#3/2016

Norsk Sjakkblad

Baku-OL

Norge på råsterk 5. plass!

Foto: Anna Julia Granberg/blunderbuss

ATLE GRØNN

SJAKKEN eller LIVET

En annerledes sjakkbok nesten uten sjakktrekk
– en bok for alle som fascineres av sjakkspillet, fra nybegynner til stormester!
Sjakken eller livet er en hyllest til alle som i ulike livssituasjoner er besatt av spillet og må ta
det eksistensielle valget: sjakken eller livet.
Atle Grønn, professor i russisk og internasjonal mester i sjakk, skriver om små og store episoder,
diagrammer og personligheter i sjakkens verden; fra lynsjakkmiljøet i Oslo Schakselskap til møter
med stormestere og sjakkbohemer i Moskva og New York.
Bokas andre del, «Carlsen og kongerekka», er et forsøk på å forstå verdensmester Magnus Carlsen
i et historisk perspektiv.
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Historien fortsetter
Dette bladet kommer ut litt senere enn
planlagt, men vi måtte jo bare få med
OL i Baku. 5. plass! Bare slått av USA,
Ukraina, Russland og India. Smak litt
på den.
Med verdensmester Magnus Carlsen
som ankermann, er Norge å regne med
også som landslag. Litt som Ronaldo
som dro Portugal til et overraskende
EM-gull i fotball i sommer. Når vi
samtidig vet at Norge hadde ett av de
yngste lagene i OL, er det lov å være
optimistisk med hensyn til fortsettelsen.
Vi er veldig glad for at GM Torbjørn
Ringdal
Hansen,
lagleder
for
kvinnelaget, hadde mulighet til å hive
seg rundt og skrive en innsiderapport.
Les hans spennende runde-for-runde
beretning fra Baku.
Vi er også fornøyd med forsidebildet.
Ikke bare viser det Norge mot USA og
Carlsen mot Caruana – forhåpentligvis
et hyppig gjensyn de neste årene.
Like viktig er personene som står bak
Magnus.
Til venstre ser vi nybakt president i NSF,
Morten L. Madsen som allerede har
funnet sin plass midt i begivenhetenes
sentrum. To hakk til høyre står vår mest
meritterte sjakkdommer, Karl-Johan
Rist – den eneste dommeren i Norden
med såkalt kategori A-status som betyr
at han kan dømme på det aller høyeste
nivået, f.eks. i VM-matcher.
Det har skjedd ting på hjemmebane
også siden sist. Landsturneringen gikk
av stabelen i Tromsø i juli og fortjener
behørig omtale. Dette får bli vårt
breddesjakklige alibi denne gangen.
Vi har fått alle de nye norgesmesterne
i tale og de fleste har fascinerende
historier å fortelle.
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Som Ward Al-Tarbosh, vinneren av
klasse 1 som hoppet av til Norge
under sjakk-OL i Tromsø og nå omsider
har fått innvilget asyl. Eller Kasher
Shehzad, vinneren av klasse 3 som
holdt på å miste seieren fordi han var
vel så opptatt av hvordan det gikk med
sønnen som kjempet i teten i Miniputt.
Så har vi slått av en prat med årets
kongepokalvinner, Johan Salomon. Du
får ikke mye for pengene om du satser
på akkurat han som Norges neste
stormester.
I sommer gikk Viktor Korchnoi bort,
85 år gammel. Han besøkte Norge
for første gang i 1954. Sjakkhistoriker
Øystein Brekke skriver levende om
Korchnois fem Norgesbesøk. Han
har funnet frem til et spennende
simultanparti som Korchnoi spilte
mot ingen ringere enn forfatter André
Bjerke i 1978. Good stuff!
Til de som hadde planlagt å gi Nsb i
julegave til hele familien, må vi forresten
advare om at neste blad kommer ut
først i siste halvdel av januar. Det er
sparetider også i NSF, og nr. 4 og nr.
1 slås sammen. Men da blir det VMmatch for alle penga!
For som TV2s Kaja Snare twitret etter
å ha sett «Magnus» på kino: Jeg var
nesten litt lei meg da filmen var slutt,
før jeg skjønte at historien fortsetter jo!
God lesning!
Yonne & Leif

av Geir Nesheim

generalsekretær NSF

Sjakktrening
Det er morsomme tider i norsk sjakk. Norges
sensasjonelle 5. plass i åpen klasse i OL, ny
VM-match rett rundt hjørnet og deltagelse i
World Team Championship i mai 2017 er bare
noen av høydepunktene.
Mange nye entusiaster (og nok også noen
gamle) kommer til å la seg inspirere, og få lyst
til å lære og trene mer sjakk. NSF må stå klar
og ha et godt tilbud til alle.
Alle seriøse sjakkspillere vet at spillestyrken
blir bedre hvis man trener – og enda bedre hvis
man trener jevnlig. Men hvordan trene sjakk?
Den svenske sjakktreneren Jesper Hall fortalte
meg en gang at da det russiske sjakkforbundet
ville arrangere et nasjonalt trenerseminar, kom
det nesten ingen deltagere. Ved nærmere
undersøkelse viste det seg at trenerne ikke så
behovet – de hadde jo allerede selv utviklet det
beste treningsopplegget som fantes!
Norges Sjakkforbund har nylig innledet et
samarbeid med Olympiatoppen. Olympiatoppen
har de siste tre årene kjørt et opplegg for Norges
Idrettsforbunds såkalte «Utviklingsidretter»
– dvs. særforbund innen NIF som ennå ikke
har blitt faste OL-medaljegrossister (sånn
som f.eks. Skiforbundet), men som gjerne vil
forbedre seg. De tre første årene har fokus
vært på treningskultur, prestasjonskultur og
vinnerkultur.
Nå er disse utviklingsidrettene i gang med
sitt fjerde år. Det er moro at Olympiatoppen
vil samarbeide med NSF. Vi vil frem til neste
sommer sammen med dem arrangere noen
seminardager for interesserte personer fra
norsk sjakk, der vi «fast forwarder» sjakkmiljøet
gjennom de andre utviklingsidrettenes tre
første år.

Her hjemme har vi mye bra på trenersiden.
Nylig fikk vi våre to første Senior FIDE Trainers:
Torbjørn R. Hansen og Jonathan Tisdall. Det
er bra. Og flere kjente sjakkspillere gjør en
formidabel innsats fra dag til dag år etter
år – GM Simen Agdestein har holdt på med
NTG-linjen i snart 20 år, den senere tid i sterkt
samarbeid med Olga Dolzhikova.
Sheila Barth Sahl er også sjakktrener på heltid.
Johs Kjeken har satt sterke spor etter seg på
skolene nord i Oslo. Og vi har mange andre
- ikke minst de frivillige, på deltid og på litt
lavere nivå, som i SFO.
Men det kunne være spennende å se om litt
mer standardisering og litt mer struktur og
planlegging kunne føre til noe positivt også
innen området sjakktrening!?
Man kan mene mye om FIDE. Onde tunger vil
ha det til at bakgrunnen for det regimet som nå
er bygget opp rundt FIDE Trainer Commision,
bare har til hensikt å ilegge nye avgifter.
Undertegnede deltok selv på et fire dagers
trenerkurs i FIDE-regi i Praha nå i august, med
leder av FIDE Trainer Commision GM Adrian
Michalchishin som kursleder.
Det var overraskende og inspirerende å bli
gjort kjent med FIDEs tilbud til trenere verden
rundt. Mye materiale ligger åpent tilgjengelig
på FIDEs hjemmeside på www.trainers.fide.
com. Der kan du finne mye spennende, som
for eksempel oppdaterte lister over anbefalte
bøker for sjakktrenere. Sjakktrening blir et
nøkkelord fremover.

Vi i NSF vil som del av prosessen også evaluere
oss selv, og se hvor vi har våre viktigste
forbedringsområder. Dette blir spennende.
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Baku
av Torbjørn Ringdal Hansen

Sensasjonelt av herrelaget – solid av damene
Det norske herrelaget sørget for tidenes resultat i OL med sin 5. plass, bare overgått av sjakksupermaktene USA, Ukraina, Russland og India. Også det norske kvinnelaget gjorde sine
saker bra og endte på en 42. plass.
Sammen med Jonathan Tisdall ankom
undertegnede Baku én dag før spillerne.
Da OL-bussen suste inn mot Aserbajdsjans
hovedstad skjønte vi at vi skulle til en helt
spesiell plass. Synet som møtte oss var vakre
bygninger og det kaspiske hav i bakgrunnen.
De neste 14 dagene skulle tilbringes i en
hypermoderne by, med lange sjakktradisjoner.
Dette var byen der Garry Kasparov gikk sine
første skritt, og nå var det noe sjakkrelatert
uansett hvor vi festet blikket.
Jonathan Tisdall var ansvarlig for den norske
delegasjonen og kaptein for laget i åpen klasse,
mens jeg var kaptein og trener for kvinnene.
Én av grunnene til at vi var der en dag før

spillerne, var at vi skulle sørge for at alt det
praktiske var på plass. Blant annet manglet vi
spillerskiltet til en eller annen som het Magnus
Carlsen, men alt ordnet seg raskt. Det var
nemlig ingenting å si på organiseringen.
RUNDE 1 – GOD START
Norge – Wales 3-1
Jon Ludvig – IM Richard Jones (2396) ½–½
Aryan – FM Carl Struggnell (2239) 1-0
Frode – Tim Kett (2227) 1-0
Nicolai – Charles Morris (2127) ½–½
Norge – Barbados 4-0
Sheila – WCM Katrina Blackman (1642) 1-0
Ellen – Donna Murray (1419) 1-0
Foto: Morten L. Madsen

Det norske sensasjonslaget: Nicolai Getz, Magnus Carlsen, Jon Ludvig Hammer, Aryan Tari og Frode Urkedal
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Edit – Gabriela Cumberbatch (1312) 1-0
Monika – Segan Sandiford (1226) 1-0

Førsterunden var seedet, noe som betyr
at begge de norske lagene møtte svakere
motstand. Innledningen på turneringer er
alltid vanskelig, og det var nok flere som lurte
på om hodet ville fungere denne gangen.
De norske damene møtte Barbados, samme
motstander som i forrige OL. Ellen hadde til og
med slått kapteinen i en tidligere olympiade,
så denne gangen måtte det gå veien. Sheila
og Edit hadde full kontroll i sine partier og
vant ganske enkelt. Ellen valgte å starte OL
med å utsette rokaden, noe som førte til store
problemer. Motstanderen klarte imidlertid ikke
å utnytte initiativet, og Ellen tok fullstendig
over etter motstanderens nøling.
Det var litt synd på Monikas motstander, for
hun hadde misforstått tidskontrollen og tapte
plutselig på tid i en stilling som bare var litt
bedre for Monika. Vi takker mens de bukker:
4-0!
De norske gutta møtte Wales og var også klare
favoritter. Magnus stod over første runde, men
dette skulle de klare selv uten han. Frode og
Aryan vant sine partier, mens Nicolai og Jon
Ludvig spilte remis. Dette ble det eneste partiet
til Nicolai i turneringen. Han var forberedt på
at det ville bli få partier, så han ville nok aller
helst ha vunnet dette partiet. Nicolai presset,
men det endte remis.
«Vi takker mens de bu
kker: 4-0!»

Jon Ludvigs remis var et tegn på at ikke alt
var som det skulle. Dette skulle vise seg å bli
den første av en lang rekke remiser for vår
andremann. Her ser man betydningen av en
god start for å bygge opp selvtilliten.
RUNDE 2 – DAMENE NÆR SENSASJON
Norge – Bangladesh 2½-1½
Magnus – GM Enamul Hossain (2431) 1-0
Jon Ludvig – GM A. A. R. Mollah (2488) ½–½
Aryan – GM Ziaur Rahman (2512) 1-0
Frode – GM Niaz Murshed (2439) 0-1

42. Sjakk-OL
Baku, Aserbadsjan
1.-14. september 2016
Åpen klasse
1.

USA

+9

=2

-0

20

2.

Ukraine

+10 =0

-1

20

3.

Russland

+8

=2

-1

18

4.

India

+7

=2

-2

16

5.

Norge

+7

=2

-2

16

45.

Danmark

+6

=1

-4

13

55.

Finland

+6

=1

-4

13

59.

Sverige

+6

=0

-5

12

60.

Island

+5

=2

-4

12

101. Færøyene

+5

=0

-6

10

Kvinneklassen
1.

Kina

+9

=2

-0

20

2.

Polen

+8

=1

-2

17

3.

Ukraine

+7

=3

-1

17

4.

Russland

+2

=2

-2

16

5.

India

+5

=4

-1

16

23.

Sverige

+7

=0

-4

14

42. Norge

+6

=1

-4

13

69.

Finland

+5

=1

-5

11

78.

Island

+5

=0

-6

10

89.

Danmark

+3

=3

-5

9

USA – Norge 2½-1½
GM Irina Krush (2444) – Sheila ½-½
IM Nazi Paikidze (2366) – Olga 1-0
IM Anna Zatonskih (2449) – Ellen ½-½
WGM Katerina Nemcova (2365) – Edit ½-½

Halve moroa med å spille OL er alle de gode
spillerne man kan møte. Plutselig sitter man
overfor en helt ukjent spiller, mens andre
ganger er det en verdensstjerne som ser deg
kjølig inn i øynene.
De norske damene møtte i denne runden
USA, noe som skulle vise seg å bli en thriller.
Amerikanerne var skyhøyt rangert, og etter
hvert i turneringen satt de og spilte på de aller
øverste bordene.

Nsb #3/2016
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Baku
På dette tidspunktet stod en haug av
stormestre rundt bordet for å prøve å få med
seg galskapen. Klokken tikket uvanlig fort og
brikkene så ut som om de var sluppet tilfeldig
ned på brettet. En av de heldige som ble
vitne til dette fabelaktige spillet, var Hikaru
Nakamura. Han vandret fram og tilbake for å
finne den beste tilskuerplassen.

Edit spilte en lang teorivariant mot Katerina
Nemcova, og etter et velspilt parti ebbet det
hele ganske raskt ut til remis. Olga hadde
ingen enkel debut, ettersom motstanderen
var den regjerende amerikanske mesteren,
Nazi Paikidze. Etter noen litt tamme trekk i
midtspillet ble det raskt håpløst for Olga.
Ellen, derimot, spilte godt mot Anna Zatonskih.
I en jevn stilling bukket plutselig Ellen en
bonde, men holdt likevel ganske enkelt remis.
Jeg tok dette som et tegn på at hun hadde
enda mer inne!

28...Tb2! 29.Tc1 Tc2! 30.Lb3 h6
31.De3 Db6!

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9zp-+-+-zp-0
9-wq-+-+-zp0
9+-+-sN-+-0
9-sn-+P+-+0
9+L+-wQ-zP-0
9P+r+l+-zP0
9+-tR-+-mK-0

xiiiiiiiiy

«Klokken tikket uvanlig
fort og
brikkene så ut som om
de var sluppet
tilfeldig ned på brettet»
Men det store høydepunktet denne runden
var utvilsomt Sheilas parti mot Irina Krush.
Stillingen på brettet var spinnvill, men det som
var fantastisk, var hvor godt de to spillerne
presterte i denne fasen. Den ene taktiske
slagvekslingen fulgte den andre.

Forvirret sier du? Faktisk ender det hele i en
korrekt evigsjakk!

32.Sg6+ Kh7 33.Sf8+ Kh8 34.Sg6+
Kh7 35.Sf8+ Kh8 36.Sg6+ ½–½

Irina Krush
Sheila Barth Sahl

Yasser Seirawan og Maurice Ashley kom
småløpende bort og gratulerte de to spillerne
med et fantastisk parti. Jeg var stolt av
førstebordspilleren min og solte meg i glansen,
men en blodtørstig Sheila spurte straks: Kunne
jeg vunnet? Selv om det endte i remis, tror jeg
begge spillerne mer enn gjerne skulle fortsatt
slagsmålet, for her ville begge vinne.

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-mk0

9zp-+-+-zpp0
9-+-+Lwq-+0
9+-+-sN-wQ-0
9-sn-+P+-+0
9+-+-+-zP-0
9P+r+l+-zP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Selv om Bangladesh stilte med fire stormestre
var Norge klare favoritter, spesielt med tanke

Norge - Åpen klasse, Lagleder Jonathan Tisdall
Navn
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Rtg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

/2

1

/2

1

1

/2

1

1

1

/2

/2

1

/2

1

/2

1

/2

1

/2

1

/2

0

0

1

/2

1

/2

1

/2

1

/2

1

1

1

1

/2

1

/2

1

GM Magnus Carlsen

2857

GM Jon Ludvig Hammer

2651

GM Aryan Tari

2570

1

1

0

GM Frode Urkedal

2537

1

0

1

IM Nicolai Getz

2445
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1

/2

/2

1

/2

1

11

Poeng

Prest.

1

1

/2

7,5/10

2805

/2

1

/2

4,5/11

2496

/2

1

0

6,5/11

2576

0

1

1

7,5/11

2609

0,5/1

0

1

Baku
på at Magnus satt på toppbordet. Det skulle
imidlertid vise seg å bli jevnere enn de fleste
var komfortabel med. Etter seieren i første
runde kom nemlig Frode raskt ned på jorda,
da han tapte et litt rotete parti. Jon Ludvig var
solid som han pleier og spilte remis med de
svarte brikke, mens Aryan vant på tredjebord.

RUNDE 3: NEDTUR FOR GUTTA, SEIER FOR
DAMENE

I slike situasjoner er det godt å ha
verdensmesteren på laget. Hvordan få
motstanderen til å tenke selv: 1.e3! Magnus
hadde tydelig bestemt seg for å ta kontroll
over ett felt av gangen, og sakte men sikkert
dyttet han motstanderen ut av brettet. 26 trekk
senere så det slik ut:

Norge – Skottland 3-1
Sheila - GM Ketevan Arakhamia Grant (2381) 0-1
Olga - Ali Roy (1894) 1-0
Edit – WFM Joy Durno (1894) 1-0
Monika – Monica Espinosa Cancino (1679) 1-0

Romania – Norge 2½-1½
GM Constantin Lupulescu (2618) – Magnus ½-½
GM Mircea-E. Parligras (2595) – Jon Ludvig ½-½
IM Bogdan-Daniel Deac (2524) – Aryan 1-0
GM Vlad-Cristian Jianu (2554) – Frode ½-½

Damelaget skulle opp mot Skottland som
har én veldig sterk spiller på førstebord i GM
Ketevan Arakhamia Grant. På de tre nederste
bordene var derimot Norge favoritter.

Magnus Carlsen
Enamul Hossain

Etter 1,5 times spill var vi i forberedelsene
på tre av bordene, og jeg skal innrømme
at jeg på et tidspunkt lurte på om vi skulle
vinne på alle brett. Sheila hadde den
vanskelige oppgaven på førstebord, men til
tross for en lovende angrepsstilling så klarte
stormestermotstanderen å lure seg unna og
stikke av med seieren.

XIIIIIIIIY

9-+ltr-sn-mk0
9+-wqntrpzpp0
9-zp-zp-+-+0
9zp-zpP+-zPP0
9P+P+-zPN+0
9+-zPL+-wQ-0
9-+-vL-+R+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

På andrebord tok Olga en viktig seier. Hun kom
litt tvilsomt ut av åpningen, men for hvert trekk
hun gjorde så hun ut til å bli i bedre og bedre
form. På de to siste bordene hadde Edit og
Monica full kontroll, og spesielt Edit vartet opp
med ordentlig gladsjakk.

Svart kan knapt flytte en brikke, og på
dette tidspunktet fikk jeg assosiasjoner til
Nimzowitsch sitt udødelige trekktvangparti.
Magnus brukte ikke mange trekk på å klubbe
motstanderen ned og dermed sørge for
lagseier til gutta.

For de norske gutta var dette den mørkeste
dagen deres i Baku. Norge var ratingfavoritter
på tre av fire bord, men likevel stakk Romania
av med seieren.

27...Tde8 28.f5 Se5 29.Sxe5 Txe5
30.Lf4 Sd7 31.f6 g6 32.hxg6 fxg6
33.Lxg6 1–0

Når Magnus er hvit kan man stort sett regne
med at han vinner, men med de svarte brikkene

Norge - Kvinneklassen, Lagleder Torbjørn Ringdal Hansen
Navn

Rtg

1

2

3

1

1

/2

0

0

1

WIM Sheila Barth Sahl

2181

WGM Olga Dolzhykova

2167

WIM Ellen Hagesæther

2139

1

1

/2

Edit Machlik

2056

1

1

/2

Monika Machlik

2060

1

1
1

4

5

6

7

8

9

1

1

/2

1

/2

0

0

1

0

1

0

1

/2

0

0
1

/2

1

/2

1

1

0

1

/2

/2

1

/2

0

0

11
1

1

0
1

1

10

1
1

1

Poeng

Prest.

/2

4/9

2130

1

4,5/8

2128

/2

4,5/9

2098

5/9

2027

6/9

1971

/2
1

1
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er det en langt vanskeligere oppgave. Mot
Constantin Lupulescu var ikke de 239 ekstra
ratingpoengene nok. Rumeneren spilte svært
solid med hvit, og selv om Magnus gradvis
klarte å utspille sin motstander, så var det
tilstrekkelige forsvarsressurser til remis.
Verken Jon Ludvig eller Frode klarte å skape
noe som helst med de hvite brikkene, og
begge partiene ebbet ut i remis. Aryans
motstander var kun 15 år, men spilte likevel
et glimrende angrepsparti og nedturen var
dermed et faktum.
Lite ante gutta da at det neste tapet skulle
komme først i 9. runde, på andrebord mot
vinnerlaget fra USA!
RUNDE 4: URKEDAL OG DAMENE
Australia – Norge 1½-2½
GM David Smerdon (2531) – Magnus ½-½
IM Moulthun Ly (2513) – Jon Ludvig ½-½
IM Anton Smirnov (2482) – Aryan ½-½
IM Max Illingworth (2458) – Frode 0-1
Slovakia – Norge 2-2
IM Eva Repkova (2332) – Olga 1-0
WIM Veronika Maslikova (2247) – Ellen ½-½
WFM Niki Vrbova (2186) – Edit ½-½
WFM Svetlana Sucikova (2112) – Monika 0-1

De norske damene var lavere ratet på alle bord
mot Slovakia. Det var likevel ingenting som
tydet på forskjell i spillestyrke da klokkene var
i gang.
Monika har for vane bare å spille 1.d4, men i
denne turneringen valgte hun etter litt masing
fra undertegnede å dra til med 1.e4. Man skal
aldri undervurdere effekten av å overraske.
Dette viste seg å være et smart valg, for
motstanderen ble regelrett feid av brettet. Så
langt hadde Monika vunnet alle sine tre partier.
Da Sheila stod over denne runden, måtte
Olga forsvare det tøffe førstebordet. Etter et
velspilt parti fikk Eva Repkova inn en lekker
taktisk vending og det var helt kjørt. I de to
andre partiene var det de norske spillerne som
presset. Ellen hadde et lite overtak, mens Edit
hadde gode muligheter til å vinne sitt parti.
Begge disse partiene endte med remis, men
10
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på dette tidspunktet var jeg strålende fornøyd
med spillet til damene.
Etter gårsdagens nedtur var de norske gutta
klare favoritter mot Australia. Det viste seg
å bli mye tøffere enn forventet, og mye av
grunnen til dette er en herremann ved navn
David Smerdon. Normalt skal Magnus filleriste
australieren, men denne gangen ble stillingen
svært grumsete, og Smerdon kastet seg over
første mulighet til evigsjakk.
Da Jon Ludvig og Aryan spilte remis, var alt
opp til Frode på fjerdebord. Nordmannen stod
til vinst, men med en vandrende konge var det
veldig uoversiktlig. Frode gjorde alle nervøse
ved å tenke seg ned til bare sekunder igjen på
klokka før han hamret ut resten av trekkene.
Frode Urkedal
Max Illingworth

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-mk0
9+-+-+-vlP0
9q+-+-+-+0
9+p+L+-+-0
9-vL-snP+-wQ0
9+-+K+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-tR-+-+-0

xiiiiiiiiy
Omtrent på dette tidspunktet valgte Frode å få
hele Norge til å bite negler. Han trengte hvert
sekund til å regne seg til bunns. Han hadde
tydeligvis fått med seg det meste, for resten
ble nemlig hamret ut.

45.Tc7! Txc7 46.Dd8+ Kxh7 47.Lg8+
Kg6 48.Dxc7 Df6 49.Dg3+ Kh5
50.Dh3+ Kg6 51.Dh7+ Kg5 52.Ld2+
Kg4 53.Dh3 matt! 1–0
Selv om dette virket overbevisende, er det
tydelig at Frode spiller krevende partier. Etter
bruduljer som dette er det lett å se han blir
sliten.

Baku
RUNDE 5: GUTTA PÅ SPORET – FØRSTE
SVAKHETSTEGN HOS DAMENE
Norge – Belgia 3-1
Magnus – GM Luc Winants (2558) 1-0
Jon Ludvig – IM Stef Soors (2398) ½-½
Aryan – FM Nicola Capone (2373) ½-½
Frode – FM Roel Hamblok (2282) 1-0
Norge – Sri Lanka 2½-1½
Sheila - Niklesha Tharushi T H D (1584) 1-0
Ellen – WFM Dilhara I. Wickramasinghe (1750) 1-0
Edit – WCM Dasuni Hansika Mendis (1699) ½-½
Monika - Zainab Saumy (1688) 0-1

Da de norske damene så at de skulle møte
Sri Lanka, spredte det seg litt usikkerhet i
laget. Motstanderne hadde nemlig prestert
over evne, og i løpet av de fire første rundene
hadde alle gjort kraftige ratingbyks.

For Jon Ludvig begynte remisrekken nå å bli en
ganske irriterende pine.
9. sep

Jon Ludvig Hammer @gmjlh
If I end up with 11 draws, I’m dyeing my
hair blonde.

Det er en kjent sak at om man går for lenge
uten å vinne et parti, begynner man å tvile på
egne ferdigheter. Dette blir spesielt synlig på
tidsbruken, ettersom man fort blir usikker på
både variantregning og stillingsvurderinger.
Motstanderne er som regel gode til å lukte
når en spiller er ute av form, og det ble derfor
tøffere og tøffere for Jon Ludvig utover i
turneringen. En ting man likevel kan beundre
er at han fortsatt er utrolig vanskelig å slå.
3-1 var definitivt et skritt i riktig retning for
gutta.
Foto: Morten L. Madsen

Ting gikk oppskriftsmessig for Sheila og Ellen
som begge effektivt nedspilte sine motstandere.
Litt vanskeligere var det for søstrene Machlik.
Etter en lang forsvarskamp hadde endelig
Monika vippet fordelen i sin favør. Men da hun
bestemte seg for å gå ut av trekkgjentakelse,
satte hun plutselig dronningen i slag. Dette
rystet tydeligvis Edit, for da hun skulle til
å krone et posisjonelt mesterverk ble hun
plutselig
veldig
usikker. Det endte
med at hun tilbød
remis i en vunnet
stilling.

favoritter mot Belgia, og det hele endte med
en ganske komfortabel seier. Magnus og Frode
så ut til å ha god kontroll i sine partier, mens
Jon Ludvig og Aryan spilte remis.

Selv om damene
vant
denne
matchen
var
dette det første
svakhetstegnet
så langt i OL.
Alle kan gjøre
feil, men jeg
så tegn til at
spillerne begynte
å bli slitne og
at det ble gjort
litt
merkelige
avgjørelser.
De
gutta

var

norske
klare

Kvinnelaget med lagleder og artikkelforfatter Torbjørn R. Hansen. Fra venstre Ellen
Hagesæther, Olga Dolzhikova, Edit Machlik, Sheila Sahl og Monika Machlik.
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RUNDE 6: EN DÅRLIG DAG
Norge – Filippinene 2-2
Magnus – GM Julio Catalino Sadorra (2560) ½-½
Jon Ludvig – GM John Paul Gomez (2492) ½-½
Aryan – GM Eugenio Torre (2447) ½-½
Frode – GM Rogelio Barcenilla (2455) ½-½
Italia – Norge 2½-1½
FM Marina Brunello (2376) – Sheila ½-½
WFM Movileanu Daniela (2268) – Olga 0-1
WFM Desiree Di Benedetto (2183) – Ellen 1-0
WFM Alessia Santeramo (2001) – Edit 1-0

Italia var på papiret langt sterkere enn de
norske damene. Da matchen var i gang, var det
likevel ingenting som tydet på dette. Ja, faktisk
tenkte jeg at dette skulle bli en knusende seier
til Norge.
Aller best stod Edit. Hun stod til klar vinst,
men med litt tregt og avventende spill i den
kritiske fasen snudde det hele altfor fort. Ellen
er veldig sterk når hun får sin type stilling. Hun
er i sitt ess i tunge midtspill der det gjelder å
manøvrere brikkene, og jeg hadde en følelse
av at hun var i ferd med å utmanøvrere sin
motstander. Dette tenkte antagelig Ellen også,
for plutselig ble hun litt overambisiøs, og så
snudde også dette partiet.

Foto: Maria Emelianova

Denne dagen var det ingenting som kunne
stoppe Olga. Det tok litt tid før jeg fant ut av

Olga Dolzhikova
Daniela Movileanu

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9+-+N+p+r0
9-+-+pzP-zp0
9+-+l+-+P0
9-+-+-+k+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-mKP+0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
Svart kan angre bittert på trekket Th8-h7
som ble spilt 26 trekk tidligere. Hvit satte et
passende punktum med:

52.Tg8+! Kxh5 53.Sf8! Adjø, kjære tårn!
53...Le4 54.a4 1–0
Jeg øynet et lite håp om uavgjort da Sheila
vippet en jevn stilling i sin favør mot sin sterke
motstander. Kreftene så imidlertid ut til å ta
slutt langt ute i dronningsluttspillet, og remisen
var plutselig et faktum. Et litt ergerlig resultat
når vi var så fryktelig nære.
Normalt er Magnus en maskin med de hvite
brikkene, men på førstebord for Filippinene satt
det en taktisk liten hissigpropp ved navn Julio
Catalino Sadorra. Han var freidig og snappet
en bonde i åpningen, og tviholdt på denne i
midtspillet. Magnus slet med å finne tilstrekkelig
kompensasjon for minusbonden, men heldigvis
for oss, da kun konverteringsfasen gjenstod,
så skortet det litt på teknikken hos filippineren.
Han hadde jobbet så hardt for merbonden,
men da den plutselig forsvant var stillingen
død remis.

Olga Dolzhikova var det norske lyspunktet i 6. runde.
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spillestilen hennes, men etter hvert gikk det
opp for meg at hun svømmer som fisken i
vannet i grumsete taktiske stillinger. Her fikk
hun fikk inn en litt morsom avslutning.
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Jon Ludvig fortsatte remisrekken med et parti
der begge hadde fordel underveis. Frode
presset forgjeves med de svarte brikkene, men
også dette partiet ebbet ut i ingenting.

Baku
Rundens mest interessante parti var oppgjøret
mellom Aryan og legendariske Eugenio Torre
(64). Mens Aryan fortsatt er tenåring, spilte
Torre sitt 23. (!) OL. Jeg skal innrømme at jeg
tenkte Aryan ville trekke det lengste strået i
dette oppgjøret, men Torre simpelthen briljerte
i Baku, og han endte til slutt på hele 10 poeng
av 11 med ratingprestasjon på vanvittige
2836. Partiet mot Aryan endte remis, noe
nordmannen skal være godt fornøyd med ut i
fra stillingen underveis.
2-2 mot Filipinene var et resultat i underkant,
men matchen sett under ett var vi heldige som
slapp unna med uavgjort.
RUNDE 7: TO KNEPNE SEIRE
Tyrkia – Norge 1½-2½

GM Dragan Solak (2635) – Magnus 0-1
GM Alexander Ipatov (2652) – Jon Ludvig ½-½
GM Mustafa Yilmaz (2616) – Aryan ½-½
GM Baris Esen (2524) –
Frode ½-½

Norge – IPCA 2½-1½
Sheila – WIM Anto K. Jennitha (1953) ½-½
Olga – WFM Aleksandra Aleksandrova (1848) 0-1
Ellen – WIM Melnik Galina (1915) 1-0
Monika – WIM Marina Kaydanovich (1809) 1-0

Etter en velfortjent fridag møtte de norske
damene IPCA, et blandingslag for spillere med
et fysisk handikap. Norge var klare favoritter
på alle bord, men matchen skulle vise seg
å bli mye jevnere enn det vi satte pris på.
Olga hadde en dårlig dag på andrebord, og
måtte gi tapt etter et velspilt angrepsparti av
motstanderen.
«Brettet var i flammer,
men bare Frodes
stilling brant.»

Også Sheila hadde store problemer, men slapp
unna med skrekken og fikk en remis etter å
ha ligget bonde under store deler av partiet.
Heldigvis hadde Monika og Ellen full kontroll i
sine partier, og sikret en knepen seier til Norge.
I matchen mot Tyrkia var Magnus tilbake
slik vi liker å se han. Han startet med en
litt uteoretisk åpning, for så å spille 100 %

nøyaktig. Motstanderen spilte litt for overfladisk
og upresist i flere trekk på rad, og da tar det
ikke lang tid før fordelen blir avgjørende. En
enkel seier til Magnus.
På de tre andre bordene var det hardere
kamp. Jon Ludvig stod antagelig litt bedre
etter åpningen, men det tok ikke lang tid før
det var et ulikefarget løpersluttspill på brettet.
Remisen var uunngåelig.
Aryans parti var både jevnt og velspilt, og
endte remis uten særlig dramatikk. Stikk
motsatt scenario var det i Frodes parti. Brettet
var i flammer, men bare Frodes stilling brant.
At han overlevde følgende stilling er utenfor
min fatteevne.
Frode Urkedal
Baris Esen

XIIIIIIIIY
9-+k+-+r+0
9+lzp-+-wq-0
9pzp-zp-snrzp0
9+-+P+-+-0
9P+-wQ-zPP+0
9+-sN-vLp+-0
9-zPP+-tR-mK0
9+-+-+-tR-0

xiiiiiiiiy
Alle svarts brikker er som kanoner siktet
inn mot hvits konge. Frode spilte 30.g5 og
sprintet med kongen over til andre siden av
brettet. Det burde vært en høy aldersgrense
på dette partiet, så jeg nøyer meg med å si at
det gikk bra til slutt.
Frode reddet remisen og en uhyre viktig
lagseier. Nå nærmet man seg toppbordene. Det
var også den første kampen der gutta virkelig
lykkes med strategien sin: Magnus vinner, de
andre unngår å tape.
RUNDE 8: GUTTA HAR KONTROLL
Norge – Peru 3-1
Magnus – GM Emilio Cordova (2638) 1-0
Jon Ludvig – GM Jorge Cori (2609) 0-1
Aryan – IM Deivy Vera Siguenas (2499) 1-0
Frode – IM Christian Cruz (2519) 1-0

Nsb #3/2016

13

Baku
Norge – Frankrike ½-3½
Sheila – IM Sophie Milliet (2362) 0-1
Ellen – WGM Maisuradze Nino (2256) 0-1
Edit – WIM Mathilde Congiu (2232) ½-½
Monika – WIM Andreea Navrotescu (2235) 0-1

De norske damene møtte sterk motstand i
Frankrike. Med den jevne matchen mot USA
friskt i minne, var det ingen selvfølge at våre
damer skulle gå tapende ut av duellen. Likevel
var det nøyaktig det som skjedde, og ikke på
noen spesielt hyggelig måte heller.
Edit fikk en litt bedre stilling ut av åpningen,
men etter at motstanderen fant en effektiv
avviklingsvariant kom de raskt inn i et sluttspill.
Motstanderen hadde åpenbart respekt for Edit,
siden hun valgte å tvinge fram remis istedenfor
å ta noen sjanser.

De norske gutta var
derimot på vei mot
noe stort og hadde full
kontroll. Dessverre ble
Jon Ludvigs remisrekke
brutt etter at han
tapte mot Jorge Cori.
Nordmannen
hadde
en veldig god stilling,
men han undervurderte
antagelig
fribøndene
til
motstanderen.
Det endte med et
frustrerende tap som
irriterte Jon Ludvig
grenseløst. Cori hadde
attpåtil tilbudt remis,
riktignok allerede i
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Da hjelper det godt å ha gode lagkamerater
som får fart på brikkene. Magnus vant et jevnt
og spennende parti mot Emilio Cordova, mens
Aryan og Frode enkelt vant sine partier. Aryan
fikk inn en elegant taktisk vending i midtspillet.
Aryan Tari
Deivy Vera Siguenas

XIIIIIIIIY
9-tr-+-mk-+0
9+-+-+pwqp0
9-zp-+-sNpwQ0
9zp-snP+l+-0
9-+P+-+-+0
9+P+-tR-+-0
9P+-+-+LzP0
9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
35.Df4! Hvit truer tårnet på b8 og dessuten
matt på d6. Det mest naturlige forsvarstrekket,
35...Td8, strander på 36.Dd6+! Txd6 37.Te8

Aryan Tari imponerte stort i sitt første OL for Norges førstelag.

Foto: David Llada

På de tre andre bordene gikk det ikke like bra.
Sheila kom tvilsomt ut av åpningen med de hvite
brikkene, men hun kjempet seg inn i partiet
mot sterke Sophie Millet. Sheila grep imidlertid
ikke sjansen da det var en avviklingsmulighet
til et remisluttspill, og tapte isteden. Ellen slet
også hele partiet, men selv om det hele ble
svært grumsete på et tidspunkt, var det ikke
til å redde. Når Monika i tillegg undervurderte
en lovende stilling og
tapte, ble det et stort
og skuffende tap.

trekk 28, noe som etter reglementet ikke var
lov (remistilbud var først tillatt etter 30 trekk).
Dette kan ha vært med på å forstyrre vår
mann.

Baku
matt! Slike kombinasjonstemaer spotter Aryan
på et øyeblikk. Motstanderen spilte i stedet 35...
Dxf6, men etter 36.Dxb8+ var stillingen
enkelt vunnet for Aryan (1-0, 43 trekk).

Et surt tap for herrelaget, men likevel en
fantastisk opplevelse å spille mot USA. Et
par dager senere kunne amerikanerne slippe
jubelen løs etter å ha vunnet hele olympiaden.

Med denne viktige lagseieren var herrelaget
plutselig helt oppe i tetstriden.

Etter en veldig sterk start på OL, var det
norske damelaget inne i en dårlig periode.
Etter stortapet mot Frankrike i forrige runde
var vi klare for en revansj, men også i niende
runde fortsatte problemene. Sveits var knepne
favoritter og jeg skal innrømme at de hadde
bra kontroll på matchen.

RUNDE 9: TOPPOPPGJØR
USA – Norge 3-1
GM Fabiano Caruana (2808) – Magnus ½-½
GM Hikaru Nakamura (2789) – Jon Ludvig 1-0
GM Wesley So (2782) – Aryan ½-½
GM Sam Shankland – Frode 1-0
Sveits – Norge 3-1
WGM Monika Mueller-Seps (2276) – Sheila 1-0
WIM Dr. Gundula Heinatz (2205) – Olga ½-½
WFM Camille De Seroux (2101) – Edit ½-½
WFM Laura Stoeri (2084) – Monika 1-0

Caruana, Nakamura og So – si disse navnene
høyt! Bare det å være i samme spillelokale som
disse, får de fleste til å skjelve. Det å sitte rett
overfor dem, gjøre saklige trekk og kanskje til
og med få øyekontakt, krever sterke nerver.
Vel, Magnus er vant til slike ting. Han
nøytraliserte enkelt Caruana med de svarte
brikkene, og det endte remis. På tredjebord
spilte Aryan et jevnt italiensk parti. Det var
faktisk i våre to hvite partier at vi skulle få
trøbbel. Shankland spilte et mønsterparti i
Najdorf-varianten i Siciliansk mot Frode. Det
endte opp i en stilling med rokade til hver sin
side, der kun den ene fikk stormet på med
bøndene. Dette kunne ikke gå bra for Frode,
som raskt måtte kaste inn håndkledet.
Noe av det samme skjedde med Jon Ludvig.
Når man har spilt åtte partier på rad uten
sier, er ikke Nakamura drømmemotstanderen.
Hikaru luktet et potensielt bytte, og med litt
elegant manøvrering tidlig i midtspillet var
stillingen raskt håpløs for vår helt.
Da var det et fint plaster på såret at Aryan
holdt Wesley So forholdsvis enkelt til remis,
attpåtil med de svarte brikkene. So tok for øvrig
individuell gullmedalje på tredje bord med 8,5
poeng av 10 og ratingprestasjon på formidable
2896 så dette var helt sikkert inspirerende for
Aryan.

Monika fikk ikke fart på brikkene på fjerdebord,
og ble gradvis utspilt, dessverre uten noen
form for motspill. Sheila hadde en ok stilling,
men det er alltid en ekstra utfordring å spille
med kongen i sentrum i midtspillet. Hun overså
en taktisk vending fra motstanderen, og ble
offer for et voldsomt angrep.
Faktisk kunne seieren blitt enda større for
Sveits, for Edit slet i motbakke hele partiet.
Iherdig kjemping førte til at kun kongene
gjenstod på brettet. Den eneste som hadde en
god dag av de norske spillerne, var Olga. Hun
presset motstanderen hele partiet, men det
holdt dessverre ikke til mer enn remis.
Damelaget var nødt til å snu en dårlig trend og
helt avhengig av to gode sluttrunder for å nå
en respektabel plassering.
RUNDE 10: KNUSENDE SEIRE
Norge – Iran 3½-½
Magnus – GM Ehsan Ghaem Maghami (2566) 1-0
Jon Ludvig - Parham Maghsoodloo (2566) ½-½
Aryan – IM Shahin Lorparizangeneh (2478) 1-0
Frode - Alireza Firouzja (2463) 1-0
Wales – Norge ½-3½
WFM Olivia Smith (2002) – Olga 0-1
WCM Lynda Roberts (1888) – Ellen 0-1
Imogen Camp (1718) – Edit ½-½
Shayanna Sivarajasingam (1687) – Monika 0-1

Dette var dagen da det meste skulle klaffe for
begge lagene.
Gutta gjorde kort prosess med et ungt lag fra
Iran som hadde skapt problemer for meritterte
motstandere tidligere i turneringen.
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Baku
Magnus vant et typisk Magnus-parti. Han spiller
en litt forsiktig åpning som gir motstanderen
flust av muligheter til å gjøre feil. Det er ingen
enkel sak å være i en sånn situasjon, spesielt
når Magnus sitter på andre siden av brettet og
straffer hver eneste unøyaktighet med kirurgisk
presisjon.
Jon Ludvig klarte å riste av seg tapet mot
Nakamura og satte opp en festning som var
godt nok til remis.
Aryan er opprinnelig fra Iran og kjente godt til
spillerne på motstanderlaget. Kanskje hjalp det
ham i sitt parti mot en ung og giftig motstander.
Aryan Tari
Shahin Lorparizangeneh

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9+-+l+p+p0
9-+-zp-+p+0
9+-snPvl-+-0
9-zpLsN-+-+0
9+-+-vLQ+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
Aryans neste trekk er imponerende.

23.Sc6! Jeg tror de fleste ville ha forkastet
dette trekket pga. partifortsettelsen, men
Aryan tør å utforske det tilsynelatende umulige.
23...Lxc6 24.dxc6 Dh4 Er ikke dette en
livsfarlig dobbeltrussel mot c4 og h2?

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+p+p0
9-+Pzp-+p+0
9+-sn-vl-+-0
9-zpL+-+-wq0
9+-+-vLQ+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
25.g4! Neida. Aryan har full kontroll!
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25…De7 Etter 25...Dxh2+ 26.Kf1 har
ikke svart fnugg av angrep. Faktisk er svarts
dronning helt ute av spill. En mesterlig
vurdering av Aryan. Partiet varte ikke lenge.
26.Te1 Se6 27.b3 Dh4 28.h3 Kg7 Ser
du hvordan Aryan avgjorde partiet?

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0
9+-+-+pmkp0
9-+Pzpn+p+0
9+-+-vl-+-0
9-zpL+-+Pwq0
9+P+-vLQ+P0
9-+-+-zP-+0
9+-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
29.Lxe6! 1–0 Det vakre poenget er at 29…
fxe6 strander på 30.Dxf8+!! Kxf8 31.c7 og
fribonden er ustoppelig!
Da Frode også vant sitt parti gikk Norge
seirende ut av matchen med store sifre. En
utrolig viktig seier før sisterunden.
Det norske kvinnelaget trengte en oppmuntring
etter mye stang ut de siste rundene og vi vant
da også overbevisende mot Wales. Med kun én
spiller på over 2000 i rating, lot vi Sheila hvile.
Olga utspilte motstanderen sin og vant et
langt sluttspill. Ellen kjørte i kjent stil sakte,
men sikkert over motstanderen og fikk inn en
morsom avslutning mot slutten.
Ellen Hagesæther
Lynda Roberts

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+-+Q+-+P0
9pzp-+p+K+0
9mk-zppsN-+R0
9-+-zP-wq-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+-+-+0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Baku
Foto: Paul Truong

Gutta banket det unge laget fra Iran i 10. runde. Bak følger lagleder Jonathan Tisdall nøye med.

Hvit trekker og setter matt i to trekk! Ser du
hvordan?
Ellen spilte 69.b4+! og svart ga opp på
grunn av 69…cxb4 70.Sc4 matt! Et søtt
geometrisk motiv.
Monika vant sitt parti ganske enkelt, og Edit var i
ferd med å gjøre det samme. Et uoppmerksomt
øyeblikk i dronningsluttspillet lot imidlertid
motstanderen slippe unna med remis.
RUNDE 11: FINALEN!
India – Norge 2-2
GM P. Harikrishna (2752) – Magnus ½-½
GM B. Adhiban (2671) – Jon Ludvig ½-½
GM Santosh Gujrathi Vidit (2669) – Aryan 1-0
GM S.P. Sethuraman (2640) – Frode 0-1
Norge – Indonesia 3-1
Sheila - WIM Chelsie Monica Ignesias Sihite
(2199) ½-½
Olga – WFM Afifa Ayyun Faruq (1669) 1-0
Ellen - Regita Desyari Putri (1623) ½-½
Monika - Theodora Paulina Walukow 1-0

Gutta hadde en gylden sjanse til et historisk
godt resultat, men først måtte de gjøre noe
med India. Selv uten Anand, har India et
fryktinngytende lag. I Tromsø-OL for to år
siden tok de bronse. Norge var derfor klare
underdogs før start.
Favorittstempel er vel og bra, men det hjelper
ikke mot Frode Urkedal! Bare se hva som
skjedde:
Frode Urkedal
S. P. Sethuraman

XIIIIIIIIY
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Baku
Frode har spilt provoserende i åpningen og
inderen bestemte seg for å straffe vår mann.
Etter bare et par minutters betenkningstid
spilte inderen:

16...Lxe3+?? En enorm tabbe som setter
bort en offiser.
17.Dxe3 Lg4 Det var dette trekket inderen
hadde satt sin lit til, men han hadde garantert
oversett hvits neste trekk som plomberer
e-linja.
18.Le5! En tydelig rystet Sethuraman valgte
å pine seg selv ved å spille en del trekk til, uten
at det ble særlig spennende (1-0, 25 trekk).
Hvilken drømmestart for Norge på den
avgjørende matchen! Nå begynte de mest
optimistiske tallknuserne allerede å regne på
om Norge kunne ta medalje!
Imens var det på førstebordet et ganske
fredelig oppgjør mellom Harikrishna og
Magnus. Brikkene forsvant raskt, og til slutt
endte det med en symbolsk merbonde for
nordmannen. Remis.

Dessverre
tapte
Aryan
sitt parti mot en svært
teoristerk Santosh Gujrathi
Vidit, men dette la ingen
demper på stemningen
etter at matchen var
ferdigspilt. Uavgjort mot
India er en bragd, og det er
også femteplass i OL! Med
dette resultatet er Norge
faktisk også kvalifisert til VM
for nasjonslag i mai 2017.
18

Nsb #3/2016

Magnus Carlsen @MagnusCarlsen
Wonderful fifth place for our young team at the
chess olympiad, so proud of my teammates!!

Sisterunden kan ha enorme utslag for hvilken
plass man havner på og de norske damene var
derfor motivert for å gjøre sitt beste. De møtte
Indonesia, og med unntak av førstebord var
Norge klare favoritter.
Sheila og motstanderen hadde omtrent samme
rating, og det ble et jevnt parti. Sheila stod noe
bedre med sitt løperpar, men de to ble enige om
poengdeling da det ble byttet av til tårnsluttspill.
Ellen manøvrerte og manøvrerte, men denne
gangen holdt motstanderen godt følge, og også
dette partiet endte remis. Det var imidlertid
aldri noen tvil om hvor seieren skulle havne,
for Olga og Monica vant enkelt sine partier.
3-1 var en fin avslutning på OL for damene.
Underveis viste alle spillerne hva som bor i
dem, men denne gangen ble det litt for ujevnt
til at vi kunne hevde oss helt i toppen. Det var
utvilsomt mange lyspunkt, og mitt høydepunkt
som lagleder var matchen mot USA. Neste
gang slår vi dem!

Frode Urkedal ble den store norske helten i siste runde mot India.

Foto: Morten L. Madsen

Jon Ludvig klarte å begrense skadene, og
tross dårlig form var han solid. De fleste andre
som har vært i lignende situasjoner med akutt
formsvikt, pleier å tape
masse partier, men Jon
Ludvig har et skyhøyt bunnnivå og går likevel sjeldent
på tap. Partiet mot Adhiban
var spennende, men endte
etter hvert ubønnhørlig med
trekkgjentakelse.

13. sep

WORLD AMATEUR CHESS CHAMPIONSHIP 2017

6th - 15th May 2017 Kos / Greece
„If you love chess, warm sun and good food, come and play!“
David Gilbert (England) - two-time participant

Save
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15 EU early
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ook
hotel b ctober!
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9 rounds Swiss-System
Prizefunds: 5.000 EUR
7 separated rating groups
A: 2200-2400 B: 2001–2200 C: 1801–2000
D: 1601–1800 E: 1401–1600 F: 1201–1400
G: 0 (without rating)–1200

2016: 249 players from 29 countries
More than 140 pre-registered players for 2017
2016: 10 players from Norway

5***** Beach hotel Helona Resort Kos
9 nights with Fullboard & unlimited
consumption of non-alcoholic drinks

from 699 EUR per person
Contact & registration:
kos@amateurchess.com

www.amateurchess.com/kos

WIM Sheila Barth Sahl

r
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k
Lahlum

...kommer du?

Foto: Kristoffer Gressli

Bli med på 4 sosiale sjakkdager i Melsomvik!
Sjakkurs med treningsturnering for deg som er nybegynner eller
litt øvet. Rating: Max 1250 • Instruktør: WIM Sheila Barth Sahl.
Kurset passer for voksne og eldre, sjakkforeldre og hobbyspillere. Det vil også være mye
lærerikt for de som har spilt turneringssjakk tidligere og tilhører klasse 4 og 5. Sheila vil
tilpasse kurset slik at det blir mye spennende for alle. Du får anledning til å ta opp egne
temaer og problemstillinger. Et par uker etter kurset spiller Norges Magnus Carlsen VMmatch i New York, og med det du lærer på kurset vil du kunne ha enda større glede av å
følge hans partier.
Tid:

Torsdag 20. - søndag 23. oktober 2016

Pris:

kr 3.500,- Prisen inkluderer kursavgift, teorihefte, spill og turnering
samt overnatting og alle måltider.
Eventuell dagdeltagerpris inkl. måltider: kr 2.150,-

Sted:

Nestor i Melsomvik

Frist:

Påmeldingsfrist fortløpende - begrenset antall plasser

I samarbeid med Norges Sjakkforbund!
Påmelding/mer info:
nestorutvikling.no eller ring Anne på tlf 33 33 55 00 • e-post: post@nestorutvikling.no

www.nestorutvikling.no

J´adoube!
Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt

Foto: Olga Dolzhykova

TWITTER
Nigel Short @nigelshortchess

6. sep

Disappointed not to see the pairing DaoJones in today’s VIE-ENG match :)
#bakuchess #WallStreet
Nå spørs det om det ville hjulpet noe særlig,
for på 1. bord for Vietnam satt Inga Peng.

re
norske landslagsspille
Det blir hårda bud for
Jon
må
r
r framover. He
som ikke vinner partie
under skalpellen.
er
mm
Ha
vig
Lud

Torstein Bae @torbae

12. sep

Feide av brettet er nesten alltid en overdrivelse, men TWITTER
her var det både kosteskaft og
sopelim. VM-formen i anmarsj!

Foto: Anniken Ve
stby

Ved bruk av nøye utvalgte metaforer
når NRKs sjakkekspert ut til stadig nye
seergrupper, i dette tilfellet renholdsbransjen.

”

Fame, I have already. Now I need the money.
- Wilhelm Steinitz

I make errors, therefore I am!
- Saviely Tartakower

«He-he. I går ne
dla jeg en bjørn
med bare nevene
og han tror
han kan skremm
e meg med et
pinglete bondeo
ffer.»

You only need to know enough opening theory
to avoid it.
- Bent Larsen
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Tromsø har lagt listen høyt

Foto: Geir Nesheim

To år etter OL inviterte Tromsø Sjakklubb på nytt til sjakkfest i byen. Med det har de satt en
høy standard for fremtidige NM-arrangører.

Etter å ha gjennomført et prikkfritt sjakk-OL for
to år siden, var forventningene store til årets
Landsturnering i Tromsø. Og resultatet stod i
stil.
- En genial teknisk løsning, sier tidligere
sjakkpresident Jøran Jansson entusiastisk
når vi snakker med ham noen uker etter
Landsturneringen.
For det var særlig når det gjaldt nettdekningen
av mesterskapet at Tromsø hevet seg mange
hakk i forhold til tidligere arrangører.

22

Men
det
revolusjonerende
med
Landsturneringen 2016 var altså den
tekniske løsningen. Med 30 direktesendte
partier i hver runde var det rom for å vise
også de andre klassene enn Eliteklassen.
I tillegg våget arrangøren noe som aldri
har vært gjort tidligere: TV-sendinger fra
hver runde med kommentarer, intervjuer
og partianalyser. Omtrent som man ser de
proffe aktørene gjør det.

NY STANDARD
Deltakertallet endte på 376, noe som gjorde
dette til tidenes største sjakk-NM nord for
Namsos. Spillelokalet var Tromstunhallen på
Tromstun skole i Tromsdalen. At turneringen
var plassert 3 km utenfor sentrum så ikke ut til å
påkalle noen sure miner blant deltakerne, tvert
imot. Av ting som ble fremhevet som positivt,
var nettopp et stort og romslig spillelokale med
god ventilasjon.

Selvsagt var regien ikke like stram som vi
er vant til for eksempel fra NRKs og TV2s
sendinger. Men det er noe sjarmerende med et
håndholdt mobilkamera som gir ustø inntrykk
fra spillelokalet. Første dagen kunne vi se en
ivrig reporter som ble litt vel nærgående da
han skulle filme Lars Monsen i en vanskelig
stilling i tidsnød. Det sier seg selv at resten
av NM-uka holdt samme reporter respektfull
avstand til den selverklærte villmannen som
kom rett fra Alaska for å delta i «den kuleste
turneringen man kan spille».

Også kantina høstet mange lovord. God mat og
fornuftige priser viste seg å være en vellykket
kombinasjon. Ifølge arrangøren gikk kantina
«dundrende overskudd».

Bulletinene må også nevnes i denne
sammenheng. De var profesjonelle og
gjennomarbeidede og kom til punktlig tid hver
dag. Etter turneringen ble samtlige bulletiner
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NM i Tromsø
lagt ut elektronisk tilgjengelig for alle og
enhver.
STOR STAB
Til Matt & Patt uttalte NM-general og leder i
sjakklubben, Jan Sigmund Berglund at nøkkelen
bak suksessen var en stor og entusiastisk stab
på 30-40 personer:
- Det føles lett å være NM-general når det er så
mange som er selvgående og tar oppgavene
og har ansvar. Jeg kan være trygg på at det
går fint i alle ledd.
Til fremtidige NM-arrangører foreslår Berglund
å spille på lag med en spesiell gruppe
ressurspersoner.

fra det sentrale Østlandet deltar, når de
igjen påtar seg et stort sjakkarrangement og
legger mange tusen timers dugnadsinnsats i å
gjennomføre det.
Vi vet at Lahlum ikke er alene om disse tankene.
For mange sjakkspillere står Landsturneringen
som selve institusjonen i norsk sjakk. Neste år
er det Stavanger SK sin tur som arrangørby.
De har allerede varslet nye grep. Blant annet
vil Eliteklassen «tjuvstarte» fredag kveld. På
denne måten unngår man den upopulære
dobbeltrunden på mandag som stiller store
krav både til spillere og arrangører. Kanskje
dette er første skritt for å kvitte seg med
dobbeltrunden en gang for alle?

Foto: Anniken Vestby

- Engasjer foreldrene til
de unge. Det har vi klart å
gjøre ganske bra i Tromsø.
Sjakklubben drives helt og
holdent av foreldrene. Da tar
man ansvar. De er en fantastisk
ressurs.
MASSEMØNSTRING
En av de som prioriterte
Landsturneringen som årets
trolig eneste individuelle start,
var Hans Olav Lahlum. Han
havnet midt på treet i den tøffe
Mesterklassen, men det var
ikke først og fremst sjakklige
ambisjoner som gjorde at han
tok turen nordover.
- Jeg valgte å spille fordi
Landsturneringen er både
en svært verneverdig norsk
sjakktradisjon og en livskraftig
del av norsk sjakkliv. Fordi det
er veldig hyggelig å kunne møte
igjen gamle sjakkvenner i ulike
aldre og fra ulike landsdeler, og
å kunne følge kampen om NMtitlene både i eliteklassen og
ulike aldersbestemte klasser.
- Dessuten er Tromsø en
flott by og Tromsø Sjakklubb
fortjener at flest mulig spillere

«8 sensurer, 400 sider korrekturlesning og Nytt på Nytt på fredag.
Egentlig har jeg ikke tid til dette altså.»

Nsb #3/2016
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Elite: Salomon vant rekordjevn klasse
Landsturneringen i Tromsø ble enda et NM i ungdommens tegn. Men den eldre garde bet
godt fra seg og var med helt til målstreken i tidenes jevneste eliteklasse.
Som en Derrick-episode på 80-tallet, var
spenningen til å ta og føle på før siste runde
av årets Eliteklasse i Tromsø. Et raskt blikk
på resultatlista etter åtte runder skulle være
tilstrekkelig til å bekrefte dette:
Teten i Eliteklassen
1. GM Rune Djurhuus		
2. FM Joachim B. Nilsen		
3. IM Frode Elsness		
4. GM Kjetil A. Lie		
5. IM Johan Salomon		
6. IM Johan-S. Christiansen

5.5/8
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0

Rundeoppsettet gikk opp slik at alle de seks
overnevnte skulle møtes innbyrdes i niende
runde. Partiene var Lie-Elsness, SalomonNilsen og Christiansen-Djurhuus.
STERKE NERVER
- Det passet jo bra at jeg spilte mitt beste
parti i turneringen i siste runde, forteller Johan
Salomon (19) til Nsb noen uker etter NM.
r jeg trener opptil
r
er like gøy, men jeg tro
8 timer sjakk. Ikke alt
ver
dri
og
n
rso
pe
som
jeg er nokså disiplinert
liv!»
iallfall ikke noe slaraffen

«Det kan være dager de

Partiet finner du med kommentarer av den
ferske norgesmesteren i slutten av artikkelen.
Også GM Kjetil A. Lie vant sitt siste parti, men
måtte se Salomon knipe førsteplassen etter en
nervepirrende kvalitetsberegning.
Magnus Carlsen følger godt med på hva våre
unge lovende poder utretter på sjakkbrettet.
Han har tidligere beskrevet Salomon som en
«tøff» sjakkspiller og trukket frem robuste
nerver som en av hans styrker.
- Det kan være noe i det, medgir Salomon.
- Jeg merker at jeg blir mer fokusert og faktisk
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mer avslappet når jeg må spille på vinst, slik
som i siste runde i Landsturneringen. Jeg føler
iallfall ikke noe negativt press eller nervøsitet.
Dette var Salomons tredje opptreden i
Eliteklassen. I Trondheim i 2014 debuterte han
med solide 4,5 av 9. I Oslo i fjor startet han som
en rakett med fire strake seire, men måtte likevel
se Aryan Tari snike seg forbi på målstreken.
- Med sølv i fjor hadde jeg et realistisk mål om
å vinne i år. Før turneringen hadde jeg bestemt
meg for å prøve å vinne hvert eneste parti.
Salomon erkjenner at han kanskje tøyde denne
strikken litt vel langt. Allerede i første runde
mot Atle Grønn, i en objektivt lik stilling, tok
han store sjanser for å holde liv i stillingen.
Men han ble belønnet for sitt mot. I tidsnøden
trådde Atle feil.
- Likevel fikk jeg en dårlig start på turneringen
med bare 2,5 av 5. Men det hadde iallfall den
effekten at jeg kunne slappe av og spille helt
uten noe press. Så vant jeg altså de fire siste
partiene, smiler Nordstrand-spilleren fornøyd.
SUKSESS I SVERIGE
Etter NM-sølvet i fjor etterfulgt av en
sensasjonell seier i Sitges i Spania der han tok
sitt første GM-napp, var det mange som spådde
at Salomon ville oppnå stormestertittelen
allerede i fjor. Men det andre nappet har latt
vente på seg. Omtrent én måned etter NM
skulle det imidlertid klaffe igjen.
I den lukkede GM-turneringen Manhems
Schackvecka i Gøteborg gikk Salomon helt til
topps med 6,5 av 9 og ratingprestasjon på 2630.
- Jeg opplever at jeg har stor sjakkselvtillit
for tiden. Sjakkmessig spilte jeg mye bedre
i Sverige enn i NM. Forhåpentligvis kan jeg
holde det nivået fremover.
- Så er det selvsagt motiverende med gode
resultater. Det gir meg energi til å trene enda

NM i Tromsø
mer. Jeg hadde et godt resultat i Gibraltar i
2015 (se Nsb nr. 1/2015 – red.anm.), men etter
det så slappet jeg av, jeg hvilte meg kanskje
litt på laurbærene. Det kan være derfor at
fremgangen har latt vente på seg.

en kryptisk merknad der han sa at «Salomon
har én stor svakhet som sjakkspiller». Vi spør
Salomon om han ønsker å utdype dette.

SJAKKPROFF
Etter å ha avsluttet 3. klasse på NTG tidligere i
år, har Salomon nå satt av ett år der han bare
spiller sjakk. Han har flyttet hjem igjen til sine
foreldre på Nordstrand, men har like mange
reisedøgn ute som hjemme.

- Jeg er en posisjonell og intuitiv sjakkspiller.
Romanov mente at jeg slet i veldig taktiske
eller dynamiske stillinger. Og det stemmer jo til
en viss grad, jeg liker for eksempel ikke å spille
med utsatt konge. Men jeg har jobbet mye
med dette altså, så jeg tror ikke motstanderne
mine skal klare å utnytte det. Ellers hadde jeg
ikke fortalt det til dere, ler Salomon.
Foto: Bjørn Berg Johansen

- Det kan være dager der jeg trener opptil 8
timer sjakk. Ikke alt er like
gøy, men jeg tror jeg er
nokså disiplinert som person
og driver iallfall ikke noe
slaraffenliv! sier han.

- Jeg vet hva han tenkte på, smiler Johan lurt.

På spørsmål om det kan
bli flere år som sjakkproff,
utelukker ikke Salomon det.
- Det avhenger vel av
hvordan det går dette
året. Hvis jeg fortsetter
fremgangen og har suksess,
så tror jeg nok at jeg gir
sjakken et år til.
Han blir hemmelighetsfull
når
Nsb
spør
om
målsetninger, men etter litt
press så erkjenner han at
2600 er et magisk tall.
- Men jeg vet det er en tøff
vei dit!
GM Evgeny Romanov – som
leserne kjenner blant annet
ved at han var sekundant
for det norske laget i åpen
klasse i OL i Tromsø i 2014 –
har trent flere av våre unge
talenter, herunder Johan
Salomon. I et intervju for
ikke lenge siden til Matt &
Patt kommenterte russeren
alle
de
unge
norske
stjernene. Han kom her med
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Helt konge! Vår advokat har bedt oss presisere at teksten på
konvolutten er manipulert.
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TO TENÅRINGER PÅ PALLEN
Som i fjor ble dette et NM i ungdommens
tegn med to tenåringer på seierspallen.
Mens Salomon vant, knep Johan Sebastian
Christiansen (18) tredjeplassen.
Meritterte Kjetil A. Lie brukte noen runder på å
få opp dampen, men til slutt tok stormesteren
andreplassen. Den ferske Vålerenga-spilleren
hadde lik poengsum som Salomon, førsteog andrekvalitete var også lik, men Salomon
hadde best tredjekvalitet (!). At NM på denne
måten ble avgjort av et parti mellom to spillere
langt nede på tabellen satt i gang en debatt
om kvalitetsberegningen.

I siste runde var det vanskelig å mobilisere
tilstrekkelig energi med svart mot Kjetil A. Lie.
Joachim Nilsen på sin side kunne med seieren
over Elsness sikre sitt andre IM-napp én runde
før slutt.
NESTEN FOR DJURHUUS
Mange hadde unnet GM Rune Djurhuus å
vinne sin første kongepokal. Djurhuus ble
juniornorgesmester som 15-åring i 1985 og
debuterte i Eliteklassen året etter, i Steinkjer i
Foto: Anniken Vestby

Kriterier som antall svarte partier
eller
gjennomsnittsratingen
til
motstanderne ble foreslått som

runde tok Elsness litt for store sjanser i
tidsnøden i et forsøk på å skape vinstsjanser ut
av en lik stilling. Han måtte dermed bokføre et
forsmedelig tap.

16. juli

Torstein Bae @torbae
Ikke tilfredsstillende at NM
avgjøres av oppgjør mellom folk
utenfor tetstriden. Vi trenger bedre
regler ved poenglikhet.

bedre markører for å skille spillerne.
ELSNESS GIKK FOR «THE DOUBLE»
Én som alltid er å regne med i NMsammenheng, er Frode Elsness
(43). Norgesmesteren fra 2008 så ut
som en sikker vinner av Eliteklassen
etter syv runder. Fastlegen og
trebarnsfaren fra Oslo ledet feltet
alene med 5,5 poeng, et helt poeng
foran kobbelet som jaget bak.
Hvis det bare hadde handlet om å
vinne klassen, så kunne Elsness
antakelig ha cruiset i mål med to
remiser i de avsluttende rundene.
Problemet var bare at han trengte 7
poeng for å ta det avgjørende GMnappet i samme slengen. Som alltid
valgte Elsness å gå for maksimum.
Med hvit mot klubbkamerat Joachim
B. Nilsen fra SK 1911 i åttende
26

Nsb #3/2016

«Sukk. Noen ganger føler jeg at jeg bor i et sjakk NM.»

NM i Tromsø
1986. Siden den gang har han bare misset tre
(!) NM-starter i øverste klasse. Få kan dermed
matche Djurhuus på antall opptredener i
Eliteklassen.
På 90-tallet var Djurhuus i tetstriden i så å
si hver eneste Landsturnering. Han var ofte
høyest ratet i feltet og forhåndsfavoritt, men
de berømte marginene gikk mot ham. Det
nærmeste han har kommet, er stikkamp mot
Simen Agdestein i NM i Asker i 2000 da de
to gigantene fosset i mål side om side med
formidable 7,5 av 9.
Også i Tromsø startet Djurhuus – denne
gangen feltets eldste deltaker med sine 46 år
– med 2/2 og udelt ledelse. Etter det svingte
prestasjonene litt mer enn i hans glanstid,
men ikke mer enn at han ledet Eliteklassen
på kvalitet før siste runde. Der ble det tap for
Johan Sebastian Christiansen, med fjerdeplass
som fasit. Vi håper Djurhuus finner motivasjon
til mange flere NM-deltakelser.
For Landsturneringen 2016 skulle altså vise
16. juli

Rune Djurhuus
Ledet en jevn Eliteklasse før siste runde
i NM i sjakk i Tromsø, men fikk bank av
Johan-Sebastian Christiansen i mitt siste
parti og ramlet dermed ned til 4. plass.
Er uansett godt fornøyd med innsatsen i
min 28. opptreden i øverste klasse i NM.
Gratulerer til min klubbkamerat i Nordstrand
Sjakklubb, Johan Salomon, som sikret seg
sin første NM-tittel og kongepokal, foran
Kjetil Aleksander Lie og J-S.

seg å bli Johan Salomons store suksess.
- NM er stort. Dette er mye mer stas enn GMnapp, avslutter den sympatiske Nordstrandgutten som vi garantert får se mye mer til
framover.

Kommentarer av Johan Salomon
Johan Salomon
Joachim Nilsen
NM i Tromsø (9), 2016

1.Sf3 c5 2.e4 d6 3.c3 Planen med dette
trekket i motsetning til det vanlige 3. d4 er å
spille d4 på et senere tidspunkt og slå tilbake
med bonden på d4 for å få mer sentrum.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0

9zpp+-zppzpp0
9-+-zp-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-zP-zPPzP0
9tRNvLQmKL+R0
xiiiiiiiiy
3...Sf6 4.Le2 Jeg valgte å spille det samme
som Magnus spilte mot Karjakin noen dager
før partiet.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0

9zpp+-zppzpp0
9-+-zp-sn-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-zPLzPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy
4...e6 I Carlsen-Karjakin skjedde i stedet 4...
g6 5. O-O Lg7 6. Lb5+. Men ikke 4...Sxe4??
5. Da4+ med dobbeltangrep på kongen og
springeren.
5.0–0 Le7 6.Te1 0–0 Nå truer svart å ta
bonden på e4, men jeg er klar til å forsvare
den med tårnet.
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XIIIIIIIIY
9rsnlwq-trk+0
9zpp+-vlpzpp0
9-+-zppsn-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-zPLzPPzP0
9tRNvLQtR-mK-0

xiiiiiiiiy
7.Lf1 b6 Alternativet var 7...Sc6 8. d4 cxd4
9. cxd4 d5 10. e5 Se4 11. Sbd2 Sxd2 12.
Lxd2 da hvit står litt bedre med mer plass for
brikkene sine.
8.d4

XIIIIIIIIY


9rsnlwq-trk+0

9zp-+-vlpzpp0
9-zp-zppsn-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-zPP+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQtRLmK-0
xiiiiiiiiy

Hvit har nådd målet sitt og står bedre med
kontroll i sentrum.

8...La6 Svart ønsker å bytte av den dårlige
løperen på c8, men dette koster tid og han får
en deplassert springer på a6. Antakelig var 8...
Lb7 å foretrekke.
«Nå ventet noen nerve
pirrende timer for
å se hvordan de andre
partiene i toppen
utviklet seg…»

9.Lxa6 Jeg vurderte 9. c4, men tenkte svart
ville få en grei stilling etter 9…cxd4 10. Sxd4
Lb7 11. Sc3 a6 med …Sbd7 i neste trekk og
svart har fine brikkeplasseringer.
9…Sxa6 10.De2 Igjen vurderte jeg 10.
c4, men var veldig usikker på hvem som ville
28
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komme best ut av forviklingene etter 10…d5.

10…Dc8 11.Lg5 h6 12.Lh4 Te8
13.Sbd2 En veldig interessant mulighet her
var 13. e5 dxe5 14. dxe5 Sd5 15. Lxe7 Txe7
16. g3. Hvit har terrengfordel med mulighet for
å spille på begge fløyer og et felt på d6 for
hesten. Siden jeg måtte vinne for å ha sjans
til NM-gull valgte jeg en mindre tvingende
fortsettelse

XIIIIIIIIY


9r+q+r+k+0

9zp-+-vlpzp-0
9nzp-zppsn-zp0
9+-zp-+-+-0
9-+-zPP+-vL0
9+-zP-+N+-0
9PzP-sNQzPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

13...d5? Etter dette trekket blir det vanskelig
å forsvare seg med svart. Mye bedre var 13...
cxd4 da hvit bare står litt bedre etter 14. cxd4
(svart har ingen problemer etter 14. Sxd4
Sc5) 14... Db7.
14.e5 Av en eller annen grunn foreslår
computeren 14. exd5, men det gjør ting mye
enklere for svart: 14…Sxd5 15. Lxe7 Txe7 16.
Sc4 cxd4 17. Sxd4 Sc5 og svart forsvarer seg.
14…Sh7 15.Lxe7 Txe7

XIIIIIIIIY
9r+q+-+k+0
9zp-+-trpzpn0
9nzp-+p+-zp0
9+-zppzP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-sNQzPPzP0
9tR-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
16.Sf1! Manøveren Sf1-g3 er typisk for
Spansk åpning (1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5). I
Spansk sikter springeren ofte mot f5, men her
har den i stedet blinket ut h5. Hvit forbereder
et kongeangrep.

NM i Tromsø
16…cxd4? Enda en feil og det er mer enn
den svarte stillingen kan tåle. Partitrekket gjør
hesten min på f3 god og gir meg muligheter
for å spille på f4-f5 bruddet senere.

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp-+-trpzpn0
9-zp-+p+-zp0
9+-snpzP-+-0
9-+-sN-+Q+0
9+-zPq+-sN-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy

Bedre var passivt forsvar, men etter for
eksempel 16... Sb8 17. Sg3 Sc6 18. Tad1
Sf8 19. Sh4 cxd4 20. cxd4 Tc7 21. f4 liker jeg
hvits angrepssjanser.

XIIIIIIIIY
9r+q+-+k+0
9zp-+-trpzpn0
9nzp-+p+-zp0
9+-+pzP-+-0
9-+-zp-+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzP-+QzPPzP0
9tR-+-tRNmK-0

xiiiiiiiiy
17.Sxd4! Bedre enn sjablontrekket 17. cxd4
Tc7 som gir svart motspill og lar hesten på f3
forbli dårlig.
17…Sc5 18.Sg3 Da6

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp-+-trpzpn0
9qzp-+p+-zp0
9+-snpzP-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-zP-+-sN-0
9PzP-+QzPPzP0
9tR-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
19.Dg4! Svart er utspilt og spillet burde være
over i løpet av få trekk. Heldigvis for meg
overså han trusselen med dronningtrekket.
19…Dd3? Men også etter alternativene 19…
Sf8 eller 19…Tee8 var 20.f4! knusende for
hvit. Sh5 og tårnløftet Te3-g3 ligger også i
lufta.

20.Sgf5! exf5 21.Sxf5 Han må gi hele
tårnet på e7 for å unngå matt på g7. Med
kvalitet og bonde over i tillegg til overlegen
stilling er resten enkelt for hvit. Nå ventet noen
nervepirrende timer for å se hvordan de andre
partiene i toppen utviklet seg… 1–0

LANDSTURNERINGEN 2016 - ELITE
1

IM Johan Salomon, Nordstrand

2458

6 1/2

2

GM Kjetil A. Lie, Vålerenga

2520

6 1/2

3

IM Johan-S. Christiansen, Vålerenga

2411

6

4

GM Rune Djurhuus, Nordstrand

2402

5 1/2

5

FM Joachim B. Nilsen, 1911

2407

5 1/2

6

IM Frode Elsness, 1911

2439

5 1/2

7

IM Maxim L Devereaux, Black Knights

2365

5 1/2

8

IM Lars Oskar Hauge, OSS

2386

5

9

GM Frode Olav Olsen Urkedal, 1911

2557

4 1/2

10

IM Nicolai Getz, OSS

2461

4 1/2

11

FM Espen Forså, Tromsø

2308

4 1/2

12

IM Atle Grønn, OSS

2327

4 1/2

13

FM Sebastian Mihajlov, OSS

2360

4 1/2

14

IM Andreas G.R. Moen, OSS

2325

4 1/2

15

FM Daniel Jakobsen Kovachev, OSS

2315

4

16

IM Øystein Hole, Akademisk

2332

4

17

FM Johannes Haug, Nordstrand

2318

4

18

FM Anders Hobber, Akademisk

2333

3 1/2

19

Henning Jakhelln Kjøita, 1911

2086

3 1/2

20

FM Eivind Olav Risting, 1911

2376

3 1/2

21

FM Sondre Merkesvik, Bergens

2263

2

22

Stig K. Martinsen, Bergens

2206

1 1/2
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Mester: President-takter
Jøran Jansson lekte seg gjennom en av NMs jevneste og tøffeste klasser. Til slutt var Askerspilleren hele to poeng foran nærmeste utfordrer. Til neste år blir det Eliteklassen på den
tidligere sjakkpresidenten.
- På slutten følte jeg at jeg kunne gå på vannet!
Sitatet rommer nok mye av hemmeligheten
bak Jøran Janssons maktoppvisning i årets
Mesterklasse. 54-åringen feide gjennom feltet
og stoppet ikke før han nådde 8 poeng, hele to
poeng foran nærmeste utfordrer.
- Jeg trenger flyt for å lykkes. En god start
gir stor selvtillit og da virker det som mine
motstandere tror at jeg kan spille sjakk, sier
den muntre og joviale Asker-spilleren.
De siste årene har nok de fleste leserne stiftet
bekjentskap med Jansson gjennom hans
presidentgjerning. Som president i Norges
Sjakkforbund fra 2007-2015 er han av de
lengstsittende presidenter. I denne perioden
fikk Norge altså verdensmesteren i sjakk og
gjennomførte et prikkfritt sjakk-OL i Tromsø.
Nsb spør om det sterke resultatet kanskje

skyldes at en tung bør nå er fjernet fra
skuldrene.
- Vel, dette er det første NM jeg har spilt på
8 år hvor jeg bare kunne konsentrere meg
om sjakken, men jeg er ikke overbevist om at
det var det som gjorde det. En god start på
turneringen var vel kanskje hovedårsaken.
For de som skulle lure, hersker det liten tvil om
at Jansson ikke bare kan styre sjakkskuta, men
også behersker spillet bedre enn de fleste. I
Kristiansand NM 1987 spilte han stikkamp mot
Jonathan Tisdall om kongepokalen, etter å
ha beseiret gullgrossister som Leif Øgaard og
Berge Østenstad underveis. Stikkampen tapte
han 2-0, men neste år er det på’an igjen i den
øverste klassen.
I kjent stil er Jansson ikke utpreget beskjeden
om egne ambisjoner i Stavanger.

Foto: Anniken Vestby

- I starten av enhver
turnering er ambisjonen
min å vinne den.
Før han legger til:
Ambisjonene
synker
deretter
i
takt
med
rundene.
Jansson har vært tro mot
Asker Schakklubb siden
han var guttunge og er i
dag nestleder i klubben.

En liten quiz: Én av disse tre kvalifiserte seg ikke til Eliteklassen neste år.
Hvem?
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- Asker er klubben i
mitt hjerte. Jeg husker
fremdeles den dagen i
1972 når Reidar Agdestein
dro meg med i klubben og
proklamerte høyt at jeg var
en kommende klubbmester.
Han fikk jo rett, men det
tok noen år.

NM i Tromsø
- Det å vokse opp i den samme gaten
som Agdestein-familien var også en stor
inspirasjon. Den familien må ha vært blant
verdens sterkeste familielag. Både Simen og
Espen har spilt i eliten, mens Pål og Reidar var
mesterspillere. Sjur var også veldig god.
- Det å få spille mot, og sammen med, gode
spillere er helt avgjørende hvis man har
ambisjoner. Og i klubben var det mange av
dem. Miljøet i Asker på 80-tallet var veldig godt,
ikke minst takket være ildsjelene i klubben.
Her må jeg trekke frem Albert Gustavsson,
Thor Johansen og Øistein Yggeseth. Dette er
folk som har ofret mange timer for klubben.
I 2014 var Jansson i staben til Silvio Danailov
som utfordret Zurab Azmaiparashvili om vervet
som president i Det europeiske sjakkforbundet
(ECU). Han har også vært en viktig brikke i
arrangementskomiteen for Norway Chess de
siste årene. Det er interessant å høre Janssons
tanker om internasjonal sjakk.
- Jeg har ingen ambisjoner om internasjonale
verv slik det ser ut i FIDE/ECU per nå. Håper
og tror det vil skje endringer som vil gjøre
det lettere å fokusere på å få sjakken til å
lykkes bedre som sport og dermed bedre blant
sponsorer. Av toppturneringene i verden, er
det bare Norway Chess som har klart å dekke
inn over 80% av budsjettet med kommersielle
sponsorrater.
Det sier en del om situasjonen. Men, heldigvis
er det mange ildsjeler bak Kjell Madland, og
forberedelsene er allerede gang for Norway
Chess 2017.
Veldig hyggelig for arrangørklubben var det at
Gunnar Berg Hanssen sikret andreplassen og
dermed slår følge med Jansson til Eliteklassen
neste år. Så vidt vi kan se, blir dette Berg
Hanssens første opptreden i den øverste
klassen.
Jansson har valgt å kommentere partiet mot
en annen tromsøværing, Jon Kr. Røyset fra
sjuende runde.

Kommentarer: Jøran Jansson
Jon Kristian Røyset
Jøran Jansson
NM i Tromsø (7), 2016

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0–0
5.Sge2 d5 6.a3 Le7 7.Sf4 c6 8.g4 En
sjelden variant, fant kun 3 partier i databasen
til Chess24.
8...e5 Og der forlot vi den også. Synes trekket
så naturlig ut.
9.dxe5 Sxg4 10.e6 Ser godt ut, men
undervurderer sorts muligheter.

XIIIIIIIIY


9rsnlwq-trk+0

9zpp+-vlpzpp0
9-+p+P+-+0
9+-+p+-+-0
9-+P+-sNn+0
9zP-sN-zP-+-0
9-zP-+-zP-zP0
9tR-vLQmKL+R0
xiiiiiiiiy

10...Sxf2! Det gir 2 bønder + gode
angrepsjanser. Ikke noe å lure på!
11.Kxf2 fxe6 12.Kg1 Lh4 Truer Txf4
etterfulgt av Db6 og matt.
13.Dd2 Hindrer det, men står jo litt krøkkete.
13...e5 14.Sh5 Lf2+ Joda, vinner
dronninga, men Txf1 fulgt av Lh3+ og Lg4+
var endel bedre.
15.Dxf2 Txf2 16.Kxf2 Le6 17.cxd5
cxd5 18.Lg2 Sc6 Sort står fremdeles veldig
godt, og jeg begynner å spille overfladisk. Sd7,
med planen Sc5, eller f6 var nok endel bedre.
19.Sg3 d4 20.Sce4 Db6 21.Te1 dxe3+
22.Lxe3 Og her har jeg klart å spille meg
ned til en jevn stilling (i kjent stil...).
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Nå begynner det å ligne på noe igjen. Jon
Kristian har litt dårlig tid, og computertrekket
Sh1 er det jo veldig få som ser...

35.Se1 Dxb4 36.Texd4 Db2 Jeg bytter
gjerne dronninga mot hvits 2 tårn, da jeg tror
sluttspillet er vunnet for sort.
«Håper og tror det vil skje endring
er
som vil gjøre det lettere å fokusere
på å
få sjakken til å lykkes bedre som
sport og
dermed bedre blant sponsorer.»

37.Th4 b5 38.Tdd4 Der kom den største
bukken i partiet ( ihvertfall hvits), og jeg kunne
glad og fornøyd skyve dronningen til f2 og ta
imot neven til Jon Kristian.
38...Df2+ 0–1

«Hvem sa sjakk er vanskelig? Lett er det. Lett!»
Landsturneringen 2016 - Mester

22...Sd4 23.b4 Dd8 24.Tad1 Og hvit har
alle brikkene i spill. Var fremdeles optimist, men
kjente seieren langsomt gli ut av monradkortet.
24...a5 25.Lxd4 exd4 26.Sc5 Ld5
Greit å få kvittet seg med den hvite løperen. 2
springere matter sjeldent...
27.Te5 Lxg2 28.Kxg2 axb4 29.axb4
Df6 30.Tde1 Dc6+ 31.Kg1 h6 32.T5e4
b6 33.Sd3 Dc3 34.Td1 Ta2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-zp-0
9-zp-+-+-zp0
9+-+-+-+-0
9-zP-zpR+-+0
9+-wqN+-sN-0
9r+-+-+-zP0
9+-+R+-mK-0

xiiiiiiiiy
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1

FM Joran Aulin-Jansson, Asker

2218

8

2

Gunnar B. Hanssen, Tromsø

2169

6

3

FM Vegar Koi Gandrud, 1911

2286

5 1/2

4

Bror Thanke, Nordstrand

2100

5 1/2

5

FM Hans K Harestad, Soss

2262

5 1/2

6

Torben Søraas, Narvik

2197

5 1/2

7

FM Johannes L Kvisla, 1911

2316

5 1/2

8

Jens Hjorth Kjølberg, 1911

2131

5

9

CM Svetoslav Mihajlov, Asker

2147

4 1/2

10

WIM Sheila B Sahl, Black Knights

2202

4 1/2

11. Jørn Snellingen, Black Knights 4 12. Frode
Lillevold, Strømmen 4 13. Jon Kr. Røyset, Tromsø 4
14. Christian Laverton Trondheim, 3 1/2 15. Hans O.
Lahlum, Akademisk 3 1/2 16. Kjell Magne Johnsen,
Samisk 3 1/2 17. Ole Woldseth, Sotra 3 1/2 18. Tor
Gulbrandsen, Nordstrand 3 19. Arnt Esbensen, Vadsø
3 20. Aksel Brasøy, Alta 2 1/2

NM i Tromsø

Klasse 1: Eventyret Ward
For to år siden spilte Ward Al-Tarbosh førstebord i sjakk-OL for et Syria i borgerkrig. Han
valgte å hoppe av og søke asyl i Norge. De siste to årene har ikke vært enkle for unggutten
som hadde et følelsesladet gjensyn med Tromsø.
Historien om FM Ward Al-Tarbosh (21) er av den
typen som lett kunne ha inspirert Hollywood til
å lage en film. I august 2014 reiser han fra
hjembyen Damaskus til Tromsø for å forsvare
førstebordet for Syria i sjakk-OL. I hjemlandet
raser allerede borgerkrigen. Familien til Ward
har kristen bakgrunn og han føler seg ikke
trygg. Han fullfører OL, men vender aldri
tilbake til Syria.
- Jeg hadde bestemt meg allerede før vi kom til
Tromsø om å søke asyl, men det var ingen lett
avgjørelse å ta.
Etter at han hoppet av begynte en lang
runde med byråkrati. Han havnet på Refstad
transittmottak i Oslo før det bar videre
til Sandnessjøen. I mai 2015 kom han til
Spydeberg. Han har nå omsider fått innvilget
opphold i Norge og går for tiden på skole der
han blant annet lærer norsk.

Foto: Bjørn Berg Johansen

De siste årene har vært tunge for Ward og
han forteller at han har vært langt nede.

Dette reflekteres også på ratingtallet hans.
Da han spilte for Syria i OL stod han med en
FIDE-rating på 2272. I dag er tallet på 2130.
Nå har faren kommet til landet og venter på
behandling av sin søknad om asyl.
- Det har gjort hverdagen mye lettere, og jeg
har det mye bedre nå, smiler Ward.
For Ward var det spesielt å komme tilbake til
nettopp Tromsø. Denne gangen kunne han ha
full fokus bare på å spille sjakk.
- Jeg er veldig fornøyd med turneringen og
kommer selvsagt til å delta i Mesterklassen
neste år. Jeg gleder meg allerede!
De syriske myndighetene tok ikke lett på at
Ward søkte asyl i Norge. De reagerte overfor
familien hans. Politiet kom hjem til dem,
avhørte faren og utøvet et sterkt psykisk press
mot familien. En syrisk domstol slo fast at Ward
må sone fem år i fengsel og betale 2 millioner
syriske pund (snaut 80.000 kroner) hvis han
returnerer til hjemlandet.
Dette er penger det syriske
sjakkforbundet har brukt på
den talentfulle gutten.
Ward har spilt sjakk siden
han var 5 år gammel. FMtittelen fikk han ved å
vinne det arabiske U-10
mesterskapet i 2004. Som
17-åring vant han det
syriske mesterskapet for
seniorer. I 2011 laget BBC
en dokumentarserie der de
fulgte flere unge talentfulle
syrere. Ward var en av disse.

Folksomt på seiersplassen i klasse 1. Bak fra venstre Harald Mikalsen, Ward
Al-Tarbosh og Øystein Andersen. Foran fra venstre Andreas Skotheim, Ole
Jørn Gyldenås, Raymond Boger, Snorre Skrede og Svein Erik Hansen.

- Jeg savner livet i Syria. Jeg
håper jeg kan dra tilbake en
gang, men jeg tror det blir
vanskelig, sier han.
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Etter at han kom til Spydeberg fikk
Ward hjelp av flyktningkonsulent Gro
Pettersen til å oppsøke sjakklubben
i Askim. Ward forteller til Nsb at
det er en nokså liten sjakklubb
med hovedvekt på barn. For å
bryne seg mot sterkere motstand
er Ward derfor hovedmedlem
av Oslo Schakselskap. Der er
Ward en ivrig deltaker både i
klubbmesterskapet og de ukentlige
lynsjakkturneringene. I lyn er han
spesielt giftig. Han representerte
også OSS i det nylige NM for
klubblag på Fagernes. Det tar om
lag en time for ham å pendle fra
Spydeberg til Oslo.
Som del av norskopplæringen skal
Ward få praksisplass i en norsk
bedrift for å praktisere språket. Han
håper at han kan undervise sjakk i
den lokale sjakklubben.
I tillegg til at han nå spiller sjakk
igjen med stor suksess har Ward
glidd stadig mer inn i lokalmiljøet i

For én gangs skyld måtte politihunden Figo (nederst til venstre)
vike plass på forsiden av Smaalenenes Avis.

Landsturneringen 2016 - Klasse 1
1

FM Ward Al-Tarbosh, OSS

2126

7

2

Harald Mikalsen, Alta

1970

6 1/2

3

Øystein R. Andersen, Black Knights

2053

5 1/2

4

Svein Erik Hansen, Vadsø

2045

5 1/2

5

Snorre Skrede, Sandnes

1889

5 1/2

6

Raymond Boger, 1911

1977

5 1/2

7

Ole Jørn Gyldenås, Nordstrand

2014

5 1/2

8

Andreas Skotheim, Tønsberg

1918

5 1/2

9

Ivar Sømhovd, Nordstrand

1946

5

10 Aleksander Omtvedt, 1911

1852

5

11. Trond Ferkingstad, Trondheim 4 1/2 12. Erle Andrea
Marki Hansen, direkte 41/2 13. Vegard Simensen,
Kristiansund 41/214. Elise Forså, Tromsø 41/2 15. Lars
Th. Monsen, Nordstrand 41/2 16. Lasse Tveter Solbu,
Trondheim 41/2 17. Lars Johansen, Nordstrand 4 18.
Olav Erikstad, Akademisk 4 19. Roar E. Nakken,
Aalesunds 4 20. Asbjorn Ottesen Steinskog, Sandnes
4 21. Johan Pettersen, Harstad 4 22. Per Gisle
Svendsen, 1911 4 23. Ole Smeby, Kongsvinger 3 24.
Morten L Madsen, Sotra 3 25. Henrik Sjøl, Akademisk
21/2 26. Rune Vik-Hansen, Tromsø 1
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Spydeberg. Til Nsb viser han stolt fram
lokalavisen den 27. juli der han selv pryder
forsiden og sier spøkefullt at han nå er en
«celebrity» i Spydeberg.
I Spydeberg har han venner og kontakter på
sin egen alder. At det i kommunen bor flere
andre syrere har også hjulpet.
- Nå håper jeg at pappa kan få innvilget
asyl, og at mamma og lillebroren min, som
er igjen i Syria, kan komme til Norge på
familiegjenforening, sier Ward.
- De er relativt trygge akkurat nå, men de har
ingen enkel hverdag, sier den unge syreren.
En tredje bror er for tiden i Tyskland der han
studerer.
Kilder: Smaalenenes Avis

NM i Tromsø

Klasse 2: NMs høyeste poengsum
Det var ingen tvil om seieren i NMs nest største klasse. Mathias Nesheim slapp bare en remis
på vei mot en overlegen klasseseier.
NMs høyeste poengsum fikk vi i klasse 2 der
Mathias Nesheim (27) fra Oslo Schakselskap
tok en suveren seier med hele 8,5 poeng av
9. I Oslo Schakselskap er Nesheim en viktig
brikke både som styremedlem og drivkraft i
den såkalte «hobbygjengen».
- Hobbymiljøet er slik jeg ser det gjengen som
startet å spille sjakk i forbindelse med Magnus
Carlsens første VM-match. Jeg dro i gang en
fast samlingskveld i OSS for disse spillerne,
og nå er vi gode sjakkvenner. Sjakk er faktisk
ganske sosialt, forteller Nesheim.
Ettersom gjengen er blitt sterkere må de kanskje
vurdere å bytte navn. Nesheim forteller at når
OSS Hobby spiller kamper i Østlandsserien, har
han opplevd at motstanderne rynker på nesa
over å bli knust av en «hobbyspiller». Kanskje
OSS Drevne passer bedre?
Selv om Nesheim begynte for alvor å trene og
spille sjakk i 2013, lærte han reglene lenge før
det.

Foto: Geir Nesheim

- Som de fleste andre lærte jeg å spille

sjakk som liten, men det ble med det. Men i
studietiden i Trondheim bodde jeg i kollektiv
med en fyr som hadde sjakkbrett. Etter noen
partier mot ham merket jeg at jeg ville lære
mer, så jeg begynte å lese sjakkteori på nettet,
opprettet konto på chess.com, og så var man
hekta.
Det er interessant å høre hvordan Nesheim har
trent for å komme dit han er i dag.
- Spill mye, analyser partier, tren taktikk på
nett. Det har funket for meg.
Vi spør Nesheim om seieren inspirerer til enda
mer satsning fremover.
- Absolutt! Jeg gikk rett på nett for å se hvilke
langsjakkturneringer jeg kunne delta på i høst.
Ellers vurderer jeg å ta noen timer med en
sterk spiller – det har jeg ikke prøvd før.
Leserne drar kanskje kjensel på etternavnet til
Mathias. Og ja, han er sønn av generalsekretær
Geir Nesheim som faktisk deltok i samme
klasse som sønnen i Tromsø. Mens Mathias
markerte seg i den ene enden av
turneringstabellen, måtte senior
denne gangen finne seg i å kjempe
i den andre. Til generalsekretærens
forsvar skal det sies at han hadde
mange jern i ilden i Tromsø.
Familiehierarkiet ser uansett ut til å
være etablert.
- Det var vel en slags milepæl å
komme foran fatter’n, sier Mathias
lurt.

Fotografen mistet oppmerksomheten til premievinnerne et
øyeblikk da Lars Monsen imponerte forsamlingen ved å gjøre opp
ild med to sjakkbrikker.

Mathias har valgt partiet mot Knut
Abrahamsen fra fjerde runde der
klassevinneren kunne ha blitt
satt skikkelig på prøve hadde
Abrahamsen våget å gå for et
kritisk mellomtrekk…
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Foto: privat

gjenopptar kontrollen over e5.

16.Lxd6 Dxd6 17.Sg3 Sh5 Planen er å
bytte springere for så å spille …Lh5.
18.Sg5 Sxg3

XIIIIIIIIY
9r+-+ltrk+0
9zpp+-+-zpp0
9-+nwqp+-+0
9+-+p+-sN-0
9-+-zP-+-+0
9+-+L+-sn-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tRQ+RmK-0

xiiiiiiiiy

«Du husker veddemålet, fattern. Taper´n maler
garasjen!»

Kommentarer: Mathias Nesheim
Knut Abrahamsen
Mathias Nesheim
NM i Tromsø (4), 2016

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7
5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2 cxd4 8.cxd4
f6 9.exf6 Sxf6 10.0–0 Ld6 11.Sf3 Dc7
12.Lg5 0–0 En vanlig stilling i Tarraschvarianten i Fransk. Etter min erfaring er dette
en stilling med angrepssjanser for begge sider,
blant annet pga. løperne på d3 og d6, samt den
halvåpne f-linja. Svart har noen utfordringer
med e5 og c5–feltene, samt løperen på c8.
13.Lh4 Ld7 Jeg visste at …Sh5 var
hovedtrekket med ideen å ofre kvalitet på f3.
Det kan bli veldig skarpe stillinger som jeg ikke
orket å gå inn i, derfor spilte jeg noe annet.
14.Lg3 Le8 Prøver å bli kvitt problemet med
hvitfeltsløperen, et ikke ukjent tema i Fransk!
15.Tc1 Db8 Går ut av bindingen og
36
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Den kritiske stillingen i partiet slik jeg ser
det. Spørsmålet er om hvit kan legge inn
mellomtrekket Lxh7+ før han slår tilbake
på g3. Under partiet trodde jeg at svart fikk
tilbake bonden med ganske lik stilling etter en
dronningmanøver, men det viste seg, heldigvis
ikke før i analysen, at jeg feilvurderte stillingen
som kunne oppstått. Selv om svart vinner
tilbake bonden, blir stillingen hans dårlig.

19.hxg3 Sterkere var 19.Lxh7+! Kh8 20.hxg3
De7 21.Dd2 (21.f4 Db4 22.Lb1! er også godt
for hvit, f.eks. 22…Dxd4+ 23.Dxd4 Sxd4
24.Tcd1! og bonden på e6 faller) 21...Sxd4.
Jeg hadde regnet på 22.Dxd4 Dxg5, men
hvit trenger ikke å slå springeren på d4. Etter
22.Tfe1 står hvit +1.6 ifølge min computer.
fast samlingskveld
«Jeg dro i gang en
, og nå er vi gode
i OSS for disse spillerne
tisk ganske sosialt»
sjakkvenner. Sjakk er fak

19...h6 20.Sf3 Lh5 21.Le2 Lxf3
22.Lxf3 Db4 23.De1 Dxe1 24.Tfxe1
Sxd4 25.Lg4 Tf6 26.a3 Dette gir svart
mulighet til å holde på bonden. 26.Tcd1
Sf5 27.Lxf5 exf5 28.Txd5 ville ha gitt et
remissluttspill.
26...g6 Nå er planen å aktivisere
kongen, hindre motspill i c-linja og dytte
sentrumsbøndene oppover.

NM i Tromsø
27.Tcd1 Sf5 28.Lh3 Kf7
29.Tc1 Te8 30.Ted1 Sd6
31.Lg4 Te7 32.Lf3 Ke8
33.Kf1 Kd8 34.Td2 Tc7
35.Te1 Kd7 36.Lg4 Sf5
37.Lf3 Tf8 38.Kg1 Tfc8
39.Tee2 Tc4 40.g4 Sd4
41.Te3 Sxf3+ 42.Txf3 Kd6
43.Tb3 b6 44.Th3 Tc1+ Tar
vekk forsvaret av f2 som gjør at …
Tc2 blir mer effektivt etterpå.
45.Kh2 T1c2 46.Thd3 Eller
46.Txc2 Txc2 47.Txh6 Txf2
48.Txg6 d4 som går ut på det
samme som i partiet.
46...Txd2 47.Txd2
planen er i boks!

e5

Og

48.Kg3 d4 49.f4 exf4+
50.Kxf4 Kd5 51.Kf3 Tf8+
52.Ke2 Tf4 53.Txd4+ Hvit gir
seg med en liten luring. 0–1

Landsturneringen 2016 - Klasse 2
1

Mathias Nesheim, OSS

1825

8 1/2

2

Audun Engeset, Larvik

1914

7

3

Kai Inge Esbensen, 1911

1881

6 1/2

4

Knut Ø Abrahamsen, Nordstrand

1869

6 1/2

5

Eirik Viken Kallset, Kristiansund

1866

6

6

Jia Qi Xue, 1911

1777

5 1/2

7

Audun Hoem, Kristiansund

1639

5 1/2

8

Øyvind Fossheim, Fribonden

1727

5 1/2

9

Erlend Fagerjord, Tromsø

1801

5 1/2

10

Yngve Götestam Fossheim, Fribonden

1717

5 1/2

11. Eirik Aarnes, Bergens 5 1/2 12. Tore Kallset, Kristiansund 5 13. Olav
Hjortås, 1911 5 14. Steinar Leite, Modum 5 15. Lars Ovesønn Dalsegg,
Akademisk 41/2 16. Jussi Dyrnes, Nordstrand 41/2 17. Torstein Furnes,
Follo 4 1/2 18. Karim Ali, Fribonden 41/2 19. Bernt Olav Markussen, Bodø
41/2 20. Øyvind Hjelle, Bodø 41/2 21. Sigurd Kittilsen, Akademisk 41/2 22.
Truls Skauge Klausen, Drammens 4 23. Svein Dale, 1911 4 24. Jarle
Ness, Nordstrand 4 25. Sigmund Lunde, Sarpsborg 4 26. Tom R Wister,
Kirkegata 4 27. Bjarte Engeset, Larvik 31/2 28. Per Christian Ødegaard,
Trondheim 31/2 29. Hauk Are Kristiansen, Tromsø 31/2 30. Frank
Eggerud, Tinn 31/2 31. Odd Ketil Selnes, Harstad 31/2 32. Inge Simonsen,
Tromsø 31/2 33. Petter B Markussen, Trondheim 31/2 34. Michael W.
Fuglesang, OSS 31/2 35. Otto Milvang, Nordstrand 3 36. Knut Valle, Otta
3 37. Rune Taranger, Nordstrand 3 38. Geir Nesheim, 1911 21/2 39. Hans
Hovden, Kirkegata 21/2 40. Hans-Henry Jacobsen, Tromsø 2

Ny nettbutikk med gode tilbud på alt
du og din klubb har behov for!
Kontakt oss for et godt tilbud: kontakt@brettspill.no
Følg oss på facebook, www.facebook.com/sjakkmani

Ny nettbutikk med hyggelige priser på alt
du og din klubb har behov for!

www.sjakkmani.no
Kontakt oss for et godt tilbud: kontakt@brettspill.no
Følg oss på facebook, www.facebook.com/sjakkmani

www.sjakkmani.no
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Klasse 3: - Hardt arbeid gir resultater
Kasher Shehzad vant NMs største klasse med imponerende 8 poeng av 9. Men det viktigste
for legen og familiemannen er å følge opp sine sjakkspillende barn.
Foto: Geir Nesheim

Mamma Rubina, som i likhet
med Kasher er allmennlege
i Sandnes, er hovedsakelig
moralsk støtte når familien
er på sjakktur.
- Spesielt når vi taper partier!
I forrige blad fikk leserne
et lite innblikk i en raskt
voksende
sjakklubb
i
Sandnes.
Shehzad
kan
bekrefte
de
positive
sjakkstrømningene i byen.

En fornøyd trio: Frode Fredriksen, Kasher Shehzad og Paulius
Cebatarauskas.

- Jeg spilte ikke på mitt beste i de to siste
partiene siden jeg var mer opptatt av Shazils
partier, forteller Kasher Shehzad til Nsb.
Shazil lå helt i teten i Miniputt etter 7 runder,
men tapte sine to siste partier.
- Jeg må innrømme at det var med litt
blandede følelser at jeg vant turneringen.
Jeg var blitt norgesmester mens sønnen min
hadde tapt to partier og falt ned fra første til
fjerdeplass, sier pappa.
Familien Shehzad fra Sandnes er en ekte
sjakkfamilie. I Tromsø deltok 3/5 av familien
i NM: Mens pappa Kasher vant klasse 3, ble
Alisha nr. 12 i Lilleputt og Shazil nr. 4 i Miniputt.
Faktisk er det enda et familiemedlem som
akkurat har begynt å spille sjakk.
- Alina er 5 år og trener nesten hver dag. Hun
har allerede vunnet nybegynnergruppa i en
BGP-turnering, kan en stolt pappa meddele.
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- Vi kom først i kontakt med
Roar Nærheim og Erlend
Stangeland som var veldig
imøtekommende. På den
måten begynte vi i Sandnes
Sjakklubb.

- Miljøet i Sandnes er veldig
bra. Lynsjakkturneringene er populære, men
det er også mange som deltar i langsjakk og
hurtigsjakk. Så er det bra for barna mine at
det er så mange andre barn og ungdommer
i klubben. Hvert år er det motivasjonssamling
der vi får besøk av Jon Ludvig Hammer.
Det kommer ikke som noen overraskelse på
Nsb at det går mye i sjakk på hjemmefronten:
- Vi spiller en del og løser oppgaver. Shazil og
Alisha spiller på Lichess.org. De trener daglig,
spesielt nå når Alina også har begynt å spille.
Så kommer far med en erkjennelse som sikkert
sitter langt inne.
- Nå har jeg begynt å tape mot Shazil i lynsjakk!
Han er heller ikke i tvil om hva som er nøkkelen
til fremgang.
- Suksess skyldes ikke talent, men knallhardt
arbeid. Det sier jeg til mine barn også, avslutter
Kasher Shehzad.

NM i Tromsø
Etter et svingende parti
fikk Shehzad sjansen til å
avgjøre NM med en lekker
kombinasjon:
Kasher Shehzad
Sverre Skjølingstad
NM i Tromsø (9), 2016

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+q+pmk-+p0
9-+-vlp+-+0
9+-+-+-+-0
9-+N+-+-+0
9+-+-+R+-0
9-zP-+Q+PzP0
9+-+-+-+K0

xiiiiiiiiy
28.Tf7+! Vinner offiser pga.
springergaffelen på d6. Etter
28…Kd8 29.Sxd6 Dc6
30.Sc4 Db5 31.h3 Te8
32.Dd3 d5 33.Se5 Db6
34.Da3 Db5 35.Sc4 kastet
svart inn håndkledet. 1–0

Landsturneringen 2016 - Klasse 3
1

Kasher Shehzad, Sandnes

1656

2

Frode Fredriksen, Stavanger

1636

8
7

3

Paulius Cebatarauskas, Larvik

1798

6 1/2

4

Magnus Hals Meyer, Tromsø

1550

6 1/2

5

Sverre Skjølingstad, Stavanger

1509

6

6

Benjamin Fjellheim, Groruddalen

1715

6

7

Markus Slettmoen, Hamar

1601

6

8

Tor Skaslien, Vålerenga

1605

5 1/2

9

Stein Fjellseth, Strømmen

1751

5 1/2

10

Terje Wivestad, Nordstrand

1638

5 1/2

11. Kjetil Ruud, Follo 51/2 12. Rudolf Steinkellner, Kirkegata 51/2 13. Lars A
Stensen, Vestvågøy 51/2 14. Mark Akali, Namsos 51/2 15. Arne Unneland,
Aalesunds 5 16. Hans K. Gaarder, Nordstrand 5 17. David A Grøndahl, Asker
5 18. Tom-Greger Knutsen, Samisk 5 19. Svein J Albrigtsen, Longyearbyen 5
20. Knut Are Hansen, Kristiansand 41/2 21. Henrik Gaudernack, 1911 41/2 22.
Tore Martin Madsø Hauan, Trondheim 41/2 23. Rune Bergquist, Tønsberg
41/2 24. Eirik Norbakken, Hønefoss 41/2 25. Jonathan K Ski, OSS 41/2 26.
Lars Sevald Leknes, Akademisk 41/2 27. Morten Rolstad, OSS 41/2 28. Ola
Torstein Endresen, Sortland 41/2 29. Gitle Kirkesola, OSS 41/2 30. Øyvind
Hoem Vaseng, Kristiansund 4 31. Kazim Yilmaz, Modum 4 32. Pål Norvoll,
Guovdageainnu 4 33. Gunnar Eiken, Sotra 4 34. Ingrid Strand, Modum 4 35.
Nicholas Bergh, Stjernen 4 36. Steinar Flo, Nordstrand 4 37. Idar Evenstad,
Harstad 4 38. Kristian H Schmidt, Tromsø 4 39. Åsmund Andersen, Bodø 31/2
40. Bjarne Gustad, Guovdageainnu 2 31/2 41. Karl Eirik Ødegaard, Trondheim
31/2 42. Torge Ugland, Nordstrand 31/2 43. Kjetil Holm, Trondheim 31/2 44.
Jørgen Brobakken, Hamar 3 45. Johnny Lund, Nordstrand 3 46. Sigurd
Lauvås Gaure, OSS 3 47. Bjørn Ellingsrud, Nordstrand 21/2 48. Fredrik
Wilhelmsen, Asker 21/2 49. Johnny Karl Pedersen, Tromsø 2 50. Tom Jøran S
Rønning, Direkte 1.

Foto: privat
Like etter NM reiste familien Shehzad til EM for ungdom i Praha der Alisha - lengst til
venstre - gjorde en god innsats i klassen Jenter U12 med 5 poeng av 9.
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Klasse 4: - Chess.com har hjulpet meg mye
Det var en ung seierspall i klasse 4 denne gangen. Helt øverst tronet en stolt syttenåring som
fikk fortjent belønning for hardt arbeid den siste tiden.
Når Nsb får Mattis Mikelsen på tråden noen
dager etter NM-suksessen, er det en sprudlende
og positiv 17-åring vi møter.
Mikelsen forteller at selv om han lærte sjakk
på SFO da han var liten, så var det først i 2014
at han meldte seg inn i Asker Schakklubb.
Han er snar med å trekke fram bestefar Bjørn
Schwensen som en sparringpartner ved brettet
de siste årene.
- Bestefar er 76 år gammel. Han er bare en
smart fyr generelt, og da er han naturlig nok
også god i sjakk, ler Mikelsen.
I fjor ble Mikelsen nummer 2 i Kadett B. Han
forteller ærlig at han var litt engstelig for det
høye nivået i årets juniorklasse og dermed
valgte å stille i klasse 4 i stedet. Ingen dårlig
beslutning skulle det vise seg!
Mikelsen var ikke den eneste ungdommen
som valgte bort de aldersbestemte klassene.
Med seg på pallen fikk Mikelsen sølvvinner
Dag Einar Bjørkevoll Nord (f. 1999) og Haakon
Wright (f. 2001).

Vi spør Mikelsen hva som var målet før
turneringen.
- Jeg hadde et mål om å vinne. Er det ikke
et ordtak som går noe sånt som at du bør
strekke deg etter stjernene, så når du iallfall
fjelltoppene :-)
Mikelsen hører definitivt til den nye
generasjonen sjakkspillere. Her er det ikke
Informator og Batsford Chess Openings som
gjelder, men i stedet nymotens hjelpemidler.
- Jeg ser videoer på chess.com og ChessNetwork
på Youtube. Tror dette er de største sjakksidene
på nettet. Sistnevnte administreres av en sterk
amerikansk spiller som kaller seg for TheJerry.
Han sender meg personlige meldinger, så det
er tydelig at jeg er en trofast følger!
I tillegg til å gå i Asker Schakklubb hver mandag,
er Mikelsen medlem av ungdomsklubben
Bærum SSU som også har sjakk en gang i uka.
Det er lett å høre at han er inspirert for tiden
og han ser ikke bort fra å delta i juniorklassen
i neste års NM.

Foto: Bjørn Berg Johansen

Mikelsen er født i 1999, samme
år som Aryan Tari og flere andre
unge talenter. Hittil har han
tenkt at sjakkmiljøet på NTG
holder for høyt nivå, men med
suksessen i årets NM er det vel
bare å vente på en telefon fra
trener Simen Agdestein?
- Hehe, håper bare han har
nummeret mitt!
På spørsmål om hva som er
det beste med sjakk, tenker
Mikelsen seg om et øyeblikk
før han svarer bestemt:
«Hva er vitsen med aldersbestemte klasser?» spør Dag Einar Bjørkevoll
Nord, Mattis Mikelsen og Haakon Wright.
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- Det gir en god følelse å
lykkes. Man føler seg smart og
får selvtillit.

NM i Tromsø
Mikelsen har kommentert partiet fra sjette runde
der han fikk inn en av sine spesialvarianter.
Kommentarer: Mattis Mikelsen
Mattis Mikelsen
Atle Stærli
NM i Tromsø (6), 2016

1.e4 c5 2.d4 Morra-gambit, som har blitt min
spesialitet mot Siciliansk. På lavere nivå er det
nok ikke så mange sortspillere som kjenner
teorien, og det er fort gjort å spille unøyaktig.
2...cxd4 3.c3 dxc3 4.Sxc3 e5!? Dette gir
hvit flere sterke angrepsmuligheter, i alle fall
som jeg kan erfare.
5.Sf3 Sc6 6.Lc4 h6 Sort ønsker å få
spilt …Sf6 eller …Sge7 uten å tillate 7. Sg5.
Teksttrekket er ikke så dårlig siden sortfelteren
min på c1 blir litt svak. Forresten er 6… Le7??
7. Dd5! krise for sort.
7.0–0 Sf6 8.De2 a6 9.Sd5!? Lc5
10.Le3! Ved å bytte av sortfelterne tar jeg
kontroll over de sorte feltene på dronningfløyen.
10...Lxe3 11.Dxe3 0–0 12.Tfd1 b5
13.Lb3 Te8 14.h3 Ta7? 15.Tac1

XIIIIIIIIY
9-+lwqr+k+0
9tr-+p+pzp-0
9p+n+-sn-zp0
9+p+Nzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+L+-wQN+P0
9PzP-+-zPP+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy



Her er vi. Hvit har en sterk springer på
d5, aktive offiserer og har mer enn nok
kompensasjon for bonden. Sort sliter med sin
etterhengende d-bonde, treig utvikling og har
ingen gode steder å flytte dronningen. Med sitt
siste tårntrekk truer hvit 16. Txc6! dxc6 17.
Sxf6+! fulgt av Dxa7. Istedenfor det naturlige
15…Tb7 velger sort å gi merbonden tilbake,
for å lette litt på trykket.

15...Sd4?! 16.Sxd4 Det er ikke så lett
å se, men ifølge computerne kan hvit her få
avgjørende fordel med kvalitetsofferet 16.
Txc8!!.
16...Sxd5 17.Lxd5 exd4 18.Dxd4
Tc7 19.Tc3! «Swinging rook» på vei til
kongefløyen.
19...Lb7? Tårnavbytte ville vært mye bedre,
selv om hvit også da beholder en solid fordel
med mye bedre løper og to mot tre bondeøyer.
Nå venter en kalddusj for sort.
20.Tg3! g5 Eneste gode måte å stoppe
Dxg7# på.
21.h4! Lxd5 22.Dxd5 Kf8 23.hxg5
hxg5 24.Dd6+ Kg8? Med …Kg7 kan sort
forlenge kampen enda litt til. Nå er resten
enkel match for hvit.
25.Dh6! Tc6 26.Txg5+ Tg6 27.Txg6+
fxg6 28.Dxg6+ Kf8 29.Td6! Txe4
30.Tf6+ Sort må velge mellom 30… Dxf6 31.
Dxf6+ Ke8 (31…Kg8 32. Dg6+ går ut på det
samme) 32. Dg6+ eller 30…Ke7 31. Df7#. 1–0

Landsturneringen 2016 - Klasse 4
1

Mattis Mikelsen, Asker

1404

7

2

Dag E Bjørkevoll Nord, Nittedal

1392

6 1/2

3

Haakon Wright, Groruddalen

1403

6
6

4

Jonas August Bernstein, Stjernen

1455

5

Vaitian Leander Marianayagam, Bodø

1422

6

6

Christopher Munk, Stavanger

1400

5 1/2

7

Olav Førde Nymo, 1911

1440

5 1/2

8

Kent-Ove I Bredeli, Narvik

1508

5 1/2

9

Peter Scott Munk, Kristiansand

1413

5 1/2

10

Aud Norunn Strand, Modum

1445

5 1/2

11. Reidar Angell Hansen, SMPOAÅ 5 12. Håvard Skotheim,
Tønsberg 5 13. Per-Erik Evensen, Modum 5 14. Jens Petter
Olsen, OSS 41/2 15. Atle Stærli, Nordstrand 41/2 16. Astrid Sofia
Jacobsen, Kampen 41/2 17. Remi Jakobsen, Tromsø 41/2 18. Per
Tore Pedersen, Sevland 41/2 19. Lasse Skaansar, Lillehammer
41/2 20. Henrik Kristoffersen, Alta 41/2 21. Daniel Mollan, Direkte
41/2 22. Harald Peter Stette, Fredriksstad 41/2 23. Ola Kvaløy,
Stavanger 4 24. Truls Helge Øi, Trondheim 31/2 25. Jan Robert
Grøndahl, Asker 31/2 26. Ole-Andreas Sjømoen, Groruddalen
31/2 27. Vilde Bjerke, Lillesand 31/2 28. Anton Amarapala,
Strømmen 31/2 29. Per Magnus Larsen, Porsgrunn 3 30. Jørn
Torsdal, Porsgrunn 3 31. Vibeke Omberg, Groruddalen 2.
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Klasse 5: Magnus-effekten
Vinneren av klasse 5 meldte seg inn i sjakklubb ene og alene for å spille NM. Til neste år får
Erling Engh sjansen til å spille NM i hjembyen Stavanger.
- Absolutt ikkje!
Erling Engh (26) svarer kontant når Nsb spør
om han har noen gode partier fra NM å vise
fram. Engh er fra Stavanger, men studerer
energi og miljø på NTNU i Trondheim. Han
forteller at han spilte sjakk i Stavanger som
barn med Per Blikra som trener. Det er Blikra
som formidler Enghs kontaktinfo til Nsb.
Selv om han spilte NM i Hamar i 2007 – med
moderat suksess – var det i 2013 at han for
alvor begynte å interessere seg for sjakk igjen.
Engh forteller at det var mange i Stavanger
som ble hekta på sjakk i kjølvannet av Magnus
Carlsens suksess og sjakksatsningen i byen
med Norway Chess som et høydepunkt hvert år.
Den ferske klassevinneren meldte seg inn i
Stavanger Sjakklubb for å spille NM.

«En som går Norge på
langs, skal
kanskje ikke snakke hø
yt om å være sær!»

I Tromsø tapte Engh første runde, men deretter
fikk han opp dampen og vant like gjerne syv
partier på rappen. Da gjorde det ingenting at
han spilte et «forferdelig» parti i siste runde
og tapte.
Per Blikra kan også røpe en kuriosa om den
ferske klassevinneren.
- Erling er eit friluftsmenneske og idrettsperson
(løping). Han vil sikkert ikkje nemna det sjølv,
men Erling og tre kompisar gjekk Norge på
langs i 2010. Dei skreiv blogg frå turen som
du kan finne på www.norgepaalangs.info.
På spørsmål om det var mange særinger i
sjakkmiljøet, smeller det fra Engh:
- En som går Norge på langs, skal kanskje ikke
snakke høyt om å være sær!
Sant nok. Vi ser nok mer til friskusen Erling
Engh framover.
Vi skal se en spennende avslutning fra åttende
runde.
Åsgeir Moe

- Selvfølgelig var det inspirerende å vinne.
Det går også mye i sjakk i studentmiljøet i
Trondheim. Nå vurderer jeg å spille ungdoms
NM i Trondheim i november. Jeg fant ut at jeg
akkurat holder aldersgrensen!

NM i Tromsø (8), 2016

- Jeg sparte vel på noteringsskjemaene en
stund, men så ingen grunn til å beholde dem
lenge!

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-+p0
9-+-+-+-+0
9zp-+-tR-+-0
9rzp-+-zp-+0
9zP-+-+K+P0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Vel, Erling. Dette er neppe noen vinneroppskrift
i lengden. Dine egne partier må være
utgangspunkt for all trening.

Etter 35.axb4 viser computerne 0.00, f.eks.
35…Txb4 36.Txa5 Txb2 37.Kxf4 da stillingen
er kliss remis. Men plutselig kan det se ut som

Han er også en selvskreven deltaker i NM i
Stavanger til neste år i klasse 4.
Men tilbake til om klassevinneren har noen
partier som egner seg på trykk i bladet.
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hvit ble overmodig. Har ikke det svarte tårnet
litt pusteproblemer på a4? Hva hvis jeg setter
opp en dødelig binding?

Landsturneringen 2016 - Klasse 5
1

Erling Engh, Stavanger

7

2

Espen Espe Johansen, 1911

7

35.Te4?? Det ser ut som svarts brikker er
paralysert på dronningfløyen, men skinnet
bedrar.

3

Erling Tenold, Nordstrand

4

Åsgeir Moe, Nærøy

6

5

Nils-Tore Trondsen, Tromsø

6

35…bxa3!! Svart ler sist. Et klassisk
kombinasjonstema der svarts fribønder viser
seg tårnet overlegent.

6

Morten Johnsen, Tromsø

36.Txa4 (?) Det relativt beste var 36.bxa3
Txa3+ 37.Kxf4 Txh3, men sluttspillet med to
bønder over bør være vunnet for svart.
36…axb2 Hvit kan ikke hvit forhindre at svart
får dronning i neste trekk. Engh vant i løpet av
få trekk. 0–1

Paul Ivar Johansen, Trondheim
Øystein Viken Kallset, Kristiansund

9

Aleksander Kjærstad, Groruddalen

1418

6
6
5 1/2

1130

10 Sverre Hoem, Kristiansund

5 1/2
5

11. Atle Ruud, Trondheim 5 12. Knut Olav Leknes, Alta 5 13.
Sindre Ratama, Alta 5 14. Sverre Vangen, 1911 5 15. Lars Paul
Huse, Nordstrand 41/2 16. Magnus Mannes, Sevland 41/2 17.
Jan Otto Beitnes, Nordstrand 4 18. Karl P Jernberg, Tromsø
4 19. Steinar Årdal, 1911 4 20. Vidar Stensen, Tromsø 4 21.
Josef Gamil Josef, Larvik 4 22. Kjell Hjelle, Bodø 4 23. Guru
Wanda Wanvik, OSS 4 24. Espen Nordby, Hamar 31/2 25.
Mia Bongo Norvoll, Guovdageainnu 3 26. Julie Sømhovd,
Nordstrand 3 27. Kevin Alexander Bachmann, Sortland 21/2
28. Brita Rommetveit, Hammerfest 21/2 29. Sissel M. Engevik,
Strømmen 2 30. Ana Costa, OSS 1.

Foto: Geir Nesheim

ingsskjemaene
«Jeg sparte vel på noter
grunn til å beholde
en stund, men så ingen
dem lenge!»

7
8

6 1/2

«Han gjekk Noreg på langs, men heldt pokalen skakt.» Erling Engh og bronsevinner
Erling Tenold (sølvvinner Espen E. Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt).
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Senior A: NM nr. 46
Han forsvarte favorittstempelet og ble seniormester for første gang uten å settes på de store
prøver. Til neste år deltar Ole Christian Moen likevel i Mesterklassen.
Foto: Anniken Vestby

ha reddet meg gjennom et
minefelt i partiet jeg tapte mot
Kjetil Strand. Arne Danielsen
forsvarte seg, etter svakt
åpningsspill, godt i en vanskelig
stilling i vårt innbyrdes parti.
Vi spør hvor høyt seniortittelen
henger.

God stemning i seniorklassen! Fra venstre Ole Morten Skogheim, Arne
Danielsen, Ole Chr Moen, Kjell Ole Kristensen og Kjetil Strand.

Han er sjakkens grand old man i Norge og nyter
stor respekt både på og utenfor brettet. Som
spiller har Ole Christian Moen (64) opplevd
det meste. Storhetstiden hans var på 80-tallet
da han både representerte Norge i OL og tre
ganger havnet på delt andreplass i Eliteklassen.
På administrasjonssiden har han vært formann
i Oslo Schakselskap i en mannsalder og kaptein
for Norges OL-lag i åpen klasse flere ganger,
sist i Tromsø-OL i 2014.
- Det var stemningsfullt å komme tilbake til
Tromsø to år etter sjakk-OL, denne gangen
totalt ansvarsfri, forteller Moen.
Dette var hans smått utrolige 46. Landsturnering
(!). For første gang stilte han i seniorklassen
og vant tilsynelatende nokså komfortabelt, selv
om han selv trekker fram noen partier som
kunne svingt andre veien.
- Jeg hadde oppoverbakke i første runde mot
Børge Svanholm, sto meget vanskelig mot
den sterke narvikingen Kjell Ole Kristensen
i tredje runde, og gjorde en grov feil etter å
44
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- Senior-EM for lag gikk uken
før, og få av de beste deltok.
Arne Danielsen spilte godt.
Seniortittelen henger kanskje
ikke så høyt nå, men det er
fornuftig med aldersbestemte
klasser
for
de
eldste.
Neste år spiller jeg likevel i
mesterklassen, sier Moen.

Men lag-VM for seniorer til
våren kunne han tenke seg å spille.
Moen tror at for å bevare spillestyrken i
moden alder er det viktig å henge med på den
teknologiske utviklingen.
- Du må gidde å forberede deg til partiene på en
annen måte enn vi gjorde før sjakkcomputerne
og databasene var lett tilgjengelige.
Moen er fortsatt en aktiv spiller. I november
skal han delta på Oslo Schakselskaps lag
i europacupen for klubblag i Novi Sad i
Serbia. Dit får han kanskje med seg et annet
familiemedlem.
Ole Christians sønn, IM Andreas Moen skulle
være velkjent blant leserne. De to har flere
ganger spilt sammen i Eliteklassen. Nå er det
kommet enda et skudd på familiestammen. Vi
spør når vi kan forvente å se Christian (1) i sitt
første NM.
- Det må han selv finne ut av. Han er best
med løperne foreløpig, forteller den nybakte
bestefaren.

NM i Tromsø
Vi spør Moen hvilke andre betraktninger han
gjorde seg under NM-uken:
- Jøran Janssons innsats i Mesterklassen var
eventyrlig. Det er antakelig ingen stor ulempe
å være optimist. Uten president-åket kan
han klare seg bra i Eliteklassen i Stavanger.
Mathias Nesheim med 8,5 av 9 i klasse 2
viste at generasjonen som er begynt å spille
aktivt i voksen alder (Magnusbølgen), er på
vei fremover. Johan Salomon er en verdig
mester. Jeg hadde unnet Frode Elsness
stomestertittelen, men slik gikk det ikke.

17.Dd3 f6 18.h4 Jeg var fornøyd med å
finne dette trekket som en forberedelse til det
midlertidige offisersofferet i neste trekk.
18…g4

XIIIIIIIIY
9rsn-wq-trksn0
9+-zp-vl-+p0
9pzp-zp-zp-+0
9+-+PzpP+-0
9-+-+-+pzP0
9+-zPQ+NzP-0
9PzPL+-zP-+0
9tR-vL-tR-mK-0

xiiiiiiiiy

Moen følger også godt med på hva som skjer
på administrativt nivå:
- Norges Sjakkforbund fikk en ny president som
jeg har tillit til vil være en god mann for norsk
sjakk. Kongressen gikk ellers på skinner under
generalsekretærens sikre ledelse. Forbundet
har små økonomiske muskler, men dette
er man oppmerksom på, og lever nøkternt.
Likevel skjer det nytenkning i dragsuget bak
Magnus, avslutter Moen.
Kommentarer: Ole Christian Moen
Ole Christian Moen
Roaul Abrahamsson
NM i Tromsø (6), 2016

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6
5.0–0 Ld7 6.c3 Sge7 7.d4 Sg6 8.Te1
Le7 9.Sbd2 0–0 10.Lc2 b6 11.Sc4
Lg4 I slike spanskstillinger kan det ofte være
vanskelig å vite om, og eventuelt når, sentrum
skal lukkes. Etter 11…Lg4 er det ikke så
vanskelig. Hvit får terrengfordel, og selv om
sentrum er lukket, er det av betydning at sort
kommer etter i utviklingen.
12.d5 Sb8 13.Se3 Lc8 14.Sf5
Lxf5 15.exf5 Sh8 Når springeren må
«sentraliseres» på h8, er noe gått galt. Roaul
er en farlig angrepsspiller – det blir begrenset
mulighet til å få vist det i dette partiet.
16.g3 g5 Et usunt trekk. Maskinen viser at
hvits svar ikke er det beste, men man er bare
et menneske.

19.Sg5 Her var jeg fornøyd. Da skal man
tenke seg om. Chessbomb mener det er minst
fire andre trekk som er sterkere, med 19. Lh6
som førstevalg.
19…fxg5 20.f6 Sg6 21.fxe7 Dxe7
22.Lxg5 Df7 23.Tf1 Sd7 24.Dc4 e4
25.Dxc7 Df5 26.Tae1 Tae8 27.Dxd6
Sde5 28.Lxe4 Sf3+ 29.Lxf3 gxf3
30.Txe8 Txe8 31.Df6 Kroken på døren.
Bonden på f3 er udekket, og kan slås hvis sort
spiller …Dh3.
31…Dg4 32.Lh6 Te7 33.Kh2 Dc4
34.Te1 De2 35.Txe2 fxe2 36.Ld2 1–0

Landsturneringen 2016 - Senior A
1

FM Ole Chr Moen, OSS

2139

8

2

Arne Danielsen, Vålerenga

2106

7

3

Kjell Ole Kristensen, Narvik

2006

6

4

Kjetil Strand, Asker

1973

6

5

Ole Morten Skogheim, Lillehammer

2013

5

6

Johnny Hanssen, Trondheim

1877

5

7

Roaul Abrahamsson, Vålerenga

1950

5

8

Aage Mella, Strømmen

1799

5

9

Øyvin Strand, Bergens

1873

4 1/2

1768

4 1/2

10 Jan Svenske, Strømmen

11. Jan Synnestvedt, Nordstrand 4 12. Leif Kverndal,
Stjernen 4 13. Leif E Wærstad, OSS 4 14. Børge W
Svanholm, Nordstrand 4 15. Hugo Parr, Nittedal 3 1/2
16. Harald Thorstensen, Tønsberg 3 17. Tore Reppen,
Kongsvinger 2 1/2 18. Gunnar Bue, Tønsberg 0.
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Senior B: - Ekstra hyggelig med det gode miljøet
Han trekker fram det gode miljøet som det beste med å spille i rene seniorturneringer. Nå ser
Kjell Iversen fram til å bli pensjonist da han kan bruke enda mer tid på sjakk.
Foto: Geir Nesheim

- Jeg tar sikte på å pensjonere meg etter neste
sommer. Da vil jeg helt klart bruke mer tid på
sjakk. Reise på flere turneringer, kanskje også
til utlandet. Rene seniorturneringer er vel det
som frister mest, sier Iversen.
Han har valgt et spennende kampparti fra
åttende runde mot Tore Teigen.

Seierspallen i Senior B: Pål Egil Knutsen, Kjell Iversen
og Berge Frimanslund.

- Jeg er godt fornøyd med dette partiet som
var veldig spennende underveis. Jeg er tilfreds
med at jeg manøvrerte meg ut av press og
bindinger og til slutt med hvordan springer,
tårn og løper jobber sammen mot kongen
hans.
Tore Teigen

- Landsturneringen er den viktigste turneringen
i året.
Kjell Iversen (63) forteller at han har spilt i
Sjakklubben Stjernen siden 1989. Sin første
Landsturnering spilte han i 1992. Etter det har
han deltatt sporadisk slik at NM i Tromsø var
hans tiende Landsturnering. De tre siste årene
har han spilt i Senior B.
- Det er faktisk ekstra hyggelig å spille i
seniorklassen. Etter hvert blir man jo litt kjent
med folk og det er hyggelig å treffes igjen over
sjakkbrettet. Sånn sett er nok NM den viktigste
turneringen i året både for meg og mange andre.
- Jeg hadde egentlig ikke så store forventninger
til egen innsats ettersom jeg ikke hadde
spilt langsjakk siden NM i fjor. Det ble med
litt hurtigsjakk i klubben, med temmelig
dårlig poengfangst. Men Senior B var jevn
ratingmessig i år og med litt glid ble jeg altså
med i tetstriden. Det er absolutt inspirerende
å være med og kjempe om en topplassering.
Iversen sier han nok blir å se på startstreken
også neste år. Og kanskje blir det starten på en
tilværelse som «sjakkproff».
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Kjell Iversen
NM i Tromsø (6), 2016

1.d4 Sf6 2.c4 d5 3.Sc3 c6 4.e3 e6 5.a3
Le7 6.Sf3 Sbd7 7.Dc2 a6 8.Ld3 g6
9.b4 Dc7 10.Lb2 dxc4 11.Lxc4 b5
12.Lb3 0–0 13.0–0 Ld6 14.e4 Le7
Svart velger en avventende strategi, slett
ikke noe dårlig valg. Nå blir det opp til hvit å
omsette terrengfordelen i noe mer håndfast.
Alternativet var å utfordre hvit i sentrum med
14…e5.
15.e5 Sh5 16.Se4 Sb6 17.Tac1 Ld7
18.Dd2 Kg7 19.g4

XIIIIIIIIY


9r+-+-tr-+0

9+-wqlvlpmkp0
9psnp+p+p+0
9+p+-zP-+n0
9-zP-zPN+P+0
9zPL+-+N+-0
9-vL-wQ-zP-zP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Det kan se ut som svarts springer er fortapt

NM i Tromsø
på kanten av brettet, men Iversen har paraden
klar:

19...f5! Nå er det full kontakt mellom styrkene
og stillingen er blitt meget konkret. Nå risikerer
også hvit mye med sin svekkede kongestilling.

Sc4 32.Kg2 Taf8 33.h3 Se3+ 34.Kg3
Sf5+ 35.Kg2 Sh4+ 36.Kg3 Txf3+
37.Txf3 Txf3+ 0–1

Landsturneringen 2016 - Senior B
1

Kjell Iversen, Stjernen

1375

7

2

Pål Egil Knutsen, Samisk

1627

7

3

Berge Frimanslund, Sotra

1544

6 1/2

4

Tor Petterson, Porsgrunn

1390

5 1/2

5

Tore Teigen, Porsgrunn

1652

5 1/2

6

Finn Arild Wister, Kirkegata

1561

5

21...exd5 22.Le5 Dd8 23.Sc5 Lxg4!
Nå overtar svart initiativet.

7

Trond Solstad, Namsos

1748

5

8

Tore Høe Løvaas, Trondheim

1752

5

9

Tom Steinskog, Sandnes

1597

24.Sd4 Dc8 25.f3 Lf5 26.Df4 Sc4!
Etter dette sterke trekket har svart kontroll.
Springertrekket stenger både diagonalen for
Lb3 og c-linja for tårnet på c1.

10

Gunnar A. Moe, Nærøy

20.exf6+ Sxf6 21.d5? Et besnærende
trekk, men det viser seg å være for tidlig.
Korrekt var først 21.Sxf6 Lxf6 22.g5! for å
rydde den lange diagonalen for brikker. I neste
trekk følger d4–d5 med et forrykende angrep
mot svarts konge.

11. Finn Syvertsen, Asker 4 12. Thore Roksvold, 1911 4 13. Lars Hope,
Trondheim 4 14. Leif Gulliksen, Stjernen 3 1/2 15. Svein Erik Kringstad,
Sotra 3 1/2 16. John Røset, Namsos 3 1/2 17. Leiv Røsok, Direkte 2 1/2 18.
Ruben Guerrero, Kongsvinger 0.

27.Sxf5+ Dxf5 28.Lxf6+ Dxf6
29.Dxf6+ Txf6 30.Tf2 Sxa3 31.Sd3

NM i hurtigsjakk for seniorer
Onsdag 28. og torsdag 29. desember 2016 i SK
Stjernens lokaler på Grünerløkka i Oslo
Turneringsinfo:
9 runder NSF monrad
20min + 5 sek per trekk
2 grupper: over/under 1500

Sjakklubben Stjernen er en
tradisjonsrik klubb midt på
Grünerløkka i Oslo med egne
spillelokaler. Klubben har åpent
tirsdager, torsdager og lørdager i
lokalene i Seilduksgata 11 i Oslo.
www.skstjernen.no

5
4 1/2

Premiering:
Gruppe A
1. 2.000,2. 1.000,3. 750,-

Gruppe B
1.000,750,500,-

Påmelding:
kr 400 i startavgift
Påmelding i TurneringsService
Spilleprogram, overnatting og
mer informasjon på www.skstjernen.no

NM i Tromsø

Junior og Kadett: Hjemmeseier
Vi måtte til de aldersbestemte klassene før Tromsø skulle få sin norgesmester, men her tok
arrangørklubben til gjengjeld «the double». Mads Vestby-Ellingsen og Endre Machlik stakk
av med hver sin seier i henholdsvis klasse Kadett og Junior. Sistnevnte er med det kvalifisert
for spill i Eliteklassen til neste år.
Det viktigste for arrangøren var formentlig å
levere et prikkfritt arrangement, men selve
prikken over i-en må være når ens egne
spillere leverer varene på hjemmebane.
Mads Vestby-Ellingsen (14) og Endre
Machlik (16) viste at det står godt til med
sjakkrekrutteringen i byen.

er aktive sjakkspillere. Tvillingsøstrene Edit og
Monika representerte Norge med glans i det
nylig avsluttede sjakk-OL i Baku. Storebror Jon
er også ivrig sjakkspiller.

- Det var en jevn juniorgruppe i år, og jeg
hadde ikke ventet at jeg skulle vinne på
forhånd, medgir Endre.

- Vi spiller ikke noe sjakk hjemme, men vi
diskuterer partiene med hverandre, legger
han til.

Han er yngst i en søskenflokk på fire der alle

Skjebnen ville det slik at Endre ble satt opp

Foto: Anniken Vestby

Begge de nybakte norgesmesterne forteller til
Nsb at NM-tittel på hjemmebane er det største
de har opplevd på sjakkbrettet til nå.

- Det har hjulpet meg mye å ha tre dyktige
storesøsken. Vi har reist mye sammen. Jeg vet
ikke helt når eller hvordan jeg begynte å spille
sjakk, det har alltid vært mye sjakkspilling
hjemme. Da vi var små, spilte vi mye med
pappa, forteller Endre.

Hettegenser er in i Tromsø for tiden. Men pokalen fikk de på deling (?). Mads Vestby Ellingsen og Endre Machlik
vant hver sin klasse i NM.
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mot storesøster Monika i den avgjørende
sisterunden i Tromsø. Det skulle vise seg
å bli en dramatisk avslutning. Benjamin
Haldorsen fra Bergen ledet med et halvpoeng
før siste runde, men måtte nøye seg med en
avsluttende remis.
Dermed måtte Endre vinne mot søsteren for
å ha sjans til å ta seieren i klassen. Vi går inn
i partiet rett før tidskontrollen:

Endre Machlik
Monika Machlik
NM i Tromsø (9), 2016

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+k+p+-0
9-+p+-zp-zp0
9+-zp-+-+-0
9-+-+-mK-+0
9zP-+-zP-zP-0
9-+L+-zP-zP0
9+-+-+l+-0

xiiiiiiiiy
Endre har spilt et godt posisjonsparti. Etter
34.e4! fulgt av Ke3 har hvit gode muligheter
til å vinne med sin fjerne fribonde på
dronningfløyen og majoriteten på kongefløyen.
Svarts bondestruktur er ikke noe å skrive hjem
om, for å si det forsiktig. I stedet blir Endre
uforsiktig i tidsnøden:

Rent sjakklig truer hvit 36.Kd4 med kontroll,
så svart var nødt til å spille 35…c5. Nå truer
igjen 36…Ld3+ med poenget 37.Lxd3 f5+ og
svart vinner. Hvit må spille 36.Kf4, med den
sannsynlige fortsettelsen 36…Ld3 37.La4+
Kd6 38.e4 c3 39.Ke3 c4, men nå har svart fått
pushet frem bøndene og alle tre resultater er
mulige. I stedet altså: 1–0
Dermed havnet både Endre Machlik og
Benjamin Haldorsen på 7 poeng av 9, men
førstnevnte hadde et halvt kvalitetspoeng
mer og knep dermed førsteplassen med minst
mulig margin. På spørsmål om Endre gleder
seg til spill i Eliteklassen neste år kommer
svaret raskt:
- Ja!
Benjamin Haldorsen er en positiv type i rask
fremgang. Vi håper at han vil kvalifisere seg til
neste års Eliteklasse på annet vis. Det må også
nevnes at Haldorsen fikk en liten oppreisning i
lynsjakken der han vant juniorklassen.

Landsturneringen 2016 - Junior
1

Endre Machlik, Tromsø

2091

2

FM Benjamin Haldorsen, Bergens

2283

7

3

Tor Fredrik Kaasen, Tromsø

2219

6

4

Lucas Ranaldi, 1911

2228

5 1/2

5

Torgeir Jakhelln Kjøita, 1911

2001

5 1/2

6

Sigve Hølleland, Masfjorden

2087

34.Kf5?! c4! En ubehagelig overraskelse. På
35.Kxf6 kommer 35…Ld3 da c-bonden loses
i mål. Plutselig har svart farlig motspill. Endre
må trekke i nødbremsen.

5 1/2

7

Trygve Dahl, Hell

2233

5

8

Daniel Nordquelle, Nordstrand

2108

5

9

Monika Machlik, Tromsø

2045

5

35.Ke4 En kritisk stilling har oppstått. Monika
tenkte. Og tenkte. Helt til tiden hennes gikk ut!
Dramatikk!

11. Petter Andreas Wadstensvik, Kristiansund 4 /2
12. Ulrik Olsen, OSS 4 1/2 13. Henrik Øie Løbersli,
Kristiansund 4 1/2 14. Andreas Fossan, Stavanger 4 1/2 15.
Edit Machlik, Tromsø 4 16. Eskil Ekeland Grønn, OSS 4 17.
Jon Machlik, Tromsø 4 18. Amir Keadana, Tromsø 4 19.
August Berntsen-Øybø, 1911 3 1/2 20. Kimiya Sajjadi, OSS
3 1/2 21. Bjørn Robert Løvoll Unhjem, Molde 2.

mye å ha tre
«Det har hjulpet meg
en.»
øsk
res
sto
dyktige

10 Andreas G Tryggestad, Nordstrand

7

4 1/2

2216
1
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NM i Tromsø
Mens det var spenning i Juniorklassen
til siste trekk, var Mads Vestby-Ellingsen
suveren i Kadett. Unggutten fra Tromsø viste
sjakkforståelse på et høyere nivå enn sine
konkurrenter og var aldri truet.
I flere partier byttet Mads dronninger tidlig
for så å utmanøvrere motstanderne sine i
sluttspillet. Vi spør om dette var en bevisst
strategi:
- Egentlig ikke. De fleste dronningbyttene
gjorde jeg fordi jeg trodde det var det beste
trekket, eller det enkleste. Jeg liker ikke å ta
sjanser dersom jeg kan unngå det, og jeg
foretrekker å spille stillinger hvor jeg kanskje
ikke trenger å regne mange varianter.
Det kommer ikke som noen overraskelse på oss
hvem som er forbildet til Mads på sjakkbrettet.
- Når det gjelder spillestil er jeg veldig glad i
partiene til Magnus Carlsen, spesielt noen av
sluttspillseirene hans synes jeg er fine.
Mads forteller at han hadde noen treningstimer
med en annen tromsøværing, elitespiller Espen
Forså før NM. Ellers liker han å lese sjakkbøker
og å følge partier på nettet. Det blir spennende
å følge Mads videre på veien.

stil er jeg veldig
«Når det gjelder spille
us Carlsen»
glad i partiene til Magn

26…Te3+
27.Kf4
Lh4!
Fullfører
løpermanøveren og snører igjen sekken. Nå er
hvits konge fanget i et mattnett.
28.g5 T8e4+ 29.Kf5 g6+ 30.Kf6 Tf4#
0–1

Landsturneringen 2016 - Kadett
Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø

2126

8 1/2

2

Eivind Bruaset, Trondheim

1866

6 1/2

3

Andre Nielsen, Alta

2047

6 1/2

4

Gunnar Lund, Tromsø

1897

6

5

Sigurd Kjelsbøl Huse, Nordstrand

1963

5 1/2

6

Aleksander Lindbøl, 1911

1857

Abyl Kizatbay

5 1/2

7

Sigve Sundsbø, Elefantene

1727

5 1/2

Mads Vestby-Ellingsen

8

Isak Sjøberg, Nordstrand

1932

5 1/2

NM i Tromsø (6), 2016

9

Abyl Kizatbay, Stavanger

1961

5

1805

5

XIIIIIIIIY

9-+-+r+k+0
9zp-+-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-vlP+r+P+0
9+-+-+-+-0
9P+R+-mKPzP0
9vL-+-+-+R0
xiiiiiiiiy
Svart kan slå bonden på g4, men tårnsluttspill
med bonde under gir ofte gode remismuligheter
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25...Le1+! 26.Kf3 Etter dette blir hvit
matt, men alternativene var ikke noe bedre.
For eksempel 26.Kf1 Tf4+ 27.Kg1 Lf2+!
28.Txf2 Te1+ med matt i neste eller 26.Kg1
Te2! da svart har full kontroll og hvits tårn på
h1 er passivisert i lang tid.

1

Vi skal se avslutningen hans fra sjette runde.

50

for den forsvarende siden. I stedet avgjør
Mads med et lekkert geometrisk tema:

10 Ingrid Greibrokk, Alta

11. Sara Næss, Vålerenga 5 12. Aleksander Fossan,
Stavanger 5 13. Benjamin Fossan, Stavanger 5 14. Per
Fredrik Holand, Bodø 5 15. Eirik S Enersen, Bærum 4
1
/2 16. Amalie Isabel Merkesvik, Bergens 4 1/2 17. Harald
Christian Vestjord, Tromsø 4 1/2 18. Megan Alyssa
Garcia, Vålerenga 4 1/2 19. Odin Nikolai Heier, 1911 4 1/2
20. Benjamin Halvorsen, Tromsø 4 1/2 21. Elise Sjøttem
Jacobsen, Tromsø 4 22. Maria Greibrokk, Alta 4 23.
Kirill Fedchuk, Tromsø 31/2 24. Alexander K Ski, OSS
31/2 25. Maria Næss, Vålerenga 31/2 26. Rasmus Arvola
Gabrielsen, Kirkenes 31/2 27. Ingrid Jørdre Kvamme,
Bergens 31/2 28. Viljar A Gjerstad, Stavanger 31/2 29.
Vladimir Merzliakov, Alta 21/2 30. Håkon Kristoffersen,
Alta 2 31. Jacob Ounji Nygård, Larvik 2 32. Kristian
Markhus Brekke, Groruddalen 2.

NM i Tromsø

J-S best i lyn
Norgesmesterskapet i lynsjakk ble som
vanlig arrangert fredag kveld før siste
runde i hovedturneringen. Turneringen
samlet noe over 200 deltakere så dette er
definitivt et populært arrangement.
Flere sterke spillere hadde kommet til
Tromsø for å supplere feltet, men ingen
klarte å hamle opp med lynspesialist Johan
Sebastian Christiansen fra Vålerenga.
For øvrig stod årets lynsjakk-NM virkelig
i ungdommens tegn. NTG-gjengen
skulle komme til å dominere den øverste
gruppen fullstendig.
Johan Sebastian Christiansen – som bare
går under kallenavnet J-S på NTG – skjøt
med dette resultatet ratingtallet sitt i
lynsjakk opp til hele 2516.
Ikke bare er han med det nr. 6 i Norge på
lynsjakkratingen, viktigere er det at han
er kvalifisert til å delta i VM i lynsjakk som
går av stabelen i Doha i Qatar i romjula. Kravet
for å få være med der er at man må ha hatt
over 2500 på en av de tre listene (lyn, hurtig
og langsjakk) i løpet av inneværende år.

Landsturneringen 2016 - lynsjakk
KLASSE MESTER
1. IM Johan-S. Christiansen 6,5/7
2. IM Lars Oskar Hauge 5,5
3. FM Daniel J. Kovachev 5
KLASSE 1
1. Ward Al-Tarbosh 12/15
2. Roar Nakken 10.5
3. Jon Gunnar Tufta 10.5

2. Dag E Bjørkevoll Nord 5
3. Ulrik Ruud 5
KLASSE 5
1. Fredrik Grundekjøn 9/9!
2. Erling Engh 8
3. Dag Sjøberg 7
KLASSE SENIOR
1. Ole Christian Moen 9/9!
2. Kjell Ole Kristensen 7
3. Øyvin Strand 6.5

KLASSE 2
1. Odd Kjetil Selnes 5/7
2. Morten L. Madsen 4
3. Svein Dale 3.5

KLASSE JUNIOR
1. Benjamin Haldorsen 5.5/7
2. Johannes Haug 5
3. Eivind Olav Risting 4.5

KLASSE 3
1. Jørgen Brobakken 4.5/7
2. Markus Slettmoen 4.5
3. Kazim Yilmaz 4.5
KLASSE 4
1. Rasmus Arvola Gabrielsen 5/7

KLASSE KADETT
1. Sondre Merkesvik 7/7!
2. Andreas G. Tryggestad 5
3. Daniel Nordquelle 4.5

Vi vet at denne turneringen henger spesielt
høyt for J-S som er en beryktet lynspiller også
på nett der han gjerne spiller såkalt bullet (1
minutt på hele partiet).

Foto: Anniken Vestby

Også i de øvrige
klassene gjenkjenner
vi mange av de samme
navnene som hevdet
seg i tetsjiktet også i
hovedturnerigen.
Vi må trekke fram
særlig Ward Al-Tarbosh
og Ole Christian Moen
som begge tok «the
double» ved å vinne
både langsjakken og
lynsjakken i samme
klasse.

«Kunne vi ikke like gjerne ha spilt mesterskapet på NTG?» Fra venstre Lars
Oskar Hauge, Aryan Tari (nr. 4), Johan Sebastian Christiansen og lynhai
Daniel Kovachev.

Nsb #3/2016

51

av Victor Hansen
victor@vanhansen.info

Sluttspillteori på Welhavens tid
Hovedtrekkene i sluttspilldelen av Handbuch des Schachspiels fra 1843 skiller seg ikke
vesentlig fra det første vi ofte lærer om sluttspill i våre dager. De fleste standardeksemplene
vi kjenner til i dag, er å finne i Bilguers sjakkhåndbok.
Paul Rudolph v. Bilguer (1843)
Handbuch des Schachspiels
Forlag: Berlin: Verlag von Veit und Comp.
Gratis tilgjengelig på Google Book Search:
books.google.com

Mens den omfattende del 1 om åpninger kunne
vekke forundring og trekk på smilebåndet (se
forrige nummer av Nsb), er det forholdsvis lett
å nikke gjenkjennende til hovedtrekkene i del 2
om sluttspill. Åpningsdelen på 376 sider evnet
ikke å overbevise, mens sluttspilldelen på 124
sider er solid også sett med dagens briller.
Kunsten å beherske sluttspill er helt annerledes
enn kunsten å beherske åpningsteori, fastslås
det også her. Det hjelper lite å kunne åpningene
godt hvis man ikke kan utnytte gode stillinger
man har opparbeidet seg.
I den siste fasen av spillet er de viktigste reglene
mer generelle og diffuse og av liten verdi for
teoretisk anlagte spillere. Sluttspilldelen er delt
inn i seks deler.
1.

KONGEN ALENE MOT MOTSTANDERENS
BRIKKER
Her vises først hvordan man setter matt
med dronning, tårn, to løpere samt løper og
springer. To springere derimot kunne også
i 1843 bare sette matt med motstanderens
hjelp eller av og til om det finnes bønder på
brettet.
Etter en innføring i opposisjon lærer vi at
randbonde og løper med «feil farge» er remis
og randbonde og springer om bonden er for
langt framskutt.
«Et skinnende rent ve
rk tåler enkelte
småflekker»
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2. DRONNINGSLUTTSPILL
Først i denne delen hevdes det at en merbonde
bare i sjeldne tilfeller er nok til å vinne et
dronningsluttspill.
I fortsettelsen brukes det ganske mye plass
på sluttspill med dronning mot tårn og bønder
hvor dronninga vanligvis vinner med mindre
svart får bygd seg opp en festning.
Hele 14 sider vies sluttspill med dronning mot
to lette offiserer (som ifølge forfatterne også
vanligvis bør vinne).

Til slutt kommer dronning mot bonde. Boka
viser hvordan man vinner med dronning mot
andre bønder enn rand- eller c-/f-bonde og
deretter hvorfor dronning mot nevnte bønder
er remis. Den viser også at den underlegne
må være forsiktig, f.eks. i følgende stilling:

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-+0

9+QmK-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9p+-+-+-+0
9+k+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Her er det viktig at svart spiller 1...Kc1 for å
holde remis. Spiller han derimot 1...Ka1?,
vinner hvit etter 2.Kb6! Kb2 3.Kc5+ Kc2
På 3...Ka1 kommer 4.Kb4 med samme motiv
som i tekstvarianten. 4.Dg2† Kb3 (Samme
motiv også etter 4...Kb1 5.Kb4.) 5.Df1 Kb2
6.De2† Kb3 7.Dd1† Kb2 8.Dd2† Kb1
9.Kc4 a1D 10.Kb3 og svart kan ikke hindre
matten. 1–0
3. TÅRNSLUTTSPILL
Denne delen begynner med tårn mot to tårn

og fortsetter med en diskusjon om hvorvidt
tårn og løper eller tårn og springer mot et
ensomt tårn kan forseres til vinst. Allerede
den gangen var konklusjonene sprikende, og
forfatterne mener at det for den underlegne
bør være mulig å forsvare et slikt sluttspill til
remis, selv om det i praksis er komplisert og
vanskelig. Dette er en konklusjon som gjelder
den dag i dag.
e åpningene
«Det hjelper lite å kunn
utnytte gode
n
ka
e
godt hvis man ikk
idet seg»
rbe
pa
op
r
stillinger man ha

I sluttspill med tårn mot tre lette offiserer
kommer det ifølge forfatterne an på hvilke
offiserer som blir igjen om/når den underlegne
ofrer tårnet mot en lett offiser.
I neste avsnitt vises tårnsluttspill med en eller
flere bønder ulikevekt omtrent slik de ble vist
meg da jeg lærte dem (hvis jeg lærte dem), og
i fortsettelsen sluttspill med tårn mot løper og
tårn mot springer.
Følgende eksempel er instruktivt og søtt:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-tr-+-+-zp0
9+-+-+-zp-0
9-+-+R+P+0
9+-+-+-+-0
9p+K+-+-+0
9mk-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Oppgave 1. Hvit trekker og vinner.
Løsning til slutt i artikkelen.
4. LØPERSLUTTSPILL
I denne delen tar forfatterne for seg likefargete
og ulikefargete løpere samt sluttspill med
løper mot springer og løper mot bonde eller
bønder.
Det vises til at springer ofte er bedre enn
løper om bøndene er låst, men at man ikke

dermed kan si at springeren generelt er bedre
enn løperen. Nedenfor følger et eksempel på
springerens fleksibilitet ved fastlåste bønder.

XIIIIIIIIY


9-+-+-+-vL0

9+-zpk+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-mK-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sn-+-+-0
xiiiiiiiiy

Oppgave 2. Svart trekker og holder remis.
Løsning til slutt i artikkelen.
5. SPRINGERSLUTTSPILL
Først vises en del eksempler på at to springere
ofte kan sette matt om motstanderen har
en bonde igjen. I fortsettelsen følger en del
sluttspill med springere og bønder. Følgende
eksempel er morsomt, men neppe særlig
realistisk:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+p+p0
9-+-+-mKp+0
9+p+p+-+-0
9p+p+p+N+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Oppgave 3. Hvit trekker og vinner.
Løsning til slutt i artikkelen.
6. BONDESLUTTSPILL
I denne delen gjentas opposisjonens viktighet
i bondesluttspill med ulikt antall bønder og til
slutt brukes faktisk over 20 sider på spørsmålet
om under hvilke omstendigheter en ensom
konge kan klare å stoppe tre bønder (forutsatt
at motstanderens konge ikke kan hjelpe til).

Klassikeren med tre bønder mot tre bønder
(f.eks. hvite bønder på a5, b5, c5 mot svarte
bønder på a7, b7 og c7) er også med.
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Oppgave 5. Hvit trekker og vinner.
Løsning til slutt i artikkelen.
SMÅFLEKKER
Mens jeg leste sluttspilldelen, kunne jeg
nikke gjenkjennende både til valg av temaer,
stillinger, konklusjoner og unntak – og samtidig
more meg over en del fine og overraskende

Forfatterne var for sin tid også ganske dristige:
De sier at de tror de i «ikke ubetydelig grad»
beriket sluttspillteorien med denne boka. Ifølge
dem hadde tidligere sjakkforfattere vanligvis
vært svært tilbakeholdne med å trekke klare
konklusjoner, mens de selv tar sikte på å si sin
mening og begrunne denne.
De mener at de dermed riktignok gjør seg mer
sårbare for kritikk enn om de hadde latt det
være opp til leserne å gjette resultatet av ulike
partier, men støtter seg på et dikt av romeren
Horats som hevder at et skinnende rent verk
tåler enkelte småflekker.
Småflekkene/feilene kan skyldes slurv eller
menneskelig natur, men gjør ikke verket
mindre fullkomment av den grunn.
Antageligvis sikter de til sitt eget verk, og de
gjør det antageligvis med rette utfra datidens
standarder. Og selv om sluttspilldelen virker
solid også i dag, hadde de, som vist i forrige
nummer, fortsatt en del å gå på når det gjaldt
åpningsteorien.

Oppgave 5.
1.f3 exf3 2.Kf1! f2 3.e4 dxe4 4.Kxf2 e3†
5.Ke1! e2 6.d5 cxd5 7.Kxe2 d4 8.Kd2!
d3 9.c6 bxc6 10.Kxd3 Kb7 11.Kc4 Ka8
12.Kc5 Kb7 13.a8D† Kxa8 14.Kxc6 Kb8
15.b7 Ka7 16.Kc7 og hvit vinner. 1–0
Oppgave 4.
1...Txe5†? 2.Txe5 d2 3.Td5! Kxd5 4.d7
d1D 5.d8D† og hvit vinner. 1–0

LØSNINGER PÅ OPPGAVENE
54
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Oppgave 1.

XIIIIIIIIY
9k+-+-+-+0
9zPp+-+-+-0
9-zPp+-+-+0
9+-zPp+-+-0
9-+-zPp+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy

Noen ganger var jeg forundret over hvor mye
plass enkelte temaer ble viet (f.eks. ble både
dronning mot to lette offiserer og ensom
konge mot tre ensomme bønder forsøkt
gjennomanalysert over veldig mange sider),
men alt i alt virker det som om sluttspillteorien
anno 1843 også kan brukes til å lære sluttspill
i 2016.

1.Te1† Tb1 2.Tc1! h5 3.gxh5 g4 4.h6 g3
5.h7 g2 6.h8D# 1–0

Oppgave 4. Hva skjer om svart spiller 1...
Txe5† i denne stillinga?
Løsning til slutt i artikkelen.

eksempler.

Oppgave 2.
1...c5†! 2.bxc5 På 2.Kxc5 følger umiddelbart
2...Sxd3† 3.Kb5 Sxb4 med remis. 2...Kc6
3.a5 Sxd3! 4.Kxd3 Kxc5 =

XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+kzP-+-+0
9+-+rzP-mK-0
9-+-+-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Oppgave 3.
1.Sh6! a3 2.Kxf7 a2 3.Kf8 a1D 4.Sf7#
1–0

Nedenfor følger to andre eksempler fra boka:

SJU GODE GRUNNER
til å handle i den riktige Sjakkbutikken:

1. Stort utvalg – på lager

Vi har alltid nesten alle av over 3000 produkter inne.

2. Lynrask levering

Vi sender normalt det du bestiller samme dag eller den neste.

3. Gode priser

Vi er konkurransedyktige, og har også mange gunstige tilbud.

4. Alltid nyhetene

Vi tar straks inn nye bøker og andre bra produkter som kommer.

5. Stor kompetanse

Vi har greie på sjakk og sjakkproduktene og gir deg gode råd.

6. Åpen butikk i Drammen

Vi er på plass for deg i «godtebutikken» alle hverdager.

7. Oppdagelsesreise i nettbutikken
Kos deg med Nordens beste utvalg.

Finn alltid en vellykket gave til deg selv og andre!
Beste hilsen fra oss i sjakkbutikken.no
Øystein Brekke

PS: Klubber i NSF og USF har alltid minst 10% rabatt på sjakkmateriell ved samlede kjøp fra kr
2000 og får ekstra gode tilbud på større kjøp. Og svært gunstige bokpremiepakker til turneringer!

Butikk: Hauges gate 84A, 3019 Drammen. Tlf. 32 82 10 64.
Mandag – fredag kl 10 – 1630, torsdag til kl 1830. Epost: post@sjakkbutikken.no

av Øystein Brekke

Viktor Kortsjnojs fem Norgesbesøk
Viktor Kortsjnoj døde 6. juni, 85 år gammel, etter en karriere som sjakkspiller uten sidestykke
i lengde, mengde og kvalitet. Han ble kjent som superveteranen framfor noen og glimret så
sent som like før 80-årsdagen sin i 2011 med en sterk svartseier over 61 år yngre Fabiano
Caruana.
I denne artikkelen minnes vi at han var
verdensstjernen som opptrådte i Norge
gjennom fem besøk over et halvt hundre år.
Jeg skriver Kortsjnoj, slik den russisk-kyndige
redaktøren Atle Grønn transkriberte navnet
hans til norsk i Norsk Sjakkblad nummer
1/2005, etter «Smartfish Chess Masters» i
Drammen. På engelsk heter han Korchnoi og
i ChessBase – med over fem tusen partier –
faktisk Kortschnoj.
Viktor Kortsjnoj ble født 23. mars 1931 i
Leningrad, nåværende St. Petersburg. Han
startet ordentlig med sjakk først i 1944,
etter å ha overlevd den grusomme nesten ni
hundre dager lange tysk-finske beleiringen
av hjembyen som kostet over en million
menneskeliv. Han antydet en gang at tøffheten
som sjakkfighter kan ha kommet fra disse
opplevelsene i barndommen.

STUDENT-VM I SJAKKSELSKAPET
Da Viktor første gang kom til Norge i april
1954, hadde han nylig fylt 23 år og fått sitt
gjennombrudd i den sovjetiske sjakkeliten. I
januar hadde han delt annenplassen i selve
Sovjetmesterskapet med Tajmanov, bak
Averbakh, og like etterpå som belønning fått
spille en stormesterturnering i Bucuresti, der
han gikk helt til topps.
Etter dette fikk han førstebordet på det
sovjetiske laget i det første offisielle studentVM som faktisk ble avholdt i Oslo Schakselskaps
den gang temmelig nye lokaler i påsken 1954.
Kortsjnojs andre sjakkturnering utenlands ble
ikke resultatmessig så vellykket, og startet
med en remis i underkant mot Norges Per
Lindblom. Partiet står i artikkelen min om dette
mesterskapet i Norsk Sjakkblad nr. 3/2004.
Senere fikk han også et tap mot Minev fra
Bulgaria og til sammen bare 4½
poeng av 7. Det endte med at
Tsjekkoslovakia uventet knep
mesterskapet foran Sovjets lag
som var Kortsjnoj, Moisejev,
Krogius, Nikitin og Antosjin.
EKSKLUSIV RUNDREISE I 1956
Allerede to år senere var
Kortsjnoj tilbake i Norge, denne
gangen i fint selskap sammen
med Aleksander Kotov og Mikhail
Tal. Bakgrunnen var at Kortsjnoj
og Tal deltok på Sovjets lag i
student-VM som nettopp hadde
funnet sted i Uppsala, med Kotov
som lagleder.

Viktor Kortsjnoj (21) nummer to fra høyre på premieutdelingen for
student-VM 1954 i OSS sine lokaler. Turneringsleder Storm Herseth
deler ut premie til Moisejev, og ved siden av ham i rekkefølge
Antosjin, Kortsjnoj og Nikitin. I midten ved bordet foran sitter
Norges Sjakkforbunds kasserer Anna Elisabeth Westerlund.
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Kotov var den mest berømte av
dem etter den suverene seieren
sin i intersoneturneringen i 1952.
Også lagets førstebordspiller
Kortsjnoj var nå et kjent navn,

Foto: Øystein Brekke
En opplagt Viktor Kortsjnoj ved ankomsten til Fornebu og Oslo i 1978, tas imot av forbundspresident Arnold J. Eikrem.

mens 19-åringen Tal var et mer ubeskrevet
blad som imidlertid imponerte stort.
Aldri har tre slike spillere reist sammen på en
turné i Norge, og de opptrådte i april 1956 med
simultan og enkeltpartier i både Sarpsborg,
Oslo, Stavanger, Bergen og på Stabekk i
Bærum. I en uoffisiell liten landskamp i Oslo
spilte Kortsjnoj igjen remis mot Per Lindblom
og vant neste dag over Odd Flater.
Med tre sjakkstjerner på ett brett ble det store
arrangement som fikk god oppmerksomhet
i avisene. I Stavanger spilte Kotov to partier
parallelt og vant over både Carl og Einar Haave.
Samtidig vant Tal 17 av 17 simultanpartier,
mens Kortsjnoj vant 16 av 19 og avga remiser
mot Anker Gjerde, Arthur Ommundsen og Per
Sondresen.
EVANSGAMBIT MOT EN SPESIALIST
Det mest kjente av Viktor Kortsjnojs mange
partier under besøket i 1956 er fra den
avsluttende store simultanoppvisningen 27.
april i velferdsbygget til Akers Mekaniske
Verksted i Oslo. I boka «Spillet i mitt liv»

har André Bjerke nærmest udødeliggjort
dette partiet som hans venn forfatteren Carl
Keilhau vant over Kortsjnoj. Keilhau hadde
bidratt til å utforske Evansgambiten sammen
med Bjerke, og fikk sjansen til å briljere da
Kortsjnoj uforvarende valgte akkurat denne
gambiten som Keilhau kunne såpass godt. Det
ble Kortsjnojs eneste tap av 30 partier i denne
oppvisningen.
EN NY SJANSE 22 ÅR ETTER?
Mange store bravader senere var Viktor
Kortsjnoj tilbake i Norge i april 1978. Dette
var like før han skulle ut i den dramatiske VMmatchen mot Anatolij Karpov på Filippinene.
Kortsjnoj hadde to år tidligere «hoppet av»
i Nederland og skulle altså nå som persona
non grata i sjakkstormakten Sovjet møte den
regjerende verdensmesteren etter å ha slått
ut de tre representantene deres Petrosjan,
Polugajevskij og Spasskij.
Kortsjnoj var på dette tidspunktet på toppen av
sin karriere, 45 år gammel. Han gjennomførte
tre simultanoppvisninger med 30 motspillere i
hver og fikk to tap i hver av dem.
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I den første oppvisningen i Sandefjord var
det Trygve Nalum (Caissa) og Karl H. Lund
(Kongsberg) som vant. I den neste på Blindern
i Oslo måtte han gi tapt mot Petter Haugli
(Moss) og faktisk Øystein Brekke (Akademisk).
I den tredje i Høyres hus i Oslo var det Jarl H.
Ulrichsen (Akademisk) og Per Sondresen (Indre
Østfold) som vant. Sistnevnte beholdt altså en
positiv score etter to partier mot Kortsjnoj med
22 års mellomrom.
André Bjerke var blant mange gode navn som
stilte opp mot Kortsjnoj i oppvisningene i 1978.
Selv var han egentlig helt ute av sjakktrening,
men takket ja til en direkte invitasjon om å stille
opp. Et par måneder etter partiet skrev Bjerke
en herlig artikkel i VG om partiet. Artikkelen
sto på trykk som to halvsider 24. juni, og han
introduserer partiet slik:
«Selskapets formann, Knut Bøckman, minnet
meg om dette (Keilhaus seier i 1956, ØB)
da han ringte meg opp noen dager før den
store forestillingen. Jeg hadde jo skrevet så
smukt om Keilhaus bedrift; burde ikke jeg
gjøre et forsøk på å kopiere den? Han talte
med Fristerens røst: Hadde jeg ikke lyst til å
oppleve det vidunderlige, jeg også? Det hadde
jeg så ubetinget – selv om tigeren unektelig er
blitt en del større siden sist. Og skjønt jeg selv
ikke har spilt mer enn fem seriøse sjakkpartier
i løpet av 21 år.
Jeg svarte altså med det første ord i
fedrelandssangen, hva vi jo som nordmenn
alltid bør gjøre. Og jeg angrer ikke; det var
som å tilbringe en kveld ikke i Høyres Hus, men
i Caissas Panteon. Slik forløp mitt møte med
«grusomme Victor»:
Det ble et friskt parti som fortjener å vises. André
Bjerke spiller aggressivt og får sine gode sjanser
underveis. I kommentarene i VG peker han på
to steder i partiet der han antar at han kunne ha
vunnet. Begge disse sjansene var gunstige, men
ikke helt tilstrekkelige til seier. Men et tredje sted,
som ingen oppdaget i 1978, viser det seg nå i
2016 – med computerens hjelp – at forfatteren
hadde en gylden sjanse til seier.
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Viktor Kortsjnoj
André Bjerke
Simultanparti, Oslo 6. april 1978

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 «Her oppsendte jeg en
bønn til sjakkgudinnen: La ham trekke Lc4!
Og dernest besvare Lc5 med b4… Men brentbarn-regelen gjelder nok også for sjakk-titaner.
Brent Kortchnoi skyr Evansgambit – iallfall i
Norge. Jeg ble ikke bønnhørt.» (Bjerke)
3.Lb5 a6 4. La4 Sf6 5 0-0 Sxe4 I
stedet velger Bjerke å spille Kortsjnojs egen
spesialitet Åpen spansk!
6.d4 b5 7. Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.Le3!?
Kortsjnoj spilte Åpen spansk åtte ganger i VMmatchen senere på året. Karpov svarte med de
to alminneligste trekkene 9.Sbd2 og 9.c3.
9...Le7
10.Sbd2
Den
presise
trekkrekkefølgen er nok 10.c3 0–0 11.Sbd2.
10...Sc5

XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0
9+-zp-vlpzpp0
9p+n+l+-+0
9+psnpzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+L+-vLN+-0
9PzPPsN-zPPzP0
9tR-+Q+RmK-0

xiiiiiiiiy
11.c3(?!) Bjerke skriver: «Dette bondetrekket
hører liksom med i disse variantene, men her
begår stormesteren en regulær bukk (eller i
alle fall en geitekilling). Det burde koste hvit en
bonde uten noen som helst kompensasjon.»
11...0–0 «Sjakkblindhet er som kjent
smittsomt», skriver Bjerke og mener at han
burde ha vunnet gjennom først å ta en bonde
med 11...Sd3.
Stillingen har senere oppstått forbausende
ofte i praksis. Svart har en pluss-score, men
partiene viser at hvit får en del kompensasjon.
F.eks. 11...Sd3 12.Dc2 Sdxe5 13.Sxe5

Sxe5 14.Ld4 f6 15.Tfe1 Dd6 16.Tad1 som i
partiene Pantsjenko - Tukmakov 1980 (remis)
og Tsesjkovskij - Kaidanov 1985 (som til og
med endte med seier til hvit).

12.Lc2 Sd7! 13.Lf4 Kh8 Objektivt bedre
var nok 13...f6, men svart har en litt annerledes
angrepsplan i hodet skal vi se. Der vil Bjerke ha
plass til et tårn på g8.
14.Te1 g5!?/?! Bjerke: «Det ser risikabelt ut
å gjøre noe som ligner på et nybegynnertrekk
– i et parti mot en (antagelig) vordende
verdensmester! Men det er ledd i en riktig plan.
Sort kan tillate seg det; det sorte sentrum er
klippefast, og den motsatte fløyen vil være
mobilisert meget snart.
For øvrig er en slik storm med g-bonden ikke
uvanlig i spansk parti. Hvis f.eks. hvit etter dette
partis 8. trekk fortsetter med 9.c3 Le7 10.Lf4,
bør sort ifølge Euwe kvittere med 10…g5!
11.Le3 g4. Men selvsagt kan sort nå komme
til å få problemer med sin blottstilte konge…»

15.Lg3 g4 16.Sd4 Sxd4 17.cxd4
c5 18.Db1 Hvit kunne ha sikret seg en
fordelaktig stilling med 18.dxc5! Sxc5 19.Sb3
Se4 20.Sd4.
18...h5 19.Lf5 Og her var 19.f4! et godt
trekk, da 19…gxf3 besvares med 20.Dd1!
19...Tg8 Dermed har svart fått stabilisert
med en lovende stilling.
20.Sb3

XIIIIIIIIY
9r+-wq-+rmk0
9+-+nvlp+-0
9p+-+l+-+0
9+pzppzPL+p0
9-+-zP-+p+0
9+N+-+-vL-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRQ+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy



20...c4! Partitrekket leder til en behagelig
stilling for svart. Bjerke trodde at han her
misset en seier som den kyndige tilskueren
Erling Kristiansen påpekte etterpå. 20...Lg5(!)
truer sterkt å vinne løperen med 21…h4, og
hvits kongestilling blir ødelagt hvis han må lufte
med f- eller h-bonden for å redde offiseren.
Så viser dataprogrammet Fritz at hvit i stedet
kan redde seg sånn noenlunde ved å ofre
offiser med 21.dxc5 h4 22.Lxh4 Lxh4 23.c6
Sf8 24.Sd4.

21.Sc1 Sf8 22.Dc2

XIIIIIIIIY


9r+-wq-snrmk0

9+-+-vlp+-0
9p+-+l+-+0
9+p+pzPL+p0
9-+pzP-+p+0
9+-+-+-vL-0
9PzPQ+-zPPzP0
9tR-sN-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
Faksimilie fra VG 24.06.1978
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22...h4 Her var det André Bjerke hadde sin
gyldne sjanse til å vinne! I denne stillingen viser
Fritz nemlig trekket 22...Lb4! som med tempo
slipper dronningen avgjørende til g5. Et Lxe6 fra
hvits side møtes med Sxe6 med leie trusler også
mot d4. I stedet fortsetter partiet spennende:
23.Lf4 Lg5 24.Se2 De7 25.g3 h3!
26.Tf1! Sg6 27.Lc1 Tab8 28.f3 gxf3
29.Txf3

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+rmk0
9+-+-wqp+-0
9p+-+l+n+0
9+p+pzPLvl-0
9-+pzP-+-+0
9+-+-+RzPp0
9PzPQ+N+-zP0
9tR-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy



29...Sh4! Den gamle angrepsspilleren
fornekter seg ikke. Han trodde selv at
dette hadde vært et fata morgana, men i
virkeligheten er det svarts beste trekk og det
eneste som holder balansen.
30.gxh4!
Lxc1+
31.Kh1!
Lh6!
32.Txh3 b4 Sterkere 32...f6!, for på 33.exf6?
følger 33…Lxf5.
33.Tf1!
Db7?
«Nervesammenbrudd!»
skriver Bjerke selv. Bedre var 33...b3 34.axb3
Txb3 35.Txb3 cxb3 36.Dxb3 Dxh4.
34.Lxe6(?) Her var 34.Thf3! den rette
fortsettelsen, med overtak til hvit.
34...fxe6 35.Tf6

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+rmk0
9+q+-+-+-0
9p+-+ptR-vl0
9+-+pzP-+-0
9-zppzP-+-zP0
9+-+-+-+R0
9PzPQ+N+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy



Oppgitt(?) 1-0.
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Men det var slett ikke nødvendig! Etter 35...
Dh7! hadde stillingen vært nesten i balanse,
viser programmet Fritz. Etter 36.Dxh7+ Kxh7
37.Txe6 Tbf8! måtte hvit ha reddet seg med
38.Tg3, men etter 38...Txg3 39.Sxg3 Le3!
er det snarere svart som står best. Hvit spiller
derfor bedre 37.Thf3! med ganske jevnt spill.
VILLE SE IGJEN OSLO OG NORGE
Det fantastiske var at VM-utfordreren Viktor
Kortsjnoj kom og stilte opp gratis(!) til de tre
oppvisningene i Norge, som også ble god PR
gjennom NRK-intervjuer på både radio og TV.
Som redaktør av Norsk Sjakkblad den gang fikk
jeg gleden av å intervjue Kortsjnoj på rommet
hans på Hotel Continental. Om hvorfor han
besøkte Norge akkurat da, svarte han:
«Sannsynligvis er jeg for sentimental av meg.
Jeg ønsket å se stedet hvor jeg var for 22 og
24 år siden, bare for å se det igjen.»
Han hadde i mellomtida allerede en formidabel
sjakk-karriere bak seg, som VM-kandidat første
gang i 1962 og senere jevnt framover, og fire
ganger Sovjetmester fra 1960 til 1970.
Forbundets president Arnold J. Eikrem tok
initiativet og hadde æren for at besøket kom
i stand i 1978. Han hadde erklært seg som en
støttespiller for Kortsjnoj i kampen som han i
denne perioden førte for å få kona og sønnen
ut av Sovjetunionen, noe som ble realisert
først da Viktor ikke lenger var en så reell VMutfordrer.
Sovjetmyndighetene vurderte kanskje dette
spillet feil. Kortsjnoj ble nok bare en ekstra tøff
utfordrer for Karpov i 1978 fordi han hadde
en så sterk motivasjon til å kjempe mot hele
Sovjetmakten. På stillingen 5-5 i avgjorte
partier kunne VM-matchen selvfølgelig også ha
vippet i hans favør (førstemann til seks seire
vant - red.anm.)
EN SNARVISITT I 1982
I starten av august 1982 var Viktor tilbake
på besøk, nå visstnok en takk for hjelpa
med å få familien ut av Sovjet som nylig var
gått i orden. Han besøkte Arnold Eikrem og
deltagerne i Gausdal Sjakkfestival og spilte
en simultanoppvisning der oppe. Jeg mangler

oversikt over denne, men Kortsjnojs tapsparti
mot juniorspilleren Steinar Moen fra Gjøvik ble
vist i Førsteraden nr. 5/1982.

som til slutt vant et instruktivt sluttspill mot
Antoaneta Stefanova fra Bulgaria, regjerende
verdensmester for kvinner.

Det ble også et besøk i Oslo Schakselskap som
holdt medlemsaften 3. august med fullt hus
og der Kortsjnoj spilte sju lynsjakkpartier mot
noen av klubbens sterkeste spillere. Han vant
seks av dem og tapte mot Yngvar Barda.

DEN ULTIMATE SJAKKSPILLEREN
Mye har vært sagt om sjakkspilleren og
mennesket Viktor Kortsjnoj. Personlig har
jeg bare positive erfaringer med mannen fra
flere anledninger. Han var gjennomgående
en åpen og vennlig mann, og karakteriseres
i beretningene jeg har lest fra besøkene hans
i Norge som sympatisk. Bøkene hans, både
«Chess is My Life» og «My Best Games»,
røper en reflektert, selvkritisk og interessant
sjakkpersonlighet.

I tillegg ble det et besøk i NRK med opptak
av et radiosjakkparti mot Leif Øgaard.
Nordmannen var kanskje på sitt aller sterkeste
nettopp i 1982 og vant et fint parti med hvit i
Nimzoindisk. Dette partiet ble deretter sendt
dag for dag som en radiosjakklandskamp
mellom Norge og Sveits.
VETERANEN SOM ATTRAKSJON
Det femte og siste Norgesbesøket til Viktor
Kortsjnoj i 2004-2005 ble endelig den første
individuelle turneringen han spilte i landet. 73
år gammel var han nå en ekstra attraksjon i
toppgruppen i Drammen Sjakklubbs 100 års
jubileumsfestival, «Smartfish Chess Masters».

Foto: Rune Elven

Kortsjnoj hadde selvfølgelig ikke lenger så
sterke og stabile prestasjoner som i yngre
år, men beholdt fortsatt fast en rating over
2600. Det siste partiet i siste runde i Drammen
ble utkjempet av sjakklegenden Viktor K.

Men han var en så brennende sjakkentusiast
og fighter at det enkelte ganger kunne gi seg
negative utslag så han ble en dårlig taper.
Dette gjaldt mest i senere år. Selv om han ble
beundret for sterke prestasjoner i høy alder,
så merket han lenge alderens utfordringer
og var selv i økende grad misfornøyd med
«unødvendige» tabber som i skuffelsen gikk ut
over en motspiller som innkasserte poeng.
Derimot er det vanskelig å forstå at Viktor
ble beskyldt for «dirty tricks» og nesten juks
da han vant på tid mot Magnus Carlsen i
Drammen-turneringen i 2004. Det viste seg at
han hadde skrevet et trekk, nummer 19 tror
jeg, to ganger og at unge Magnus lot
tida gå ut da han kom i tidsnød og i
siste trekk tittet over på skjemaet til
Kortsjnoj som hadde skrevet til og med
trekk 40, mens det bare var spilt 39.
Magnus viste straks etterpå hvordan han
kunne holde remis i sluttstillingen, og
sympatien var naturlig på 14-åringens
side. Men det er usannsynlig at Kortsjnoj
med vilje skulle ha gjort en slik skrivefeil
akkurat i dette ene partiet, med tanke
på en situasjon som neppe vil oppstå
oftere enn i ett parti av flere hundre.

Viktor siste gang i Norge, Drammens jubileumsturnering
2004-2005

Viktor Kortsjnoj hoppet heller ikke av fra
Sovjet av politiske grunner, framhevet
han senere. Han gjorde det for å kunne
fortsette uhindret med karrieren innen
sin livs store lidenskap, sjakk.
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Favoritten

En Spansk en
Hva er det vakreste i sjakk? I spalten «Favoritten» forteller kjente og ukjente sjakkspillere
hva de liker aller best med spillet vårt. Denne gangen er turen kommet til IM Eirik Gullaksen,
leder av Bergens Schakklub og mannen bak www.bergensjakk.no, Norges ledende nettsted
for sjakknyheter.
Av Eirik Gullaksen
Det har de siste årene blitt svært populært å
spille sjakk i utlandet. Favoritturneringen for
mange nordmenn er danske Politiken Cup,
som i år byttet navn til XTRACON Chess Open.
Årets utgave av turneringen samlet hele 122
norske spillere, mot 107 forrige år.
Min egen favoritt er spanske Open de Sants
i Barcelona, som spilles siste uke i august
med nærmere 700 deltakere fra hele verden.
Også her er det jevnlig norsk deltakelse,
selv om antallet ikke kommer i nærheten av
turneringen i Danmark.
Det har vært mange gode norske resultater,
blant annet IM-normer til Sebastian Mihajlov
(2016), Kjetil Stokke (2012), Andreas Moen
(2008) og Trond Gabrielsen (2005).
Barcelona er en perfekt by for en sjakkferie, med
kultur, strand og et svært stabilt og varmt klima.

Det skader heller ikke med direktefly fra flere
norske byer. Turneringen spilles i et kommunalt
lokale 5-6 metrostopp fra sentrum og har alltid
virket svært godt organisert.
I år deltok jeg for syvende gang siden 2007.
Det beste resultatet mitt var i 2009, da jeg ble
nummer 11 og var et halvpoeng fra GM-norm.
Partiet mitt mot GM Yuri Solodovnichenko fikk
turneringens skjønnhetspremie dette året.
Også i 2016 fikk jeg gleden av å slå en sterk
stormester.
Det følgende partiet mot brasilianske GM
Alexandr Fier, som vant denne turneringen i
2014, ble spilt i syvende runde:
Eirik Gullaksen (2361)
Aleksandr Fier (2627)
Open de Sants, 2016

1.e4 c5 Fier spiller mange forskjellige
Sicilianere, så jeg bestemte meg for å
avvike tidlig slik at det ble jeg som fikk inn
forberedelsen.

Foto: Tarjei Joten Svensen

2.b3!? Et lite spilt trekk som er bedre enn
man skulle tro.
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2...Sf6 3.e5 Sd5 4.Lb2 g6 5.Df3
Aravindh - Carlsen fra Qatar Open i desember
2015 gikk 5.e6?! f6 da svart ikke har noen
problemer.
5...Sc7?! Bedre er 5...Sb4 som blant annet
ble spilt av David Navara i 2011. Jeg ble
overrasket over at Fier ikke kjente til dette.
6.Lc4 Se6

Favoritten

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zpp+pzpp+p0
9-+-+n+p+0
9+-zp-zP-+-0
9-+L+-+-+0
9+P+-+Q+-0
9PvLPzP-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0

xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-zp-vlp0
9-+q+p+p+0
9+-zpnzP-+-0
9-+-+-zP-+0
9+PsN-+NwQ-0
9PvLPzP-+P+0
9+-mKR+-+R0

xiiiiiiiiy

7.h4 Hvit har utviklingsforsprang og går rett
i angrep.

16.Th4 Dekker f4 og planlegger dobling i
h-linjen.

7...Sc6 8.h5 Lg7 9.hxg6 fxg6 9...hxg6
svekker kongestillingen mindre og virker mer
naturlig.

16...Sxc3 17.Lxc3 De8 Dronningen
returnerer for å hjelpe til på kongefløyen, men
det er for sent.

10.Lxe6 dxe6 11.Dg3 Dekker e5 og truer
Txh7.

18.Tdh1 18.Dh2! er helt avgjørende, med
ideen 18...h5 19.g4. Jeg valgte i stedet å få
med den siste brikken i angrepet.

11...Dd5 12.f4 Sb4? Den avgjørende
feilen. Etter dette kan svarts stilling neppe
reddes. Bedre var 12...De4+ 13.Kd1 med en
uklar stilling.

XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9zpp+-zp-vlp0
9-+-+p+p+0
9+-zpqzP-+-0
9-sn-+-zP-+0
9+P+-+-wQ-0
9PvLPzP-+P+0
9tRN+-mK-sNR0

xiiiiiiiiy
13.Sc3! Dc6 13...Sxc2+ 14.Kd1 vinner en
offiser for hvit.
14.0–0–0 Dermed fikk hvit rokert og er snart
fullt mobilisert. Nå er Txh7 er alvorlig trussel.
14...0–0 Svart måtte rokere for å redde
materiellet, men nå får hvit avgjørende angrep.
Bøndene i e-linjen deler svarts stilling i to og
vanskeliggjør forsvaret.
15.Sf3 Sd5

18...h5 19.Sg5 Ld7 20.Dd3 Forbereder
g4 og truer samtidig Txh5.
20...Tf5 Parerer den ene trusselen (Txh5),
men den andre gjenstår.
21.g4! Txf4 22.gxh5 Tf5 23.hxg6!
Txg5

XIIIIIIIIY
9r+-+q+k+0
9zpp+lzp-vl-0
9-+-+p+P+0
9+-zp-zP-tr-0
9-+-+-+-tR0
9+PvLQ+-+-0
9P+PzP-+-+0
9+-mK-+-+R0

xiiiiiiiiy
24.Th8+! Lxh8 25.Txh8+ Kg7 Svart
må gi dronningen, siden 25...Kxh8 26.Dh3+
fører til rask matt.
26.Txe8 Lxe8 Materielt sett er stillingen
grei nok for svart, men med manglende
koordinasjon og svake bønder er det i praksis
lite håp.
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27.De3 Txg6 28.Dxc5 Hvis e7–bonden
faller blir svart fryktelig svak på de svarte
feltene.

under med svak konge. Hvit vinner enkelt ved
å avansere d-bonden og skaffe seg en dødelig
fribonde i d- eller e-linjen.

28...Kf8 29.Df2+ Kg8 30.Lb4 Tg7
31.Dh4 Lg6 e-bonden kan ikke lenger
dekkes, siden 31...Kf8 32.Dh8+ Kf7 33.Lxe7
vinner.

38.d4 b5 39.d5 Kd7 39...exd5 40.Dg8+
Kd7 41.Dxd5+ Kc7 42.e6 vinner.
40.d6 Tb8 41.Dg1 Kc6 42.Le7 Kutter
tårnet på h7 av fra dronningfløyen.

32.Lxe7 Tc8 33.c3 Lf5 34.Lf6 Th7
35.Df2 a6 36.Kb2 Kf7 37.Dg2 Ke8

42...Tb7 43.Dg2+ Kb6 44.Ld8+
Ka7 45.Dc6 Th2+ 46.Kc1 46.Ka3??
ville kastet bort et halvpoeng, siden 46...b4+
47.cxb4 Lb1 tvinger hvit til å ta evig sjakk.

XIIIIIIIIY
9-+r+k+-+0
9+p+-+-+r0
9p+-+pvL-+0
9+-+-zPl+-0
9-+-+-+-+0
9+PzP-+-+-0
9PmK-zP-+Q+0
9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

46...Te2 47.d7 Te1+ 48.Kd2 Txe5
49.Lc7 Le4 50.Lxe5 Lxc6 51.Ld4+
1–0

	
  
Alltid åpen. Alltid billig.	
  

Vi har antagelig ikke det største utvalget. Vi har heller ikke gamle varer på lager. Med et hundretalls aktuelle
titler, godkjente klokker, brett og brikker er Sjakk1.no antagelig bare billigst på treningsutstyret du behøver for å
bli en bedre sjakkspiller.
Skal klubben fornye sjakkutstyret? Da lønner det seg å sende oss en
forespørsel. Vi har volumrabatt.
Som støttespiller for norsk sjakk har Sjakk1.no det siste 1,5 året bidratt som
samarbeidspartner både for Norgesmesterskapet for skolelag 2016 og
Norgesmesterskapet for barn og unge 2015, leverandør til Norgesmesterskapet
for klubblag 2015 og som medarrangør av hele 13 Norges Grand Prixturneringer.

	
  

Alltid åpen. Alltid billig.	
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Stillingen er håpløs for svart som er to bønder

Fo t

Gullaksen gir stafettpinnen
videre til Magnus Aanstad fra
Narvik Sjakklubb. Hva som er
Aanstads favoritt, får du se i
neste nummer.

-Velkommen til-

NORDENS STØRSTE
HOTELLKJEDE

Foto: Scandic Stavanger Forus

Vi er der du vil være – i hele Norge
Scandic er Nordens største hotellkjede, med nærmere
90 hoteller i Norge. Enten du vil på storby-weekend eller
koble av i naturskjønne omgivelser; Velkommen til en
behagelig overnatting, døgnåpen shop, rask surfing og
vår prisbelønte frokost!

Norges største møteplass
Legger dere neste møte til oss er dere i erfarne og
trygge hender. Vi skreddersyr møtepakker hvor alt
er inkludert, med en pausemat som sørger for å
holde deltagernes energinivå oppe gjennom hele
dagen. Dere behøver kun å konsentrere dere om
selve møteinnholdet. Lett å møtes, med andre ord!

Bestill på scandichotels.no
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TURNERINGSKALENDER

mer informasjon på
http://www.sjakk.no/?page_id=2
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NORSK SJAKKBLAD GRATULERER MED
DAGEN!

r 8 5 å r, f ot o:

OKTOBER

85 ÅR
Sigmund Salamonsen,
Sevland SK		

		
2.10.		
		
4.12.		
6.12.		
17.12.		
30.12.

80 ÅR
Leidulv Årmot,
Konnerud SK
Lars Sæther, Fredriksstad SS
Leif Bjørnstad, Kirkenes SK
Erling Kristiansen, OSS
Eilif Hansen, Fredriksstad SS

		
1.10.		
5.11.		
6.11.		
8.12.		
17.1.		
23.1.		
27.1.		

75 ÅR
Karl P Jernberg, Tromsø SK
Jørgen Smeland, Porsgrunn SK
Anton Reinholdtsen, Kongsberg SK
Hans-Jørgen Sjursen, Sotra SK
Jan Kjelland, Fredriksstad SS
Vidar Larsen, Indre Østfold SS
Oddvar Aasen, Moss SK

14. Nidaros Hurtig Grand Prix

		
5.10.		
21.10.		
23.10.
18.11.		
18.11.		
1.12.		
19.12.		
24.12.
25.12.
3.1.		
15.1		

70 ÅR
Stig Frederiksen, Tønsberg SK
Hans Fredrik Esbensen, Vadsø SK
Ronny Hagelin, Sotra SK
Tor-Egil Solberg, Moss SK
Ivar Andersen, Kristiansand SK
Harald Skogen, Ab
Anders Stanghelle, Nord-Odal SK
Odd Andersen, Follo SF
Sven Nordal, Ab
Odd Bø, Randaberg SK
Per Arne Sveia, Konnerud SK		

29.-30. Seriesjakken 1. helg

		
8.10.		
18.10.		
10.11.		
16.11.		
29.11.		
12.12.		
20.12.
22.12.
24.12.

60 ÅR
Asmo Luostarinen, Alta SK
Rolf Bøhn, Kongsvinger SK
Svein Erik Holmen, Elverum SK
Idar Aase, Voss SK
Kjell Gjesteby, Halden SK
Jan Fuglseth, Follo SF
Øivind Andersson, Drammens SK
Bjørn Jahnsen, Konnerud SK
Ivar Ramberg, Caissa SK		

18.-20. Barents Chess 2016

		
2.10.		
2.10.		
14.10.		
24.10.
27.10.		
11.11.		
16.11.		
17.11.		
6.12.		
18.12.		
21.12.		
24.12.
26.12.
1.1.		
4.1.		
9.1.		
11.1.		
16.1.		
20.1.		

50 ÅR
Johnny Råholt Slaatbraaten, Eidsvoll SK
Tom Eriksen, Sotra SK
Johnny Haugen Sørgård, Bodø SL
Bård Fjellengen, Sarpsborg SK
Ole J Kristiansen, Hamar SS
Thorolf Hagen, Kristiansand SK
Marianne Lund, Tromsø SK
Ario Fard, Groruddalen SK
Trond Støre, Direkte
Per-Erik Evensen, Modum SK
Jostein Øksne, Tønsberg SK
Arve Nils Hansen, Bergens SK
Svein Erik Hansen, Hammerfest SK
Tom vidar Magnussen, Orkdal SK
Gudmund Stenersen, Vålerenga SK
Fredrik A Dahl, OSS
Per Arne Skrede, Aalesunds SL
Kjeld Christensen, Moss SK
Ivar Bern, SK 96

tei

n B re k ke

Nsb #3/2016

ys

66

Ø

		
15.1.		
		

30.9-6.10 Oslo Chess Festival 2016
1. NTG eye q Hurtig-GP oktober 2016
7.-9. 1911-NGP
7.-9. Kristiansand GP Open 2016
14.-16. Hønefoss GP 2016
14.-16. Advokatfirmaet Finn Chess International 2016
14.-16. Haugesund Grand Prix
14. Nidaros Lyn Grand Prix
21.-23. Sandefjord GP
21.-23. Knut Brokstads minneturnering
28.-30. Eliteserien 2016 – 2017

NOVEMBER
4.-6. NM for barn og ungdom
4.-6. OSS klassiske
11.-13. Bergen Grand Prix
12. Superjackpot lyn-NGP 1
13. Arendal Hurtig GP søndag 13/11 2016
19. NTG eye q Hurtig-GP november 2016
19. Bronstein Cup 2016
25.-27. Hell Rapid Grand Prix
25. Sandefjord GP
25.-27. Hell Grand Prix
26. Hell Blitz Grand Prix
27. Arendal Hurtig GP søndag 27/11 2016
DESEMBER
3.-4. Seriesjakken 2. helg
10.-11. PoB Konnerud NGP 2016
17. NTG eye q Hurtig GP desember 2016
18. Arendal Hurtig GP søndag 18/12 2016
18. Superjackpot lyn-NGP 2
JANUAR
14.-15. Seriesjakken 2. helg

Sjakksjekk!

Vibeke Ekeland Grønn (46 år)
informasjonsrådgiver i Det norske maskinistforbund
aktuell som ny visepresident i NSF
Yndlingsmat?
Mat jeg ikke har laget selv (fortrinnsvis fra
havet).
Din favorittsjakkspiller?
Magnus, selvsagt. Og så vil jeg trekke fram
Anniken Vestby fra Tromsø som forbilde for
egne sjakkambisjoner.
Sjakkboka som har betydd mest for deg?
«Sjakken eller livet» av Atle Grønn. Den har
tatt en sentral plass i familielivet de siste
månedene. Gleder meg til lanseringen.
Hva er det beste partiet du har spilt?
Da jeg tilkalte dommeren og krevde remis mot
P. G. Nilsson i en turnering i Karlskrona.
Hva er ditt beste resultat?
Spør meg om ett år. Jeg har kun noen
spredte opptredener i sjakkturneringer og har
ambisjoner om å få meg litt mengdetrening
framover. Jeg har stålsatt meg for mange
ydmykelser på sjakkbrettet i tiden som kommer.
Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Et nevrotisk forhold til penner.
Hvordan slapper du av?
Jeg er glad i å gå, helst med en lydbok eller
en podcast på øret.

Hvilke tre personer ville du helst ha spist
middag med?
En av mine yndlingsforfattere Siri Hustvedt,
musiker Prince (evig blodfan) og mannen
min, Atle (etter 24 år sammen har vi fortsatt
ikke gått tom for samtaleemner).
Hvis du måtte rømme huset, hva ville du ha
stoppet for å ta med deg?
Katten Polgar.
Hva er den beste boka du har lest?
En attendant Godot (teaterstykke av Samuel
Beckett som jeg leste da jeg studerte fransk).
Et absurd stykke som påkaller eksistensielle
spørsmål.
Hvilken sang synger du i dusjen?
Jeg synger ikke i dusjen, jeg lytter - til radio. Jeg
hører på alt fra kåseri om myggens paringslek
til die hard folkemusikk. Det meste jeg har lært,
har jeg hørt på radio.
Hvis du kunne ha valgt å være en
tegneseriefigur, hvem ville du ha vært?
Gina i tegneserien Hilo, en supersjarmerende
ny innbundet serie for barn som kommer til
høsten. (Oversatt av meg selv. Her tester jeg
grensene for hvor mye produktplassering
Norsk Sjakkblad-redaksjonen godtar i ett og
samme intervju.)

Foto: privat

Har du noen skjulte
talenter?
Jeg er en ganske dyktig og
allsidig suppekokk.
Hvis du hadde vært FIDEpresident, hva er det
første du ville ha forandret
på?
Satset på sjakkprosjekter
for jenter i områder
av verden der jenter
har
små
muligheter
til
fritidsaktiviteter
og
utdannelse.
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NORGE P. P.

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Norges mest populære lyn-turneringer med nytt konsept!

Superjackpot lyn-NGP
hos SK Stjernen, sentralt på Grünerløkka i Oslo

1. premie: 1500,+jackpot min. kr 1000,RATINGPREMIER:
Ratinggrupper á 8 spillere
kr 600,- til hver gruppevinner
Maks 1 premie per spiller

Lørdag 12. november
Søndag 18. desember

Oppmøte senest kl 12:45
1. runde kl 13:00
Rundene spilles fortløpende
Spillesystem
Alle i en gruppe
11 runder sveitser (hollandsk system)
3 min + 2 sek
Påmelding i turneringsservice
se www.skstjernen.no
Maks 64 deltakere

Velkommen til Sjakklubben Stjernen!
Tirsdager spilles langsjakkturnering som startet i september.

Sjakklubben Stjernen er en tradisjonsrik klubb midt på Grünerløkka i Oslo
med egne spillelokaler. Klubben har åpent
tirsdager, torsdager og lørdager i lokalene i
Seilduksgata 11 i Oslo.

Torsdager spilles Hurtigligaen som drop-in. I snitt 50 spillere
hver kveld, med alt fra nybegynnere til stormestre på startstreken.
Premiering hver kveld, men også sammenlagtpremiering.
Påmelding fra 18:30, spillestart kl 19:00.
Lørdager spilles fast lynturnering som drop-in.
Påmelding fra 14:45, spillestart kl 15:00.
Alle er velkomne! Se mer informasjon på www.skstjernen.no!

