avgjørelser, og flere 
fallgruver oppstår. 

49.Txb5 Te4+ 50.Kh3 Kg5 51.Tb8 
h4 52.Tg8+ Kh5 53.Tf8 Tf4 Eneste 
mulighet til å fortsette å spille for seier!  

En relativt spydig Anand overrasket på pressekonferansene med liten 
tålmodighet for dumme spørsmål. (Foto: Arrangøren v/Mahesh)

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM



27

54.Tc8 Tg4 Akkurat nå det veldig van-
skelig å forstå hvordan svart skal kunne 
vinne, men Magnus har sett langt. 

55.Tf8 Tg3+ 56.Kh2
XABCDEFGHY

8-+-+-tR-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+p+k%

4-+p+-+-zp$

3+-zP-+-tr-#

2-zP-+-+PmK"

1+-+-+-+-!
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56...Kg5! Ved første øyekast kan det 
igjen se ut som om Magnus er splitter 
pine gal, men realiteten er at det er 
iskald beregning som ligger bak. 

57.Tg8+ Kf4 58.Tc8 Ke3! 59.Txc4 f4
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+-+-%

4-+R+-zp-zp$

3+-zP-mk-tr-#

2-zP-+-+PmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Her kommer vi til det virkelig kritiske 
øyeblikket. Anand har, ifølge de ivrige 
etteranalysererne, kun ett trekk som 
holder remis. Det sier mye om hvor 
komplisert stillingen er! 

60.Ta4? Dette var derimot IKKE trekket 
som holder. Hvit måtte pushet i gang 
sin frie b-bonde med b2-b4, hvorpå 
stillingen skal være remis ved riktig spill. 
Fortsatt må man ha sett veldig langt, 
og dermed er det langtfra innlysende 
å spille b2-b4. Etter Ta4 avgjør Magnus 
effektivt! 

60...h3! 61.gxh3 Tg6

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+rzp&

5+-+-+-+-%

4R+-+-zp-+$

3+-zP-mk-+P#

2-zP-+-+-mK"

1+-+-+-+-!
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Vakkert! Den frie f-bonden lar seg ikke 
stoppe! Hvis vi hopper tilbake til stillin-
gen rett etter at Anand ofret sin andre 
bonde med h4-h5 er det ganske utrolig 
å se hvordan partiet har utviklet seg. 
Magnus har ofret ikke mindre enn tre 
(!) bønder for å få din vunnede stilling. 
Imponerende! 

62.c4 f3 63.Ta3+ Ke2 64.b4 f2 
65.Ta2+ Kf3 66.Ta3+ Kf4 67.Ta8 

67.Ta1 Te6 68.Tf1 (68.Kg2 Te1) 68...Kf3 
er helt slutt. 

67...Tg1
XABCDEFGHY

8R+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+-zp&

5+-+-+-+-%

4-zPP+-mk-+$

3+-+-+-+P#

2-+-+-zp-mK"

1+-+-+-tr-!

xabcdefghy

...og alt håp er ute. En svært impone-
rende forestilling, av en svært verdig 
verdensmester! 0-1

Jeg vil gjerne også kommentere en ting 
til slutt. Jeg leste nylig at en kjent tysk 
sjakkskribent har gått ut og ment at 
Kramnik er en bedre spiller enn Mag-
nus, og at Magnus kun vinner “alt” han 
stiller opp i fordi han er en bedre idretts-
mann. Kramnik har også selv uttalt at 
han, rent sjakkmessig, ikke står noe 

tilbake for Magnus. Da er det noe som 
skurrer i hodet mitt: Hva er det egentlig 
man legger til grunn for slike uttalelser? 
Er Kramnik en bedre spiller fordi han 
har studert mer med computeren sin 
enn Magnus? Fordi han har gått den rus-
siske sjakkskolen? Fordi han ofte vinner 
på grunn av åpningsforberedelser? 

Da spør jeg tilbake: Når Kramnik er 
bedre skolert, bruker PC-programmer 
flittigere, og er bedre forberedt i åpnin-
gene, betyr ikke det at Magnus må være 
en mye bedre sjakkspiller rent forståel-
sesmessig for å kunne kompensere? Og 
i og med at Magnus er høyere rangert 
enn Kramnik, og vinner stort sett alt 
han stiller opp i, betyr ikke det da at 
Magnus sin sjakkforståelse må gå MYE 
dypere enn Kramnik sin? Jeg mener: 
Kramnik er skolert og analytisk, god til å 
forberede seg. Magnus forstår sjakk som 
ingen andre, og er følgelig den desidert 
beste sjakkspilleren i verden. Punktum!

God grunn til å være betenkt 
etter to tap på rad for Anand. 
Hvordan ville han legge om 
strategien nå? (Foto: Arran-
gøren v/Mahesh)
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Ekspertkommentator: Einar Gausel (50)

· Norges andre stormester i 1995
· Spilt på det norske OL-laget sju ganger
· Tok 7,5 av 11 poeng på førstebord i OL 2002
· Norgesmester i 1992, 1996 og 2001
· Delt førsteplass i den store internasjonale  
   turneringen Cappelle la Grande i 2001

Parti 7: Tafatt forsøk fra Anand 

(Foto: Calle Erlandsson)

K Viswanathan Anand 
k     Magnus Carlsen

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 I 
det fjerde partiet diskuterte man den 
berømte “Berlinmuren”, altså det dron-
ningløse midtspillet som oppstår etter 
4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 
Sf5 8.Dxd8+ Kxd8. Ikke nok med at 
Anand ikke klarte å få noen fordel med 
hvit; han ble faktisk stående nest best 
på rekordtid! 

4...Lc5 5.Lxc6 Anand fikk lite til med 
hvit i det sjette partiet etter 5.c3 0–0 
6.0–0 Te8 7.Te1 a6 8.La4 b5 9.Lb3 
d6 10.Lg5 Le6, men jeg kan ikke se at 
teksttrekket setter svart på større prøver. 

5...dxc6 
XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zppzp-+pzpp'

6-+p+-sn-+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

6.Sbd2 Her er hvits påstand den samme 
som i avbyttevarianten (3...a6 4.Lxc6), 
nemlig at svarts løperpar ikke oppveier 
dobbeltbonden i c-linja. 

6...Lg4 7.h3 Lh5 8.Sf1 Sd7 9.Sg3 Lxf3 
10.Dxf3 g6 
XABCDEFGHY

8r+-wqk+-tr(

7zppzpn+p+p'

6-+p+-+p+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+P+QsNP#

2PzPP+-zPP+"

1tR-vL-mK-+R!
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Svart har ikke lenger løperparet som 
“kompensasjon” for hans litt dårligere 
struktur, men han står solid og har 
ingen problemer med å fullføre mo-
biliseringen. 

11.Le3 De7 12.0–0–0 0–0–0 13.Se2 
Springeren utrettet ingenting på g3. 

13...The8 14.Kb1 b6 15.h4
XABCDEFGHY

8-+ktrr+-+(

7zp-zpnwqp+p'

6-zpp+-+p+&

5+-vl-zp-+-%

4-+-+P+-zP$

3+-+PvLQ+-#

2PzPP+NzPP+"

1+K+R+-+R!
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15...Kb7 

15...h5 var også spillbart, men Carlsen 
ser ikke ut til å være imponert over 
Anands aksjon på kongefløyen. 

16.h5 Lxe3 17.Dxe3 Sc5 18.hxg6 
hxg6 19.g3 a5 20.Th7 Th8 21.Tdh1 
Txh7 22.Txh7
XABCDEFGHY

8-+-tr-+-+(

7+kzp-wqp+R'

6-zpp+-+p+&

5zp-sn-zp-+-%

4-+-+P+-+$

3+-+PwQ-zP-#

2PzPP+NzP-+"

1+K+-+-+-!
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Hvits strukturfordel kunne kanskje gjort 
seg gjeldende om han fikk gjennomført 
d3-d4, som ville gitt ham tre bønder mot 
to på kongefløyen. Dette blir imidlertid 
aldri aktuelt. 

22...Df6 23.f4 Hvit erkjenner at han 
ikke kan unngå ytterligere forenkling. 

23...Th8 24.Txh8 Dxh8 25.fxe5 Dxe5 
26.Df3 

26.d4? var uaktuelt på grunn av  
26...Dxe4.
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26...f5 27.exf5 gxf5 28.c3 Se6 29.Kc2 
Sg5 30.Df2 Se6 31.Df3 Sg5 32.Df2 
Se6
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+kzp-+-+-'

6-zpp+n+-+&

5zp-+-wqp+-%

4-+-+-+-+$

3+-zPP+-zP-#

2PzPK+NwQ-+"

1+-+-+-+-!
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og her ble man enige om poengdeling. 
½–½

Ekspertkommentator: Simen Agdestein (46)

· Verdens yngste og Norges første 
   stormester i 1985
· Nummer 16 på verdensrankingen i 1989
· Spilt på det norske OL-laget åtte ganger
· Norgesmester i 1982, 1986, 1988, 1989, 
   2000, 2002 og 2005
· Nordisk mester 1985, 1989 og 1992
· Sjakktrener på Norges Toppidrettsgymnas siden   
   1998 med Magnus Carlsen blant tidligere elever

Parti 8: Trygt av Magnus

Det mest interessante med dette par-
tiet for egen del var kanskje min egen 
opplevelse av det. Jeg flakset nemlig ti 
tusen meter oppi været, på vei til India, 
da partiet ble spilt og forsøkte å følge 
partiet på mobilen. Sannelig gikk det an! 
Nå finnes det internett selv på fly, men 
det var ustabilt og en periode ristet flyet 
noe kolossalt. 

Det påvirket nok ikke kombattantene i 
Chennai, men det påvirket min mulig-
het til å sende min blogg til Dagens 
Næringsliv. Alle skulle jo dekke sjakk-
matchen i India, og jeg ble huket opp 
som ekspertkommentator av dn.no.  

Det ble ikke så mye å rapportere om 
denne dagen da partiet fra et sjakk-
lig synspunkt egentlig var fullstendig 
uinteressant. 

Fra et psykologisk perspektiv derimot 
var det meget interessant. Magnus 
hadde nettopp vunnet to partier og så 
ut til å si: “Jeg har prestert mitt. Nå er 
presset på deg. Hva har du tenkt å gjøre 
for å ta igjen forspranget?” 

I etterkant skjønte vi at Anand hadde 
mer enn nok med å komme til hektene 
igjen og egentlig ikke aktet å en gang 
forsøke å slå tilbake på ennå en stund. 

K Magnus Carlsen
k Viswanathan Anand

1.e4 Magnus kan spille hva som helst, 
men dette var i hvert fall en aggressiv 
start av Magnus. 

1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 Pussig nok 
velger Anand samme solide variant 
som Magnus hadde brukt tidligere i 
matchen. Magnus må jo ha sett masse 
på dette. 

4.0–0 Sxe4 5.Te1

Mens Anand 
forberedte 
åpninger på 
fridagene, 
spilte Carlsen 
fotball med 
gode venner. 
(Foto: Yonne 
Tangelder)

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM



30  

XABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+n+-+-+&

5+L+-zp-+-%

4-+-+n+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPPzP-zPPzP"

1tRNvLQtR-mK-!

xabcdefghy

Med 5.Te1 signaliserer Magnus at han 
ikke har tenkt å ta noen sjanser. 5.d4, 
som Anand spilte mot Magnus i fjerde 
parti, må være det kritiske. 

5...Sd6 6.Sxe5 Le7 7.Lf1 Sxe5 8.Txe5 
0–0 9.d4 Lf6 10.Te1 Te8 11.c3 Txe1 
12.Dxe1 Se8 
XABCDEFGHY

8r+lwqn+k+(

7zppzpp+pzpp'

6-+-+-vl-+&

5+-+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1tRNvL-wQLmK-!

xabcdefghy

Svart har mange måter å sikre likt spill 
på her. Det sentrale i denne stillingen er 
at ingen av partene har verken svakheter 
eller noe spesielt å spille på. 

13.Lf4 d5 14.Ld3 g6 15.Sd2 Sg7 
16.De2 c6 17.Te1 Magnus kommer 
først i den ene åpne linjen på brettet, 
men kontrollen er bare midlertidig. 

17...Lf5 18.Lxf5 Sxf5 19.Sf3 Sg7 
20.Le5 Se6 21.Lxf6 Dxf6 
XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zpp+-+p+p'

6-+p+nwqp+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-zP-+N+-#

2PzP-+QzPPzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Fram til nå hadde Magnus bare brukt 
ti minutter. 

22.Se5 Te8 23.Sg4 Jeg mistenker at 
Magnus ikke hadde fått med seg fines-
sen som skjedde i partiet. Om han øn-
sket å trette ut Anand eller noe, kunne 
han spilt videre med for eksempel 
23.Dd1 og tårnet til e3. Men objektivt 
sett er stillingen helt lik, og like greit da 
å avvikle det hele. 

23...Dd8 24.De5 Sg7 Dette var Anands 
finesse.
XABCDEFGHY

8-+-wqr+k+(

7zpp+-+psnp'

6-+p+-+p+&

5+-+pwQ-+-%

4-+-zP-+N+$

3+-zP-+-+-#

2PzP-+-zPPzP"

1+-+-tR-mK-!
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25.Dxe8+ Ikke 25.Sf6+ Dxf6 og 
hvit blir matt på førsteraden om han 
tar på f6. 

25...Sxe8 26.Txe8+ Dronningofferet 
var bare midlertidig. Magnus får tilbake 
dronningen med en gang. 

26...Dxe8 27.Sf6+ En såkalt gaffel. 
Både kongen og dronningen trues 
samtidig. 

27...Kf8 28.Sxe8 Kxe8 29.f4 f5 30.Kf2 
b5 31.b4 Kf7 32.h3 h6 33.h4 h5 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7zp-+-+k+-'

6-+p+-+p+&

5+p+p+p+p%

4-zP-zP-zP-zP$

3+-zP-+-+-#

2P+-+-mKP+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Det er helt umulig å komme gjennom 
for noen av partene. En lett dag på 
jobben for begge. Men det var bare det 
at Anand ikke hadde tid til å slappe av 
nå. Resultatmessig var dette fint for 
oss. ½–½GM Hikaru Nakamura

Another rather dull ope-
ning from Anand leading 
to massive exchanges 
and a high probability of 
a draw. Seem to be bet-
ter ways of going all-in.

- Jeg skal spille i London i de-
sember, og så skal jeg ta en 
lang pause. Da skal jeg tenke 
seriøst på hva jeg  ønsker å gjøre 
framover, sa Anand til indiske 
Firstpost etter kampen. (Foto: Ar-
rangøren v/Anastasia Karlovitsj)
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Ekspertkommentator: Leif E. Johannessen (33)

· Norges femte stormester i 2002
· Spilt på det norske OL-laget fem ganger
· Sølv i NM 1999 og 2001
· Uoffisiell topprating på 2575

Parti 9: Kampens høydepunkt

K Viswanathan Anand  
k     Magnus Carlsen

1.d4! I intervjuer rett etter matchen 
kalte Anand 1.e4 for sitt dårligste trekk 
i finalen. Han hadde åpenbart fokusert 
på kongebonden i sine forberedelser 
og som alle vet er det vanskelig å drepe 
sine babyer. 

I etterpåklokskapens lys er det lett å 
kritisere dette åpningsvalget. Inderen 
fikk mindre enn ingenting mot Magnus' 
Berlinmur. Nordmannen var ikke sen 
med å berømme Jon Ludvig Hammers 
innsats i så henseende. Norgestreeren 
er selv en ivrig eksponent for Berlin-
forsvaret. Interessant nok gikk Kasparov 
i samme fellen i matchen mot Kramnik 
i 2000. Garry stanget hodet i Berlinmu-
ren, ble mer og mer frustrert og gikk til 
slutt tapende ut av matchen uten å vinne 
et eneste parti. 

1...Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 Endelig 
fikk Anand sjansen til å benytte ett av 
sine fortrinn overfor den unge utfor-
dreren, nemlig sin større erfaring. I VM-
matchen mot Kramnik i 2008 benyttet 
Anand akkurat dette åpningsvalget i sitt 
første hvitparti og presset russeren selv 
om partiet endte remis. Det var derfor 
lett for ham å pusse støvet av sine gamle 
forberedelser. 

4...d5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 
exd5 Hovedvarianten begynner med 7...
Sxd5 og visstnok hadde nevnte Hammer 
sendt Magnus store filer med analyser 
på springertrekket. Men Magnus var tro 
mot strategien sin: få partiet ut av kjente 
baner så fort som mulig, selv om det 
går på bekostning av de objektivt beste 
trekkene. 

8.e3 c4
XABCDEFGHY

8rsnlwqk+-tr(

7zpp+-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+-+p+-+-%

4-+pzP-+-+$

3zP-zP-zPP+-#

2-+-+-+PzP"

1tR-vLQmKLsNR!
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Men dette trekket er veldig uvanlig og 
har en interessant historie. For omkring 
ett år siden spilte Frode Urkedal samme 
trekk mot Jon Ludvig Hammer i NTG 

hurtig GP. Kort tid etterpå analyserte vi 
8...c4 grundig på en landslagssamling, 
og Simen Agdestein benyttet fortsettel-
sen i Praha Open i begynnelsen av året. 

Konklusjonen vår var klar: Trekket er 
ytterst risikabelt for sort som mister all 
mulig press mot hvits sentrum. Peter 
Leko var av samme oppfatning da jeg 
snakket med ham etter matchen. Han 
sa at Team Anand forventet at Magnus 
ville velge uvanlige åpningsvarianter, 
men ikke dårlige varianter! Fortsatt er 
det høyst uklart hvor mye Magnus kjente 
av alt dette, men som vi vet har Sauron 
øyne og ører overalt... 

9.Se2 Sc6 Det var argumenter for 9...
h5 her, som ville ha hindret hvits neste.

10.g4 0-0

GM Garry Kasparov 

Anand knew keeping 
queens on the board was 
his best chance against 
Carlsen. But not three 
queens! He overdid it!

GM Hikaru Nakamura 

Starting to realize that I 
am the only person who 
is going to be able to stop 
Sauron in the context of 
chess history.
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Bedre enn 10...h6?! 11.Lg2 Sa5 12.0–0 
Sb3 13.Ta2 0–0 14.Sg3 Ld7 15.De1 Te8 
da hvit tok initiativet med nøkkeltrekket 
16.e4! i Kasparov-Polgar, Tilburg 1997, 
som synes å ha vært et dødsstøt for hele 
varianten sett fra sorts ståsted.

11.Lg2 Sa5 12.0–0  Sb3 
13.Ta2 b5 14.Sg3 
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zp-+-+pzpp'

6-+-+-sn-+&

5+p+p+-+-%

4-+pzP-+P+$

3zPnzP-zPPsN-#

2R+-+-+LzP"

1+-vLQ+RmK-!

xabcdefghy

Magnus har gjort alle tematrekkene for 
sort, men hvits dynamiske muligheter 
knyttet til gjennombruddet e3-e4 ser ut 
til å være mer betydningsfullt. 

Omtrent på dette tidspunktet begynte 
det å bre seg en viss bekymring i Nor-
wegian Lounge, mens de indiske jour-
nalistene derimot været et comeback fra 
deres mann... Såret tiger osv. 

14...a5 15.g5 Se8 16.e4 Sxc1 Jeg no-
terer meg at dette trekket ble kritisert av 
forskjellige kommentatorer, men hele 
poenget med varianten sett fra sorts 
side er å klippe klør gjennom å kvitte 
seg med denne brysomme løperen 
før den smetter ut til e3 eller f4. I en 
ideell verden klarer hvit aldri å skape 
dynamiske sjanser uten sortfelteren, 
men det skal vise seg at riktig så enkelt 
er det ikke... 

17.Dxc1 Ta6 Simen Agdestein mente at 
17...dxe4 18.fxe4 Ta6 med ideen ...h6 ga 
sort bedre sjanser til å kjempe, og i dette 
tilfellet er jeg tilbøyelig til å være mest 
enig med læreren, ikke eleven. 

18.e5 
XABCDEFGHY

8-+lwqntrk+(

7+-+-+pzpp'

6r+-+-+-+&

5zpp+pzP-zP-%

4-+pzP-+-+$

3zP-zP-+PsN-#

2R+-+-+LzP"

1+-wQ-+RmK-!
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Nå har hvit et jerngrep om stillingen, 
med den beste strukturen og de beste 
offiserene. Magnus hater å forsvare seg 
passivt og på dette tidspunktet var den 
lette uroen i Norwegian Lounge gått 
over til dyp bekymring. Det gjorde ikke 
akkurat ting bedre at nordmannen også 
lå en liten evighet bak på klokken. 

18...Sc7 19.f4 Ingen feil, men i en 
litt annen sinnstilstand ville Anand 
antakelig ha funnet 19.Tb2! som først 
forhindrer alt av motspill fra sort, før 
hvit i ro og mak kan vende blikket mot 
kongefløyen hvor angrepsplanen er klar: 
f4-f5-f6! Etter tårntrekket ville Magnus 
ha blitt stilt overfor en formidabel 
forsvarsjobb. 

- På dette tidspunktet 
var den lette uroen i  
Norwegian Lounge 
gått over til dyp be-
kymring. 

GM Leif Erlend 
Johannessen

Stor spenning blant mange kjente sjakkfjes i Norwegian Lounge i Chennai. (Foto: Yonne Tangelder)
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19...b4 Det må tross alt ha vært en 
lettelse for Magnus å få inn dette 
trekket som sikrer et visst motspill. 
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Med tanke på Anands foregående trekk 
som neglisjerte dronningfløyen full-
stendig, er inderens neste beslutning 
vanskelig å forstå. 

20.axb4?! Dette trekket viser etter min 
oppfatning tydelig at Anand var ute av 
form. Hvit spiller lite besluttsomt og det 
er som om han ikke helt kan få bestemt 
seg om han går helhjertet for seier, eller 
ønsker å beholde remis som en slags 
retrettmulighet. 

En angrepsspiller som Nakamura var 
ikke sen med å twitre at Anands trekk 
ikke møtte stillingens krav i det hele tatt. 
Amerikaneren foretrakk 20.a4!? som tar 
b5-feltet fra sorts springer og bremser 
sorts pågang. Det er en logikk i at hvit 
beholder ett tårn på dronningfløyen for 
å håndtere sorts fribonde, mens det 
andre tårnet nå står fritt til å kaste seg 
inn i kampen på motsatt side. 

Jon Ludvig Hammer på sin side ga 
20.Tb2!? som en forbedring. Tårntrek-
ket tvinger sort til å gjøre en vanskelig 
beslutning og er heller ikke dumt. 

Det var imidlertid det nederlandske 
stjerneskuddet Anish Giri som fant den 
aller beste fortsettelsen for hvit. Trek-
ket som hvit ønsker å gjøre fremfor 
alt, 20.f5!, er også det sterkeste! Nøye 
analyser viser nemlig at sort ikke har tid 
til det planlagte 20...Sb5? og i så fall kan 
det slås fast at noe har gått grunnleg-

gende galt for sort. Jeg er nokså sikker 
på at i et praktisk parti ville Magnus ha 
forsøkt springerhoppet, hva i all verden 
skal han foreta seg ellers? Vi kan ikke 
gjengi alle de kompliserte variantene 
her, men røper såpass at etter 21.axb4 
axb4 22.Txa6 Lxa6 23.f6 g6 24.Df4 Db6 
25.Dh4 h5 26.Sxh5 bxc3 27.Kh1!! er det 
hvit som har all moroa. 

Det ville vært spennende å gi samme 
stilling til en 23 år gammel fryktløs 
Anand på full fart mot verdenseliten. Vil-
le han da ha vært i stand til å finne det? 
Det var tross alt en tid da motstanderne 
unngikk komplikasjoner mot Vishy fordi 
de fryktet hans taktiske blikk, omtrent 
på samme måte som spillere nå viker 
unna tekniske stillinger mot Magnus.

20...axb4 21.Txa6 Sxa6 22.f5 
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Her tenkte Magnus fryktelig lenge. I Nor-
wegian Lounge var vi opptatt av at b4-b3 
var ulogisk fordi det fratar hesten felter 
(“Hesten skal til d3!”). Men Magnus 
trekker istedet hesten tilbake i forsvar 
og stoler på at den garderte fribonden 
på b3 gir tilstrekkelig motspill i seg selv! 
En beslutning en verdensmester verdig, 
spør du meg. 

22...b3! 23.Df4 Etter 40 minutters 
betenkningstid. Det er åpenbart at Vishy 
har lett etter en forsert gevinst uten 
å finne det. Slikt tærer på selvtilliten, 
nerver... 

23...Sc7 24.f6 Kasparov mente etter 
partiet at Anand i for stor grad hadde 
forsert begivenhetene. Garry ga istedet 

24.Dh4!? bare for å holde partiet i 
gang. Men i en presset situasjon er det 
menneskelig å ville avklare stillingen 
for enhver pris. Jeg tror ikke Anand 
hadde nerver til å holde det gående 
stort lenger... 

24...g6 25.Dh4 Se8 
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Et humoristisk bilde. Magnus forsvarer 
seg med samtlige offiserer, mens b3-
bonden holder hvit i sjakk. 

26.Dh6 Igjen mente Kasparov at et trekk 
som 26.Se2 ga sort flere muligheter til 
å trå feil. Men på dette tidspunktet var 
trenden i partiet allerede i favør av Mag-
nus, og jeg tror ikke nordmannen hadde 
skuslet vekk en objektivt lik stilling. 

26...b2 27.Tf4 Det var ikke lenger 
fornuftige alternativer. 

GM Garry Kasparov 

He [Anand] knew he had 
a good position and so-
mething must be there, 
but when no clear path his 
confidence dropped, con-
centration failed, blunder.

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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Ekspertkommentator: Berge Østenstad (49)

· Norges sjette stormester i 2003
· Tidenes NM-konge med gull i 1984, 1990, 1994,  
   1997, 1999, 2003, 2004 og 2011 
· Spilt på det norske OL-laget tre ganger
· 11. plass i junior-VM i 1984

Parti 10: En forrykende finale

27...b1D+
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28.Sf1?? Mye er blitt sagt og skrevet 
om denne bukken allerede. Det er 
nesten utrolig at Anand i en VM-match 
kan overse Magnus' enkle respons. På 
pressekonferansen forklarte inderen at 
han var så fiksert på paraden ... Dd1–h5 
at han ikke hadde vurdert andre ruter 
for dronningen. 

Etter det korrekte 28.Lf1 Dd1 29.Th4 
Dh5 30.Sxh5 gxh5 31.Txh5 Lf5 32.g6! 
Lxg6 33.Tg5 Sxf6 34.exf6 Dxf6 35.Txd5 
Df3 36.Tc5 Dxc3 37.Df4 Td8 38.Txc4 
ville remis ha vært det sannsynlige 
utfallet. 

28...De1 

Etter 29.Th4 Dxh4 30.Dxh4 står sort et 
helt tårn over. Som Kasparov påpekte: 
Et morsomt poeng er at Magnus vant 
partiet uten å flytte dronningen og 
løperen fra utgangsposisjonen, de var 
dovne tilskuere til dramaet som utspilte 
seg foran øynene deres.

For ordens skyld skal det påpekes at 
etter 28...Dd1? 29.Th4 Dh5 30.Txh5 
gxh5 31.Se3 Le6 viser Anands poeng 
seg: 32.Lxd5! Lxd5 33.Sf5 og hvit vinner. 

Anand trodde altså at han stod til gevinst 
etter 28.Sf1, desto større kalddusj må 
det ha vært da Magnus utførte partitrek-
ket. Man føler jo en viss sympati med 
den gamle mester. 0–1

GM Nigel Short

End of an era... 

K Magnus Carlsen 
k    Viswanathan Anand

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Et solid 
trekk som både passer bra til Magnus' 
spillestil og til matchsituasjonen. Det 
gir ofte en lettspilt stilling i motsetning 
til åpen Siciliansk med masse åpnings-
teori og computervarianter og hvor hvit 
må spille aktivt for ikke å bli stående 
dårligere. Magnus har for øvrig spilt 
varianten flere ganger før, med begge 
farger, blant annet i et vinstparti mot 
Anand i 2012.
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3...Sd7 Mange var usikre på hvor 
helhjertet Anands vinstforsøk ville  
være, men dette er i hvert fall det mest 

 
kompromissløse. På dette nivået er 
det naturligvis en utfordring å finne 
en variant som det er mulig å spille 
på vinst med som svart. Gelfand valgte 
også 3...Sd7 da han trengte å vinne det 
siste hurtigsjakkpartiet i VM-matchen 
mot Anand i 2012, og han kom faktisk 
ganske nær etter at Anand spilte svakt 
i åpningen. 

4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Lxd7+ Lxd7 
7.c4 Ikke det vanligste, men en veldig 
sunn og solid oppstilling. 

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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7...Sf6 8.Lg5 e6 9.Sc3 Le7 10.0–0 Lc6 
11.Dd3 0–0 12.Sd4
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Hvit har nå fått den stillingstypen han 
ønsket ut av åpningen. Å vinne med 
svart mot Magnus fra denne stillingen 
er en utakknemlig oppgave. 

12...Tc8 13.b3 Dc7 14.Sxc6 Dxc6 
15.Tac1 h6 16.Le3 Sd7 17.Ld4 Tfd8 
18.h3 Dc7 Forbereder den kommende 
dronningutflukten som jeg er litt skep-
tisk til. Dronningen kan ikke utrette så 
mye på egen hånd og kan lett bli stå-
ende utsatt. Mer solid ville 18..b6 fulgt 
av Db7 vært. 

19.Tfd1 Da5 20.Dd2 Kf8 21.Db2 Kg8 
22.a4 Her var det jo naturlig å benytte 
anledningen til å gjenta trekkene, men 
Magnus ønsket kanskje ikke å vise 
svakhet. 

22...Dh5 23.Se2 Lf6 24.Tc3 Lxd4 
25.Txd4 De5 26.Dd2 Sf6 27.Te3 
Td7 28.a5
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Hvit har etter hvert fått fordel. Dron-
ningen står ubekvemt på e5: f4 og e5 
ligger i luften, eventuelt b4 først. Det 
mest konsekvente er 28...g5 slik at 

dronningen inntil videre kan bli stående 
på e5, men det ser ut til at 29.Sc3 med 
ideen Sc3-a4-b6 er godt for hvit. Hvis 
29...Dxa5? så 30.e5! 

Alt ville imidlertid vært bedre enn føl-
gende grove overseelse fra Anand. 

28...Dg5?? 29.e5! Se8 30.exd6?! 
Her slipper svart billig unna. Hvit har 
flere gode trekk, for eksempel 30.Sc3, 
hvoretter svart ikke kommer seg ut av 
bindingen. Hvit kan forsterke stillingen 
og finne et gunstig øyeblikk til å slå på 
d6. Etter partitrekket blir alle de tunge 
offiserene byttet ut og springersluttspil-
let er gunstig for hvit, så med tanke på 
matchsituasjonen er trekket greit nok. 
Det er stadig færre ting som kan gå galt. 

30...Tc6 31.f4 Dd8 32.Ted3 Tcxd6 
33.Txd6 Txd6 34.Txd6 Dxd6 
35.Dxd6 Sxd6 36.Kf2 Kf8 37.Ke3 
Ke7 38.Kd4 Kd7 39.Kc5 Kc7
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Hvit har klar fordel i sluttspillet med 
bedre konge og litt gunstigere bondestil-
ling. Spesielt bonden på a5 er god å ha. 

40.Sc3 Sf5 41.Se4 Se3 42.g3 f5 
43.Sd6 Nå blir det veldig konkret, men 
trolig remis ved beste spill. 43.Sd2 er 
nok sterkere. Hvit kan da dekke bøn-
dene ved behov og forsøke å utnytte sin 
bedre kongestilling. I første omgang 
trues Kd4-e5. b4 fulgt av Sb3-c5 er en 
annen plan. 

43...g5 44.Se8+ Kd7 45.Sf6+ Ke7 
46.Sg8+ 

Et annet forsøk er 46.Sh5, men svart 
klarer remis etter 46...Kf7. Hovedvarian-
ten er 47.Kb6 Kg6 48.Kxb7 Kxh5 49.c5 
gxf4 50.gxf4 e5! 

46...Kf8 47.Sxh6
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Springeren blir fanget og vi får et kapp-
løp hvor begge parter får ny dronning, 
men nokså klar remis. 47.Sf6 Ke7 med 
trekkgjentakelse hadde vært en annen 
måte å avslutte partiet på. 

Mig Greengard 

Magnus Carlsen moments 
away from becoming the 
most famous Norseman 
since Leif Ericson got 
drunk and got lost in the 
North Atlantic.

Erik Thorstvedt 

Magnus Carlsen has 
the biggest brain in 
the world. Officially!

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM



36  

47...gxf4 48.gxf4 Kg7 49.Sxf5+ exf5 
50.Kb6 Sg2 51.Kxb7 Sxf4 52.Kxa6 
Se6 53.Kb6 f4 54.a6 f3 55.a7 f2 
56.a8D f1D 57.Dd5 De1 58.Dd6 
De3+ 59.Ka6 Sc5+ 60.Kb5 Sxb3 
61.Dc7+ Kh6 62.Db6+ Dxb6+ 
63.Kxb6 Kh5 64.h4 Kxh4 65.c5 Sxc5
XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-mK-+-+-+&

5+-sn-+-+-%

4-+-+-+-mk$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Dette ble VM-matchens siste trekk. 
Gratulerer Magnus! ½–½

Jens Stoltenberg på Twitter
MagnusCarlsen - 22 years old and world 
champion. A legend in the making. Congra-
tulations with an amazing victory.

Fabian Stang på Twitter
Magnus Carlsen: Gratulerer! Si fra hvis 
du vil ha litt motstand :-)

Start 

Mål 

Bring sjakk-stafetten til OL i Tromsø 

Hvordan. Stafetten symboliseres ved et sjakkbrett som går fra arrange-
ment til arrangement.  

Hvor. Klubbene som deltar, gjennomfører et arrangement som 
skaper interesse for sjakk via lokale og nasjonale medier.  

Når. Klubbene bestemmer selv rammer og tidspunkt for ar-
rangementet, enten ved å knytte stafetten opp til et allerede 
terminfestet arrangement eller ved å legge opp til et nytt ar-
rangement  

Påmelding og informasjon 
Norges sjakkforbund v/Liv Mette Harboe 

livmette@sjakk.no 

Finansiering. 
Forbundet dekker doku-
menterte ekstrautgifter 
opptil 10 000 kroner 
som måtte påløpe.  
 
Sparebankstiftelsen 
Dnb sponser  
stafetten. 

Norges Sjakkforbund inviterer alle klubber og kretser til å delta i sjakkstafetten 
som skal bringe et sjakkbrett fra NM i hurtigsjakk i Fredrikstad i januar til  
åpningen av sjakk-OL i Tromsø 1. august 2014. 

Hvorfor. Målet er å feire norsk sjakk og 100-årsjubileumet til Norges Sjakkfor-
bund samtidig som vi skaper lokal og nasjonal blest om sjakken fram mot ver-
dens største sjakkturnering i Tromsø 1. til 14. august 2014.  

Glem fotball! Spanias største avis El Pais 
hadde selvfølgelig Magnus Carlsen som 
hovedoppslag 23. november.

NORSKE MESTERE KOMMENTERER VM
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Magnus og de gode hjelperne

Hva skilte Magnus fra Anand under 
VM-matchen i Chennai? En påfallende 
forskjell var at mens tittelforsvareren 
forskanset seg med fire stormestere 
i toppetasjen på hotell Hyatt Regency, 
stilte  utfordreren med en kokk, en lege 
og en sikkerhetsmann. 

Av Arne Danielsen

Kokken Magnus Forssell er en venn av manager Espen 
Agdestein, og har drevet restauranten på Bogstad golfbane. 
Sjakkspiller er han ikke, men hadde sin egen plass på kjøk-
kenet i Chennai. En av de viktigste oppgavene her var å sørge 
for at omeletten til Magnus var gjennomstekt.

Bjørn Gunnar Nesse er en klubbspiller på det jevne, dessuten 
en gammel bekjent av Henrik Carlsen. For noen år siden fikk 

han en reise til Nanjing i presang for å se Magnus spille. Her 
gled han naturlig inn i teamet, og ble med til Chennai som 
sikkerhetsmann, med hovedoppgave å holde sulteforede 
indiske pressefolk på behørig avstand.

Ved siden av manager Espen Agdestein står Brede Kvisvik for 
spillestyrken i teamet, men med all respekt, superstormes-
tere er ingen av dem. Brede er med som lege “for sikkerhets 
skyld”, han er dessuten en omgangsvenn av Magnus.

Intet analyseteam
Så var det manager Espen, far Henrik og periodevis andre 
familiemedlemmer. Det var det hele. Ikke rart at verdenspres-
sen undret seg og spekulerte: Hvor hadde Magnus gjemt ana-
lyseteamet? Åpningsekspertene? Hadde han hemmelig møter 
med noen ute ved kysten på fridagene? Og hva  var hensikten 
med Kasparovs besøk? Hvilke ugler fantes egentlig i mosen?

Mens Anand analyserte med stormestere, spilte Magnus fotball med støtteapparatet. Kanskje var dette en av 
hemmelighetene, skriver Arne Danielsen, som var til stede i Chennai under hele VM-kampen. (Foto: Arne 
Danielsen)
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Sannheten var nesten ubegripelig i sin enkelhet: Det fantes 
intet hemmelig analyseteam. Hjelperne var ikke der av sjakklige 
grunner, men for å sørge for at Magnus fikk en mest mulig sorg-
løs tid mellom partiene, slik at han fullt ut kunne konsentrere 
seg om partiene og slappe best mulig av mellom slagene. “Team 
Carlsen” konsentrerte seg om alt annet enn sjakk, derimot kort, 
volleyball, fotball og vannpolo. De vekte Magnus om morgenen 
og fikk ham i seng på kvelden.

Finurlig nok var ingen av Magnus' jevnaldrende kamerater 
representert på stedet. Dette for å forhindre både fristelser og 
forpliktelser. Eneste kontakten var Jon Ludvig Hammer på Skype 
fra Oslo, han formidlet også analyser fra andre sjakkfaglige 
hjelpere. Om Magnus ville benytte seg av tjenestene var dermed 
fullstendig opp til ham sjøl.

Tilbake på brettet
Forklaringen på denne nyskapende måten å sette sammen et 
støtteteam på, finnes nettopp i det som vil være Magnus-epokens 
viktigste kjennetegn, nemlig å flytte oppmerksomheten tilbake 
til kjernen, til spillet på brettet. Magnus trenger ro og harmoni 

for å sette seg sjøl i en tilstand der han kan yte maksimalt 
under selve spillet. Støttefunksjonene hjelper ham til å stenge 
uvedkommende saker ute og gi ham mulighet til å komme seg 
etter kraftanstrengelsen som hvert parti utgjør.  

Dette i motsetning til alle andre VM-kandidater i nyere tid, 
som uten unntak har holdt seg med sekundanter for å gjøre 
åpningsforberedelser og analyser. Sjølsagt er også Magnus 
forberedt innen åpninger, han tillegger dem bare ikke like stor 
vekt. Mens andre legger ned enormt med arbeid for å oppnå 
en liten fordel i åpningen, er Magnus fornøyd med å komme 
noenlunde helskinnet over i midtspill og sluttspill, for der å 
avgjøre partiet.   

Oppskriften er så enkel at ikke engang Anand klarte å tenke 
seg den som noen praktisk mulighet: Magnus var rett og slett 
tro mot seg sjøl og sitt eget opplegg, og hvorfor skulle han ikke 
være det når denne veien har ført ham til topps? I mange år 
var faren Henrik hans eneste “sekundant”. Nå styrket han rett 
og slett troppen med flere “fedre”.  

Fullstendig kaos rundt Magnus etter at seieren var klar. Sikkerhetssjef Bjørn Gunnar Nesse ble en viktig del av 
teamet. - Jeg hadde en viss dødsangst, sa Magnus til NRK etter at oppstyret var over. (Foto: Arne Danielsen)
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Nordmenn i Chennai

Den norske kolonien i Chennai besto foruten Magnus' eget 
team av en broket skare journalister, inviterte gjester og 
sjakkturister. På slutten kom også sponsorene til Magnus 
sterkt. Det gjorde også den norske ambassadøren i India.

Kjernen blant journalistene var VG og NRKs filmteam, samt 
Nettavisens ustoppelige Ole Valaker. Noen var der også for 
å skrive bok om begivenheten, blant annet nevnte Valaker i 
samarbeid med stormester Leif Erlend Johannessen. Også 
undertegnede ble drevet av et bokprosjekt, en engelskspråk-
lig fortelling om matchen i samarbeid med en ung indisk 
journalist, Sriram Balasubramanian.

Nordmennene “okkuperte” FIDEs lounge mellom pres-
serommet og det provisoriske TV-studioet. Loungen ble 
nærmest å regne som norsk land under hele turneringen. 
Som de fleste hjemme har fått med seg endte vikingtoktet 
med en heilnorsk fest ved poolen, der den nybakte verdens-
mesteren ble behørig døpt!        
                (Arne D.)

Det manglet ikke på mediadekning i Norwegian Lounge 
i Chennai. Henrik Carlsen følger spent med på det tiende 
og siste partiet. (Foto: Yonne Tangelder)

VM-kamp 2013 Chennai, India 9.-22. november
 
     1     2    3     4   5   6   7    8    9   10 
Magnus Carlsen, Norge ½   ½   ½   ½   1   1   ½   ½   1   ½ 6,5
Vishy Anand, India  ½   ½   ½   ½   0  0  ½   ½   0  ½ 3,5 

Norsk viking erobret Amerika
 
Magnus Carlsen la generalprøven før VM til St. Louis, en innlandsby som har blitt 
USAs nye sjakksentrum. Feltet var lite og sterkt, med arrangørlandets stjerner 
Hikaru Nakamura og Gata Kamsky i kamp med Levon Aronjan og vår egen gigant. 

Magnus vant to ganger mot Kamsky, og var sikret turneringsseier med remis 
mot Aronjan i siste runde. Derfor forventet alle at Magnus skulle akseptere et 
tilbud fra Aronjan om å røke fredspipe, men Magnus takket nei, spilte videre 
– og vant selvfølgelig. 

Lommedølens ratingprestasjon var storslagne 2966, hvilket førte ham opp 
i 2870 på siste ratingliste før VM. Sluttstillingen i St. Louis: 1. Carlsen 4,5  
2. Nakamura 3,5 3. Aronjan 2,5 4. Kamsky 1,5.

Ustoppelige Carlsen! 
(Foto: VM 2013 / Mahesh) 39
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Erfaring seiret i Europacupen

Asker imponerte i europacupen, med 
strålende prestasjoner av flere voksne 
karer.

Av Torstein Bae

Gutta fra Asker har ramlet ned i gryta med styrkedråpene. Slik 
virket det i hvert fall under årets europacup for klubblag, som 
ble spilt i Kreta mot slutten av oktober. Hele fire av spillerne 
på laget leverte kanonresultater, og sikret med det Asker en 
svært overraskende 15. plass i det råsterke feltet.

Det var ikke ungdommene som slo til denne gang. For-
bundspresident Jøran-Aulin Jansson oppnådde forbløffende 
6,5 av 7 og ratingprestasjon på 2552 – poengscoren var den 
høyeste av samtlige deltakere! Berge Østenstad fulgte opp med 
5,5 av 7 på førstebordet (kun Nakamura fikk NM-kongen i 
bakken!) med prestasjon på hele 2664. Og nettopp 2664 var 
ratingtallet til Kiril Georgiev, som likevel måtte gi tapt for en 
storspillende Bjarke Sahl  (5,5 av 7 og prestasjon 2525). Som 
om ikke det var nok, tok også Carl Fredrik Ekeberg sterke 5,5 
poeng. For en laginnsats!

For Oslo Schakselskap ble det mindre å juble over. Den store 
beholdningen var Simen Agdestein, som nok en gang leverte 
meget solide saker. Hans score på 4,5 av 6 inkluderte remis 
mot Fabiano Caruana (2779) og vinster mot stormesterne 
Sumets og Miralles. 

De færreste hadde for et år siden forventet at Simen ville 
ta tilbake andreplassen på norgesrankingen fra Jon Ludvig 
Hammer, men det er tydelig at Simen har fått motivasjon og 
ambisjon på plass. Med tanke på Norges sjanser i OL 2014, er 
dette en svært positiv utvikling. En plassering blant de første 
ti virker ikke lenger umulig, dersom våre tre toppspillere får 
det til å klaffe i Tromsø.

Jøran Aulin-Jansson (2201) - Kieran O'Driscoll (2120)
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.e3 g6 5.Sc3 Lg7 6.Ld3 0–0 
7.0–0 b6 8.De2 Lb7 9.Ld2 Sbd7 10.cxd5 Sxd5 11.Sxd5 
cxd5 12.Tfc1 e5 13.La6 Lxa6 14.Dxa6 e4 15.Se1 Sf6 
16.Tc6 Te8 17.Tac1 Lf8 18.a3 Ld6 19.h3 De7 20.Sc2 Tad8 
21.Lb4 Lxb4 22.Sxb4 g5 23.Tc7 De6 24.Sc6 Td6 25.Se5 
g4 26.Txf7 gxh3 
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Europacupen for klubblag 2013
Kreta, 20.-26. oktober 

Åpen klasse
1. G-Team Novy Bor, Tsjekkia (Navara, Wojtaszek, 
Laznicka, Sasikiran, Hracek, Bartel, Cvek)
15. Asker Schakklubb (Berge Østenstad, Jonathan 
Tisdall, Bjarke Sahl, Åsmund Hammerstad, Carl 
Fredrik Ekeberg, Jøran Aulin-Jansson)
27. Oslo Schakselskap (Simen Agdestein, Andreas 
Moen, Ørnulf Stubberud, Olga Dolzhykova, Kristian 
Trygstad, Mats Persson, Sebastian Mihajlov)

Kvinneklassen
1. Cercle d’Echecs de Monte-Carlo (Hou Yifan, 
Koneru, A. Muzychuk, Cramling, Skripchenko) 

Overbevisende av Asker med Jøran Aulin-Jansson, 
Bjarke Sahl, Berge Østenstad og Carl F. Ekeberg.
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Begge spillerne har dratt i gang konge-
angrep. Med et par presise slag etterlater 
Aulin-Jansson ingen tvil om hvem som 
er først i kappløpet. 

27.Tcc7! hxg2 28.Dxa7! Tre tunge of-
fiserer på sjuenderaden er mer enn hva 
svart kan tåle. Trusselen er Tg7+ fulgt 
av Txh7+ og matt i løpet av få trekk. 

28...Dh3 29.Tg7+ Kh8 30.Txg2! 
Forsvarer mot Dh3–h1, og truer samti-
dig matt med Sf7. Noe fornuftig forsvar 
finnes ikke. Svart ga opp. 1–0

Bjarke Sahl (2356) - 
Kiril Georgiev (2664) 
1.d4 Sf6 2.c4 Sc6 3.Sf3 e6 4.Sc3 Lb4 
5.Ld2 0–0 6.e3 d5 7.a3 Ld6 8.c5 Le7 
9.Lb5 Ld7 10.0–0 Se4 11.Lxc6 Lxc6 

12.Se5 Le8 13.Sxe4 dxe4 14.c6 b6 
15.Tc1 Dd5 16.Lb4 Lxb4 17.axb4 
f6 18.Sd7 Tf7 19.Da4 a6 20.h3 Te7 
21.Tc3 Db5 22.Ta1 Dd5 23.Dc2 Lg6 
24.De2 Lh5 25.Df1 e5 26.Txa6 Txa6 
27.Dxa6 exd4 
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Stillingen etter 27...exd4. Det spørs om 
ikke Georgiev hadde oversett neste trekk 
fra Bjarke Sahl. 

28.Sxb6! Sterkt, men stillingen er like-
vel omtrent jevn etter 28...Dd8. Georgiev 
er rystet, og gjør isteden en stygg feil. 

28...Df7? 29.exd4! Så enkelt. Hvit står 
nå til vinst. 

29...De8 Den frekke hesten kunne 
fortsatt ikke slås: 29...cxb6 30.c7 Txc7 
31.Da8+ og hvit vinner tårnet på c7. 

30.Sd5 Tf7 31.Dc4 Dd8 32.b5 Le2 
33.Dxe2 Dxd5 34.b6! Det avgjørende 
gjennombruddet. De hvite bøndene på 
dronningfløyen er uimotståelige. 

34...Dxd4 35.b7 Db4 36.Dc4 Dxb2 
37.Tb3 Da1+ 38.Kh2 De5+ 39.g3 
Hvit får ny dronning i neste trekk. Svart 
ga opp. 1–0

Arendal Grand Prix 2014
Sjakk i en av Norges koseligste byer!

· Spilles fra 14. til 16. februar 2014.

· Gode sjakkpriser på overnatting på byens beste hotell Clarion Hotel Tyholmen.

· Flotte spilleforhold midt i Arendal sentrum. Runde 1 på Clarion Hotel Tyholmen og  
   de andre rundene på Kilden aktivitetssenter. 

· Tre grupper: Under 1250, 1250-1749 og 1750 og over.

· Fem runder langsjakk med start fredag kl 19. Mulig med 1/2 poeng walk over i første     
   runde og dermed ankomst lørdagen.

· Kontakt: Tommy Thoresen, vithores@online.no

www.arendalsjakk.no
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Lovende takter i lag-EM

Kristian Stuvik Holm, Johan Salomon, Aryan Tari og Lars 
Oskar Hauge fikk en god start på sine landslagskarrierer.
(Foto: Olga Dolzhykova)

Det norske kvinnelaget analyserer med lagleder 
GM Tiger Hillarp fra Sverige. (Foto: privat)

Det ble gode enkeltresul-
tater, men plasseringer på 
det jevne, i årets EM for 
landslag.

Av Silje Bjerke

I åpen klasse stilte Norge med et historisk 
ungt lag, med en gjennomsnittsalder på 
15 år. På førstebord spilte Aryan Tari 
remiser mot spillere i verdensklasse, 
blant dem Sergej Zhigalko (2694). Også 
nedover på bordene var det imponerende 
resultater. Toppscorer ble Johan Salomon 
med sterke femti prosent score og rating-
prestasjon på 2383. Ungdomslaget var 
rangert som nummer 36 av 38 lag, og 
endte på 35. plass.

Det norske kvinnelaget var rangert 
som nummer 29 av 32 lag, og nettopp 
slik ble sluttresultatet. Høydepunktet 
underveis var en meget sterk 3-1-seier 
mot Slovenia. 

Lagets toppscorere ble Olga Dolzhykova 
og Anita Grønnestad med 3,5 av åtte 
poeng. Monika Machlik (16) fikk sin 
debut på landslaget, med habile 2,5 av 
åtte poeng mot sterk motstand.

Olga Dolzhykova med sin kompromiss-
løse stil spilte mange severdige partier på 
Norges førstebord. Her er et høydepunkt.

WGM Olga Dolzhykova, Norge - 
WGM Ana Srebrnic, Slovenia

XABCDEFGHY

8r+l+r+k+(

7+-+q+pvl-'

6-sn-zp-+p+&

5zp-snPzp-zPp%

4Pzpp+P+-sN$

3+P+-vLLsNP#

2-+P+-zP-mK"

1+-tRQ+-tR-!

xabcdefghy

27.Sgf5! Olga gir en offiser. Det er svært 
vanskelig for svart å forsvare seg mot det 
påfølgende angrepet. 

27...gxf5 28.Sxf5 Kf8 29.Lh1! Dronnin-
gen skal til h5. Svart fant ikke noe bedre 
enn 29...Sxd5, men hadde en elendig 
stilling etter 30.Dxd5. 1–0 i 60 trekk.

EM for landslag 2013, Warsawa 8.-17. november. Åpen klasse (38 lag)
1. Aserbajdsjan (GM Mamedjarov, GM Radjabov, GM Safarli, GM Mamedov, GM Gusejnov) 
2. Franrike 3. Russland 4. Armenia 5. Ungarn 6. Georgia 7. Hellas 8. Tsjekkia 9. Ukraina 10. England     
35. Norge (Aryan Tari 3/9, Lars Oskar Hauge 3/9, Kristian Stuvik Holm 3,5/9, Johan Salomon 4,5/9)

Kvinneklassen (32 lag)
1. Ukraina (GM Lagno, GM Usjenina, IM M. Muzychuk, GM Zhukova, IM Gaponenko)
2. Russland 3. Polen 4. Georgia 5. Armenia 6. Ungarn 7. Tyskland 8. Litauen 9. Polen III 10 Tsjekkia 
29. Norge (Olga Dolzhykova 3,5/8, Sheila Barth Sahl 0,5/6, Anita Grønnestad 3,5/8, Monika Machlik 2,5/8, Ellisiv Reppen 1,5/6)
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Verden rundt

Stort i Harstad og Stjernen
Storsatsningen Advokatfirmaet Finn Chess 
International ble igjen en suksess for 
Harstad sjakklubb. I år som i fjor satset 
arrangøren på å få med flest mulig kvin-
nelige spillere, og på startstreken stod IM 
Irina Turova, IM Jovanka Houska, IM Anna 
Zatonskih, WIM Sheila Barth Sahl og enda 
flere kvinnelige toppspillere. Seieren gikk 
til Jon Ludvig Hammer, fulgt av tre kvin-
ner blant de fem beste på lista. Stjernen 
sjakklubb feiret sitt 90-års jubileum med 
stor hurtigsjakkturnering 5. september. 
Også denne ble vunnet av Jon Ludvig 
Hammer. Les mer på www.skstjernen.no.

Aktive seniorer
Bernt Nordby fra Sarpsborg gikk til topps i 
norgesmesterskapet i hurtigsjakk for senio-
rer, som ble spilt 21.-22. september i Moss. 
Øystein Leif Olsen fra Fredrikstad og Arnold 
Mundal fra Vålerenga tok de to andre medal-
jene. Ni nordmenn reiste også til senior-VM i 
Kroatia i november, der GM Anatolij Vaisser fra 
Frankrike ble verdensmester. Den danske fjor-
årsvinner Jens Kristiansen tok sølvet. Best av 
de norske ble Vidar Taksrud på en fin 36. plass.

Agdestein fra suksess til suksess
I forrige nummer av Norsk Sjakkblad kunne du 
lese om Simen Agdesteins seier i den internasjonale 
turneringen Open Sant Marti i Barcelona. I dette 
nummeret omtales Agdesteins suksess i Oslo Chess 
International (side 54). Men ikke nok med det: I 
franske Dieppe International i slutten av august tok 
Agdestein en sterk andreplass, med åtte av ni poeng og 
en ratingprestasjon på 2721. Vanligvis ville åtte poeng 
holde til turneringsseier, men også franske GM Andrej 
Istratescu var i toppform og tok 8,5 poeng.

Med ny rating på 2627 er Agdestein nummer to i Norge 
og nummer 154 på verdensrankingen. Vi har dermed 
tre spillere på topp 200 i verden: Jon Ludvig Hammer 
er nummer 189, og Magnus Carlsen har også greid 
200-grensa med god margin.

 
 
 
 

 












 
 















 

ANNONSE

Grand Prix-kongen 
Jon Ludvig Hammer.

Jens Kristiansen (Foto: 
Thomas H. Vestergård)
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- En komplett sjakkperson

Han er en av norsk sjakks mest popu-
lære menn, Ole Christian Moen. NSFs 
nye æresmedlem er en sindig kar, men 
med den raske replikken på lur.

Av Silje Bjerke

- Ole Christian er han som bestandig har vært der, en man 
alltid kan spørre om å bidra og som oftest sier ja. Han 
har hatt så mange roller i sjakken, som dommer, spiller, 
tillitsvalgt og jurist. Hjertet hans banker for sjakken, sier 
Øystein Brekke, som har samarbeidet med Moen i en 
førtiårsperiode.

- Han er ikke ute etter de store posisjonene, eller de 
prangende titlene, fortsetter Brekke. - Men han er alltid 
tilgjengelig, og har ingen uvenner. Dette, kombinert med 
at han er en så sterk sjakkspiller, gjør han til en komplett 
sjakkperson, sier sjakkhistorikeren Brekke. 

- Vinner OSS?
Jeg har avtalt å møte Ole Christian i Oslo Schakselskap, 
klubben han har vokst opp i og ledet fra suksess til suksess. 
I klubblokalet sitter tidligere juniornorgesmester Viggo Gud-
dahl foran dataskjermen. - Det har blitt remis på Sebastian 
allerede, men hvordan går det med de andre? spør Ole Chris-
tian. Selvfølgelig er han nysgjerrig på klubblaget, som spiller 
europacupen på Kreta. Få følger bedre med på sjakk generelt, 
og Oslo Schakselskap spesielt, enn den 62 år gamle juristen.

Oppvokst på lynsjakk
Det er nesten 50 år siden Ole Christian Moen ble fanget 
inn i Norges ledende sjakklubb. - Jeg lærte sjakk på kurs på 
Uranienborg skole i 1964, forteller han. - Eivind Poulsson var 
instruktør, og han tok oss med i Oslo Schakselskap. 

Der har Moen vært en av de mest sentrale personene siden 
den gang. Det var andre tider for klubblivet på 60-tallet, 
forteller han.

- Den gangen satt de gamle mennene og røkte, så mye at du 
kunne skjære luften i blokker. Min mor var ikke glad for at jeg 
gikk der, på grunn av all røyken. Men det var veldig morsomt, 

et godt sosialt miljø, og jeg gikk nesten daglig. Det var fullt liv 
i klubben, Norges ti beste spillere satt der hver dag og spilte 
lynsjakk. Dette var tiden før datamaskinene, fjernsynet var 
ikke så utbredt og det sosiale livet var helt annerledes. Vi spilte 
om småpenger, fra 25 øre til 2-kroners lyn, minnes Moen.

Mens unge håpefulle i dag spiller Barnas Grand Prix og trener 
på internett, var det en helt annen vei som førte til elitenivå for 
Ole Christian. - Jeg ble god ved å spille lynsjakk i klubben. Det 
var en del jevnaldrende der, i tillegg til den eldre garde. I en 
juniorlandskamp mot Sverige i 1970 var 8-9 av de ti spillerne 
på Norges lag fra OSS. 

Moen har siden vært helt i norgestoppen i sjakk, og et av 
høydepunktene kom i 1970, da han ble juniornorgesmester.

OL-spiller og nesten IM
Sitt første sjakk-OL spilte Ole Christian i 1974, og typisk nok 
ble han lagkaptein allerede da. - Jeg ble lagkaptein fordi alle 
de andre var uvenner. OL varte nesten en måned og var helt 
fantastisk, med mange flotte fester, smiler Moen.

Den utpregede taktiske spilleren har to napp i tittelen
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Moen med den avgjørende stillingen i et parti mot Yera-
zik Katchatourian i årets klubbturnering i OSS. Svarts 
siste trekk var Sf2!! - et trekk i kjent Moen-stil.

internasjonal mester. - Men jeg hadde ikke seriøs nok 
innstilling til å bli IM. Jeg leste ikke mye teori, jeg likte 
best å spille. 

På merittlisten står også tre andreplasser i eliteklassen.

- Jeg har deltatt i Landsturneringen omtrent 40 ganger. Jeg 
har deltatt én gang mer enn president Jøran, og derfor er 
jeg nødt til å fortsette å delta, for å holde meg foran han, 
smiler Ole Christian. Han har også dratt med sønn og 
elitespiller Andreas, som på sine 34 år har 27(!) starter i 
Landsturneringen. - Alle barna mine har spilt sjakk, og vi 
har spilt en del hjemme, forteller Ole Christian.

Ole Christian har også vunnet to internasjonale turneringer 
i Norge. - Kringsjåturneringene ble avviklet av ASKO i en 
periode fra tidlig på 70-tallet, forteller Moen. - Dette var 
et viktig tiltak i sin samtid. Det var en stor suksess for 
meg å vinne den første i 1972-73. Jeg var også så heldig 
å vinne en IM-turnering på Gausdal i 1983. Da hadde jeg 
1,5 poeng av 4, men vant deretter de fem siste rundene. 
Nivået var et annet før Berlinmurens fall enn senere, men 
i sin samtid var dette gjevt, forteller han.

Tillitsverv i 40 år
Siden han trådte inn på sjakkscenen har Moen ikke bare 
vært elitespiller, men også en av norsk sjakks viktigste 
tillitsvalgte. Første verv kom i Oslos skolesjakkstyre i 
16-årsalderen, og han ble sentral i ungdomsutvalget til 
Norges Sjakkforbund. - Jeg arrangerte oslomesterskapet 
for barn og unge som student. Den gangen hadde vi 250 
deltagere, men bare brett og brikker til 150 spillere, så vi 
spilte på tur, minnes han.

Ole Christian ble så en viktig støttespiller for Arnold Eikrem 
på 1970-tallet, både som turneringsleder og i sentralstyret 
i Norges Sjakkforbund, blant annet som visepresident. - De 
fleste institusjoner som Norges Sjakkforbund i dag er byg-
get på, ble etablert i Arnold Eikrems tid på 70-tallet, fortel-
ler Ole Christian. - Det gjelder blant annet reglementsutvalg 
og dommerkurs, Norges Grand Prix, Eliteutvalget og fast 
utgivelse av Norsk Sjakkblad, hvor Øystein Brekke var den 
sentrale pådriver. 

Moen var selv blant dem som underviste på den aller første 
dommerkonferansen. - Det ble også startet en satsing på 
rekruttering til klubbene, hvor Tom Jenkins var sentral. 
Dette arbeidet krever vedvarende innsats, og her er det 
mye å hente i dag, sier Moen.

- Mitt tidligste ordentlige møte med Ole Christian var i min 
første internasjonale juniorturnering i romjul og nyttårs-

helg 1973/74 på Hotell Gildevangen i Trondheim, forteller Øy-
stein Brekke. - Jeg var ganske fersk turneringsspiller og husker 
en sosial og fin turnering, selvfølgelig i Arnold Eikrems regi og 
med Ole Christian som den behagelige turneringslederen. Da 
var han selv bare 22 år gammel. Siden var han også helt sentral 
i arbeidet med Oslo Schakselskaps 100-års jubileumsturnering 
i 1984, med blant andre Karpov på startstreken, sier Brekke.

 - Hvorfor valgte du å engasjere deg så sterkt for sjakken?

- Du vet hvordan det er, jeg ble nok litt lurt inn i det, og man 
føler jo et ansvar for å bidra, sier Ole Christian.

Kanskje er det nettopp derfor Moen ikke nådde enda lenger 
med selve sjakkspillingen, tror Brekke. 

- Det er typisk når man er en tillitsperson som hele tiden stiller 
opp. Selv om Ole Christian har tatt sjakken alvorlig, har han 
ikke hatt tid til å satse fullt ut, sier Brekke.
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Ole Christian Moen har vokst opp i sjakkulturen i Oslo Schakselskap, med 
verdensmestere og sjakkunst på veggene. - Ole Christian er limet som 
holder klubben sammen, sier Atle Grønn.

Kongen av OSS
Mange tillitsoppgaver i forbundet har 
det blitt, men det er likevel ledende 
verv i Oslo Schakselskap mange 
forbinder Moen med.
 
- Ole Christian har i mange år vært 
limet som holder klubben sammen, 
sier Atle Grønn. - Han kjenner alt og 
alle, både som administrator og aktiv 
spiller, og kan snakke med alle. Han 
har den fordelen at han er en sterk 
spiller som har beholdt evnen til også 
å kunne spille temmelig dårlig – der-
med glir han naturlig inn i ethvert 
miljø der sjakk spilles. Han omgås 
like lett nybegynnere som stormestre, 
fortsetter Grønn.

Med sine syrlige replikker har Moen 
vært en viktig humørspreder i klub-
ben. 

- Det er mange morsomme historier, 
for eksempel denne, svært typisk 
for Ole Christians humor, forteller 
Grønn: 

- Under landsturneringen i Fred-
rikstad for et par år siden var Ole 
Christian med familie sammen med 
klubbkamerat Gunnar Stake-Larsen 
og hans familie. Ved en anledning 
ble Gunnar akutt matforgiftet, og 
en sykepleier blant gjestene ble 
tilkalt. For å rykke ondet opp med 
roten ble Gunnar bedt om å kaste 
opp maten han nettopp hadde spist. 
Mens Gunnar og sykepleieren prøvde 
å få maten opp, kom Ole Christian 
dem til unnsetning: “Skal jeg hente 
partiskjemaene dine?” 

Beskjeden lagkaptein
Som lagleder og organisator i Oslo 
Schakselskap har Ole Christian 
vunnet så mange NM-titler at det er 
vanskelig for ham å huske antallet. 
Selv er han ikke så opptatt av antall 
medaljer, viktigere er miljøet som 
skapes av lagturneringene.

- Lagsjakken har alltid vært viktig 
sosialt, og den er enda viktigere nå 
som klubbmiljøene har gått tilbake i 
datamaskinenes tid. I OSS har vi alltid 
følt et ekstra ansvar for toppsjakken. I 
1964 var alle deltakerne i eliteklassen 
i Landsturneringen fra OSS. Det er litt 
annerledes nå. Sjakklubben som fysisk 
møteplass er ikke like sentral lenger. 
Det er en utfordring både for eliten og 
bredden. Samtidig har sjakken fått en 
sterk stilling i det sosiale liv, med Simen 
Agdestein og Magnus Carlsen. Magnus 
er et under, og det er utrolig morsomt 
å følge med.

I kjent stil er Ole Christian svært beskje-
den om sin egen innsats i klubben som 
han har vært med å styre så lenge. - Jeg 
overtok noe som var der. Egentlig burde 
vi hatt 250 medlemmer, sier han. Så 
ramser han opp flere som han mener 
er viktige for klubben – Atle Grønn, 
Sverre Johnsen, Kristian Trygstad. Joda, 
definitivt svært viktige bidragsytere, men 
mange vil mene at den aller viktigste er 
Moen selv, som ble leder for første gang 
allerede i 1985. 

- Det er positivt at andre klubber kon-
kurrerer med OSS nå og at det tas inn 

proffer fra utlandet i eliteserien. Det er 
med på å heve nivået. Det er ikke noe 
mål for oss å dominere. Eliteserien er 
svært viktig for klubbfølelsen og i grunn 
det viktigste som skjer i norsk sjakk for 
klubbmiljøet om vinteren, sier Moen.

- Hva betyr sjakk for deg i dag?

- Sjakken har vært veldig viktig, både 
selve spillet og det sosiale rundt. Jeg 
føler også et ansvar for klubben, sier 
Moen.  Nå er han i gang med nye tiltak 
for medlemmene. 

- Vi har begynt å arrangere seniortreff 
med et sosialt program den første tirsda-
gen hver måned. Det tror jeg er et viktig 
tiltak. Klubbene trenger en god “meny” 
for å friste folk vekk fra skjermene. Selv 
deltok Ole Christian for første gang i 
senior-VM i november, og har ikke tenkt 
å gi seg med det første – verken ved 
brettet eller som organisator.

Av de hundrevis av taktisk morsomme 
seirene Ole Christian har vunnet, er det 
kanskje partiet mot stormester Michael 
Stean fra 1981 som er hans mest kjente. 
Dette ble omtalt som årets parti i norsk 
sjakk, og du kan nyte det på neste side.
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Kommentarer: 
IM Torstein Bae 
 
Michael Stean (2505) - 
Ole Christian Moen (2295)
Viking Open 1981

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 Kongein-
disk er et godt forsvar mot 1.d4 for den 
som liker taktisk spill. 

4.e4 d6 5.f3 Sämischvarianten er 
blant hvits mest solide oppstillinger, 
men noen brannmur er det ikke - som 
vi skal få se. 

5...0–0 6.Le3 e5 7.d5 Sh5 8.Dd2 
f5 Det mest nærliggende trekket. Et 
alternativ ble oppdaget av det kreative 
geniet David Bronstein: 8...Dh4+ 9.g3 
Sxg3!? 10.Df2 Sxf1! 11.Dxh4 Sxe3 med 
svært ubalansert spill. Antakelig har hvit 
en liten fordel, men varianten er fullt 
spillbar for svart. 

9.0–0–0 a6 10.Ld3 Sf4 11.Lb1 c5 
12.g3 Sh5 13.exf5 gxf5 14.Sge2 
XABCDEFGHY

8rsnlwq-trk+(

7+p+-+-vlp'

6p+-zp-+-+&

5+-zpPzpp+n%

4-+P+-+-+$

3+-sN-vLPzP-#

2PzP-wQN+-zP"

1+LmKR+-+R!

xabcdefghy

14...b5! Svart kan ikke nøle – det er 
svært viktig å innlede angrepet så raskt 
som mulig. 

15.cxb5 axb5 16.Sxb5 Db6 For den 
ofrede bonden har svart fått åpnet linjer 
nær den hvite kongen. 

17.Sbc3 Sa6 18.h3 Sf6 19.g4 f4 

20.Lf2 Enn så lenge har den engelske 
stormesteren overtaket, men stillingen 
balanserer på en knivsegg. Én feil er alt 
som kreves for at partiet snur fullsten-
dig. 20...Sb4 21.a3 
XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7+-+-+-vlp'

6-wq-zp-sn-+&

5+-zpPzp-+-%

4-sn-+-zpP+$

3zP-sN-+P+P#

2-zP-wQNvL-+"

1+LmKR+-+R!

xabcdefghy

21...Da5! Det får bære eller briste. 
Moen vurderte neppe Sb4–a6: Et tilba-
ketog ville være likestilt med oppgivelse. 

22.g5 Se8 23.axb4?! Stean blir for 
grådig. Bedre var 23.h4 med planer 
om angrep. 

23...cxb4 24.Dd3 Antakelig hadde 
Stean nå sett frem til 24...Lf5 25.Se4 
med stort overtak for hvit. Moen har 
imidlertid et sterkere trekk på lager. 
XABCDEFGHY

8r+l+ntrk+(

7+-+-+-vlp'

6-+-zp-+-+&

5wq-+Pzp-zP-%

4-zp-+-zp-+$

3+-sNQ+P+P#

2-zP-+NvL-+"

1+LmKR+-+R!

xabcdefghy

24...e4! Dermed får svart åpnet opp for 
løperen på g7, som straks sikter seg inn 
på den hvite kongestillingen. 

25.Sxe4 La6 26.Dc2 Tc8 Moen får 
nye brikker i spill for hvert trekk. Det 
er helt uklart hvem som har overtaket, 
men det er ingen tvil om hvem som har 

initiativet og dermed mulighet til å sette 
motstanderen under stort press. 27.Sc5
XABCDEFGHY

8-+r+ntrk+(

7+-+-+-vlp'

6l+-zp-+-+&

5wq-sNP+-zP-%

4-zp-+-zp-+$

3+-+-+P+P#

2-zPQ+NvL-+"

1+LmKR+-+R!

xabcdefghy

27...Tf7! Et meget sterkt angrepstrekk. 
Tårnet på f8 må også bidra i angrepet. 
Springeren på c5 kan ikke stikke av. 

28.The1 Le5 29.g6 Tfc7! 30.gxh7+ 
Kh8 Den hvite bonden på h7 hjelper 
ikke hvit – tvert i mot er det nå van-
skelig for Stean å komme videre med 
angrepet. 

31.Tg1 Sg7 32.De4 Den avgjørende 
feilen i vanskelig stilling. Moen kaster 
seg over sjansen som en sulten tiger. 

32...Txc5+! 33.Lxc5 Txc5+ 34.Lc2 
Det var ikke bedre å flytte kongen: 
34.Kd2 b3+ 35.Sc3 Lxc3+ 36.bxc3 
Dxc3 matt. 

34...b3! 35.Sc3 Txc3 36.bxc3 Da1+ 
37.Lb1 Dxc3+ 38.Lc2 
XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+-+-snP'

6l+-zp-+-+&

5+-+Pvl-+-%

4-+-+Qzp-+$

3+pwq-+P+P#

2-+L+-+-+"

1+-mKR+-tR-!

xabcdefghy

38...Db2+! Hvit ga opp. Det er matt i 
neste trekk med Le5–c3. 0–1

Moens mesterverk
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Hammer mot verdenstoppen

Som neste års OL-arrangør var det 
Tromsø som hadde æren av å være vert-
skap for mesterskapet denne gangen.

- Sportslig sett var vi fornøyd med at  
bare fire av de 30 beste spillerne i ver-
den manglet, og det førte til relativt god 
dekning i media, og gode besøkstall på 
våre live webtv-sendinger via nettsiden, 
forteller kommunikasjonssjef Jarle Heit-
mann i Tromsø 2014.

- Dette ble den mest besøkte World Cup 
gjennom tidene via nett og sosiale me-
dier. Vi fikk også verdifull gjennomkjø-
ring av arrangementstekniske forhold og 
infrastruktur, som blir viktige erfaringer 
vi tar med oss til Sjakk-OL. Hele staben 
i Sjakk-OL har fått World Cup'en som 
arena for å bygge kompetanse. 

- Stort sett er vi derfor fornøyde med 
mesterskapet, selv om det var noen 
områder vi erkjenner at vi må forbedre 
oss på frem mot 2014, sier Heitmann.
 
Nesten for Johannessen
Formatet på World Cup er en cupturne-
ring med 128 deltakere. Blant disse var 

det denne gangen hele fire nordmenn, 
fordi arrangøren hadde fire plasser til 
fri disposisjon. Dermed fikk de norske 
landslagsspillerne Jon Ludvig Hammer, 
Simen Agdestein, Leif Erlend Johannes-
sen og Torbjørn Ringdal Hansen mulig-
heten mot den absolutte verdenstoppen.

Det var knyttet store forventninger til 
Simen Agdestein, etter flere fantastiske 
resultater det siste året. I World Cup 
gikk dessverre alt galt i første runde mot 
franske Etienne Bacrot (2714). Etter en 
tidlig bukk i første parti med hvit, ble 
det 2-0-tap og en rask exit for Agdestein.

Leif Erlend Johannessen møtte tidligere 
VM-finalist Peter Leko. Johannessen 
kjempet meget godt i det første partiet og 
var nær ved å klare remis, men etter et 
langt sluttspill ble det til slutt tap. I andre 
parti fikk Leko kontroll i midtspillet og 
kunne sikre remis i en bedre stilling.

- Jeg burde holdt remis i første partiet, 
da hadde matchen blitt litt annerledes, 
sier Johannessen til Norsk Sjakkblad. 

- Målet var å få matchen til ekstraspill. 

I tidsnøden i første partiet merket jeg 
hvordan han konsekvent valgte de trygge 
fortsettelsene. Han burde ha avgjort i 
den fasen. Leko har alltid vært en av 
mine favorittspillere, men det var nesten 
litt trist hvordan han spilte overforsiktig 
i første parti. 

- Etter 40 trekk var det i grunn nokså 
enkel remis. Synd. Men vi fikk veldig 
god kontakt og det var hyggelig å bli 
kjent med en så sympatisk og sterk 
sjakkspiller! sier Johannessen.

Hansen mot Ponomarjov
Torbjørn Ringdal Hansen fikk prøve 
seg mot tidligere FIDE-verdensmester 
Ruslan Ponomarjov. Som for Johan-
nessen ble første parti en lang og jevn 
affære der Ponomarjov til slutt greide 
å lure Hansen sent i sluttspillet. Andre 
parti endte relativt raskt da Hansen 
måtte velge mellom å spille en dårli-
gere stilling eller gå med på remis ved 
trekkgjentagelse.

- Jeg følte jeg hadde muligheter, sier 
Hansen. - Jeg hadde aldri spilt mot en så 
god spiller før og jeg var nok litt nervøs.

Jon Ludvig Hammer viste at 
han kommer stadig nærmere 
den absolutte verdenstoppen 
da han gikk til tredje runde 
i FIDE World Cup i Tromsø i 
august.

Av Silje Bjerke

Store deler av verdenseliten deltok på FIDE 
World Cup, som først og fremst var kvalifise-
ring til kandidatturneringen 2014. De to beste 
får delta i neste års kandidatturnering, som 
igjen kvalifiserer til VM-match mot Magnus 
Carlsen.
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- I det første partiet synes jeg at jeg hang 
fint med og stillingen var nokså lik helt 
fram til sluttspillet. Da tabbet jeg meg ut. I 
det andre partiet var jeg klar for kamp. Jeg 
spilte en skarp variant og ofret etter hvert 
en bonde. Motstanderen min virket veldig 
innstilt på remis og det er veldig vanskelig 
å vinne da. Han tvang fram en remis ved 
trekkgjentakelse. 

- Jeg var skuffet samtidig som jeg var gan-
ske fornøyd med eget spill og over å faktisk 
ha tatt poeng mot noen på det nivået, sier 
Ringdal Hansen, som jobber på fulltid med 
sjakk. 

Hammer time
Den store norske helten ble Jon Ludvig 
Hammer, som i første runde møtte armen-
ske Sergej Movsesjan (2699). 

- Jeg var anspent fra starten. Det er pussig 
å spille en turnering der det kan være over 
etter første dagen, forteller Hammer. 

- Man må være mentalt sterk, for det er en 
helt annen følelse enn en vanlig turnering. 
Jeg prøvde å gjøre det beste ut av det, blant 
annet ved å få nok søvn.

Hammer og Movsesjans to første oppgjør 
endte remis, og det var dermed klart for 
omspill med hurtigsjakk. Der gikk Hammer 
seirende ut med 1,5-0,5 mot sin hundre 
poeng høyere ratede motstander. 

- Jeg hadde ikke trodd jeg skulle vinne i 
hurtigsjakk, jeg trodde ikke det var min 
sterke side, men kanskje det må revurde-
res, forteller Hammer. - Jeg vinner mange 
hurtigsjakkturneringer i Norge, men det er 
jo et helt annet nivå. Fordi jeg var usikker 
på hurtigsjakkferdighetene spilte jeg hardt 
på vinst i langsjakkpartiene, og fikk mange 
gode stillinger i hvitpartiene mine.

- Seieren mot Movsesjan var viktig fordi 
den ga meg troen på at dette kunne gå. Jeg 
synes generelt jeg spilte bra gjennom hele 
turneringen, og traff med mange åpnings-
forberedelser.

Kramnik hadde full kontroll i finalen mot Andrejkin. Begge kvalifi-
serte seg til kandidatturneringen 2014.

Hammer og Hansen før første parti. - Jeg følte jeg hadde muligheter og 
er ganske fornøyd med eget spill, sa Torbjørn R. Hansen om sin debut 
mot verdenseliten. (Alle foto: Tromsø 2014 v/Anastasia Karlovitsj)

Storfint besøk på åpningen: Anatolij Karpov, ordfører Jens Johan 
Hjort, Susan Polgar og Simen Agdestein.
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Jon Ludvig Hammer - 
Sergej Movsesjan
Første hurtigjsjakkparti

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 
5.e3 Lb7 6.Ld3 0–0 7.0–0 d5 8.cxd5 
exd5 9.a3 Ld6 10.b4 Sbd7 En vanlig 
stilling i Nimzo-indisk åpning. 

11.Tb1 c6
XABCDEFGHY

8r+-wq-trk+(

7zpl+n+pzpp'

6-zppvl-sn-+&

5+-+p+-+-%

4-zP-zP-+-+$

3zP-sNLzPN+-#

2-+-+-zPPzP"

1+RvLQ+RmK-!

xabcdefghy

12.e4 Hammer går på i sentrum og 
griper initiativet.  

12...dxe4 13.Sxe4 Sxe4 14.Lxe4 h6 
15.b5 Dc7 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zplwqn+pzp-'

6-zppvl-+-zp&

5+P+-+-+-%

4-+-zPL+-+$

3zP-+-+N+-#

2-+-+-zPPzP"

1+RvLQ+RmK-!

xabcdefghy

16.Lxh6!? Svært friskt spill av Hammer, 
som satser alt på kongeangrep! 

16...cxb5 Hvits hovedpoeng er 16...
gxh6 17.bxc6 Lxc6 (computeren angir 
i stedet 17...Tae8! som fordel svart, men 
dette er vanskelig å finne over brettet!) 
18.Tc1 og hvit får offiseren tilbake. 

17.Lxb7 Dxb7 18.Txb5 gxh6 19.Dc1 
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zpq+n+p+-'

6-zp-vl-+-zp&

5+R+-+-+-%

4-+-zP-+-+$

3zP-+-+N+-#

2-+-+-zPPzP"

1+-wQ-+RmK-!

xabcdefghy

 Hammer har ofret offiser, men svarts 
kongestilling er svært dårlig. Mov-
sesjan finner ikke noe godt forsvar.  
 
19...De4 Heller ikke 19...Kg7 20.Sh4 er 
noen dans på roser for svart. 

20.Dxh6 Lf4 21.Dh4
XABCDEFGHY

8r+-+-trk+(

7zp-+n+p+-'

6-zp-+-+-+&

5+R+-+-+-%

4-+-zPqvl-wQ$

3zP-+-+N+-#

2-+-+-zPPzP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Hammer spiller meget nøyaktig i denne 
fasen. Bindingen på løperen gjør at 

Tg5+ blir en aktuell mulighet. 

21...f5 22.Te1 Løperen på f4 går tapt, 
og med mindre materiell og elendig 
kongestilling er løpet kjørt for svart. 

22...Lxh2+ 23.Dxh2 Dg4 24.Te7 Sf6 
25.Dh6 Tae8 26.Txa7 Tf7 27.Txf7 
Kxf7 28.Sg5+ Kg8 29.Dg6+ Det blir 
matt i neste trekk. 1–0

Aggressiv mot Kamsky
I runde to skulle Hammer opp mot 
tsjekkiske David Navara (2715). Igjen 
ble det to remiser i langsjakkpartiene, 
men i hurtigsjakken viste Hammer seg 
sterkest og vant 2-0. Dermed var målet 
om avansement til runde tre oppnådd. 
Der ventet verdensstjernen Gata Kamsky 
fra USA (2763). 

- Jeg var i veldig godt humør før matchen 
og gledet meg, forteller Hammer. Slik 
begynte partiet: 

Jon Ludvig Hammer - Gata Kamsky
1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sf3 Lg7 
5.0–0 0–0 6.c4 d6 7.Sc3 c6 8.Tb1 
a5 9.Te1 Kh8
XABCDEFGHY

8rsnlwq-tr-mk(

7+p+-zp-vlp'

6-+pzp-snp+&

5zp-+-+p+-%

4-+PzP-+-+$

3+-sN-+NzP-#

2PzP-+PzPLzP"

1+RvLQtR-mK-!

xabcdefghy

FIDE World Cup 2013, Tromsø 11. august - 2. september

Runde 1: Torbjørn R. Hansen - Ruslan Ponomarjov  0-1    1/2   0,5-1,5
Runde 1: Leif Erlend Johannessen - Peter Leko 0-1    1/2    0,5-1,5
Runde 1: Simen Agdestein - Etienne Bacrot 0-1    0-1   0,0-2,0
Runde 1: Jon Ludvig Hammer - Sergej Movsesjan 1/2   1/2   1-0  1/2 2,5-1,5
Runde 2: Jon Ludvig Hammer - David Navara 1/2 1/2 1-0 1-0 3,0-1,0
Runde 3: Jon Ludvig Hammer - Gata Kamsky 0-1 1/2   0,5-1,5
Finalen: Vladimir Kramnik - Dimitrij Andrejkin 1-0 1/2 1/2 1/2 2,5-1,5 
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- Han spilte Hollandsk i første parti, 
en åpning jeg overhodet ikke var for-
beredt på. Etter 9...Kh8 så jeg mange 
ideer som innebar angrep og offer. 
Mitt svar 10.e4 var ikke så godt, fordi 
han kunne slå og spille Lf5. Da han 
spilte nettopp 11...Lf5 tenkte jeg at nå 
skal jeg ofre og knuse han! 

- Det går fire trekk fra jeg ofrer til jeg 
innser at det ikke fungerer og at det 
kommer til å bli tap. Det er den verste 
følelsen man kan ha. Jeg ødela egent-
lig for meg selv i det partiet. Jeg mistet 
objektiviteten - man tror plutselig man 
er et geni, og det fungerer ikke, fortel-
ler Hammer.

10.e4 fxe4 11.Sxe4 Lf5 12.Sh4 Sxe4 
XABCDEFGHY

8rsn-wq-tr-mk(

7+p+-zp-vlp'

6-+pzp-+p+&

5zp-+-+l+-%

4-+PzPn+-sN$

3+-+-+-zP-#

2PzP-+-zPLzP"

1+RvLQtR-mK-!

xabcdefghy

13.Txe4? Lxe4 14.Lxe4 Dd7 15.Lg5 
De6 16.Dd3 Sa6 17.Lxg6 Sb4 
18.Dd2 hxg6 19.a3 Kh7 20.axb4 
Dxc4 21.Tc1 Dd5 22.Lxe7 Tf7 

23.Dc2 Txe7 24.Sxg6 Te4 25.Se7 
De6 26.Te1 d5 27.f3 Dxe7 28.fxe4 
Dxb4 29.exd5+ Kg8 30.Te4 cxd5 
31.Th4 Lxd4+ 32.Kh1 De1+ 
33.Kg2 Dg1+ 34.Kh3 Df1+ 
35.Kg4 Df7 36.Kh3 Lf6 37.Tf4 
Dh5+ 38.Kg2 Te8 39.Tf3 Kg7 
40.h4 De5 0–1

Med hvit i neste parti sikret Gata Kam-
sky seg remis, og Hammer var dermed 
ute av World Cup. Tredje runde er 
likevel et svært godt resultat for Ham-
mer, som også imponerte med en klar 
seier i Landsturneringen i år.

- Føler du at du har nådd et nytt 
nivå?

- Jeg har spilt to gode turneringer 
på rad. Jeg spiller egentlig som regel 
jevnt bra, men så gjør jeg plutselig 
en veldig dårlig turnering og går ned 
20 ratingpoeng, og det ødelegger 
veldig. Det er disse skikkelig dårlige 
turneringene jeg må prøve å unngå. 
Forhåpentligvis har jeg hatt årets dose 
på Fagernes i april! 

World Cup ble vunnet av favoritt Vladi-
mir Kramnik, etter seier 2,5-1,5 mot 
russiske Dimitrij Andrejkin i finalen. 
Disse to er dermed klare for kandidat-
turneringen 2014.

KJØPES!
 
Sjakktidsskrifter før 1960 og 
eldre sjakklitteratur på alle 
språk.

Tidskrift för Schack 
(Finland) #3 og 6–10/1890 og 
ekstra-nr 1891.
Tidsskrift for Skak 
#0/1894.
Schackspelaren
årgang 1, 1932 (#1–12) samt 
#1 och #5, 1933.
Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4/1959, 
#1/1960, #1/1961, #2-3/1968 
og #5/1969. 
Arbejderskak  
årgang 1 1931, #2/1932.

Sjekk mine ønsker på 
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-226 47 Lund

tel +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Ordfører i Tromsø Jens Johan 
Hjort fikk hjelp av miniputtnor-
gesmester Tor Fredrik Kaasen 
på simultanshow under world 
cupen. Duoen klarte en sterk 
remis mot den tidligere verdens-
mesteren. (Foto: Tromsø 2014/
Anastasia Karlovitsj)
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Utklassing i kvinne-VM

Hou Yifan vant VM-finalen for kvinner i rekordfart. - Matchen var ikke 
så lett som folk kanskje tror, sa hun etterpå. (Foto: Calle Erlandsson)

Hou Yifan (19) vant til-
bake VM-tittelen etter 
forbløffende 5,5-1,5 mot 
Anna Usjenina.

Av Silje Bjerke

- Jeg hadde ikke et team denne gangen, 
og ansatte bare én sekundant rett 
før matchen, forteller Hou Yifan til 
Chessbase. Hun er student ved siden 
av sjakken, og sier at hun ikke har 
fått jobbet like mye med sjakk nå som 
tidligere. Det stoppet henne likevel ikke 
fra å knuse regjerende mester Anna 
Usjenina, etter tre remiser, fire seire 
og null tap.

Anna Usjenina - Hou Yifan, runde 3

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 Usjenina 
hadde et sterkt team i ryggen, med tid-
ligere FIDE-verdensmester Aleksander 
Khalifman og Anton Korobov (2713) 
som sekundanter. Det er bemerkesels-
verdig at Usjenina likevel fikk så lite ut 
av åpningene, og faktisk tapte tre partier 
med hvit. Hou Yifan holdt seg til sitt 
hovedforsvar: Nimzo-indisk. 

4.Dc2 0–0 5.e4 d5 6.e5 Se4 7.Ld3 c5 
8.Sf3 Denne varianten ble også spilt i 
Oslo Chess International - det kan du 
se på neste side! GM Istratescu forsvarte 
seg ikke like godt som Hou Yifan.

8...cxd4 9.Sxd4 Sd7 10.Lf4 Sdc5 
11.0–0 Lxc3 12.bxc3 Ld7 Svart har
fått en helt fin stilling ut av åpningen. 

VM-kamp kvinner 2013 Taizhou, Kina 11.-20. september
 
      1    2    3    4    5   6    7  
Hou Yifan, Kina (2609)   1   ½    1    ½  ½  1     1     5,5
Anna Usjenina, Ukraina (2500)  0  ½    0   ½  ½  0   0    1,5 

13.Le2 Sa4 14.cxd5 exd5 15.c4 Tc8 
Ifølge Chessbase var det her Usjenina 
begynte å tenke. Litt overraskende, et-
tersom alt dette er spilt tidligere. 

16.Db3 dxc4 17.Lxc4 Dette er faktisk 
en feil. Hvit måtte spille 17.Dxb7 med 
komplisert spill. 

17...Sac3! Hvits offiserer er dårlig 
koordinerte, og trusselen La4 er veldig 
vanskelig å parere. Etter La4 vil sprin-
geren på d4 stå i slag, samtidig med at 
løperen på c4 er i trøbbel. 

18.a4 Lxa4! 19.Txa4 Sxa4 20.Sf5 
Hvis 20.Dxa4 kommer 20...Sc3! og hvit 
vinner offiser.

20...Sac3 21.e6 Txc4! 22.Dxc4 b5 
23.Db3 Dd3! Ikke det fristende 23...
Se2+ 24.Kh1 Sxf4 25.e7! 

24.exf7+ Txf7 Hvit ga opp. Trusselen 
er Se2+, som vinner materiell. Det 
finnes ikke forsvar. Tap med hvit i 24 
trekk - for Usjenina må veien ha virket 
enda tyngre enn den gjorde for Vishy 
Anand mot Magnus Carlsen. 0–1

Kvinne-VM spilles som match annet-
hvert år og knockout-turnering annet-
hvert år. - Jeg har ikke bestemt meg for 
om jeg skal spille VM-turneringen neste 
år, sier Hou Yifan, som skulle ønske at 
kvinnene kunne følge samme system 
som åpen klasse.
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Kvinnetoppen   
1 WGM Niina Koskela SOSS 2223 -23
2 WGM Olga Dolzhikova OSS 2185 -31
3 WIM Ellen Hagesæther Akademisk 2182 0
4 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2177 0
5 WIM Silje Bjerke 1911 2175 -5
6 WIM Sheila Barth Sahl Black Knights 2147 -67
7  Ellisiv Reppen OSS 2021 -33
8  Torill Skytte OSS 1985 0
9  Anita Grønnestad Bergens 1945 22
10  Yerazik Khachatourian OSS 1899 -61
11  Ellen Øen Carlsen OSS 1898 -22
12  Monika Machlik Tromsø 1885 -28
13 WFM Sylvia Johnsen OSS 1823 0
14  Line Jin Jørgensen Stavanger 1822 12
15  Erle Andrea M. Hansen Stavanger 1781 0
16  Maud Rødsmoen OSS 1738 50
17  Edit Machlik Tromsø 1730 -22
18  Maria Pitz Jacobsen Vålerenga 1717 -13
19  Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1709 5
20  Elise Forså Tromsø 1703 -63
 
Juniortoppen (U20)   
1 IM Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2468 4
2 IM Aryan Tari Vålerenga 2404 -5
3 FM Lars Oskar Hauge OSS 2325 39
4 FM Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2322 5
5  Anders Hobber Moss 2300 10
6  Johan Salomon Nordstrand 2293 56
7  Joachim B. Nilsen Bergens 2291 1
8 FM Benjamin Arvola 1911 2258 -52
9  Even Thingstad Trondheim 2223 -3
10  Johan-Seb. Christiansen Våleren. 2221 5
11  Sebastian Mihajlov OSS 2208 -7
12 CM Odd Martin Guttulsrud 1911 2203 -15
13 CM Peter Flermoen Harstad 2194 11
14 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2177 0
15  Erlend Mikalsen Alta 2166 -7
16  Magnus Eriksen Trondheim 2159 0
17  Levi André Tallaksen Porsgrunn 2144 0
18  Pål Andreas Hansen Stjørdal 2100 0
19  Jens Hjorth Kjølberg 1911 2068 53
20  Stian Johansen Fredriksstad 2061 -2

Juniortoppen kvinner   
1 WIM Katrine Tjølsen Bergens 2177 0
2  Monika Machlik Tromsø 1885 -28
3  Erle A. M. Hansen Stavanger 1781 0
4  Maud Rødsmoen OSS 1738 50
5  Edit Machlik Tromsø 1730 -22
6  Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1709 5
7  Elise Forså Tromsø 1703 -63
8  Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1700 62
9  Alise Haukenes Hamar 1654 0
10  Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1591 133

Kadettoppen (U16)   
1 IM Aryan Tari Vålerenga 2404 -5
2 FM Lars Oskar Hauge OSS 2325 39
3 FM Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2322 5
4  Johan Salomon Nordstrand 2293 56
5  Johan-Seb. Christiansen Våleren. 2221 5
6  Sebastian Mihajlov OSS 2208 -7
7  Johannes Haug Nordstrand 2059 65
8  Sondre Merkesvik Bergens 2046 -55
9  Kjell Håkon Lien Hønefoss 1988 49
10  Eivind X. Djurhuus Nordstrand 1974 46
11  Benjamin Haldorsen Bergens 1943 -4
12  Monika Machlik Tromsø 1885 -28
13  Martin Bergsjø Østby OSS 1863 0
14  Armin Gholami OSS 1855 0
15  Martin Nilsen Stavanger 1840 -37

Kadett jenter   
1 Monika Machlik Tromsø 1885 -28
2 Maud Rødsmoen OSS 1738 50
3 Edit Machlik Tromsø 1730 -22
4 Marte B. Kyrkjebø Stavanger 1709 5
5 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger 1700 62
6 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1591 133
7 Jarani Suntharalingam OSS 1462 -11
8 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1460 -37
9 Sara Næss Vålerenga 1433 46
10 Caroline Beer Jacobsen Stavanger 1419 -23

Lilleputt (U13)  
1 Johannes Haug Nordstrand 2059 65
2 Sondre Merkesvik Bergens 2046 -55
3 Eivind X. Djurhuus Nordstrand 1974 46
4 Martin Bergsjø Østby OSS 1863 0
5 Trygve Dahl Hell 1788 -5
6 Andreas G. Tryggestad Nordstrand 1744 -10
7 Arman K. Ghaderi Elefantene 1737 0
8 Eivind Olav Risting 1911 1692 28
9 Endre Machlik Tromsø 1689 104
10 Daniel Nordquelle Nordstrand 1647 435

Lilleputt jenter  
1 Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø 1591 133
2 Ingrid Andrea Greibrokk Alta 1460 -37
3 Sara Næss Vålerenga 1433 46
4 Regine Forså Tromsø 1328 84
5 Megan Alyssa Garcia Vålerenga 1248 0

Seniortoppen (over 60 år)   
1 GM Leif Øgaard OSS 2366 0
2 FM Ole Christian Moen OSS 2232 -14
3 FM Thor Geir Harestad Randaberg 2189 -80
4 FM Erling Kristiansen OSS 2163 0
5 Helge Gundersen Masfjorden 2144 -9
6 Per Ofstad OSS 2115 -50
7 Ivar M. Dahl Bærum 2106 0
8 FM Ragnar Harald Hoen OSS 2100 0
9 Bernt Nordby Sarpsborg 2091 0
10 FM Jarl H. Ulrichsen Trondheim 2088 0
11 Lars Kjølberg 1911 2085 0
12 Vidar Taksrud Tempo 2078 54
13 James Steedman Randaberg 2064 0
14 Øystein Hjertenes Førde 2044 -9
15 Kjell Ole Kristensen Narvik 2040 -35

Eldre senior (over 75 år)   
1 FM Erling Kristiansen OSS 2163 0
2 Per Ofstad OSS 2115 -50
3 Karl W. Strand Kristiansund 1909 0
4 Ole Hauke Heinz Meyer Tromsø 1870 0
5 Tor Henriksen Stjernen 1798 0
6 Aage Mella Strømmen 1753 0
7 Hans Chr. Fotland OSS 1743 0
8 Richard Wicklund-Hansen OSS 1711 -10
9 Leif Kverndal Stjernen 1700 -29
10 Magnus Monsen Sandnes 1695 0
 
Aktivitetstoppen (flest spilte partier)   
1 Gunnar Bue Tønsberg 2945
2 GM Einar J. Gausel OSS 2318
3 GM Rune Djurhuus Nordstrand 2207
4 Ragnar Edvardsen Drammens 1915
5 FM Jøran Aulin-Jansson Asker 1870
6 Harry Andersen Fredriksstad 1817
7 Leif Kverndal Stjernen 1816
8 Odd Ristesund Kampen 1773
9 Jan Arne Bjørgvik Direkte 1690
10 Arne-Roger Jensen Sarpsborg 1678

Flest spilte partier siste to år  
Kazim Yilmaz Drammens 316
Aryan Tari Vålerenga 314
Andreas G. Tryggestad Nordstrand 304
Johannes Haug Nordstrand 291
Anders Nilsson Aure Konnerud 273
Johan-Sebastian Christiansen Vålerenga 260
Ingrid Andrea Greibrokk Alta 260
Sondre Merkesvik Bergens 252
Jon Machlik Tromsø 247
Kjell Håkon Lien Hønefoss 247

Norgestoppen   
(norsk rating; endring siden september 2013; FIDE-rating)
1 GM Magnus Carlsen Stavanger 2874 3  2872
2 GM Simen Agdestein OSS 2631 56  2627
3 GM Jon Ludvig Hammer OSS 2607 4  2612
4 GM Leif Erlend Johannessen OSS 2522 18  2528
5 GM Einar J. Gausel OSS 2481 0  2501
6 GM Kjetil A. Lie Asker 2474 0  2503
7 IM  Torbjørn R. Hansen 1911 2470 0  2473
8 IM  Frode Olav Olsen Urkedal 1911 2468 4  2492
9 IM  Frode Elsness Moss 2461 -43  2482
10 GM Berge Østenstad Asker 2450 21  2487
10 GM Rune Djurhuus Nordstrand 2450 0  2454
10 IM  Geir Sune T. Østmoe SOSS 2450 4  2458
13 IM  Torstein Bae 1911 2444 3  2449
14 IM  Espen Lie Asker 2421 -3  2459
15 GM Jonathan Tisdall Asker 2404 -14  2421
15 IM   Aryan Tari Vålerenga 2404 -5  2418
17 IM  Atle Grønn OSS 2396 10  2379
18 IM  Nicolai Getz OSS 2379 46  2384
19 GM Leif Øgaard OSS 2366 0  2404
20 FM Espen Agdestein OSS 2350 0  2372
20 IM  Bjarke Sahl Asker 2350 16  2374
22 IM  Kjetil Stokke Bergens 2349 0  2375
22 IM  Magne Sagafos Vålerenga 2349 0  2403
24 IM  Joachim Thomassen Stavanger 2345 0  2371
25 IM  Bjarte Leer-Salvesen SOSS 2343 0  2356
25 IM  Maxim L. Devereaux Black Knights 2343 -18  2351
27 FM Eilif Skodvin Bergens 2342 0  2343
28 IM  Eirik Gullaksen Bergens 2339 -6  2369
29 IM  Andreas G. R. Moen OSS 2336 -16  2363
30 IM  Øystein Hole Akademisk 2335 0  2347
31 FM Stig Tjomsland Nordstrand 2334 0  2353
32 FM Ørnulf Stubberud OSS 2331 8  2337
33 IM  Erik Fossan Stavanger 2325 -1  2370
33 FM Lars Oskar Hauge OSS 2325 39  2321
35 FM Bjørnar Byklum SOSS 2323 -6  2308
36 FM Kristian Stuvik Holm Vålerenga 2322 5  2297
37 IM  Helge Nordahl Black Knights 2320 0  2345
38 FM Stig Gabrielsen Bergens 2311 0  2339
39 FM Lasse Østebø Løvik Stavanger 2309 12  2304
40 FM Hans K. Harestad SOSS 2306 -8  2289
41 FM Sjur Ferkingstad Sandnes 2301 0  2294
41 FM Carl Fr. Ekeberg Asker 2301 22  2304
43  Anders Hobber Moss 2300 10  2296
44  Johan Salomon Nordstrand 2293 56  2269
45  Joachim B. Nilsen Bergens 2291 1  2282
46 CM Åsmund Hammerstad Asker 2276 -21  2254
47 FM Daniel Jakobsen Kovachev OSS 2275 0  2289
48 IM Petter Haugli Moss 2266 7  2278
49  Dag Orseth Masfjorden 2262 0  2285
50 CM Inge S. Skrondal Akademisk 2261 0  2266
51 FM Kjell Arne Mork SK 96 2260 0  2302
52 FM Trond Gabrielsen Bergens 2258 0  2280
52 FM Benjamin Arvola 1911 2258 -52  2315
54 FM Roar Elseth OSS 2256 0  2329
55 FM Lars Hjelmås Drammens 2255 7  2275
56  Rune Myhrvold Hønefoss 2246 5  2246
56 FM Flemming Christenson Nordstrand 2246 0  2267
58 CM Halvard Hagesæther Bergens 2243 0  2266
59 FM Hallvard V. Ådnøy Black Knights 2241 12  2258
60 FM Petter Fossan Stavanger 2239 2  2271
61 FM Brede A. Kvisvik Vålerenga 2238 -9  2254
61 FM Espen Forså Tromsø 2238 -23  2263
63 FM Ole Christian Moen OSS 2232 -14  2230
64 IM Ivar Bern SK 96 2230 0  2312
65 FM Lars E. Andersen Black Knights 2228 -19  2272
66  Thomas Robertsen SK 96 2227 0  2225
66  Anders G. Hagen Moss 2227 0  2209
68  Kim Chr. Astrup SOSS 2226 0  2235
69  Even Thingstad Trondheim 2223 -3  2249
69    WGM Niina Koskela SOSS 2223 -23  2202
71  Johan-Seb. Christiansen Våleren. 2221 5  2217
72  Alf Roger Andersen Akademisk 2220 47  2232
73 FM Kristian D. Trygstad OSS 2212 12  2228
74  Jon Kristian Haarr Stavanger 2209 0  2221
75  Sebastian Mihajlov OSS 2208 -7  2185
76 FM Harald B. Borchgrevink Bergens 2207 0  2276
77 FM Petter Stigar SK 96 2204 0  2240
78 CM Odd Martin Guttulsrud 1911 2203 -15  2196
79 CM Joachim Solberg Sarpsborg 2202 13  2256 
80  Gunnar B. Hanssen Tromsø 2200 -15  2215

2. desember
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Ny triumf for Agdestein

Oslo Chess International:

De beste i årets Oslo Chess International. Fra venstre Simen Agdestein (nr 1), Evgenij Postnij (nr 2) og Andrej Istra-
tescu (nr 3), og de beste i B-gruppen: Fra venstre Kjell Håkon Lien (nr 3), Christian Harstad (nr 2), Jens H. Kjølberg 
(nr 1) og Francisco González (nr 4). (Alle foto: Olga Dolzhykova)

Simen Agdestein går fra turneringsseier 
til turneringsseier i oppkjøringen til OL.

Av Silje Bjerke

Men det var 14-åringen Lars Oskar Hauge som skapte de store 
overskriftene til å begynne med. I første runde beseiret han 
russeren Maxim Turov (2586). I runde to stod ukrainske Juri 
Solodvnitsjenko (2577) for tur:

Solodovnitsjenko - Hauge, runde 2
XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7+p+-+pzp-'

6p+-zp-+-wq&

5sN-zPPzp-vln%

4-zP-+-sn-zp$

3+L+-vLP+-#

2P+-wQ-+PzP"

1+-tR-tR-+K!

xabcdefghy

Hvit har overtaket på dronningfløyen, men Hauge har mot-
angrepet klart på den andre siden. 

22...Sg3+! Springeren kan ikke slås: 23.hxg3 hxg3+ 24.Kg1 
Dh2 25.Kf1 Sh3! og svart vinner.

Partiet fortsatte 23.Kg1 Sfe2+ 24.Kf2 Lxe3+ 25.Dxe3 Sxc1 
26.Dxc1 Dxc1 27.Txc1 Sf5 
XABCDEFGHY

8-tr-+-trk+(

7+p+-+pzp-'

6p+-zp-+-+&

5sN-zPPzpn+-%

4-zP-+-+-zp$

3+L+-+P+-#

2P+-+-mKPzP"

1+-tR-+-+-!

xabcdefghy

Hauge har vunnet en kvalitet, men partiet er på ingen måte 
avgjort. Det viser styrke at Hauge klarte å ta den rutinerte 
stormesteren i dette sluttspillet. 0-1 etter 58 trekk.

Johannessen og Agdestein i tet
Deretter ble det tyngre for Hauge, som likevel var svært nær 
sitt andre IM-napp. Men det krevde seier i siste runde, og 
der stod drevne Pål Røyset i veien, og det ble bare nesten for 
Hauge denne gangen.
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Lars Oskar Hauge startet sensasjonelt, men 
det holdt ikke helt i mål for 14-åringen.

I stedet var det de rutinerte som tok føringen. Simen Agdestein 
og Leif Erled Johannessen var begge i tetstriden hele veien. 
Det er ikke ofte 2600-spillere blir slått i løpet av 20 trekk, 
men Leif Erlend fikk inn følgende miniatyr mot andrerangerte 
Istratescu (2646): 

Leif Erlend Johannessen - Andrej Istratescu, runde 5
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 0–0 5.e4 d5 6.e5 Se4 
7.Ld3 c5 8.Sf3 En moderne variant (se også side 52!). 
Istratescus svar er imidlertid ikke vanlig - av en god grunn.

8...Sc6 9.0–0 Lxc3 10.bxc3 cxd4 11.Lxe4 dxe4 12.Dxe4 
dxc3 
XABCDEFGHY

8r+lwq-trk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+n+p+-+&

5+-+-zP-+-%

4-+P+Q+-+$

3+-zp-+N+-#

2P+-+-zPPzP"

1tR-vL-+RmK-!

xabcdefghy

13.Sg5! Det enkle er ofte det beste! Svarts brikker er ikke 
klare til å forsvare kongen, og Johannessen kaster offiserene 
i angrep. 

13...g6 14.Dh4 h5 15.La3! Sxe5 Det minste ondet. 15...Te8 
ville blitt møtt av 16.Tad1 Dc7 17.Se4 og svart er altfor svak 
på de svarte feltene rundt kongen. 

16.Tad1 Ld7 17.Lxf8 Dxf8 18.Dd4 f6 19.f4 La4 20.fxe5 
Lxd1 21.exf6 c2 
XABCDEFGHY

8r+-+-wqk+(

7zpp+-+-+-'

6-+-+pzPp+&

5+-+-+-sNp%

4-+PwQ-+-+$

3+-+-+-+-#

2P+p+-+PzP"

1+-+l+RmK-!

xabcdefghy

22.f7+ Svart ga opp. Etter 22...Dxf7 23.Txf7 hjelper det 
lite at svart får dronningen tilbake, når det blir matt i neste 
trekk. 1–0

Norsk finale
Dermed var det duket for norsk finale i siste runde. Etter et 
spennende parti gikk Agdestein seirende ut og tok førsteplas-
sen i turneringen, med Johannessen på en god femteplass. 
For Agdestein ble ratingprestasjonen 2713 og nok et resultat 
i verdensklasse.

Hovedarrangør Hans Olav Lahlum gratulerer Leif Erlend Johan-
nessen med en sterk turnering. - Det var hyggelig med norsk seier 
og sterke resultater fra flere norske landslagsspillere, sier Lahlum 
til Norsk Sjakkblad.
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Oslo Chess International - Håvard Vederhus Memorial 29. september - 6. oktober
 
GM-gruppen (48 deltagere)
1. GM Simen Agdestein, OSS (2595)   +19  +36  +8    –4    +10  +7  =6    =2  +5  7,0
2. GM Evgenij Postnij, Israel (2628)   +27  +46  =6   =10  =8   +24 +4   =1  =7  6,5
3. GM Andrej Istratescu, Frankrike (2646)   +24  =14  =12 +35  –5    +33 +17 =4   +8  6,5
4. GM Eduardas Rozentalis, Litauen 6 5. GM Leif E. Johannessen, OSS 6 6. IM Benjamin Bok, Nederland 6 7. GM Maxim 
Turov, Russland 6 8. IM Mads Andersen, Danmark 5,5 9. GM Eric Hansen, Canada 5,5 10. GM Baskaran Adhiban, India 5,5 
11. GM Ilia Smirin, Israel 5,5 12. IM Alexander Donchenko, Tyskland 5,5 13. GM Yuri Solodovnitsjenko, Ukraina 5,5 14. IM 
Rasmus Svane, Tyskland 5 15. IM Atle Grønn, OSS 5 16. IM Espen Lie, Porsgrunn 5 17. GM Marc Narciso Dublan, Spania 5 
18. Nils Nijs, Belgia 5 19. FM Jan Lundin, Sverige 5 20. IM Aman Hambleton, Canada 5 21. Alf Roger Andersen, Akademisk 
5 22. IM Maxim L. Devereaux, Black Knights 5 23. IM Frode Elsness, Moss 5 24. IM Nicolai Getz, OSS 4,5 25. Jonas Lampert, 
Tyskland 4,5 26. Pål Røyset, Tromsø 4,5 27. FM Thorsten Schmitz, Tyskland 4,5 28. WGM Elmira Mirzoeva, Russland 4,5 
29. Frode Lillevold, Strømmen 4,5 30. Erlend Mikalsen, Alta 4,5 31. FM Jochen Schoellmann, Tyskland 4 32. Eric Vaarala, 
Sverige 4 33. IM Petter Haugli, Moss 4 34. FM Brede A. Kvisvik, Vålerenga 4 35. Lars Oskar Hauge, OSS 3,5 36. WFM Raghavi 
Nagarajan, India 3,5 37. Stig K. Martinsen, Bergens 3,5 38. WGM Olga Dolzhykova, OSS 3,5 39. Håkon Strand, Stavanger 3,5 
40. Odin Blikra Vea, Vålerenga 3,5 41. FM Richard Bjerke, OSS 3,5 42. Mats Persson, OSS 3 43. WGM Niina Koskela, SOSS 3 
44. Johannes Kvisla, Stavanger 3 45. Øyvind Bentsen, Sarpsborg 3 46. IM Lawrence Trent, England 2,5 47. Sondre Merkesvik, 
Bergens 2 48. Anita Grønnestad, Bergens 1,5.

ELO-gruppen (71 deltagere)
1. Jens Hjorth Kjølberg, SK 1911 (2031)    +6    +14  +34  +24  +2   =22  +23  =4  =5  7,5
2. Christian Harstad, OSS (1917)   +41  +35  +7    +29   –1    +9   +18  –10  +8  7,0
3. Kjell Håkon Lien, Hønefoss (1939)   +48  +20  –29   +35  +13  =4   =8   +7   +10 7,0
4. Francisco S. Gonzàlez, Strømmen 7 5. Kenneth Einarsen, Akademisk 6,5 6. Askild Bryn, Lillehammer 6,5 7. Geir Moseng, 
Nordstrand 6 8. Egmond-Gabriel Dulman, Romania 6 9. Terje Torgersen, Kristiansand 6 10. Dag Sødtholt, SOSS 6 10. Edit 
Machlik, Tromsø 6 12. Finn Egeland, Stjernen 6 13. Guttorm Andersen, Stjernen 5,5 14. Dag Andersen, Sarpsborg 5,5 15. 
Jon Machlik, Tromsø 5,5 16. Endre Machlik, Tromsø 5,5 17. Irina Donchenko, Tyskland 5,5 18. Per Omtvedt, Stjernen 5,5 
19. Mats Wahlstedt, Sverige 5,5.

Fornøyd tross underskudd
I den store B-gruppen ledet Jens H. Kjølberg fra 1911 fra start 
til mål og tok en velfortjent seier.

Arrangør Hans Olav Lahlum er relativt fornøyd med årets 
turnering. 

- Det er mest positivt å si, og litt blandet. Jeg er fornøyd med 
gjennomføringen av turneringen, etter veldig bra innsats av 
ildsjelene i Akademisk sjakklubb og innlånte turneringsledere 
fra andre klubber. 

- Jeg er fornøyd med nivået – den sterkeste GM-sveitser i Oslo 
så langt på 2000-tallet. Og tatt i betraktning kollisjon med EM 
for ungdom og start like etter NM for klubblag er jeg rimelig 
fornøyd med deltakerantallet. Det var hyggelig med norsk 
seier og sterke resultater fra flere norske landslagsspillere, 
sier Lahlum.
 

- Men det er også litt skuffende at det ikke ble noen norske 
tittelnapp i en turnering med så gode muligheter. Og beklage-
lig at jeg igjen må dekke noen titusener i underskudd, men 
økonomien blir selvsagt vanskelig når samlede inntekter fra 
startkontingenter i GM-gruppen omtrent dekker utgiftene til 
den øverst rangerte av de utenlandske stormesterne... 

- Det underliggende problem er at interessen fortsatt er så 
lav fra norske spillere rundt 2150-2350, som bruker være 
hovedmålgruppen for slike turneringer i andre land. Det er 
urovekkende at vi har så få aktive i denne gruppen som er 
interesserte i å spille en så sterk turnering i Oslo, og da spørs 
det om det er mulig å opprettholde turneringen på sikt, sier 
Lahlum.

Ett år til blir det i hvert fall: 28. september til 5. oktober 2014 
blir det ny utgave av Oslo Chess International!
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Løsningene står på side 65.

Nr. 3: Hvit trekker

Nr. 6: Svart trekker

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

Nr. 5: Hvit trekkerNr. 4: Svart trekker
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Høydepunkter fra OCI
Mange norske spillere viste gode taktiske ferdigheter i 
Oslo Chess International i september/oktober. 

I oppgave 1 er det IM Atle Grønn som får inn en klassisk 
kombinasjon mot Alf Roger Andersen fra Akademisk. 
Kombinasjon to er et kraftfullt drageoppgjør mellom 
Odin Blikra Vea og unge Sondre Merkesvik. I oppgave 
tre kan du teste om du kan spille som IM Frode Elsness 
i duell mot stortalentet Lars Oskar Hauge.

I oppgave fire er det landslagsspiller WGM Olga Dolz-
hykova som avslutter pent mot rutinerte Richard Bjerke. 
Oppgave fem er hentet fra gruppe B. Her er det tolv år 
gamle Torgeir H. Bø som sikrer seg helpoenget i et van-
skelig parti mot Anders N. Aure. Siste oppgave er også fra 
gruppe B: Kenneth Einarsen finner et avgjørende trekk 
mot Roar Lindblom.

Pent spill av Dolzhykova, Vea, Einarsen og Elsness.
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Advokatfirmaet Salomon Johansen AS 
      

- ett trekk foran

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, vinner av Sjakkalliansen 2012-2013

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS er et godt etablert advokatfirma som i dag 
består av 18 advokater og fullmektiger. Firmaet tilbyr juridiske tjenester til privat-
personer, organisasjoner og mindre bedrifter på de fleste rettsområder, både i og 
utenfor rettssalen.

Firmaet har spesialkompetanse innenfor følgende rettsområder:
Bistand til fornærmede i straffesaker
Personskade og erstatning
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Familie, arv og skifte
Forretningsjuss

Advokatfirma MNA
post@salomon-johansen.no
www.salomon-johansen.no

Postboks 7144, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Tullinsgate 2, 0166 Oslo
Telefon 22 98 99 40

ANNONSE
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EM-bronse til Aryan

Miguel Lopez Inigo (2169) - 
Aryan Tari (2426), runde 8 
 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 Jeg velger mottatt 
dronninggambit. 
 
3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 5.e4 b5 Svart 
har bonde over, mens hvit har et fint 
sentrum som han prøver å skape noe 
angrep av. 

6.e5 Sd5 7.a4 Lb7 8.e6!? Et farlig 
bondeoffer!
XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7+lzp-zppzpp'

6p+-+P+-+&

5+p+n+-+-%

4P+pzP-+-+$

3+-sN-+N+-#

2-zP-+-zPPzP"

1tR-vLQmKL+R!

xabcdefghy

8...f6! Dette tror jeg er bedre enn 
8...fxe6. Her foretrekker jeg allerede 
svart ettersom jeg ikke ser noe farlig 

angrep som jeg må passe meg for. I 
tillegg kan hvits bonde på e6 bli svak.  

8...fxe6 er også spillbart for svart og det 
som blir mest spilt, men hvit får mye 
spill mot kongen: 9.Sg5! og kongestil-
lingen er veldig svekket. 

9.Sh4 Truer sjakk på h5. 9...g6 
10.Dg4? Dette var den store feilen til 
motstanderen min. Planen hans er å 
spille 11.Sxg6 som ikke kan slås, men 
dette fungerer ikke, da jeg har trekket 
Th8-g8 hvor jeg binder hesten hans. 
10.Se4 med planen Sc5 var nok bedre. 
XABCDEFGHY

8rsn-wqkvl-tr(

7+lzp-zp-+p'

6p+-+Pzpp+&

5+p+n+-+-%

4P+pzP-+QsN$

3+-sN-+-+-#

2-zP-+-zPPzP"

1tR-vL-mKL+R!

xabcdefghy

10...Sb4! Truer sjakk på c2 som må 

stoppes. Og ettersom 11.Sxg6 ikke 
fungerer på grunn av 11...Tg8 så er det 
allerede tapt for hvit. 

11.Dd1 Dxd4?! Enda bedre var 11...
S8c6: 12.d5 Sd4! 

12.Dxd4 Sc2+ 13.Kd1 Sxd4 Med 
to bønder over var jeg ganske sikker 
på seier. 

14.axb5 axb5 15.Txa8 Lxa8 16.Le3 
Sbc6 17.Le2 Lg7 18.Sf3 Sxe2 19.Kxe2 
b4 20.Sb5 0–0 21.Sxc7 Lb7 22.Tc1 Tc8 
23.Lb6 f5 24.Txc4 Lxb2 25.Kd1 b3 
26.Sd5 Ta8 27.Txc6 Ta1+ 28.Ke2 Lxc6 
29.Sxe7+ Kf8 30.Sxc6 Lc3 og bonden 
kan ikke stoppes. 

31.e7+ Ke8 32.Sfd4 Et bedre forsøk 
var 32.Ld4, men det er fortsatt tapt: 32...
Ta2+ 33.Kd3 b2 34.Sd2 Lxd2 35.Kc2 
Lc1 36.Lc3 Ta1 37.Lxb2 Lxb2 38.Kxb2 
Tf1 og svart vinner. 

32...b2 33.Sb5 Te1+ 34.Kf3 b1D 
35.Sc7+ Kf7 0–1

Som den andre nordmann gjennom tidene, 
tok Aryan Tari medalje i ungdoms-EM i oktober.

Etter en meget sterk spurt med seire i de tre siste rundene, tok Tari sju av ni 
poeng og bronse i klassen U14. Selv om Vålerenga-spilleren med sine 2426 
var ratingfavoritt i klassen, var konkurransen meget sterk, og en medalje i et 
ungdoms-VM er en historisk sterk prestasjon. Bare én norsk spiller har klart 
dette tidligere: Magnus Carlsen tok bronse i 2003. 

Tari var et halvpoeng bak nederlenderen Jorden Van Foreest (2304) og span-
ske Miguel Santos Ruiz (2285). Også i klassen U16 fikk Norge plasseringer 
nær toppen med Johan-Sebastian Christiansen (12. plass) og Johan Salomon 
(15. plass).

I romjula er Aryan klar for ungdoms-VM. Også her har Norge bare én medalje 
fra tidligere: Magnus Carlsen tok sølv i 2002.

Her er Aryans viktige seier i nest siste runde, med hans egne kommentarer.

Partikommentarer: Aryan Tari

Aryan Tari har kommentert et sterkt 
parti fra EM for Norsk Sjakkblad. 
(Foto: Calle Erlandsson)
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Same procedure...

Nok en norgesmesterpokal havnet i 
Oslo Schakselskap etter årets NM for 
klubblag.

Av Silje Bjerke

 
Oslo Schakselskap med turneringens to stormestere Jon 
Ludvig Hammer og Leif Erlend Johannessen i spissen var som 
vanlig favoritter. Fremste utfordrer etter rating var Schakklub-
ben av 1911. OSS fikk et lite forsprang på naboklubben etter 
å ha tatt overbevisende 11,5 poeng på de første 12 partiene. 
Da en skiftende innbyrdes kamp mellom de to topplagene i 
fjerde runde endte uavgjort 2-2, var det mye som tydet på at 
OSS igjen skulle stikke av med NM-gullet. 

Det kunne imidlertid ha gått annerledes på flere bord i den 
avgjørende matchen. På førstebordet var det ikke langt fra at 
Torbjørn Ringdal Hansens kreative spill ble kronet med seier 
mot regjerende norgesmester Jon Ludvig Hammer:

Jon Ludvig Hammer (OSS) - Torbjørn R. Hansen (SK 1911)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Sbd2 0–0 5.a3 Le7 6.e4 
d6 7.b3 e5 8.Lb2 exd4 9.Sxd4 Sc6 10.Le2 Sxd4 11.Lxd4 
b6 12.0–0 Lb7 13.f3 Sd7 14.Sb1 Sc5 15.Sc3 f5 16.exf5 
Lf6 17.Sb5 Lxd4+ 18.Sxd4 Dg5 19.b4 De3+ 20.Kh1 Sa4 
21.Se6 Txf5 22.Sxc7 Taf8 23.Te1
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zplsN-+-zpp'

6-zp-zp-+-+&

5+-+-+r+-%

4nzPP+-+-+$

3zP-+-wqP+-#

2-+-+L+PzP"

1tR-+QtR-+K!

xabcdefghy

 Vi går inn i en kritisk stilling. Hansen har ofret en bonde, 
og lar nå også hesten på a4 ryke, mot et farlig kongeangrep. 

23...Dh6! 24.Dxa4? Faktisk burde Hammer heller ha reddet 
seg inn med 24.Dc1. Nå blir hvits offiserer deplasserte og 

Norgesmesterne Oslo Schakselskap, her representert ved Ørnulf Stubberud, Andreas Moen, Jon 
Ludvig Hammer og Kristian Trygstad. (Foto: Silje Bjerke)
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Sølv til SK 1911 med Torbjørn R. Hansen, Silje Bjerke, Torstein 
Bae, Frode Urkedal, Odd Martin Guttulsrud og Jens H. Kjølberg. 
Johannes Kvisla var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Ole 
Jonny Kloster) 

Bronse til Bergens med Eirik Gullaksen, Sondre 
Merkesvik, Joachim B. Nilsen, Arne Hagesæther og 
Frode Merkesvik. (Foto: Silje Bjerke)

svart har vinnende angrep. 24...Th5
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zplsN-+-zpp'

6-zp-zp-+-wq&

5+-+-+-+r%

4QzPP+-+-+$

3zP-+-+P+-#

2-+-+L+PzP"

1tR-+-tR-+K!

xabcdefghy

Det er instruktivt hvordan hvit får pro-
blemer fordi dronningen er helt ute av 
spill. 25.Kg1 

25.h3 hjelper ikke: 25...Txh3+! 
26.gxh3 Dxh3+ 27.Kg1 Dg3+ 28.Kh1 
Txf3! og hvit er forsvarsløs. 

25...De3+ 26.Kh1 Dh6 27.Kg1
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zplsN-+-zpp'

6-zp-zp-+-wq&

5+-+-+-+r%

4QzPP+-+-+$

3zP-+-+P+-#

2-+-+L+PzP"

1tR-+-tR-mK-!

xabcdefghy

27...De3+ Hansen finner ikke noe 
bedre enn evig sjakk, og med offiser 
under tar han derfor remis. Men faktisk 
er det tvunget matt i 11 trekk! 

Det riktige trekket var 27...Txh2! Trusse-
len er 28...Dh4 fulgt av 29...Th1# Begge 
spillerne hadde regnet med forsvaret 
28.Kf2, men også da vinner svart etter 
det vakre 28...Dd2! 
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7zplsN-+-zpp'

6-zp-zp-+-+&

5+-+-+-+-%

4QzPP+-+-+$

3zP-+-+P+-#

2-+-wqLmKPtr"

1tR-+-tR-+-!

xabcdefghy

Slike “stille” trekk kan være vanskelige 
å oppdage. Poenget er at svart nå truer 
både 29...Dd4+ med påfølgende matt, 
og å slå på f3 med tårnet. For eksempel 
29.Tad1 (29.Kg1 er det mest naturlige 
forsvaret, men da følger 29...Txg2+! 
30.Kxg2 Lxf3+ og det er matt hvert 
øyeblikk.) 29...Txf3+ 30.Kg1 De3+ 
31.Kxh2 Th3+ 32.gxh3 Df2#!

Partiet endte 28.Kh1 Dh6 ½–½

Jevnt gode Bergens
NM avgjøres på individuelle poeng, noe 
som gjør at et lag kan vinne alle sine 
matcher uten egentlig å kjempe helt 
i toppen. Bergens var jevnt gode hele 
turneringen og vant tre av seks matcher 
2,5-1,5, men helt oppe i tetsstriden 
var de ikke før i siste runde. Med seier 
mot Vålerenga ble det bronsemedalje 
på bergenserne, etter fem lagseire og 
én uavgjort. 

Unik turnering
NM for klubblag samlet 37 lag, med 
deltagelse fra hele landet (Alta stilte 
tre lag!). Turneringen er like trivelig 
for breddelagene som for dem som 
kjemper om NM-tittelen. Øystein Brekke 
og sjakkhotellet på Fagernes satte som 
vanlig en fin ramme rundt det hele. 

Det tette spilleprogrammet med tre 
runder på lørdagen gjorde at tiden 
mellom partiene ble knapp, og disku-
sjonen var oppe i korridorene om NSF 
bør flytte mesterskapet tilbake til en av 
årets langhelger, slik det var i 2008. Det 
er liten tvil om at årets eneste lagturne-
ring i tillegg til seriesjakken er viktig for 
klubbmiljøene rundt om i landet, noe 
arrangør Øystein Brekke har poengtert 
ved flere anledninger.
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NM for klubblag 2013
Fagernes, 27.-29. september

1. Oslo Schakselskap 1 18,5 / 11 
(GM Jon Ludvig Hammer, GM Leif Erlend Johannessen,  
IM Andreas Moen, FM Ørnulf Stubberud, Lars Oskar Hauge, 
FM Kristian Trygstad)

2. SK 1911 17 / 10 
(IM Torbjørn R. Hansen, IM Frode Urkedal, IM Torstein Bae,  
CM Odd Martin Guttulsrud, WIM Silje Bjerke, Johannes 
Kvisla, Jens H. Kjølberg)

3. Bergens 16 / 11
(Joachim B. Nilsen, IM Eirik Gullaksen, Arne Hagesæther, 
Sondre Merkesvik, Frode Merkesvik)

4. Black Knights (16/8) 5. SOSS 1 (15,5/9) 6. Drammen Tigers 
(15,5/9) 7. Vålerenga (15,5/6) 8. Alta 1 (15/9) 9. Moss 1 (15/7) 
10. Tønsberg 1 (14/7) 11. SOSS 2 (13,5/8) 12. Kristiansund 1 
(13,5/7) 13. Stjørdal (13/7) 14. SMPOAÅ (12,5/7) 15. Nord-
strand (12,5/7) 16. Trondheim (12,5/6) 17. Sevland (2,5/6) 
18. Moss 3 (12/7) 19. Moss 2 (12/6) 20. Eidsvoll (11,5/6) 21. 
Hønefoss (11,5/5) 22. Stjernen (11,5/5) 23. Molde (11,5/4) 24. 
Lillehammer 1 (11/6) 25. Alta 2 (11/6) 26. Stavanger (11/5) 
27. Masfjorden (11/5) 28. Kristiansund 2 (11/4) 29. Kirkegata 
(11/4) 30. Fredriksstad (10,5/6) 31. OSS 2 (10/5) 32. Modum 
1 (9,5/4) 33. Alta 3 (9,5/3) 34. Hamar (8/4) 35. Tønsberg 2 
(6/3) 36. Modum 2 (5/2) 37. Lillehammer 2 (4,5/3)

Moss Schakklubb ble en av de store vinnerne i årets 
NM. Moss 1 ble beste lag med ratingsnitt under 
2000, men de som høstet mest applaus var unggutta 
på Moss 3. Laget bestod av de fire miniputtene(!) 
August Kløfsrud, Sondre Piiksi, Tobias Nilsen og 
William S. Olsen. Guttene kom på en sterk 18. plass 
og vant med det både premien for beste lag under 
1250 i rating, og for beste lilleputtlag! Ti år gamle 
Tobias scorte fire av seks poeng mot et ratingsnitt 
på 1347. På bildet er guttene flankert av trenerne 
Robin Olsen og Petter Haugli, som begge spilte på 
Moss' førstelag. (Foto: Silje Bjerke)

Den dyktige vinneren 
av forrige nummers 
premiekryssord ble 
Kjell Vålerhaugen fra 
Modum. Han får en 
sjakkpremie i posten. 

Løsning 
kryssord 
3/2013
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Kretsdommerkurs i Oslo  
Tid:   Mandag 20/1, 27/1 og 3/2 kl. 1830-2200
Sted:    Lambertseter gård, Langbølgen 2 (kart på websider) 
Innhold: Planlegging av turneringer, FIDEs regler for sjakk, 
  andre reglementer, Sveitseroppsett, TurneringsService. 
Mål:  Kurset avsluttes med en test som kvalifiserer til tittelen klubbdommer.  
  Dette innebærer at du kan stå som ansvarlig dommer i klubbturneringer  
  som FIDE-rates og i BGP/UGP-turneringer. Med en del erfaring som 
  turneringsleder kan du søke om å bli kretsdommer.
Kursavgift:  400,- inkluderer materiell
Kursholder:  FA Otto Milvang
Internet:  www.nordstrandsjakk.no/kretsdommerkurs 
Påmelding:  Påmelding til Otto Milvang, kdkurs14@nordstrandsjakk.no, 
  tlf: 920 49 101 innen 13/1. Maks 15 deltagere. 

Roar Hvesser

Det var både sorg og forbauselse da vi fikk beskjed om at vår kasserer 
i Indre Østfold Sjakkselskap, Roar Hvesser, hadde gått bort den 14. 
november, bare 63 år gammel. Roar har vært med i sjakklivet i Indre 
Østfold i 35-40 år, og har hatt flere tillitsverv, nå sist som kasserer i klub-
ben. Roar hadde en personlighet som var lett å like, og hadde alltid en 
lun fin form for humor. Roar vil bli husket for den fine personen han 
var i lang tid fremover. Takk Roar for den fine kameraten du var, og at 
vi fikk lære deg å kjenne. Dine kamerater i Indre Østfold Sjakkselskap 
lyser fred over ditt minne.

Arvid Kolstad

Minneord
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Kjære tillitsvalgte og medlemmer av NSF

Godt nytt år, og takk for det gamle!

2013 nærmer seg slutten. Og for et år det har vært. I tillegg til 
det aktive turneringsåret og mange gode enkeltprestasjoner, 
har vi fått se to supersterke turneringer i Norge. 

Først ut var Norway Chess i Rogaland. Der deltok åtte av 
verdens beste spillere mot to av våre beste. Turneringen var 
historisk på mange måter, og skapte stor mediaoppmerksom-
het i både Norge og utlandet. 

Deretter kom World Cup til Tromsø. Med 128 av verdens beste 
spillere var dette også en historisk turnering, ikke bare i Norge, 
men i Norden. Og her kom vår egen Jon Ludvig til tredje runde! 

Og rosinen i pølsa må vi si var en nylig VM-match i Chennai, 
hvor Magnus Carlsen slo den tidligere verdensmester Vishy 
Anand. Også historisk for oss i Norge, Norden og Europa. 

Alt i alt har dette skapt en voldsom interesse fra media, hvor 
daglige direktesendinger fra VM-matchen hos både NRK og 
VGTV var toppen av kransekaka.

Vi er i ferd med å gå inn i, for norsk sjakk, et historisk år. Ikke 
bare fordi vi fyller 100 år i 2014, men ikke minst fordi vi nå 
har en VERDENSMESTER i sjakk, Magnus Carlsen. Og, som 
om det ikke er nok, skal vi arrangere sjakk-OL. Mye taler også 
for at Norway Chess fortsetter i Rogaland.

NSF vil i samarbeid med klubber og kretser arrangere en 
sjakkstafett som ender opp i Tromsø den 1. august. Før det 
vil ett spesielt sjakkbrett ha vandret rundt i landet vårt på 
forskjellige sjakkarrangementer. Her oppfordres dere til å 
gjøre noe spesielt ut av dette for å markere sjakklubbens 
tilstedeværelse. Kun fantasien setter grenser! Ta kontakt med 
Liv Mette på Sjakkontoret eller Oddvar i NSF-styret for å tegne 
dere på lista. Dere kan få pengestøtte, og gode råd i hvordan 
man får pressen interessert. 

Dette vinduet vi nå har, i form av interessen som er skapt, 
MÅ vi bruke! Det betyr at DU, enten du er tillitsvalgt i kretsen, 
klubben, eller medlem, burde benytte alle de sjanser som er 

for å snakke sjakk, invitere folk og presse til klubben, snakke 
med kommunen om å få mer støtte, bedre lokaler, kontakte 
mulige lokale sponsorer, eller verve potensielle medlemmer 
til klubben. 

Sjakk har bedret sin stilling hos alle grupper i samfunnet, og 
diskusjonen om hvorvidt sjakk er idrett eller ikke har, om 
ikke annet, satt fokus på sjakk. Og med øket fokus bedrer 
det stillingen vår ytterligere. Så denne sjansen må vi ikke gå 
glipp av. Vi i NSF-styret skal gjøre vårt, men det nytter ikke 
uten DEG. Ikke spør hva norsk sjakk kan gjøre for deg, men 
hva du kan gjøre for norsk sjakk!

Jeg ber dere også om å delta på Landsturneringen i Trondheim 
i juli. Det er viktig at vi blir så mange som mulig, og at vi på 
selve jubileumsfesten den 19. juli virkelig får feiret oss selv!

En god sjakkjul ønskes dere alle!

En hilsen fra NSF-president Jøran Aulin-Jansson

- Ikke spør hva norsk sjakk kan gjøre for deg, men hva 
du kan gjøre for norsk sjakk! oppfordrer presidenten i 
Norges Sjakkforbund. (Foto: Torstein Bae)
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Oppgave 1
Atle Grønn -  
Alf Roger Andersen, runde 5
XABCDEFGHY

8-+-tr-+-tr(

7mk-zp-+-+p'

6-zpLvl-+q+&

5zp-+P+p+-%

4R+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2PzP-+QzP-zP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

Med ulikefargede løpere er det en god 
strategi å angripe. Atle Grønn avgjør 
med 26.Txa5+! bxa5 27.Db5 Det 
finnes ikke forsvar mot 28.Db7#, siden 
27...Tb8 besvares med 28.Dxa5# 1–0

Oppgave 4
Richard Bjerke -
Olga Dolzhykova, runde 3
XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-+-+-+-'

6l+-+-tr-+&

5zP-+P+-+-%

4-+-+-+-zp$

3+-zP-zpLzp-#

2-+-+NzpK+"

1tR-+-+-+-!

xabcdefghy

Det er seks fribønder på brettet, og 
særlig svarts fire sammenhengende 
ser farlige ut. Men hvordan få dem i 
mål? Kvinnelig stormester Dolzhykova 
finner 46...Txf3! 47.Kxf3 Lxe2+ 
Hvit ga opp. Etter 48.Kxe2 g2 blir det 
ny dronning. 0–1

Oppgave 2 
Odin Blikra Vea -
Sondre Merkesvik, runde 5
XABCDEFGHY

8-tr-+-+kvl(

7+-+qzpp+-'

6-+-zp-snpvL&

5tr-+P+-+-%

4pzpL+-+P+$

3+P+-+P+-#

2P+P+-+-wQ"

1+K+-tR-+R!

xabcdefghy

Odin Blikra Vea er kjent som en kreativ 
angrepsspiller. Her finner han røm-
ningsofferet 26.Lf8! Dette er sterkere 
enn andre løpertrekk, ettersom svart 
nå ikke kan forsvare seg med 26...Lg7. 
Svart prøvde i stedet 26...Sh5, men 
partiet ble raskt avgjort: 27.Lxe7 Le5 
28.Txe5! dxe5 29.Dxe5 Tc8 30.Txh5 
gxh5 31.Dg5+ Kh7 32.Ld3+ 1–0

Oppgave 5
Torgeir H. Bø - 
Anders N. Aure, runde 4
XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+l+-+-'

6p+-zpp+P+&

5+p+-+q+-%

4-+-zp-+-+$

3+-+P+-+R#

2PzP-wQ-+PzP"

1sn-+-+-mK-!

xabcdefghy

Torgeir H. Bø (12) og Anders N. Aure 
(15) har spilt et spennende parti i B-
gruppen, der Anders har fått et klart 
overtak. Han truer i tillegg 31...Df1# 
Men Torgeir har et avgjørende triks 
i ermet: 31.Th8+! Kg7 (31...Kxh8 
32.Dh6+ blir også matt.) 32.Dh6+ 
1–0

Oppgave 3
Frode Elsness -
Lars Oskar Hauge, runde 7
XABCDEFGHY

8r+r+-+k+(

7zp-zPR+-+-'

6-zp-+pzp-zp&

5+-+-+q+-%

4-+-+-zPn+$

3zP-wQ-+N+-#

2-zP-+KzP-+"

1+-+-+-tR-!

xabcdefghy

Hvit har en knusende stilling, og Elsness 
avgjør med 31.Txg4+! Dxg4 32.Dxf6 
Matt er uungåelig. 32...Tf8 33.Dxh6 
Tf7 34.Td8+ 1–0

Oppgave 6
Roar Lindblom - 
Kenneth Einarsen, runde 7
XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7+-+-zpp+p'

6-+-zp-+pvL&

5+R+Pvl-+-%

4q+n+P+-+$

3+-+-+-zPP#

2-+Q+-zPK+"

1+R+-+-+-!

xabcdefghy

En kaotisk stilling. Svart kan slå hvits 
dronning, men da blir det matt med 
25.Tb8. Einarsen finner den eneste 
redningen: 24...Se3+! 25.fxe3 Hvis 
kongen flytter, kan svart spille 25...Sxc2, 
og etter 26.Tb8+ kommer 26...De8! 
Dermed kommer svart offiser over. Par-
tiet endte 25...Dxc2+ 26.Kf3 Tc8 0–1

Oppgavene står på side 57.

Løsninger
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JANUAR
4.-5. NM i hurtigsjakk NGP, Fredrikstad
Info: Bjørn Berg Johansen, post@sjakk.net
8. SMPOAÅs åpne klubbmesterskap i lynsjakk NGP, Trondheim
Info: Erling Skjelstad, erlingskjelstad@me.com
10.-12. Eliteserien, 2. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
11.-12. Seriesjakken, 3. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
19. Bybroen hurtig-NGP, Trondheim
Info: Tore Sandmark, tore.sandmark@evry.com
20. Kretsdommerkurs, Nordstrand - se annonse side 63
Info: Otto Milvang, kdkurs14@nordstrandsjakk.no
25. NTG hurtig-NGP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no
27. Åpent KM i lynsjakk NGP, Stavanger
Info: Petter Fossan, petter.fossan@lyse.net
31.1.-2.2. Masfjorden NGP
Info: Odd Helge Birkestrand, oddhelgebirk@hotmail.com

FEBRUAR
8.-9. Seriesjakken, 4. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
14.-16. Arendal NGP - se annonse side 41
Info: Tommy Thoresen, vithores@online.no
22. NTG hurtig-NGP, Bærum
Info: Simen Agdestein, simena@ntg.no

MARS
8.-9. Seriesjakken, 5. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no
21.-23. Eliteserien, 3. helg
Info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

NM i storbyene
Da sjakkforbundet sto uten arrangør 

til NM i 2015, tok Nordstrand Sjakklubb 
ansvar. Landsturneringen om halvannet år 
avholdes i den flotte idrettshallen Oppsal Arena 
på Oslos østkant. Arrangementet blir det største 
i klubbens historie. Førstkommende som-

mer er det Trondheim som får besøk 
av sjakkfolket - se side to for mer 

informasjon.

Norsk Sjakkblad  
gratulerer 
med dagen

80 år
4.3. Richard Wicklund-Hansen, OSS
 
75 år
3.1. Werner Solberg, Nordstrand
14.1. Gustav Dahl, Halden
 
70 år
12.1. Hans Storlien, Vålerenga
26.1. Karl Henrik Lund, Kongsberg
18.2. Håkon Nielsen, Elverum
 
60 år
6.1. Petter Svendsen, Kragerø
6.1. Arild Johansen, Horten
15.1. Vidar Gundersen, Nordstrand
21.1. Svein Berg, OSS
16.2. Per H. Nordbye, SK 1911
27.2. Zeljko Markotic, Voss 
6.3. Harald Mottang, Stjernen
7.3. Geir Tjøstolfsen, Fredrikstad
 
50 år
4.1.     Rolf Andersen, Harstad
6.1.     Finn Kristiansen, Våler 
11.1.   Johan Lien, Hønefoss
16.1.   Terje Nyheim, Stjernen
2.2.     Nils J. Schjelderup, Harstad
7.2.     Kurt N. Sevland, Sevland
8.2.     Raymond Boger, SK 1911
13.2.   Björn Gambäck, Trondheim
19.2.   Kai Rothschild, Arendal
 
40 år
1.1.     Thomas Robertsen, SK 96 
1.1.     Eivind Salen, Sandnes
4.1.     Nicolai Brun, Tønsberg
7.1.     Pål Andreassen, SOSS
17.1.   Shamil Kipkeev, Nittedal
20.1.   Eyvind Lund, Black Knights
16.2.   Michael E. Jensen, Nordstrand
19.2.   Lena Halvorsen, Tromsø
10.3.   Hallvard Sviggum, Lillehammer
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Sjakksjekk!
NAVN:   Simen Agdestein

ALDER:  46 år

BOSTED: Asker

YRKE:   Sjakktrener

AKTUELL:  Har vunnet to internasjonale      
  turneringer den siste tiden og  
  med det tatt over som nummer  
  to på norgestoppen.

Din favorittsjakkspiller?
Magnus Carlsen.

Tidenes tre beste sjakkspillere?
Garry Kasparov, Anatolij Karpov og forhåpentligvis Magnus 
(sistnevnte må prestere ennå noen år for å kunne rage i en 
slik historisk kontekst).

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
Umulig å si én. Omtrent som å si hvilken middag som har 
betydd mest for en. Man trenger påfyll hele tiden.

Det beste sjakkpartiet du har sett?
Her er det mange! Men jeg har håpløs hukommelse og 
husker få partier. Det 24. VM-partiet i andre match mellom 
Kasparov og Karpov, kanskje. Kasparov trengte remis for å 
bli verdensmester og ofret masse brikker og vant.

Og det beste du har spilt selv?
Man er ikke bedre enn hva man presterer i neste kamp, 
pleide min gamle fotballtrener Erling Hokstad å si. Hva som 
har skjedd før spiller ikke så stor rolle.

Ditt beste sjakkresultat?
Tja. Vet ikke helt. Bryr meg ikke.

Hva er den beste boka du har lest?
Kasparovs bøker om sine forgjengere er fantastiske.

Beste filmen du har sett?
Grease med John Travolta og Olivia Newton-John!

Favoritt TV-program / TV-serie?
Couldn’t care less. Men ser på Simpsons med barna, og 
det er veldig gøy.

Favorittmat og drikke?
Kongereker preparert på asiatisk vis med hvitvin.

Favorittmusikk?
Masse! Oscar Peterson! Aretha Franklin! og så videre.

Hvem vil du helst bli stående fast i 
heisen med?
Jeg tror jeg er mer dyrisk enn intellektuell på sånt, så på 
dette spørsmålet gjelder det å holde kjeft, tror jeg.

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Sjakkspillere med stor S er det ikke mange av. Men de er 
i hvert fall oppslukt av sjakk og fort vekk tilsvarende lite 
interessert i mye annet. 

Hva er den dummeste sjakkregelen?
Det minner meg om at jeg må lære meg reglene litt bedre. 
I tilfelle konflikt på våre turneringer på NTG. Jeg er jo tross 
alt overdommer der… Men heldigvis har det ikke skjedd 
noe problem der ennå. Folk flest er snille og løser ting i 
minnelighet. Det liker jeg.



Is New In Chess really
as good as they say?

Find out why subscribers in 97 different countries think New In Chess is the best. Visit 
www.newinchess.com and take out a subscription. For € 76,50 you will receive 800 pages of chess 

delight: on-site tournament reports from all over the world, annotations by top grandmasters 
like Carlsen, Anand and Nakamura themselves, in-depth interviews, opening surprises, personal 
essays, honest book reviews, juicy gossip, endgame analysis and Nigel Short’s exclusive column.
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“Could a day end more beautifully? 
Coming home after work and finding the 
latest issue of New In Chess in the mail.”
Yves Surmont, Roeselaere, Belgium

“I look forward to receiving each  
new issue like a child waiting for  
his birthday to arrive.”
Michigan Life Master Bob Ciaffone 

“The best chess magazine of all time.”
IM Jeremy Silman, author of  
How To Reassess Your Chess

“Your magazine is the only one  
I actually read.’’
Mark Crowther,  
editor of The Week In Chess, UK 

“One of the big plusses of this magazine 
is that NIC is able to get big names to 
analyse many of their own games.”
New Zealand Chess Magazine

“Gone is the smaller format of yore;  
in is a new, larger, slicker style  
reminiscent of Rolling Stone.”
Ian Marks, Chess Scotland

“New In Chess is the world’s best chess 
publication.”
IM Mark Dvoretsky, speaking at  
the Miami International Chess Club

“Congratulations on  
a great chess magazine.”
John Paul Wallace, Narella, Australia

“A fantastic magazine (..) 
unparalleled and beyond comparison  
(..) not a better choice.”
Carsten Hansen, ChessCafé

“We would weep if you took away  
our subscription to New In Chess (..)  
Pure chess content cream.”
ChessBase News

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo
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